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Karu Alavan kirkko  
on kohtaamisen  
paikka
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Kirkko näkyville  
ihmisten arkeen
Kuopion seurakunta-
yhtymässä kaavaillaan 
kohtaamispaikkaa 
uuteen torikäytävään. 

”K uopion keskustasta puuttuu 
paikka, jossa voisimme koh-
data ihmisiä arjen keskellä”, sa-
noo Järvi-Kuopion kirkkoher-

ra Reijo Leino.
Seurakuntayhtymän  lähetystoimikunnas-

sa asiaan on haluttu tarttua uudella otteella.  
Toimikunta on tehnyt aloitteen siitä, että 

Kuopion seurakuntayhtymä hankkisi toimi-
tilan läheltä toria tai uudesta torikäytävästä. 
Asia on esitelty Kuopion seurakuntayhtymän 
johtoryhmälle, jonka päätöksen mukaan sel-
vitystyötä jatketaan. Päätöksiä ei ole tehty.  

”Tämä olisi uusi avaus, jossa menisimme 
elämän keskelle”, lähetystoimikunnan pu-

heenjohtaja Leino kaavailee. ”Tuoreella ot-
teella vanhasta mallia ottamatta.”

Myös Männistön kappalainen Lauri Paa-
tero näkisi mielellään kaupungin keskustaan 
sijoittuvan seurakuntien kohtaamispaikan. 

”Nyt olisi järkevä aika sijoittaa tai vuokra-
ta”, hän sanoo. 

”Kirkot ovat sivussa. Tarvitsemme läsnä-
olon paikan, joka on luokseenvetävä ja sisus-
tukseltaan elävä. Pappi voisi olla tavattavissa 
muutamia tunteja päivässä. Siellä voisi mah-
dollisesti varata vaikkapa kaste- tai vihkiaikoja.”

Reijo Leinon mukaan arjen keskelle ”sijoit-
taminen” olisi vastaliike sille taaksepäin kat-
sovalle viestille, mitä kirkko nyt välittää. ”Em-
me saa vajota apatiaan, emme peruuttaa 
emmekä jäädä omiin nurkkiimme.  Tällainen 
avaus tarjoaisi uudenlaisia mahdollisuuksia.” 

Yhtymällä liikehuoneisto  
Kuninkaankadulla
Ehdotuksen mukaan myös lähetyskauppa 
Vakka Kuninkaankadulta siirtyisi uuteen koh-

pysäkillä

Ajankohtaista Tim
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Lähetys-
kauppa Vakka 
Kuninkaan-
kadulla on 
seurakuntien ja 
lähetysjärjes-
töjen näyteik-
kuna. Päivys-
tysvuorossa 
Riistaveden 
seurakunnan 
vs. nuorison-
ohjaaja Tuomo 
Kantele.

taamispaikkaan.
”Näkyvyydessä sekä seurakuntayhtymä et-

tä lähetyskauppa Vakka olisivat tässä voitta-
jia”, Reijo Leino sanoo.

Kuopion seurakuntayhtymä omistaa Ku-
ninkaankadulla sijaitsevan lähetyskauppa Va-
kan liki sadan neliön liiketilan. Vuokrasopi-
mus seurakuntien, kolmen lähetysjärjestön 
sekä Kirkon ulkomaanavun kanssa on tehty 
vuoteen 2015. 

Viime vuonna Vakka oli avoinna 210 päi-
vää. Päivässä siellä kävi kymmenisen asiakas-
ta. Vakka on toiminut Kuninkaankadulla run-

saat kymmenen vuotta. 
Hiippakunnan lähetyssihteeri Jukka Kois-

tinen lämpenee uudelle ajatusmallille.  ”Kir-
kon ja lähetystyön pitää olla arjen keskellä.”

Lähetyskauppa Vakan hoitaja Pia Sa-
hi Sousa myöntää, että Vakka on syrjässä ei-
kä sinne törmää sattumalta. ”Toivoisimme tie-
tysti, että täällä kävisi enemmän väkeä, mutta 
kohtaaminen on täällä tärkeää. Tänne voi is-
tahtaa kahville puhumaan kristillisistä asioista.”

Vakan toiminnan kivijalkana ovat myynnin 
hoitavat vapaaehtoiset. 

LAHJA PYYKÖNEN

Opin nousukiito  
jäykistää kirkon
Pois pömpeleistä. 
Jeesuksen 
jalanjälkiin.

”S
aanko sanoa 
suoraan”, teo-
logian maisteri, 
psykologi Outi 
Reinola pyytää. 
”Strategiat, pa-
laverit komiteat 

ja mietinnöt huitsin helvettiin.”
Kirkkoon tarvitaan taukoa, hen-

gähdystä ja vastaevankeliumia.  
”Vuoden aikana ei yhtään mietin-
töä, jatko-opinnot ja johtamishöm-
pötys kielletään. Sisäsiittoisessa 
omien kesken istuvassa kokouskult-
tuurissa ollaan tuhon juurilla.”

Reinola haluaisi nähdä arkkipiis-
pan ja muiden piispojen kulkevan 
punainen pipo päässään pysähty-
en kohtaamaan kadun kansaa. Niin 
kuin piispa Eero Huovinen teki.

Mielikuvat merkitsevät Reinolan 
mukaan paljon. 

”Kirkon vetovoiman kannalta on 
tärkeää, että se näkyy esimerkiksi 
ostoskeskuksissa. Se on merkki siitä, 
että kirkko on ajan tasalla ja myös 
tyrkyllä.  Vaikka ohikulkija tulisi sin-
ne vain levähtämään.”  

Pr – työtä on Reinolan mieles-
tä myös se, että kirkko ottaa kantaa 
sekä näkyy ja keskustelee verkossa. 
Vanhasta turvallisuudesta kiinnipi-
tämisen aika on taaksejäänyt.

”Kuoleman merkki on, jos kirkko 
ei näy eikä sitä löydetä mistään.”

Työntekijät  
teorioitten vallassa

Outi Reinola on työssään jatkuvas-
ti tekemisissä työn kuormituksen ja 
stressin hallinnan kiemuroissa. 

”Arvostan kirkon työntekijöitten 
ammattitaitoa. He ovat vuorovaiku-
tuksessaan ammattilaisia ja koulu-
tus on korkea.”

Kirkolla on valtavasti tietotaitoa, 
mutta Reinola kuitenkin ounastelee, 
että kirkon työntekijät ovat ihmisen 
kohtaamisessakin liikaa teorioitten 
ja ajatusrakennelmiensa vankeja. 

”Akateemisuutta arvostaval-
ta puuttuu tasavertainen ulottu-
vuus, rohkeus asettua ihmiseksi vir-
heineen päivineen. Kohtaamiseen 
on heittäydyttävä kokonaan, on us-
kallettava olla sataprosenttisesti läs-
nä, eivätkä päässä silloin saa pyöriä 

strategiat eikä seuraava tapaami-
nen.”

 ”Kun olen täysin avoin, läsnä on 
myös ”se kolmas”. Silloin voi tapah-
tua ihmeitä.”

”Tänä päivänä kuuntelevan kor-
van tarve yhä lisääntyy. Voin olla 
toiselle armon välikappale kun jaan 
hänen taakkansa.”

Herroittelua ja  
egon pönkitystä 
Reinola sanoo psykologina olevansa 
”ihanan vapaa julistaja”. 

Hän tapaa Aslak -kuntoutetta-
via, joita hän ohjaa takaisin rauhan 
lähteille. Suorittamiseen uponneil-
le hän julistaa arvokasta hengäh-
tämistaukoa ja taukopalautumis-
ta. Yksinkertaista läsnäoloa omassa 
elämässä. 

Samaa hän toivoo kirkolle ja sen 
työntekijöille. ”Ei yhtään vaatimus-
ta enää lisää.”

Sanan kirkon työntekijöille hän 
toivoo uutta otetta. Sen sijaan, että 
etsitään virheitä ja syyllisiä, sallitta-
koon erehdyksiä, töppäyksiä ja lan-
keemuksia.

”Miesvaltaiseen johtamiseen liit-
tyy herroittelusyndrooma, itsensä 
korottaminen ja egon pönkitys. Kir-
kon pojat kukkoilevat.”

”Muodollisuus ja valta jäykis-
tävät jokaisen organisaation. Fari-
sealaisille organisaatioille tuppaa 
käymään niin, että eristäydytään 
eliittiin.”

”Onneksi kirkon rahat vähene-
vät. Jospa jäykän organisaation olisi 
nyt aika partasuu Mestarin esimer-
kin mukaan palata alkulähteille.”

Jengiläisen sijaan  
jeesuslainen
Kun Outi -tyttönen oli 18 -vuotias, 
hänen äitinsä kuoli. Isä asui muual-
la. Pulaa oli kaikesta, ei vähiten ra-
hasta.

”Seurakunnan nuorisopappi tu-
li heti. Häkellyin, koska ei hän kysy-

nyt, saako tulla. Hän kysyi: ”Kuin-
ka voit?”

He tapasivat kerran viikossa. Ou-
ti Reinolalle tämä apu ja kädenojen-
nus oli ikimuistoinen esimerkki 
seurakunnan etsivästä työstä ja rat-
kaiseva nuoren elämän suunnalle.

”Sen sijaan, että olisin mennyt 

”Koti saisi olla ihmiselle rauhan paikka”, psykologi, teologian 
maisteri Outi Reinola sanoo.  ”Miesvaltai-

seen johtamiseen 
liittyy herroittelu, 
egon pönkitys 
ja itsensä 
korottaminen.
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Kansan keskellä 
kirkko

P itkä ja työntäyteinen päivä pääkaupun-
gissa on takana. Päässä pyörivät organisaa-
tio, järjestelyt, markkinointi, viestintä, bud-
jettiraamit, sopimukset ja suunnitelmat.

Tasoittuakseni valitsen ravintolasta 
ikkunapaikan. Katselen tulijoita ja menijöitä. Ihmis-
massassa olen tuntematon ja ajatuksissani vapaa. 
Mutta ympärillä on arjen elämä.

Tuskin olisin mennyt Helsingin Narinkkatorin Hil-
jaisuuden kappeliin, jos se olisi ollut jo valmiskin.

Hiljaisuudesta on tullut myyntituote, niin työelä-
män konsulteille kuin kirkollekin. Kirkossa on koulu-
tettu jo vuosien ajan hiljaisuuden retriittien ohjaajia 
satamäärin. 

Retriitti tarkoittaa erilleen vetäytymistä rauhal-
liseen ympäristöön muutamaksi päiväksi. Osanotta-
jat eivät keskustele keskenään. Ensimmäisiä retriittejä 
pitivät erämaamunkit. Mutta he saivat pian seuraa kun 
ihmiset tulivat heidän luokseen kysymään neuvoja.

Enemmän kuin hiljaisuuden kirkon pitäisi tänä päi-
vänä nähdä kohtaamisen arvokkuus. Älkää hyvät kir-
kon työntekijät paetko erämaahan tai verkkomaail-
maan, vaan pitäkää naamakirjaa naamatusten. Ympä-
rillä olevan yhteiskunnan pirstoutuessa kohtaamisen ja 
kuulluksi tulemisen jano kasvaa. 

Hiljaisuuden retriittejä on luonnehdittu vastavallan-
kumoukseksi melun kulttuurille. 

Ne varmasti ovat väsyneelle ja ihmistulvaan uupu-
neelle voimaa antavia, mutta kuitenkin valikoidun jou-
kon ja  hyvintoimeentulevan eliitin herkkua. 

Kuopion seurakuntayh-
tymän tulevaisuuden viesti 
viime aikoina on ollut ankea. 

Kiinteistöjä myydään, 
henkilöstöä vähennetään, 
kirkosta eroaminen jatkuu ja 
verorahat pienenevät.

Siksi seurakuntien lähe-
tystyön toimikunnasta tullut 
viesti oli kuin raikas hengen 
tuulahdus. Kirkko näkyville, 
kohtaamispaikka torin tuntu-
maan, keskelle arjen hälinää. 

Nyt ei ole kyse Helsin-
gin malliin miljoonia euroja 
maksavasta Hiljaisuuden 
kappelista, kaupunkiku-
vaa pehmentävästä elemen-
tistä, vaan pienestä, mutta 
elävästä kohtaamispai-
kasta. Kuopion seurakun-

tayhtymän on syytä vakavasti miettiä tällaista mahdol-
lisuutta. Peruutusvaihteella oleva kiinteistöstrategia 
kannattaa tässä kohden kääntää toiseen suuntaan. 

Kirkossa tarvitaan kohtaamisen paikkoja, viestiä 
siitä, että se ei ole kadonnut kansansa keskeltä.

Hiljaisuuden paikan metsäsuomalainen kyllä löytää. 
Sen suurempaa mysteeriä kaipaamatta. 

 ✚ Kirkkohallitus etsii asuntoa 
Kuopion uudelle piispalle. ”Par-
haillaan tunnustellaan eri vaihto-
ehtoja. Asunnon tulisi mielellään 
sijaita kaupungin keskustassa”, 
kirkkohallituksen kiinteistöpääl-
likkö Juha Kääriäinen sanoo. Yh-
tenä vaihtoehtona on Kuopion 
seurakuntayhtymälle esitetty, et-
tä se myisi tuomiorovastin pappi-
lan asuntokäyttöön.   Pappila on 
nyt oppilaitostyön käytössä. ”Aja-
tus on hyvä ja se kannattaa tut-
kia”, Kuopion seurakuntayhtymän 
hallintojohtaja Timo Korhonen 
sanoo.  Piispa Jari Jolkkonen aloit-
taa viran hoidon  1.5.2012.

 ✚ Kuopion seurakuntien päi-
väkerhoihin ilmoittautuminen 
on alkanut ja kestää maaliskuun 
loppuun. Maksuttomat 3-5 –vuo-
tiaille tarkoitetut kerhot ovat tur-
vallisia ja ammatillisesti ohjattuja 
lasten omia hetkiä. Yhdessäolon 
runkona ovat leikki, taide, musiik-
ki, käsillä tekeminen ja kerhohar-
taudet. Toimintakauden 2012-13 
kerhot alkavat 16.8. 

 ✚ Saatana ja pahan ongelma 
on aiheena Karjalan teologisen 
seuran yleisöillassa Itä-Suomen 

yliopistolla 20.3. TT Kari Kuula esi-
telmöi.

 ✚ Kuopion seurakuntien leiri-
keskuksiin etsitään kesäksi  yö-
valvojia noin 2,5 kuukauden työ-
suhteeseen. Yövalvojan tulee olla 
18 vuotta täyttänyt ja sopeutu-
miskykyinen. Seurakuntatyön ko-
kemus on eduksi. Hakuaika päät-
tyy 19. maaliskuuta.

 ✚ Marian monet kasvot on ai-
heena 15. Kulttuurifoorumis-

sa Helsingissä 9.–30.3. Kolmen 
viikon aikana Raamatun Mari-
aa tarkastellaan ekumeenisesti, 
taiteen ja tieteen keinoin. Alusta-
jina ovat muun muassa professori 
Jaakko Hämeen-Anttila, TT Pau-
liina Kainulainen, neuvonanta-
ja Eija Pehu Maailmanpankista ja 
luostarinjohtaja Abbes Aemilia-
ne Washingtonista Yhdysvallois-
ta. Tapahtuman järjestää Fokus ry 
yhteistyökumppaneineen.

LAHJA PYYKÖNEN
lahja.pyykonen@evl.fi

”Älkää 
hyvät kirkon 
työntekijät 
paetko erä-
maahan 
tai verkko-
maailmaan, 
vaan pitäkää 
naamakirjaa 
naamatusten.
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jengeihin ja alkoholisoitunut, tulin 
uskoon. Jengiläisen sijaan minusta 
tuli jeesuslainen.”

Nykyään hän käy harvoin kir-
kossa, Tuomas -messussa silloin 
tällöin. ”Uskoa on vähän, ja olen 
monista opinkappaleista eri miel-
tä.” Mutta Reinola sanoo tarvit-
sevansa sitä, että kuuluu uskon 
yhteisöön. ”Se on kristityn velvolli-
suus ja tehtävä.”

”Mutta ei kirkko puhuttele minua 
järjen ja älyn tasolla.  Älyn ja tiedon 

ulottuvuuden saan muualtakin.”
Reinola huokailee kirkon vallan-

nutta opin nousukiitoa. ”Kuopion 
uuden piispan valinnassakin koros-
tettiin vain oppia, oppia ja oppia.” 

Piispa Eino Sormunen jätti jää-
hyväiskirjeensä Kuopion hiippakun-
nalle 50 vuotta sitten. Hän mainitsi 
pitävänsä neuvotteluja ja kursse-
ja kylläkin välttämättöminä, mutta 
epäilevänsä, että kokousten pitämi-
sessä on menty liiallisuuksiin.

Jo silloin.

”Sanan kirkossa ollaan älyn, ei 
Jumalan palvelijoita”, Reinola mu-
rehtii.

”Tarvitsen tunnetta, rakkautta, 
Pyhän hengen kosketusta, laupeut-
ta ja yhteisyyttä. Rukouksen puhut-
telua.”

”Syvimmälle sielussani yltää ar-
mon ja Pyhän hengen hoitava kos-
ketus. Se tapahtuu rukouksen, mu-
siikin ja keskustelun kautta. Ei 
koskaan kokouksissa.”

LAHJA PYYKÖNEN
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Kirkkohallituksesta on kysytty tuomiorovastin pappilaa piispa 
Jari Jolkkosen asunnoksi. 
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Arjen tähtihetkiä

V aikka jokaisen tielle kertyy suruja 
ja vaikeuksia, tulisi arjen sisältää 
myös tähtihetkiä. Ne ovat tapah-
tumia ja kohtaamisia, jotka kanta-
vat eteenpäin ja antavat positiivista 

energiaa. Niistä muodostuu myös hyvien muis-
tojen kudelma, johon aika ajoin voi palata voi-
maantuakseen. 

Kyse ei ole todellisuuden paosta, vaan ter-
veestä tarpeesta hakea silloin tällöin voimaa 
menneestä. 

Järisyttäviä extreme -kokemuksia ei tarvita 
muistijälkien syntymiseksi. Niitä tarjoaa joka-
päiväinen arkinen elämä, kunhan emme ruti-
noidu vain toistamaan totuttua. 

Tähtihetki voi olla marketin kassan ystävälli-
nen hymy tai kodinhoitajan kädenpuristus ikäih-
mistä tapaamaan tullessaan. 

Milloin Sinä viimeksi kohtasit ihmisen tai olit 
tilanteessa, joka kosketti niin, että siitä jäi pysy-
vät jäljet muistiisi? Istuitko tuolloin iltaa ystävän 
kanssa? Olitko mes-
sussa? Kävelitkö met-
sässä tuoksuja nuuh-
kien ja linnunlaulua 
kuunnellen? Itse koen 
tähtihetkiä seurates-
sani pieniä lapsia ja 
heidän äitejään missä 
ikinä heitä näenkään. 
Hellyys, läheisyys ja 
ilo eivät jätä koskaan 
kylmäksi. 

Tänä päivänä puhu-
taan elämysteollisuu-
desta, jossa tuotteis-
tettuja elämisen maun 
lisäämiskeinoja kehi-
tetään ja niillä hanki-
taan tuloja. Työtä tuo-
vaa yrittämistä pitää kannustaa, joten tästä lii-
ketoiminnasta ei pahaa sanaa. 

Mutta mikä on asian kääntöpuoli? Se, että 
pian ollaan tilassa, jossa ei mitään tapahdu, ellei 
joku toinen sitä meille järjestä. 

Samalla haihtuu varhaislapsuudessa hankittu 
uteliaisuus, tuoreus ja herkkyys aistia ympäris-
töä. Siksi tarvitsemme jatkuvasti luonnollisia, ei-
kaupallisia sytykkeitä ja pysäyttäviä hetkiä. Niitä 
tulisi löytyä niin kotoa kuin koulusta, niin työ-
paikoilta kuin harrastuksista. 

Myös kirkko voi omalta osaltaan kantaa kor-
tensa kekoon ja etsiä jatkuvasti uusia, mielek-
käitä, perinteeseen sopivia tapoja tähtihetkien 
aikaansaamiseksi. 

Olisi hienoa, jos jokai-
nen voisi Tapio Rauta-
vaaran laulaman laulun 
tavoin sanoa ”päivääkään 
en vaihtaisi pois” ja ”elämä 
on ihanaa, kun sen oikein 

oivaltaa ja lentää sii-
vin valkein niin 

kuin joutsen”.

UPI HEINONEN

Kirjoittaja on kuo-
piolainen yritys- ja 

organisaatioval-
mentaja sekä seu-
rakuntayhtymän 
yhteisen kirkko-

valtuuston jäsen. 

”Milloin 
kohtasit 
ihmisen, 
joka kosketti 
niin, että 
siitä jäi 
pysyvät 
muistot.

K uopiosta etelään menevät ja sieltä tulevat matkus-
tajajunat eivät enää pysähdy Kurkimäen asemal-
la emmekä enää saa kuulla vielä kymmenen vuot-
ta sitten tuttua kuulutusta: seuraavana Kurkimäki. 

Ohikiitävästä junasta ehdimme kuitenkin nähdä hyvänä 
maamerkkinä toimivan punatiilisen vesitornin, vanhan ase-
marakennuksen ja vilauksen puiden lomasta pilkottavista 
muista taloista.

Rakennusryhmä periytyy 1800-luvun lopulta, jolloin Sa-
von rata rakennettiin. Vuonna 1887 senaatti päätti tie- ja ve-
sikulkulaitoksen ehdotuksen mukaisesti sijoittaa yhden py-
säkeistä Kurkimäkeen ”Karttulan ja Leppävirran pitäjien 
rajalle”. 

Rata avattiin liikenteelle juhlallisin seremonioin 1.10.1889. 

Ensimmäisen kuukauden aikana Kuopion asemalla myytiin 
lähes 2000 junalippua, pilettiä. Niistä Pietariin, Viipuriin ja 
Helsinkiin lähes 200, lähiasemille Pitkänlahteen yli 400, Kur-
kimäkeen melkein 300 ja Suonenjoelle melkein 500.   

Kysynnän kasvaessa junavuoroja tuli lisää. Esimerkik-
si vuonna 1910 Kuopion ja Kouvolan väliä liikennöi kolmes-
ta neljään junaa kumpaankin suuntaan. Silloin Kurkimäkeen 
pääsi Kuopiosta tavarajunaan liitetyllä matkustajavaunul-
la iltapäivällä kolmelta, postijunalla 4.42 ja aamulla 5.20 pos-
tijunaan liitetyssä matkustajavaunussa. Lisäksi lauantaisin 
maaliskuusta syyskuuhun lähti juna illalla klo 8. Matka Kur-
kimäkeen kesti tunnin.

Rautatieasema toi myös uusia maanteitä. Sellainen ra-
kennettiin 1900-luvun alussa Karttulasta Pihkainmäen 

kestikievarista asemalle ja siitä edelleen 
Pellesmäen kestikievariin. Asema toi Kurki-
mäkeen lisää asutusta ja vuosikymmenten 
kuluessa sen ympärille on syntynyt lähes 
1000 asukkaan taajama. 

Sirkka Valanto luonnehtii Kurkimäen 
asemaa Museoviraston 30 vuotta sitten il-
mestyneessä julkaisussa ’Suomen rauta-
tieasemat vuosina 1857–1920’ seuraavasti: 
”Kaunis asema-alue, jossa useita asuinra-
kennuksia piharakennuksineen, kellarei-
neen yms.  Makasiinirakennuksia, laaja 
puisto, jossa mm. lehtikuusia ja lehmuksia.”

Timo Niirasen ottama kuva asemasta 
edustalla näkyvine kukkaistutuksineen on 
vuodelta 1978.

HELENA RIEKKI

Seuraavana Kurkimäki

kolumni

kirkon kulmilta
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Kirkkopäivät on 
paikka Jumalan 
läsnäolon yllättäväl-
lekin  kokemiselle.

J
oka toinen vuosi kokoon-
tuvat kirkkopäivät eivät 
lähde liikkeelle tyhjästä. 
Vahvaan keski-ikään ehti-
neet päivät ovat nähneet 
monenlaista. 

Kirkkopäivät ei ole min-
kään herätysliikkeen ta-

pahtuma.  Päivillä toivotaan saatavan lä-
pileikkaus siitä, mitä kirkossa tapahtuu 
ja millainen on sen tulevaisuus. Päivät ei-
vät viittaa taaksepäin eivätkä jää paranta-
maan menneitä syntejä.

Kuopion kirkkopäivien tuotantotiimi 
kulkee jatkuvassa ”etukenossa” reagoiden 
pieniin ääniin ja hiljaisiin merkkeihin, jot-
ta se osaisi luoda päivien tarjonnasta uut-
ta luovan kirkollisen ja yhteiskunnallisen 
tapahtuman.

Päivien näköalana on tulevaisuus.
Kuopion kirkkopäivät järjestetään Mu-

siikkikeskuksessa sekä sitä ympäröivissä ti-
loissa 17. – 19.5. 2013. Tapahtumat levitty-
vät myös kaikkiin kirkkoihin. 

Kuopion kirkkopäiväsihteeri, nuoriso-
työnohjaaja Kati Ukkonen aloitti työnsä 
maaliskuun alussa. 

Kirkkopäivien johtoryhmän puheen-

johtajana on johtaja Ilkka Mattila Kirkko-
palveluista.

Maksullista vai  
maksutonta
Valmistelut Kuopiossa aloitettiin heti vii-
me kesän Lahden kirkkopäivien jälkeen. 
Ensimmäinen linjaus on jo tehty. Kun tä-
hän asti kirkkopäivillä erilaisia ohjelmia on 
ollut tarjolla satamäärin, Kuopiossa ohjel-
matarjonta rajoittuu 50: een. 

Ohjelmamäärän rajoittaminen nousi 
selkeästi esille myös kuopiolaisten palaut-
teesta Lahden kirkkopäiviltä. 

Myös maksullisten tapahtumien hin-
ta puhuttaa. Lahdessa kaikki tilaisuu-
det maksoivat. Se herätti kritiikkiä ennen 
mutta paikallisissa ihmisissä. Seurakun-
nathan maksavat edustajiensa osallistu-
misen päiville.

Kuopioon pyritään järjestämään isoja, 
maksuttomia tilaisuuksia.

Kuopion kirkkopäivistä halutaan teh-
dä yhteyttä luova juhla ja kohtaamispaik-
ka. Kirkkopäivät eivät ole juhla pelkästään 
kirkkoaktiiveille, vaan myös kirkossa löy-
hemmin kiinni oleville ihmisille, enemmän 
”tavalliselle kansalle” kuin kirkon työnte-
kijöille.

Kuopion kirkkopäivien johtoryhmä on 
jo keskustellut tavoitteista ja kohderyh-
mistä. Osallisuuden jakamista vapaaeh-
toisten kanssa pidetään tärkeänä jo suun-
nitteluvaiheessa. Luottamushenkilöt ja 
vastuunkantajat ovat päivien erityinen 
kohderyhmä.

Päivien suunnittelussa punaisena lanka-

Kirkkopäivät  
järjestetään ensi 
vuonna Kuopiossa

”Kirkkopäivät 
on yhteyden 
mahdollistaja ja 
eristäytymisen 
vastavoima. 
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Selkeys on testamentin valtti

A sianajaja Katriina Mannisella on lähes 30 
vuoden kokemus jäämistö- ja testamenttioi-
keudesta. Hän kertoo, että hyvä testamentti 
on selkeä, eikä siihen sisälly minkäänlaisia tul-

kinnanvaraisuuksia. 

Miksi kannattaa tehdä testamentti?

”Jos haluaa poiketa lakimääräisestä perimyksestä, niin 
ainoa keino on tehdä testamentti. Joskus ky-
se on siitä, että perittävä haluaa antaa omai-
suuskohtaisia määräyksiä, esimerkiksi kenel-
le jää asunto ja kenelle kesämökki.” 

Milloin se on laillinen?

”Testamentti tulee laatia kirjallisesti. Kahden 
todistajan pitää olla samanaikaisesti paikal-
la, kun  laatija allekirjoittaa testamentin. 
Todistajien ei tarvitse tietää sisältöä, 
mutta heidän tulee tietää, että ky-
seessä on testamentti.” 

Millaiset testamentit ovat ylei-
simpiä?

”Puolisoiden keskinäinen testament-
ti, jolla he haluavat turvata kuole-
mansa jälkeen lesken toimeentulon. 
Usein puolisoiden tarkoituksena ei 
suinkaan ole syrjäyttää rintaperilli-
siään totaalisesti, vaan tehdä omai-
suuden siirtymisen kaksivaiheisek-
si. Lesken kuoltua jäämistö siirtyy 
rintaperillisille.” 

Onko erilaista testamentata yksityiselle ihmiselle 
kuin yhteisölle?
”Yhteisön hyväksi tehdyssä testamentissa yksityishenki-
lö aina poikkeaa lakimääräisestä perimyksestä. Mones-
ti yhteisö eli yhdistykset, säätiöt, seurakunnat, kunnat, 
ovat testamentin saajina vapautetut perintöveroista.”  

Mitä testamentin teettäminen maksaa?

”Hintaan vaikuttavat testamentin monimuotoi-
suus ja käytetty aika. Keskivertohinta liikkuu ve-

rottomana 500 euron molemmin puolin.” 

Missä testamenttia säilytetään?

”Se tulee säilyttää huolellisesti siten, että se on 
löydettävissä perittävän kuollessa. Jos sitä ei 
perittävän kuoltua löydy, oletetaan henkilön 

peruuttaneen testamentin. Monet säi-
lyttävät testamenttia pankin tallelo-

kerossa.”

Missä syntyvät suurimmat 
ongelmat?

”Niitä tulee, jos testament-
tiasiakirja sisältää useita tah-
donilmaisuja tai henkilö on 
tehnyt useita eri testament-
teja. Silloin hankaluutena on 
näiden tahdonilmaisujen kes-

kinäinen ristiriitaisuus. Sel-
keys on valttia.”

HANNA KARKKONEN

mitä mielessä?

Antin Piha ja Kiinteistö Apu
Talvi 2012

• Käsilumityöt • Lumenpudotukset katoilta 
• Mökkitalkkaripalvelut • Kukkien mullanvaihtotyöt 

• Kodinkoneiden kuljetus sekä asennuspalvelu
• ym. erikseen sovittavat työt

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

Perunkirjoitukset
Luotettavasti – asiakasystävällisin hinnoin

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

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

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

Uudet hammasproteesit, pohjaukset ja korjaukset
LAATU- JA TYÖTAKUU

PERUNKIRJOITUKSET
testamentit - kauppakirjat ym. asiakirjat ammattitaidolla

ja joustavin maksuehdoin
Herastuomari Leila M. Tuomainen

p. 044 211 9876

Tervetuloa hermoratahierontaan!
Jos kärsit huonosta aineenvaihdunnasta, verenkierrosta 
tai ongelmana on päänsärky, niska- ja hartiakivut ja jalat 
ovat heikossa kunnossa.

MUISTA
LAHJA-
KORTIT!

Haapaniemen-
katu 25 A 30
puh. 0500-137 477

KIPU-HOITO
Aino Pusa

• olemme erikoistuneet hyödyllisten merkkipäivälahjojen 
valintaan ja näihin ne kauniit käsinkaiverrukset
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na pidetään kansalaisten hyvinvoin-
nin ja yhteisöllisyyden lisäämistä sekä 
Kuopion vetovoimaisuuden ja posi-
tiivisen näkyvyyden kasvattamista. 

Perjantaipäivää suunnitellaan 
kirkon ammattilaisille, lauantain oh-
jelmaa ”tavalliselle kansalle”. 

Jumalan läsnäolon  
kokemista
Kirkkopäivät on näyteikkuna, josta 
katsotaan kahteen suuntaan. 

Seurakunnan työntekijälle ja 
luottamushenkilölle päivät ovat ik-
kuna maailmaan. Tavalliselle kan-

salle päivät ovat ikkunan kirkkoon, 
joka saattaa näyttää yllättävän ja 
tuntemattoman todellisuuden. 

Kirkkopäivien tapahtumapääl-
likkönä vuosia toiminut Tarja Jalli 
luonnehtii päiviä intohimoiseksi, in-
nostuneeksi ja innostavaksi tapah-
tumaksi.

”Siellä on paikka kuulluksi tule-
miselle, osallisuudelle, vuorovaiku-
tukselle sekä pyhyyden ja Jumalan 
läsnäolon yllättävällekin kokemisel-
le. Päivät ovat yhteyden mahdol-
listaja ja eristäytymisen vastavoi-
ma.  Parhaimmillaan jopa kannustin 

kuulua kirkkoon.”
”Kirkkopäivät ei ole infokanava, 

vaan tunnekanava”, Jalli sanoo. 
Kirkkopäivät tahtoo olla labora-

torio, jossa tulevaisuutta testataan. 

LAHJA PYYKÖNEN

Kirkkopäivien kuopiolainen 
tuotantotiimi teki viime viikolla 
suunnittelumatkan Helsinkiin: 
vasemmalla Riitta Immonen, 
Sinikka Tiirikainen ja Kati Uk-
konen. Junan kyydissä oikealla 
Hannu Korhonen, Mika Pulk-
kinen, Aulikki Mäkinen sekä 
Heikki Hyvärinen (selin). 
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 ✚ Kuopion seurakuntien yhteinen 
nuortenleiri 20.-22.4 Hirvijärven leirikes-
kuksessa. Hinta 25 €. Ilmoittautumiset 30.3. 
mennessä Tuomolle puh. 040 4888 621, 
tuomo.kantele@evl.fi.

 ✚ Kuopion seurakuntayhtymän lähimmäis-
ten koulutus- ja virkistyspäivä lauan-
taina 28.4. klo 9-17 Hirvijärven leirikeskuk-
sessa. Perhepsykoterapeutti, työnohjaaja 
Päivi Föhrin aiheena ”Käytännön työkaluja 
voimavarakeskeiseen kohtaamiseen”.  Bus-
sikuljetus. Ilmoittautuminen Katri Kunnak-
selle 20.4. mennessä puh. 040 4848 464.

 ✚ Kuopion seurakuntayhtymän diakonia-
työn yhteinen omaishoitajaleiri Ryt-
kyn leirikeskuksessa 3.-5.5. Bussikyyti 10€. 
Ilmoittautumiset 11.4. mennessä Katri Kun-
nakselle puh. 040 4848 464. Leirin vetäjinä 
diakoniatyöntekijät Liisa Tiilikainen, Mari 
Mertanen ja Birgitta Oksman-Kettunen.

 ✚ Yötön yö - nuorten pääsiäistapahtu-
ma Järvi-Kuopiossa 5.-6.4. Tule valvomaan 
ja viettämään aikaa pääsiäisen kynnyksellä 
Juankosken Wanhalle Vintille. Ruokaa, hy-
vää seuraa, yhdessä oloa ja pelailua. Ilmoit-
tautumiset 27.3. mennessä Tuomolle puh. 
040 4888 621, tuomo.kantele@evl.fi.

tapahtuuLeirejä ja virkistystä

Omaishoitajien ja -hoidettavien ryh-
mä virkistymässä Riistavedellä keväällä 
2010.

Yhteisvastuulle  
 ✚ Ruokailu ja seurat Muuruveden seu-
rakuntatalossa sunnuntaina 11.3. klo 14. 
Lohisoppa ja jälkiruokakahvit 8 € YV:lle. 

 ✚ Perinteiseen tapaan tarjolla ruis-
puuroa voisilmän kera ilmaiseksi Kuopi-
on torilla maanantaista 12.3. alkaen lau-
antaihin 17.3. saakka toriaikana. Voit 
tukea vapaaehtoisesti YV-keräystä ha-
luamallasi summalla toriteltalla olevaan 
tonkkaan.

 ✚ Mykykeittomyyjäiset Karttulan seu-
rakuntakodissa keskiviikkona 14.3. klo 11 
alkaen. Keittoa omiin astioihin 8 €/litra, 
mahdollisuus myös ruokailuun.

 ✚ Yhteisvastuutapahtuma Neuro-
nilla, Vehmersalmentie 735, sunnuntai-
na 18.3. klo 14 alkaen. Rekiajelua, myyjäi-
set, ongintaa, makkaran paistoa, kahvia 
ja kuumaa mehua. Päiväkerholaisten oh-
jelmaa ja nukketeatteri Willi Muuli klo 
15. Myyjäistavaroiden vastaanotto klo 13 
alkaen.

 ✚ Yhteisvastuumyyjäiset Alavan kir-
kolla keskiviikkona 21.3. klo 17 ennen 
konserttia. Leivonnaisia, vatruskoita ja 
lanttukukkoja. Käytettyjä Arabian kahvi-
kuppipareja eniten tarjoaville.

 ✚ Piirakkamyyjäiset yhteisvastuun 
hyväksi Vehmersalmen seurakuntako-
dissa keskiviikkona 21.3. klo 11. Ennakko-
tilaukset Sonja Fickille, puh. 040 4888 
642.

 ✚ Yhteisvastuumyyjäiset Särkiniemen 
seurakuntakodilla lauantaina 24.3. klo 11. 
Pääsiäisleivonnaisia, arpajaisia, kanakeit-
toa syötäväksi paikan päällä ja myytä-
väksi omiin astioihin.

Iloa ja valoa  
musiikista

 ✚ Pro Musica Keskusseurakuntatalossa 
sunnuntaina 18.3. klo 15. Pertti Rusanen, 
laulu, Henri Tikkanen, laulu, Pekka Kau-
rala ja Anu Pulkkinen, piano. Klassikkoja 
Merikannolta ja Rauno Lehtiseltä. Ohjel-
ma 10/5 € sis. kahvin. Tuotto YV:lle.

 ✚ MS-yhdistyksen konsertti ”Valoa 
kohti” Alavan kirkossa sunnuntaina 
18.3. klo 15. Erkki ja Martti Holopainen. 
Ohjelma 10 €. 

 ✚ Yhteisvastuukonsertti Alavan kir-
kossa keskiviikkona 21.3. klo 19. Eija Berg-
man, Popo Salami Band, Seija Nylund, 
Jarkko Maukonen, Meri Maukonen, Jark-
ko Kinnunen, Vesa Kajava, urut, Sal-
la Tyrväinen, viulu, Tahdistin-orkesteri 
joht. Harri Hyppölä, Alavan kirkkokuoro 
joht. Ossi Jauhiainen. 

 ✚ Every Time I Feel The Spirit. Tuo-
miokirkossa soi torstaina 22.3. klo 19 mo-
derni gospelteos. Kapellimestarina To-
mi Väisänen, yhtyeenä Ilmavoimien Big 
Band, laulusolistina Reija Lang ja viulu-
solistina Mikko-Ville Luolajan-Mikkola. 
Ohjelmamaksu 15 €.

Paastohartauksia 
Paastonajan aamuhartaus Keskusseu-
rakuntatalossa joka arkiaamu klo 8-8.15 tiis-
taihin 3.4. saakka. Tule aloittamaan päiväsi 
Jumalan sanalla ja rukouksella. 

Löydä yhteyteen
 ✚ Kutsu yhteyteen -messu Päiväran-
nan kirkossa sunnuntaina 18.3. klo 17. 
Lapuan hiippakunnan lähetyssihteeri,  
pastori Jukka Jämsén, Tarja Säynevirta. 
Ylistysmusiikkia ja rukousta. Kahvitarjoi-
lu, lapsille ohjelmahetki. Ennen messua 
raamattutunti klo 15. Jukka Jämsén ker-
too kuuntelevasta rukouksesta.

 ✚ Perheen pyhän gospelkirkko Kart-
tulan seurakuntakodissa sunnuntaina 
18.3. klo 16 erityisesti kouluikäisille. Kou-
lulaisten bändi soittaa.

 ✚ Leipäsunnuntain messu Pyhän Jo-
hanneksen kirkossa sunnuntaina 18.3. 
klo 10. Kirkkokahvilla tarjolla monenlai-
sia leipälaatuja, leipää myydään myös 
mukaan.

 ✚ Hengellisten laulujen messu Tuus-
niemen kirkossa sunnuntaina 18.3. klo 10 
ja Vehmersalmen kirkossa klo 13.

Omaishoitajille  
taukopäivä
Omaishoitajien teemapäivä keskus-
seurakuntatalolla torstaina 22.3. klo 13-15. 
Jumalan kädenjälki elämässäni, Anna-Maija 
Hella. Ilmoittautumiset 15.3. mennessä seu-
rakuntien vaihteeseen puh. 017 158 111.

 ✚ Perhejumalanpalvelus Inkilänmä-
en seurakuntatalossa sunnuntaina 11.3. 
klo 12.

 ✚ Taidetiistai Kallaveden kirkolla tiistaina 
20.3. klo 9.30-11.30 tai 13-15. Omat eväät ja 
taiteiluun sopivat vaatteet mukaan.

 ✚ Donkkis Big Night - Family version 
toimintailta varhaisnuorille ja keskuste-
lutuokiot vanhemmille Petosen seurakun-
tatalossa perjantaina 23.3. klo 18. 

 ✚ Tehdään yhdessä -ryhmässä pääsi-
äisaskartelua Päivärannan kirkossa maa-
nantaina 19.3. klo 18-20.

 ✚ Eläkeläisten virkistyspäivä Keskus-
seurakuntatalossa keskiviikkona 14.3. klo 11 
ja Inkilänmäen seurakuntatalossa keskiviik-
kona 21.3. klo 11. Lounas ja kahvi 6 €.

 ✚ Eläkkeelle siirtyneiden iltapäivä 
Puijon kirkolla tiistaina 20.3. klo 13. Näkö-
kulmia seurakunnan vapaaehtoistyöhön, 
Tuula Merjola-Partanen, musiikkia Esa Sih-
vonen. 

 ✚ Virkistyspäivä Riistaveden seurakunta-
talolla keskiviikkona 21.3. klo 12. 

 ✚ Miesten lenkkipiiri Rytkyn leirikeskuk-
sessa torstaina 15.3. klo 17.45. Jakaantumi-
nen ryhmiin kunnon mukaan. Sauna, ilta-
pala ja iltahartaus.

 ✚ Tomperin hiihto sunnuntaina 18.3. klo 
10–15. Tomperin saaressa kahvia, lämmintä 
mehua, pullaa ja makkaraa Yhteisvastuun 
hyväksi. Perheen hiihtotapahtuman järjes-
tää Puijon Latu ja Vuorelan Kunto. Tied. 
Teuvo Räsänen puh. 050 320 2230.

Leipäsunnuntain messu Pyhän Johan-
neksen kirkossa sunnuntaina 18.3. klo 
10. Kirkkokahvilla tarjolla monenlaisia 
leipälaatuja, leipää myydään myös mu-
kaan.
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“Halleluja - Kiitoslauluja arjen 
keskeltä” -kiertueella Jaakko Löytty 
ja Mika Nuorva Vuorelan kirkossa 
torstaina 15.3 klo 19 ja Tuomiokirkos-
sa perjantaina 16.3. klo 20. Ohjelma 
10 €.

Lapuan hiippakunnan lähetys-
sihteeri, pastori Jukka Jämsén 
vierailee Päivärannan kirkossa 
sunnuntaina 18.3. 

Yhteisvastuu-kahvilasta herkkuja ja kirjoja Minna Canthin ja kevätpäiväntasauksen merkeissä Keskusseurakuntatalolla 
maanantaina 19.3. ja tiistaina 20.2. klo 10-15. Arpajaiset, kirjakirppis, ohjelmatuokioita ja leivoskahvit.  
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Maalisvinkit

 ✚ Sotku: Nainen liikkeessä 8.3. klo 17. Tuovi 
Rantanen: soolo Ervi Sirénin teoksesta ”Vii-
ta”. Runot: Martta Rossi, Pilvi Pääkkönen, Sir-
pa Kyyrönen ja Marjo Heiskanen.

 ✚ Kuopion taidemuseossa satuhetki hiihto-
lomalla ti-pe 6.–9.3. klo 11 prinsessan seuras-
sa. Työpajassa 8.3. klo 10–16 tehdään timan-
tein koristeltuja kruunuja ja hurjia naamioita. 
Työpajamaksu 5 e.

 ✚ Minnan päivät -tapahtumat 15.–19.3.
 ✚ Galleria G 12 (Minna Canthin katu 15): Ar-

to Väisäsen näyttely 9.3. asti.
 ✚ Galleria Carree (Kauppak.13): Maija Ko-

posen metalligrafiikkaa ja Marjatta Vilhunen 
pronssiveistoksia 11.3. asti.

 ✚ Kuopion pääkirjaston ala-aula, Panu 
Vihervuori: Akvarelleja luonnosta 5.–16.3. 

 ✚ VB-valokuvakeskus (Kuninkaank. 14–16) 
Rami Hanafi: Two more – minus one 2.3.–8.4.

 ✚ Kuopion museo (Kauppak. 23): Selviytyjät 
– lumen ja jään linnut 17.1.–8.4. (2. krs.parvi).

 ✚ Skeittarit museossa 19.1.–9.9. (3. krs).
 ✚ Museon alasalit: Emäntä, näyttely maa-

seudun vahvoista naisista 8.2.–29.4.
 ✚ Kuopion museo: Vaatteet varoja myöten. 

Pohjoissavolaista pukeutumista 1800-luvulla 
28.2.2012–31.1.2013

 ✚ Kuopion taidemuseo (Kauppak. 35), Noo-
ra ja Kimmo Schroderus: Maailma; yläkerras-
sa Prinsessa ja valtakunta 17.2.–20.5. 

 ✚ Korttelimuseo (Kirkkok. 22): Näyttelysalis-
sa Kummitustarinoita, Tuire Kurikan kuvia ja 
pohjoissavolaisia tarinoita 28.2.–6.5. 

 ✚ Kuopion Musiikkikeskus: Valtakunnal-
liset sukututkimuspäivät 17. ja 18.3. klo 9.30–
16.30. Vapaa pääsy.

 ✚ Premier! Itä-Suomen sotilassoittokunnat, 
johtajana Puolustusvoimien ylikapellimestari, 
musiikkieverstiluutnantti Elias Seppälä; Jouko 
Harjanne, trumpetti 20.3. klo 19.

 ✚ Antti Sarpila Swing Band: 30th Anniver-
sary 21.3. klo19.  

 ✚ Sinfoniasarja VI, Kuopion ja Mikkelin 
kaupunginorkesterit; Sascha Goetzel, kapelli-
mestari; Benjamin Schmid, viulu 22.3. klo 19.

 ✚ Kuopion Kaupunginteatteri, Aula: Rak-
kaudesta lauluun. Ritva Grönberg 8. ja 14.3. 
klo 19; Requiem 15.3. klo 19.

 ✚ Suuri näyttämö: Kalenteritytöt 9. ja 17.3. 
klo 19.

 ✚ Katrina 10.3. klo 14; 16.3. klo 19 ja 17.3. klo 14.
 ✚ Remonttijengi 10.3. klo 19; 14.3. klo 12
 ✚ Studio: Loukussa 9. ja 17.3. klo 19.15;
 ✚ Jessikan pentu 10.3. klo 19.15; 14.3. klo 12.15.
 ✚ Krissen Mylly, Kristiina Elstelän 50-vuotis-

taiteilijajuhlaesitys12.3. klo 19. 
 ✚ Kuvakukko, Hopeatähti: Mama Africa, doku-

menttielokuva Miriam Makebasta 13.3. klo 13.
 ✚ Finnkino ja Kuvakukko: Viiden  Oscarin 

The Artist. 
 ✚ Kuopion Kaupungintalo, Ikääntyvien yli-

opiston luentosarja: Professori Toini Holopai-
nen: Ilmasto muuttuu – mukautuuko poh-
joinen luonto 15.3. klo 13–14.30.
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Vuoden nuori -lehtikuvaaja 2006 
Rami Hanafin lumilautailukuvia VB-
valokuvakeskuksessa. Kuvassa Antti 
Autti, 2009.

“Jos pitää lähteä, 
anna ehjiä veneitä.”

R ippikouluikäinen Paavo Vesa oli 
ammattikoulun piirustustunnilla 
Viipurissa, kun ilmahälytys tuli. 
Luokka siirtyi Havin vallien suo-
jaan. Paavo lähti kävellen kotiin-

sa Johannekseen, joka oli 24 kilometrin pääs-
sä. Talvisota oli alkanut.

Perhe hajaantui eri suuntiin, Paavo väes-
tönsuojelulähetiksi, äiti evakkoon, isä jatkoi 
töissä rautateillä, kaksi vanhempaa veljeä oli 
Suojeluskunnan tehtävissä.   

”Meiltä oli 15 kilometriä Summan rinta-
malle. Sieltä kuulunut sodan kumu jäi mie-
leen.”

Jatkosodan aikaan Vesa joutui tositoi-
miin. Ensiksi hän oli vartiointitehtävissä 
Kontiomäen rautatieasemalla, seuraavaksi 
purkamassa vähän käytössä olevia puhelin-
linjoja puhelin- ja lennätinjoukkueessa.

”Kun aloitin varusmies-
palveluksen Suomenlah-
den saaristossa rannikkoty-
kistöjoukoissa maaliskuussa 
1943, minulla oli jo korpraa-
linnatsat.”

Kesällä 1944 Venäjän suur-
hyökkäyksen alla jännitys 
tiivistyi. Suomenlinnan ra-
diokorjaamoon, jossa Vesa 
tuolloin palveli, tuli kesäkuun 
iltana komppanianvääpe-
lin soitto ja ennakkotieto läh-
döstä. Kolmen tunnin kulut-
tua miehet istuivat jo junassa 
matkalla Haminaan. Sodan 
loppu kului itäisellä Suomen-
lahdella rannikkotykistöryk-
mentti 22:n palveluksessa. 

”Viimeinen palvelutehtäväni oli sotasaa-
liiksi saadun traktorin kuljettaminen Helsin-
kiin.”

Metsälintuja  
ja muikunmätiä 
Paavo Vesa on ansiotyönsä kautta näh-
nyt kaupan kehityksen huiman kaaren. ”Pir-
tin perällä olevasta puodista supermarket-
teihin.”

Jo ennen sotaa hän myi puotipoikana 
rinkeleitä sotilaille kotikylän osuuskaupas-
sa. Asemamiesalokkaana hän lastasi tavaraa 
vaunuihin ja niistä pois.

Sodan jälkeen oppilaitokset olivat täyn-
nä. Ovi avautui kuitenkin Kajaanin kauppa-
kouluun. 

Ensimmäinen työpaikka koulun jälkeen 
löytyi Valjus-Osakeyhtiöstä, josta toimitet-
tiin muualle Suomeen muun muassa lam-
masnahkoja, metsälintuja ja Oulujoen muik-
kuja ja mätiä.

Maassa elettiin vielä elintarvikkeiden 
säännöstelyn aikoja. Kahvi ja margariini va-

pautuivat säännöstelystä 
vuonna 1954.

Sitten onni potkaisi ja 
Vesa pääsi SV Paasivaaran 
margariinitehtaalle myynti-
mieheksi ja myöhemmin pii-
riedustajaksi. Työ oli aluksi 
myyntiautolla kiertämistä.

Vuonna 1984 Vesa pää-
si rintamasotilaiden varhais-
eläkkeelle. Oikutellut sel-
käkin parani, kun elämä 
helpottui.

Äiti ohjasi  
pyhäkouluun
Elämänrytmi muuttui, kun 
Paavo Vesan puoliso joutui 
joku vuosi sitten hoivakotiin. 

Nyt viikkoa rytmittää säännöllinen jumppa 
ja kodin arjen askareet.

Vesa kuuluu Kuopion sotaveteraaneihin 
ja lähti myös hengelliseen toimikuntaan, kun 
pyydettiin. 

”Yhdistyksen matkoilla olemme kiertä-
neet maakunnan kirkkoja, kuulleet hieno-
ja kertomuksia seurakuntien toiminasta ja 
mielenkiintoisista ihmisistä.”  

Lapsena Paavo oli lähetetty pyhäkouluun.
”Kävin siellä seitsemän vuotta, mikä oli 

ihan tavallista.”
Miehuuden vuosina usko oli taka-alalla.
”Sota-aikaan saarilta oli vaikea poistua. 

Pyysin, että jos tulee äkkilähtö, anna Jumala 
meille ehjiä veneitä.”

Vesan perheen poika kuoli leukemiaan 
palvellessaan vapaaehtoisena armeijassa. 

”Mieli oli kuitenkin kiitollinen niistä kah-
destakymmenestä vuodesta, jotka hän oli 
ollut kanssamme.”

Perheeseen jäi tytär, jolla on tytär ja poi-
ka. ”Molemmat sotaväen käyneitä”, Vesa ke-
haisee.

Jyrki Kataisen hallituksen armeijaan 
kohdistamat säästöt eivät saa tyydyttävä ar-
vosanaa.

”Isänmaata on oikeus valmistautua puo-
lustamaan. Sitä ei voi tehdä vajavaisin väli-
nein.” 

LEA LAPPALAINEN

Suuri talvisodan päättymisen muistokon-
sertti Tuomiokirkossa su 11.3. klo 18. Ohjel-
ma 10 euroa Pohjois-Savon Sotaveteraani-
en hyväksi.

Talvisodan päättymisen muistojumalanpal-
velus Puijon kirkossa ti 13.3. klo 10. Kirkko-
kahvit.

”Iäkkäät osaavat kunnioittaa vapaata isänmaata. Nuorille se on itsestäänselvyys kuten minullekin oli nuorena”, 
viipurilaissyntyinen Paavo Vesa sanoo.

”Omaa maata on 
oikeus puolustaa”

”Isänmaata 
on oikeus 
valmistautua 
puolustamaan. 
Sitä ei voi teh-
dä vajavaisin 
välinein.
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Neljä kirkkopuoluetta esiin kulissien takaa

K
irkko ei ole yhtä köyttä 
-yhdistys, vaan erilais-
ten pyrkimysten tem-
mellyskenttä. Kirkko-
poliittiset ryhmittyvät 
ovat kuitenkin perin-
teisesti kaihtaneet va-
lokeilaan astumista. Ne 
jättävät mieluusti ker-

tomatta, mihin ne tähtäävät seurakunta- tai 
kirkolliskokousvaaleissa. 

Vallalla ovat olleet niin kutsutut yhteislis-
tat, jotka kokoavat ehdokkaansa alueellisen, 
ei ohjelmallisen periaatteen mukaan. 

Juuri käydyissä kirkolliskokousvaaleissa 

Muutoksen tekijät -verkosto eli uudistusmie-
liset ryhmät sekä kansankirkolliset ryhmät te-
kivät vaalityötä ohjelmallisesti. 

Espoon hiippakunnassa näitä ryhmittymiä 
edustivat Kevään kirkko (uudistusmieliset) 
sekä Elävä kansankirkko (kansankirkolliset). 
Useiden muiden poliittisten tai kirkkopoliit-
tisten ryhmien ehdokkaat asettuivat ehdolle 
yleislistoilta.

Konservatiivit pitivät pintansa
Helmikuussa järjestetyissä kirkolliskokousvaa-
leissa seksuaalivähemmistöjen tasa-arvoista 
asemaa ajavan Tulkaa kaikki -liikkeen ympä-
rille ryhmittyneet uudistusmieliset vahvistivat 

Kirkkopoliittisten ryhmien linjaerot  
ovat suuria, mutta kirkolliset vaalit  
käydään sammutetuin lyhdyin.  
Kirkolliskokouksessa vaikuttaa 
neljä selkeää ryhmittymää.
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Kansankirkolliset
Kirkko kehittyy ”kansalaisten” kirkoksi, yhteisöksi, johon on mielekästä 
kuulua ja jossa voi tuntea olevansa kotonaan. Kirkko rakentuu sen viran ja 
jäsenten yhteistoiminnalle kaikilla tasoilla. Se vaikuttaa myös yhteiskun-
nassa ja kehottaa jäseniään olemaan aktiivisia. 

Kirkko vahvistaa kansalaisten perustietoa kristinuskosta tukemalla us-
konnollista kasvatusta. Se on ennen kaikkea tarjolla pidetyn armon, ei 
vastaanotetun armon kirkko. 

Kansankirkolliset perustavat Jumalan sanalle, joka nähdään Raamatus-
sa aikasidonnaisena. Tulkinnassa peilataan jatkuvasti nykyaikaan. Kolmi-
yhteisen Jumalan työ nähdään tasapainoisesti ja kokonaisesti: Jumala on 
Luoja, Lunastaja ja Pyhittäjä. Tästä perustasta nousee erilaisuuden sietä-
minen ja kunnioittaminen.

Kansankirkolliset hyväksyvät sen, että kirkossa on erilaisia näkemyksiä 
homoseksuaalisuudesta. Kirkon ei tarvitse olla elämäntapoihin liittyvissä 
kysymyksissä yksimielinen. 

Homoseksuaalisuudessa ei ole kysymys kirkon opista. Kansankirk-
koon sopivat niin hyväksyjät kuin ne, jotka tuntevat homoseksuaalisuu-
teen kammoa. Kirkon viroissa on käytännössä sekä heteroita että homo-
ja. Kirkolla ei ole erillistä viisautta elämäntapoihin ja ihmisten seksuaalisiin 
suuntauksiin liittyvissä kysymyksissä. 

Jos kirkko ei saa luotua aukotonta teologista systeemiä diakonaatin pe-
rustaksi, voidaan lähestyä käytännöllisesti.

Ryhmä organisoituu hajanaisuudesta avoimiin verkostoihin yhteistyös-
sä kaikkien kanssa. Se merkitsee profiilin korottamista ja samansuuntai-
sesti ajattelevien yhteen tulemisia. 

Yhteistyö on vaikeinta herätyskristittyjen (tunnustuskirkolliset) kanssa. 

Tunnustuskirkolliset
Kirkon on opetettava ihmisiä Jumalan sanalla uskon syntymiseksi heidän 
pelastuksensa tähden ilman yhteiskunnallisia laskelmia.

Kristinuskon perusteet ymmärretään niin kuin kristikunta on ne aina 
ymmärtänyt: Raamattu Jumalan sanana, vanhan kirkon uskontunnustuk-
set, luterilaisen kirkon tunnustuskirjat. Kristinusko on ylivertainen moder-
neihin maailmankatsomuksiin verrattuna.

Raamattuteologian tulisi hallita kirkon opetusta ja toimintaa niin seura-
kunnissa kuin lähetystyössä. Kirkkolain laatimisen pitää olla sopusoinnussa 
kirkon tunnustuksen ja sille kuuluvan uskonnonvapauden kanssa. On py-
syttävä kristillisen etiikan kannalla erityisesti seksuaalietiikan kysymyksissä. 

Perinteistä virkakäsitystä edustavien pappien ja kristittyjen asema on 
korjattava. Kirkkoon on luotava järjestelmä, jossa perinteistä virkakantaa 
edustavat (naispappeuden torjuvat) voivat tulla vihityiksi, toimia pappeina 
seurakunnissa ja pitää jumalanpalveluksia ilman vainoamista. Samoin seu-
rakuntalaisilla tulee olla mahdollisuus kokoontua ja päästä ehtoolliselle us-
konvakaumuksensa mukaisesti, kun kyseessä ei ole harhaoppi. 

Kuntavetoinen suurseurakuntamalli olisi purettava ja siirryttävä pieniin 
toiminnallisiin yksiköihin. Seurakuntaan kuulumisen sidonnaisuus asuin-
paikkakuntaan on lopetettava. Henkilöseurakunnat mahdollisiksi.

Tunnustuskirkolliset pyrkivät kokoamaan eri kysymyksissä yhteen kaikki, 
jotka ovat huolestuneita kristinuskon säilymisestä tässä maassa. 

Yhteistyö on mahdollista kysymyksestä riippuen kansankirkollisten ja 
vanhoillislestadiolaisten kanssa. Kirkolliset uudistajat ajaa monissa kysy-
myksissä vastakkaisia, kristinuskon pohjalta irtautuvia päämääriä.
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Neljä kirkkopuoluetta esiin kulissien takaa
selvästi asemiaan. Muutoksen tekijät -verkos-
toon kuuluneilta vaalilistoilta valittiin yhteen-
sä 19 edustajaa eri puolilta maata.

Konservatiivit pitivät kuitenkin melko hy-
vin asemansa, ja kirkolliskokoukseen valittiin 
monia selkeästi herätysliiketaustaisia ehdok-
kaita. Konservatiivit ottivat selkeän vaalivoi-
ton erityisesti Tampereella, missä viisi kym-
menestä kirkolliskokousedustajasta valittiin 
konservatiiviselta listalta.

Kuten neljä vuotta sitten, kansankirkolli-
sesti ajattelevilla edustajilla on enemmistö-
asema myös uudessa kirkolliskokouksessa. 
Toiseksi suurimman edustuksen saivat kon-
servatiivit, joihin lukeutuu muun muassa vii-

desläisiä ja Sleyn jäseniä. Kotimaa-lehden 
(23.2.2012) julkaiseman arvion mukaan kon-
servatiiveihin lukeutuvia edustajia ja heitä lä-
hellä olevia kirkollisen keskilinjan edustajia on 
yhteensä hieman yli kolmekymmentä.

Kirkon uudistajat ovat kuitenkin kuro-
neet Tunnustuskirkollisten etumatkaa kiinni 
ja ohittaneet lestadiolaiset, joilla on uudessa 
kirkolliskokouksessa 11 edustajaa. Heistä kah-
deksan kuuluu vanhoillislestadiolaiseen liik-
keeseen.

Ei virallisia puolueita
”Kirkkopuolueilla” ei ole ollut kehittynei-
tä puolueorganisaatioita – ei virallisia ohjel-

matyöryhmiä, ei puoluekokousta, ei vaaleil-
la valittuja puoluejohtajia. Tässä suhteessa 
ryhmittymiä ei voi verrata poliittiseen puo-
luekenttään tai -organisaatioihin, jotka toimi-
vat kunnallisessa tai valtakunnallisessa pää-
töksenteossa. Ryhmittymät eivät myöskään 
saa kirkolta puoluetukea.

Kirkolliskokous kokoontuu Turkuun kaksi 
kertaa vuodessa noin viikon mittaiseen työs-
kentelyyn. Kirkolliset ryhmittymät eivät pi-
dä kokousviikkojen aikana virallisia ryhmäko-
kouksia, mutta todellisuudessa ne vaikuttavat 
päätöksentekoon merkittäväksi. Selvien aja-
tuserojensa ja linjaustensa takia niitä voidaan 
nimittää jopa kirkkopuolueiksi. 

Neljä vuotta sitten Kotimaa-lehti kaivoi 
esiin neljä ryhmittymää ja pyysi niiden pohjal-
ta synnytettyjä ”puolueita” luonnostelemaan 
vaaliohjelmansa. Oheiset ”Kansankirkollisten”, 
”Tunnustuskirkollisten”, ”Kirkollisten uudista-
jien” ja ”Vanhoillislestadiolaisten” ohjelmat ei-
vät ole virallisia. Ne ovat muutaman silloisen 
”puoluevaikuttajan”, pitkäaikaisten kirkollis-
kokousedustajien käsialaa, kuten myös puolu-
eiden nimet. Kotimaa julkisti oheiset vaalioh-
jelmat kuvituksineen alun perin 13.12.2007. 
Ryhmät on esitelty suuruusjärjestyksessä. 
Tekstit ovat taustaryhmiensä tarkistamat.

ULLA LÖtJÖNEN JA  
tANELI KYLätAsKU / Kotimaadeski

Kirkolliset uudistajat
Kirkolliset uudistajat haluavat tehdä ohjelmallaan tietä Kristukselle. 

Kirkollisen keskustelun ja päätöksenteon on oltava avointa. Kirkon on 
kasvettava lähimmäisenrakkauden ja oikeudenmukaisuuden yhteisöksi. 
Naispappien syrjiminen on lopetettava kaikissa seurakunnissa. Seksuaali- 
ja sukupuolivähemmistöihin kuuluvat on ehdoitta toivotettava tervetul-
leiksi seurakuntien jäseniksi ja työntekijöiksi. Eronneiden, avoliiton valin-
neiden ja yksin elävien elämänratkaisuja on kunnioitettava.

Kirkon jäsenten on yhdessä jaettava aineellista hyvää oman maamme 
ja maailman köyhien kanssa. Eri tavoin ajattelevien kirkollisten ryhmien 
välille on rakennettava luottamusta ja sovintoa.

Kirkollisten uudistajien ohjenuorana on Kristuksen kutsu: ”Tulkaa mi-
nun luokseni kaikki...”, sekä kirkon keskeisimmät opilliset lähtökohdat. 
Raamattua tulkitessaan he kuuntelevat myös uusinta tietoa ja raamatun-
tutkimusta.

Uudistajat ajavat avoimuuden lisäämistä kaikkeen kirkon toimintaan 
ja erityisesti päätöksentekoon. He puolustavat naispappien oikeutta teh-
dä työtään joutumatta syrjityiksi, seksuaalivähemmistöihin kuuluvien 
työntekijöiden oikeutta olla kirkon virassa sekä parisuhteensa rekisteröi-
neiden mahdollisuutta saada siunaus liitolleen. 

Tukea näille asioille etsitään eri ryhmistä keskustellen, esittäen argu-
mentteja ja etsien tukea eri ryhmistä. Useimmissa kohdissa yhteinen linja 
löytyy kansankirkollisten kanssa. Omasta hyvästä jakamisessa yhteisym-
märrystä etsitään kaikkien, myös herätyskristittyjen, kanssa. Tavoittee-
na on kunnioittava suhde kaikkien kanssa ja yhteistyö niissä asioissa, jois-
sa se on mahdollista.

Vanhoillislestadiolaiset
Kirkon tehtävänä on julistaa Sanaa, jakaa sakramentteja ja tehdä kristinus-
ko tutuksi Suomen kansalle. Jos meillä ei olisi kansankirkkoa, sen tilalla olisi 
yhdistyskirkkoja kuten Yhdysvalloissa. 

Kirkon tulee olla tunnustukseltaan luterilainen, mutta niin väljä, että eri-
laisuudelle on tilaa. Kirkon tehtävänä on muistuttaa kansalaisia ja esivaltaa 
oikeudenmukaisuuden, rehellisyyden ja ahkeruuden merkityksestä. Kirkon 
tulee puolustaa vähäosaisia ja rohkaista kansalaisia pitämään huolta omista 
lähimmäisistään. Samalla kirkko muistuttaa elämän päämäärästä, taivaasta.

Vanhoillislestadiolaiset sitoutuvat Raamatun mukaiseen luterilaiseen 
tunnustukseen. He tukevat ”sellaista ajattelua, jossa arvotonkin voi löytää 
armon”.

Kirkon talous-, kiinteistö- ja henkilöstöhallintoa joudutaan keskittä-
mään suurempiin yksiköihin. Jumalanpalvelus- ja hartauselämään sekä sie-
lunhoitoon ja diakoniaan liittyvä työ tulee säilyttää paikallisena. 

Kirkossa tulee olla tilaa myös niille työntekijöille ja yhteisöille, jotka eivät 
hyväksy naispappeutta. Ristiriitoja ei pidä siirtää oikeuslaitoksen ratkaista-
vaksi. Vanhoillislestadiolaiset eivät kannata samaa sukupuolta olevien yh-
teiselämälle kirkollisia siunaamisia tai vihkimisiä.

Kirkkopoliittinen vaikuttaminen tapahtuu osallistumalla keskusteluun, 
ohjelmien rakentamiseen ja esitysten tekemiseen sovitussa järjestyksessä.

Talouteen ja hallintoon liittyvissä kysymyksissä ryhmä katsoo laajan yk-
simielisyyden mahdolliseksi. Kirkon oppia ja etiikkaa koskevissa ratkaisuis-
sa yhteistä ajattelua löytyy sekä herätyskristillisestä ryhmästä että maltilli-
sista kansankirkollisista. 

Suurimmat erot löytyvät varmaankin kirkollisten uudistajien perusar-
voista, mutta tuskin on ryhmää, jonka kanssa ei synny yhteistyötä ainakin 
joissakin kysymyksissä.
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Rakas betonikirkko

“T
ämä on Alavan pää-
kirkko, jota ei saa sär-
keä. Myykööt ensin 
metsää ja pappiloita“, 
Enni Hämäläinen, 
ikänsä kirkossa käynyt 
Alavan seurakunnan 

eläkeläisten päiväpiiriläinen sanoo.
“Tämä on meille koti”, Lea Kaitokari täyden-

tää.
“Jos ei olisi omaa kirkkoa, siihen loppuisi mon-

ta sukupolvea kestänyt seurakuntayhteys“, Sep-
po Yliranta lisää.

”Ihmiset haluavat tulla messuun ja yhteisöön, 
jossa he voivat tulla kohdatuiksi. 

Esimerkiksi diakonian asiakkaista yli 90 pro-
senttia elää yksin”, päiväpiirin vetäjä, diakonia-
työntekijä Liisa Tiilikainen summaa. 

”Herkkä ja koskettava, yksi aikakautensa hie-
noimpia kirkkoja 
Suomessa”, Museo-
viraston yliarkkiteh-
ti Martti Jokinen yh-
tyy ylistykseen. Hän 
on vieraillut työteh-
tävissään noin 400- 
500 kirkossa.

Helmikuun lopun 
juhlattomalla viikol-
la Alavan kirkolla ja 
seurakuntakeskuk-
sessa kirjattiin 1470 
kävijää. Kun viikol-
le osuu konsertteja, 
luvut nousevat huo-
mattavasti.  

Sunnuntain aa-
mumessuun osallistui 
130 ja Tuomasmes-
suun 327 seurakunta-
laista. Edellisenä päi-
vänä evankelista Ilkka Puhakan raamattutuntia 
kuunteli 125 opinhaluista.     

Puolet tiistain eläkeläispiiriläisistä jäi kotiin soh-
jokelin vuoksi, mutta parikymmentä keskusteli in-
nokkaasti vasta valitusta piispasta Jari Jolkkosesta.

Viikolla harjoitteli kuusi kuoroa tai musiikki-
ryhmää. Väkeä riensi myös päiväkerhoon, par-
tioon, perhekerhoon, tyttöjen taidekerhoon ja 
kokkikerhoon, marttoihin, nuorten iltaan, liikun-
takerhoon ja pelaaman salibändia.

Säilyköön  
vaikka moskeijana
André Schütz kuuli tammikuussa huhun, että 
Alavan kirkko on myynnissä.

“Se oli shokki. Ajattelin, että onko seurakun-
talaisten mielipidettä kysytty”, arkkitehti kertoo 
Helsingin kodissaan. 

Schütz on se mies, joka vaimonsa Railin kanssa 
nappasi voiton Alavan kirkon 44 ehdotusta koon-
neessa arkkitehtikilpailussa 1960-luvun lopulla. 

Voittoehdotus oli radikaali. Vielä ennen kirk-
kovaltuuston viimeistä nuijankopautusta opet-
taja Väinö Lätti toivoi kirkolle sakraalimpaa 
leimaa. “Nykyinen kirkkoarkkitehtuuri ei ole teo-
logisesti kestävää rakennustaidetta“, Savon Sano-
mat kertoi Lätin murehtineen.

Käyttöön kirkko vihittiin vuonna 1969. Kirk-
kokeskustelu jatkui pitkään. Arkinen, yksinkertai-
nen. Jykevä, karu, pelkistetty. Kirkko, joka ei ole 
kirkon näköinen, mediassa kuvattiin.

Toisenlaisia näkemyksiäkin oli. Kuopion kaa-
voituspäällikkönä toimineen arkkitehti Heikki 
Tegelmanin kortti liikutti Schütziä. ”Alavan kirk-
ko on yksi johdonmukaisimpia rakennuksia Kuo-
piossa. Arkkitehtuuri on hyvin kestänyt”, Tegel-
man kirjoitti. 

Sveitsiläissyntyinen, Suomessa useita kirkko-
ja suunnitellut Schütz seuraa edelleen kirkkojen 
kohtaloa. Alavan hän toivoo säilyvän kirkkona. 
”Vaikka sitten moskeijana.”

Kauneusarvot  
muuttuvat
Suomessa on yli 500, ennen vuotta 1917 raken-
nettua suojeltua kirkkoa. 

Kirkkojen purkaminen ja korjaaminen on seu-
rakunnan oma asia, ja niistä on säädökset  kirk-
kolaissa. 

”Kirkkorakennusten kanssa eletään vaikeita 
aikoja. Pitää tehdä ratkaisuja, johon ei ole koulu-
tusta, aikaisempaa kokemusta eikä tietoa”, arkki-
tehti Minna Aarnio Helsingin seurakuntayhty-
mästä sanoo.

Kirkoista ja seurakuntatiloista luopuminen on 
yleiseurooppalainen ilmiö, joka on jatkunut jo 50 
vuoden ajan.

“Vielä ei ole keksitty arvokasta prosessia, jolla 
tämä tapahtuisi kauniisti.”

Aarnion mukaan vuosikymmenet eivät pyyhi 
kirkkoa ihmisten mielistä.

”Kirkko pysyy yhteisenä omaisuutena niin 
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”Ankara ja askeettinen, 
vailla vähäisintäkään 
liehittelyä. ”

”Tämä on 
meille koti.

Kuorojen laulu soi kauniisti kirkossa. Kuvassa  Zipporim-kuoro.

kauan kuin rakennus seisoo paikoillaan.”
Hän toivoo, että rakennusten arvoa ei mitat-

taisi ruma-kaunis -akselilla.
”Mieltymykset ja makuasiat muuttuvat. Tie-

tyn ajan esteettisillä arvioilla on menty mones-
ti metsään ja kauniita rakennuksia hävitetty tur-
haan.”

Kuinka monta  
kirkkoa tarvitaan?
Alavan kirkon peruskorjaamisesta on puhuttu 
kymmenen vuotta. 

Keveimmillään remontti nielaisisi noin 4 mil-
joonaa euroa, mikä veisi yhtymän talouden ää-
rimmäisen tiukalle.

”Jos panisimme 30 työntekijää pois, säästyi-
si miljoona euroa. Myytävistä kiinteistöistä tu-
leva säästö olisi 500 000 euroa”, hallintojohta-
ja Timo Korhonen vilauttaa mittaluokkaa, missä 
liikutaan. 

Remonttipäätös tulisi tehdä joutuisasti. 
”Muuten se jumittaa muut investoinnit.”

Alavan kirkon ohella Korhosen vastuulla on 
pitää yhtymän talous kunnossa, niin että lomau-
tuksilta ja irtisanomisilta vältytään ja toiminta 
pyörii. Seurakuntaliitokset peruskorjauksineen 
tuovat lisämaustetta keittoon. 

”Tarkoituksenmukaisia ratkaisuja haettaessa 
tähtäin on vuoteen 2020 ja 2030 saakka.”   

Tulevaisuus on auki myös seurakuntarajojen 
osalta. 

”Kirkko 
pysyy yhtei-
senä omai-
suutena niin 
kauan kuin 
rakennus 
seisoo 
paikoillaan.
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Tuomasmessu 
pitää Alavaa 
kotikirkkonaan. 
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Rakas betonikirkko
Alavan kirkko suunniteltiin 
työkeskukseksi, johon tuli 
runsaasti tilaa kaikenikäisten 
rienoille. Uutta oli sekin, että 
kellotorni puuttui ja kellot on 
piilotettu rakennukseen.

”Ihmiset 
haluavat 
tulla messuun 
ja yhteisöön, 
jossa he 
voivat tulla 
kohdatuiksi.

Alavan kirkon 
remontti 
ykkösenä
”Alavan kirkko julistaa 
olemuksellaan.”

K irkkoherra Hannu Koskelainen 
odottelee rauhallisin mielin kirk-
konsa peruskorjausta.

”Olemme solidaarisia yhty-
män talouden säästökuurille. 

Meillä on päätös, että kirkkomme korjaus 
on tärkeysjärjestyksessä ykkösenä”, yhteisen 
seurakuntaneuvoston puheenjohtajana toi-
miva Koskelainen toteaa. 

Kirkon keski-ikänä pidetään 500 vuot-
ta. Alavan seurakuntaneuvoston jäsen Mat-
ti Kontio muistuttaa tässä valossa, että ar-
vorakennuksen remonttia  on tarkasteltava 
vuosikymmenten, mieluummin vuosisatojen 
näkökulmasta.

”Kassatilanne tai seurakuntien hallinnol-
listen rajojen muutokset eivät saisi olla es-
teinä. Jos on liian kallista, tehdään osare-
montti.”

Koskelaisen mukaan remonttia kiirehtii 
ennen muuta vetovoimainen toiminta. Ti-
lastot kertovat esimerkiksi varhaisnuorten 
kerhojen kävijämäärien olevan hienoisessa 
nousussa.

”Vanhemmat luottavat seurakuntaan 
kasvattajana.” 

”Musiikkitilaisuudet evankeliumin viejinä 
lisääntyvät meillä ja koko kirkossa. Samoin 
kuin muutamat erityisjumalanpalvelukset.” 

Tuomasmessu-aktiivi Kontio toivoo, että 
Alavan kirkon jumalanpalvelus voisi koota 
jatkossa joka sunnuntai yhteen kuopiolaisia, 
jotka kokevat omakseen nuorekkaan ja mu-
siikkipitoisen messun.

”Muissa seurakunnissa ja jumalanpalve-
lusyhteisöissä voisi hakea niihin tiloihin ja 
ympäristöihin sopivia painotuksia.”

”Jos keskustaan syntyy yksi iso seurakunta, 
kuinka monta kirkkoa silloin tarvitaan”, Korho-
nen sekoittaa pakkaa.

Vähennetään  
työntekijöitä
”Vähennetään palkattua väkeä, kevennetään 
hallintoa ja annetaan tehtäviä seurakuntalaisil-
le, aivan kuten Keski-Euroopassa tehdään”, Keijo 
Matilainen, Alavan eläkkeelle jäänyt kanttori eh-
dottaa säästöjen syntymiseksi.

Alavan kirkosta Matilainen ei luopuisi mistään 
hinnasta. Sille ei tilana löydy kaupungista vertais-
taan. 

“Kaikki näkevät toisensa, puhe kuuluu ja mu-
siikki soi hyvin. Termiä musiikkikirkko en silti 
käyttäisi. Se kaventaa kirkon merkitystä.”

Matilainen ei usko nopeaan talouden romah-
tamiseen. Jos tilanne vaikeutuu, hän kehottaa 
tarkistamaan myös teologien määrää.

“Mikä tekee papista pätevän kaikkiin hom-
miin? Aletaan luottaa muihinkin työntekijöihin.”

Kirkon käyttöasteeseenkaan hän ei jäisi tuijot-
tamaan.

“Eivät tilastot ole pääasia, niin makealta kuin 
täysi kirkko tuntuukin.” 

Nyt on  
aamuruskon aika
”Ainutlaatuinen, käytännöllinen, yhteyttä etsivä 
ja luova. Kuin tehty tämän ajan messua varten.” 

Näin luonnehtii kotikirkkoaan emeritus-piispa 
Matti Sihvonen.

Selän kääntäminen toimivalle kirkkoraken-
nukselle tiukan talouden varjolla antaisi piispan 
mielestä auringonlaskun vaikutelman: tässä lope-
tellaan ja suljetaan jo ovia.

Sihvonen puolisoineen lähtee usein messuun 
ja myös papin töihin Alavan kirkkoon. Hän pu-
huu aina lukupulpetista, koska haluaa tulla lähel-
le seurakuntaansa.   
Hän sanoo rohkaistuneensa Espoon piispan Ta-
pio Luoman tulosaarnasta, jossa todellisen suu-
ruuden kuvattiin lähtevän alkuun pienestä. 

”Pieniä asioita ei sovi kirkossa halveksia, sillä 
niistä aletaan koota suurempaa.”

”On ryhdyttävä korjaamaan omaa kirkkoa, pi-
tää innostaa ihmisiä sitoutumaan kirkkoon ja 
lahjoittamaan remonttiin rahaa. Kaikkea ei nyky-
maailmassa voi enää hoitaa verovaroin.”

Kun Sihvonen katsoo kirkon pitkää historiaa, 
hän näkee taloudellisesti laihat vuodet ja myller-
rykset aamuruskona, elämän merkkinä. 

“Seulonnan ajat kuuluvat kirkon elämään. Ai-
na tulee myös roskia, mutta jäljelle jää se mistä 
leivotaan uusi leipä.”

LEA LAPPALAINEN

Lehden kansikuvassa Anu Kiviranta tervehtii Ju-
ha Heinosta viime sunnuntain messussa. Vierellä 
Sylvi Kananen.
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Aivot ja musiikki
Aika: Maanantaina 12.3.2012 klo 17 -19

Paikka: Kuopion musiikkikeskus

AVAUS
Professori Pentti Arajärvi

AIVOT JA MUSIIKKI
Professori Mikko Sams,  

Aalto-yliopiston laskennallisen tekniikan laboratorio

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

MUSIIKKIESITYKSET
Salonkikvartetti

Savonia ammattikorkeakoulun opiskelijat

MUSIIKIN VOIMAA POHTIEN
Professori Juhani Juntunen, Suomen Aivosäätiö

Vapaa pääsy
Vapaaehtoinen ohjelmamaksu 10 euroa.

Tervetuloa!

PERHEOIKEUDEN LAKIASIAT 
esim. avioehto, testamentti, perunkirjoitus 

alkaen 300 e + kulut + alv 23 %

Asianajotoimisto Kalevi Pitkänen Oy
Puistokatu 6, 70110 Kuopio 

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

ASIANAJOTOIMISTO  
KOLARI&CO.OY

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

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

www.kolari-co.fi

HammaslaboratorioDentoTeam
Hammaslääkärit Hyvä Hammas Oy

Puree Paremmin.

Vuorikatu 36, 70100 Kuopio
 

Erikoishammasteknikko
Satu Koskela

p. 017 265 4400

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

Sielunhoito-
terapia 
SYDÄN-
JUURI

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

Kukka ja hautauspalvelu

ROSANNA

Kukkakauppa
Hautaustoimisto

Pitopalvelu

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

Vuorikatu 25
www.rosanna.fi 

Seurakunnat 7.3.–20.3.12

Tuomiokirkko

TUOMIOKIRKKO
Tuomiokirkko avoinna tu-
tustumista ja hiljentymis-
tä varten klo 10-15, lisäk-
si perjantaina 18-23. puh. 
040 4848 256
Paastonajan viikkomes-
su ke 7.3. klo 19. Liisa Pent-
tinen.
Perjantaimessu pe 9.3. 
klo 19. 
Virsituokio la 10.3. klo 15. 
Anna Kosola.
Sanajumalanpalvelus su 
11.3. klo 10. Saarna Lau-
ri Kastarinen, liturgia Sari 
Kärhä, kanttorina ja ur-
kurina Anna Kosola. Tuo-
miokirkon psalmikuoro.
Suuri talvisodan päätty-
misen muistokonsertti 
su 11.3. klo 18. Puijon Laulu, 
Mieskuoro Kuopio-Kvar-
tetti, Kuopion Sotavete-
raanien Mieskuoro, Raja-
lan koulun 5. ja 6. musiik-
kiluokkien kuoro, Kuo-
pion Seniorikuoro, Pui-
jon Kamarikuoro. Säestä-
jinä Rauni Komulainen ja 
Juha Komulainen. Yksin-
laulua, Tuomiorovasti Ilpo 
Rannankari. Säestys Juha 
Komulainen. Ohjelma 10 
€ Pohjois-Savon Sotavete-
raanien hyväksi.
Paastonajan viikkomes-
su ke 14.3. klo 19. Kaisa 
Yletyinen.
Perjantaimessu pe 16.3. 
klo 19. 
Kiitoslauluja arjen kes-
keltä pe 16.3. klo 20. Jaak-
ko Löytty ja Mika Nuorva. 
Ohjelma 10 €.
Urkutuokio la 17.3. klo 15. 
Anniina Hertteli.
Messu su 18.3. klo 10. Saar-
na Olli Viitaniemi, liturgia 
Ilpo Rannankari, kanttori-
na Pertti Rusanen ja urku-
rina Anu Pulkkinen. Mu-
kana Rytkyn rippikoulu-
ryhmä.
Paastonajan viikkomes-
su ke 21.3. klo 19. Sanna 
Husso.
Konsertti to 22.3. klo 19. 
Ilmavoimien Big Band, ka-
pellimestarina Tomi Väi-
sänen, laulusolistina Reija 
Lang ja viulusolistina Mik-
ko-Ville Luolajan-Mikkola. 
Ohjelmamaksu 15 €. 
Eläkeläisjärjestöjen paas-
tonajan kirkkojuhla pe 
23.3. klo 13. 
Perjantaimessu pe 23.3. 
klo 19. 

KESKUSSEURA- 
KUnTATALO
Suokatu 22
Seurakuntamestarit puh. 
040 4848 259
Paastonajan aamu-
hartaus joka arkiaamu 
klo 8-8.15. ti 3.4. saak-
ka.  Tule aloittamaan 
päiväsi Jumalan sanalla 
ja rukouksella. 
Veisuuseurat to 8.3. klo 
18 kerhohuone Samulissa. 
Raamattupiiri ti 13.3. klo 
17. Olli Viitaniemi. Kerho-
huone Aaronissa, Suoka-
tu 22 C. 
Eläkeläisten virkistyspäi-
vä ke 14.3. klo 11. Raamat-
tutunti: ” Jeesus pahan val-
lan voittaja”, kirkkoher-
ra Ilpo Rannankari, iltapäi-
vällä Internet- tämän päi-
vän asiointiväylä, tietohal-
lintopäällikkö Martti Än-
geslevä. Lounas ja kah-
vi 6 €. 
Keskikaupungin palve-
lupiiri ke 14.3. klo 13 ker-
hohuone Eetussa, Suoka-
tu 22 C. 
Pro Musica su 18.3. klo 15. 
Pertti Rusanen, laulu, Hen-
ri Tikkanen, laulu, Pekka 
Kaurala ja Anu Pulkkinen, 
piano. Klassikkoja Meri-

kannolta ja Rauno Lehti-
seltä. Ohjelma 10/5 € sis. 
kahvin. Tuotto Yhteisvas-
tuukeräykseen.
YV-kahvila Minna Cant-
hin ja kevätpäiväntasa-
uksen merkeissä ma 19.3. 
klo 10- 15 ja ti 20.3. klo 10-
15 kahviossa. Päivien aika-
na leivoskahvit, arpajaiset, 
kirjakirppis, ohjelmatuoki-
oita. Tuotto YV:lle.
Yhtymän yhteinen 
omaishoitajien kokoon-
tuminen to 22.3. klo 13-15 
kahviossa. Vieraana pasto-
ri Anna-Maija Hella, aihee-
na ”Jumalan käden jälki 
elämässäni”. Ilm. 15.3 men-
nessä seurakuntien vaih-
teeseen 017 158 111. 

InKILänMäEn  
SEURAKUnTATALO
Inkiläntie 7
Emäntä puh. 040 4848 273
Käsityöryhmä ma klo 
9.30 seurakuntatalon ala-
kerrassa.
Perhejumalanpalvelus su 
11.3. klo 12. Saarna ja litur-
gia Sari Kärhä, kanttorina 
Anna Kosola. Inkilänmäen 
päiväkerholaiset laulavat.
Raamattupiiri ti 13.3. klo 
16.30. Liisa Penttinen.
Inkilänmäen palvelupiiri 
ke 14.3. klo 12. Huom! aika. 
Kevätmyyjäisten suunnit-
telua. Varpu Ylhäinen. 
Eläkeläisten virkistyspäi-
vä ke 21.3. klo 11. Harta-
us ”Elämän leipä”, Olli Vii-
taniemi. Iltapäivän ohjel-
massa mukana Silja Hag-
man. Lounas ja kahvi 6 €.

MUMMOn MöKKI
Puijonkatu 10. Avoinna 
ma-to klo 11-15.  
puh. 040 4848 272
Viriketuokio to 15.3. klo 
13. Tuomiokirkkoseura-
kunnan lapsi- ja perhe-
työn pastori Sari Kärhä 
kertoo työstään.

LäHETYS
Kotien lähetyspiiri ke 7.3. 
klo 13 Väätäisillä, Minna 
Canthin katu 29 A 11.
Maanantain lähetyspii-
ri ma 19.3. klo 16 kerho-
huone Aaronissa, Suoka-
tu 22 C. 
näpertäjät ti 20.3. klo 13 
kerhohuone Aaronissa, 
Suokatu 22 C. 

DIAKOnIA
Lähimmäispalvelijoiden 
kokoontuminen ma 19.3. 
klo 16 Keskusseurakunta-
talolla, Suokatu 22, kerho-
huone Samulissa. Varpu 
Ylhäinen. 

PERHETYö
Perhekerhoista lisätieto-
ja pastori Sari Kärhä puh. 
040 4848 278 tai Risto Es-
kola puh. 040 4848 252.
naisten lenkkipiiri ma 
12.3. klo 18 Poukaman ran-
tasaunalla. Seuraavat lenk-
kipiirit ovat 2.4.; 16.4.ja 
7.5. klo 18- 20.30. Tervetu-
loa joukkoon juuri sellai-
sena kuin olet ja juuri sil-
loin kuin sinulle sopii! Li-
sätietoja Kati Ukkoselta 
puh. 040 4848 233 (Huo-
maa muuttunut puhe-
linnumero) tai kati.ukko-
nen@evl.fi. 
Perhekerho ti 13.3. klo 

9.30-11 ”Hiihdellen ja lau-
lellen” ja ti 20.3. klo 9.30-11 
”Marian ihmeellinen päi-
vä”. Keskusseurakuntata-
lossa, Suokatu 22 E.
Perhekerho ke 14.3. klo 
9.30 -11 ”Hiihdellen ja lau-
lellen” ja ke 21.3. ”Marian 
ihmeellinen päivä”. Inki-
länmäen seurakuntatalol-
la, Inkiläntie 7.

PYHäKOULU
Kotipyhäkoulu Rönos-
sä Katso lisää Rönön sillan 
kupeessa olevalta ilmoi-
tustaululta.
Pyhäkoulu lakkautet-
tu vähäisen kävijämäärän 
vuoksi Hermanninaukion 
Sibelius-Akatemian tilois-
sa, Hermanninaukio 3. Py-
häkouluista lisätietoja pas-
tori Säri Kärhä puh. 040 
4848 278 tai nuorisotyön-
ohjaaja Risto Eskola puh. 
040 4848 252.

KASTETUT
Venla Elina Aurora Remes, 
Mila Eveliina Olsoni, Kons-
ta Eemil Iivari Issakainen, 
Hilda Maria Pitkänen, Siiri 
Sinikka Pirinen, Alma Eve-
liina Saksman.

KUULUTETUT
Joonas Ilari Tirri ja Maiju 
Liisa Saastamoinen. 

KUOLLEET
Aune Karttunen 90v, Nii-
lo Petter Kustaa Anttonen 
90v, Reino Juhani Kemp-
painen 67v, Taina Korho-
nen 75v, Kerttu Lankinen 
93v, Elvi Korhonen 82v, 
Matti Alvari Pesonen 83v, 
Helli Mirjam Kosonen 84v, 
Urho Ilmari Antikainen 
93v, Raimo Antero Hiltu-
nen 59v, Heikki Ilmari Hie-
tamäki 86v.

alava

ALAVAn KIRKKO
Keihäskatu 5 
puh. 040 4848 298
Messu su 11.3. klo 10. Saar-
naa Jukka Koistinen, litur-
gina Anu Kiviranta, kant-
torina Leila Savolainen. 
Kirkkokahvit. Sakari Kai-
nulainen kertoo Itä-Afri-
kan lähetystilanteesta. 
Messu su 18.3. klo 10. Saar-
naa Pirjo Kuula, liturgina 
Hannu Koskelainen, mies-
kuoro Poukaman laulajat, 
johtaa kanttori Ossi Jauhi-
ainen, Puijon diabetesyh-
distyksen kirkkopyhä. 
Kirkkokahvit, professori 
Matti Uusitupa pitää esi-
telmän aiheesta: Syömisen 
kurjuus ja ihanuus. 

MS-yhdistyksen kon-
sertti ”Valoa kohti” su 

18.3. klo 15. Erkki ja Mart-
ti Holopainen. Ohjel-
ma 10 €. 

Yhteisvastuukonsert-
ti ke 21.3. klo 19. Eija Berg-
man, Popo Salami Band, 
Seija Nylund, Jarkko Mau-
konen, Meri Maukonen, 
Jarkko Kinnunen, Vesa Ka-
java, urut, Salla Tyrväinen, 
viulu, Tahdistin-orkeste-
ri joht. Harri Hyppölä, Ala-
van kirkkokuoro joht. Ossi 
Jauhiainen. 

ALAVAn SEURA- 
KUnTAKESKUS
Keihäskatu 5 B 
Siioninvirsiseurat su 18.3. 
klo 14 seurakuntasalis-
sa. Puhujina mm. Hannu 
Koskelainen ja Hannu Ti-
kanoja. 
Eläkeläisten kahvila ti 
20.3. klo 12-14 seurakun-
tasalissa. 
Yhteisvastuumyyjäiset 
ke 21.3. klo 17 ennen YV-
konserttia. Myytävänä lei-

vonnaisia, vatruskoita ja 
lanttukukkoja. Lisäksi käy-
tettyjä Arabian kahvikup-
pipareja eniten tarjoaville. 

nEULAMäEn KIRKKO
Vesurikuja 4
puh. 040 4848 311
Kohtaamispaikkames-
su su 11.3. klo 16. Mukana 
mm. rovasti Lauri Paate-
ro, Jorma Huusko, Lehto-
mäenkoti, Nilsiä. Järj. Ala-
van seurakunta ja Kansan-
lähetys. 
Messu su 18.3. klo 13. Saar-
naa Pirjo Kuula, liturgina 
Juha Välimäki, kanttorina 
Ossi Jauhiainen. Hirvijärvi 
2:n ja Poukaman rippikou-
luleirien perhepäivä. 
Kevätkeikaus ma 19.3. klo 
12 Neulamäen kirkon kah-
viossa YV:n hyväksi. Ruo-
kailu ja kahvittelu, Vinta-
ge-vaatemuotinäytös, Sir-
pan Pesosen laulua, lei-
vonnaisarpajaiset, yhteis-
laulua, hartaus. Alpo Val-
keavaara, Keijo Matilainen, 
Kari-Pekka Hartikainen.

SäRKInIEMEn  
SEURAKUnTATALO
Särkiniementie 20
puh. 040 4848 307 
Messu su 11.3. klo 13. Saar-
naa Jukka Koistinen, litur-
gina Anu Kiviranta, kant-
torina Leila Savolainen, 
nuorten lauluryhmä, lap-
sikuoro, isoskoulutettavi-
en ryhmä. Messun jälkeen 
70-, 75-, 80-, 85- ja 90-vuo-
tiaitten syntymäpäiväjuh-
la. Mukana rovasti Alpo 
Valkeavaara.
Yhteisvastuumyyjäiset 
Särkiniemen seurakunta-
kodilla la 24.3. klo 11 alka-
en.Pääsiäisleivonnaisia, ar-
pajaisia, kanakeittoa sy-
tötäväksi paikan pääl-
lä ja myytäväksi omiin as-
tioihin.

DIAKOnIA
Diakoniatoimistot - 
Ajanvarausvastaanotto ke 
klo 9 - 11 Liisa Tiilikainen 
puh. 040 4848 324 Ala-
van diakoniatoimisto, Kei-
häskatu (Alava, Niirala, 
Haapaniemi ja Lehtonie-
mi), ti klo 9 - 11 Sisko Lai-
tinen puh. 040 4848 326 
Särkiniemen diakoniatoi-
misto, Särkiniementie 20 
(Särkiniemi, Särkilahti), to 
klo 9-11 Ulla Turunen puh. 
040 4848 325 Neulamäen 
diakoniatoimisto, Vesuri-
kuja 4 (Neulamäki). 

MUUTA
Kuopion ev.lut. seura-
kuntayhtymän diakonia-
työn yhteinen Omaishoi-
tajaleiri 3.-5.5. Rytkyn lei-
rikeskuksessa. Leirin kus-
tannukset: bussikyyti 10 
€ ja mahdollisuus hieron-
taan, 5 €. Ilm. 11.4 men-
nessä Katri Kunnaksel-
le puh. 040 4848 464. Ve-
täjinä toimivat diakonia-
työntekijät Liisa Tiilikai-
nen Alavasta, Mari Merta-
nen Männistöstä ja Birgit-
ta Oksman-Kettunen Tuo-
miokirkkoseurakunnasta. 
Kevätkeikaus ma 19.3. klo 
12 Neulamäen kirkon kah-
viossa YV:n hyväksi. Ruo-
kailu ja kahvittelu, Vinta-
ge-vaatemuotinäytös, Sir-
pan Pesosen laulua, lei-
vonnaisarpajaiset, yhteis-
laulua, hartaus. Alpo Val-
keavaara, Keijo Matilainen, 
Kari-Pekka Hartikainen.

PERHETYö
Perhekerhot - Viikolla 11 
kaikissa kerhoissa aiheena 
Leikkien laari ja viikolla 12 
Alavassa, Neulamäessä ja 
Lehtoniemessä Juttutupa - 
puhetta perheneuvonnas-
ta ja parisuhteesta, Han-
nu Innanen. Särkiniemes-
sä: Eväspussi, pastori Juha 
Välimäki. 

Yhteisvastuu-

konsertti  

Alavan kirkossa  

ke 21.3.  

klo 19.
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Katseen vangitsija

O n mahdotonta pitää sil-
miään kurissa. Katse ha-
kee juuri sitä kohdetta, 
josta aktivoi yhteyden sil-
mistä sielun syvyyksiin. 

Silmät kertovat ihmisestä usein enem-
män kuin tuhat sanaa. Ihminen ei pys-
ty hämäämään, vain pokerinaama jos-
kus. Katse, joka ei ole näkevinään, viestii 
myös mielen liikkeistä. Silmät ovat sie-
lun peili. 

Mutta mitä ihminen lopulta pys-
tyy näkemään? ’Kauneus on katsojan 
silmissä’ tai ’asiat eivät ole sitä, miltä 
näyttävät’. Yhä uudelleen paljastuu, et-
tä se minkä luuli näkevänsä, olikin mie-
len harhaa tai kuvitelmaa. Tuntuuko 
tutulta huomata, että silmät sulkeutu-
vat tosiasioilta, ja ihmi-
nen näkee vain sielunsa 
syvyyksistä nousevat toi-
veet tai pelot?

Uskomista voidaan 
kuvata katselemisena 
ja näkemisenä. Etsivää 
opastetaan: ”Katso Kris-
tusta, älä itseäsi. Kiinnitä 
katseesi Kristukseen, älä 
omaan uskoosi tai sen 
puutteeseen.”

Älä siis usko omiin aa-
toksiisi. Mutta missä me 
näkisimme Kristuksen, 
jotta voisimme katsoa 
häntä? Entä itse Jumalan, 
jotta voisimme levätä hä-
nessä?

Kuuntelepa tai lue en-
si pyhän evankeliumia 
(Joh. 8:46-59)  tästä nä-
kökulmasta. 

Juutalaiset katselevat 
Jeesusta. Silmät näkevät 
edessään hullun juma-
lanpilkkaajan, koska tä-
mä väittää nähneensä yli 

tuhat vuotta sitten eläneen Abrahamin 
ja kaikki kuolleet profeetat. Pilkkaajan, 
joka sanoo lähteensä Jumalasta. 

Järkeilevä mieli puhuu juuri näin. 
Onko jotain tuttua heidän kiivailus-
saan? Juutalaiset uskoivat vilpittömästi 
pyhiin kirjoituksiin ja tulkintaansa. Jee-
sus loukkasi aukottomuuteen pyrkivän 
uskon perustaa, ja siksi heräsi pyhä kiih-
ko ja raivo. Silmät eivät olleetkaan au-
ki uudelle. Luultiin, että nähtiin, vaikka 
elettiin sokeina. 

Avoimet silmät katselevat kuin ute-
lias lapsi. Ne hakevat Pyhän lempei-
tä kasvoja. Katse hakee hyväksyvää hy-
myä, vaikka vaelluksessa ei olisi mitään 
kiitettävää. Se odottaa palautumis-
ta lapsen viattomuuteen ja luottavai-

suuteen, vaikka elämä on 
raiteiltaan. Se toivoo ar-
vostusta ja kunnioitusta, 
vaikka tuntee olevansa ar-
votonta tomua. Kulkies-
saan kohti ristiä Kristus 
tulee yhä lähemmäksi ih-
misyyttä. Hänessä näem-
me Jumalan. 

Kolmannen paasto-
najan sunnuntain latinan 
kielinen nimi kantaa ni-
meä ’oculi’, ’minun silmä-
ni’. Vangitsisiko Pyhä kat-
seeni siten, ettei tarvitsisi 
kieltää omaa ihmisyyt-
tään, ei sielunsa kuormaa 
ja voisi nähdä ahdingon 
yli? 

”Minun silmäni kat-
sovat alati Herraan, hän 
päästää jalkani ansasta 
(Ps 25:15).”

HANNU KOMULAINEN 
Kirjoittaja on Kallaveden 

seurakunnan  
vt. kirkkoherra.

3. paastonajan 
sunnuntai. 
Jeesus, pahan 
vallan voittaja. 
Joh. 8: 46 – 59.

Juutalaiset sanoivat 
Jeesukselle: ”Sinä olet 
samarialainen, ja si-
nussa on paha henki. 
Eikö asia olekin niin?”

Jeesus vastasi: ”Ei 
minussa ole pahaa 
henkeä. Minä kunni-
oitan isääni, mutta te 
häpäisette minua. It-
se en kysy kunniaani, 
mutta on toinen, jo-
ka kysyy ja tuomitsee. 
Totisesti, totisesti: jo-
ka pitää kiinni minun 
sanastani, ei milloin-
kaan näe kuolemaa.”
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KASTETUT
Eerik Aleksanteri Häkli, 
Anna Karoliina Jauhiainen, 
Venni Eenok Ylönen, Ven-
la Juulia Hakkarainen.

KUULUTETUT
Pekka Ilpo Olavi Salminen 
ja Sanna-Leena Hanne-
le Louna. 

KUOLLEET
Seija Anneli Heikkinen 
79v, Raimo Paavo Kontio-
vaara 73v, Matti Veikko Il-
mari Lohiranta 49v, Kaa-
rin Ellen Anneli Räisänen 
80v, Meeri Mirjam Pelto-
nen 76v, Ukko Matti Pasa-
nen 79v.

kallavesi

KALLAVEDEn KIRKKO
Rauhalahdentie 21
puh. 040 4848 336
Messu su 11.3. klo 10. Li-
turgia Hannu Komulai-
nen, saarna Anni Tanni-
nen ja kanttorina Anna-
Mari Linna.
Messu su 18.3. klo 10. Li-
turgia Juha Määttä, saarna 
Matti Pentikäinen ja kant-
torina Richard Nicholls.

PETOSEn SEURA- 
KUnTATALO
Pyörönkaari 21
puh. 040 4848 345
Kansainvälinen messu 
la 10.3. klo 16. Anni Tan-
ninen.
Aikuisten takkailta ke 
14.3. klo 18 takkahuo-
neessa.
Raamattuilta to 15.3. klo 
18. Lopunajat raamatun 
ilmoituksessa, ”Seitse-
män sinettiä”, vankilapap-
pi Jouko Koistinen. Ilta-
tee ja mahdollisuus esiru-
koukseen.
Messu su 18.3. klo 16. Veli 
Mäntynen ja Richard 
Nicholls.
Donkkis Big night - Fa-
mily version toimintail-
ta varhaisnuorille ja kes-
kustelutuokiot vanhem-
mille pe 23.3. klo 18. Tule 
mukaan ja tuo kaverisikin.

VEHMASMäEn 
KAPPELI
Sotkanniemi 15
puh. 040 4848 351
Sanajumalanpalvelus 
su 18.3. klo 13. Hannu Ko-
mulainen ja Mari Vuola-
Tanila.

HIRVILAHDEn 
KAPPELI
Länsirannantie 2410
puh. 044-3629 205
Sanajumalanpalvelus 
su 11.3. klo 13. Hannu Ko-
mulainen ja Mari Vuola-
Tanila.
Hirvilahden työseura to 
15.3. klo 18. Maahanmuut-
tajatyö, Juha Määttä.

KARTTULAn KIRKKO
Kirkkotie 23
puh. 040 4848 545
Messu su 11.3. klo 10. Mik-
ko Väisänen ja Mari Vuo-
la-Tanila.

KARTTULAn 
SEURAKUnTAKOTI
Kissakuusentie 14
puh. 040 4848 547
Mykykeittomyyjäiset 
ke 14.3. klo 11 alkaen Keit-
toa omiin astioihin 8 €/lit-
ra. Mahdollisuus ruokai-
luun paikan päällä YV:n 
hyväksi.
Perheen pyhän Gospel-
kirkko su 18.3. klo 16 eri-
tyisesti kouluikäisille. Mik-
ko Väisänen, Riikka Kuk-
konen, Anne Keränen ja 

koululaisten bändi. 

nUORET
nuortenilta to 15.3. klo 
17.30-20 Kallaveden kirkol-
la. Leikki-ilta. Seuraavan 
kerran 22.3. klo 17.30-20, 
jolloin aiheena ”Raamatun 
ihmisiä”.

LäHETYS
Lähetystori auki Karttu-
lassa ma ja la klo 9-13. 
Lähetysaskartelut parit-
toman viikon ma klo 18-
20 Petosen seurakunta-
talolla.

DIAKOnIA
Leväsen kammari 
ma 12.3. klo 12.30-14. 
Leväsen palvelukes-
kuksessa, Leväsentie 27. 
”Hiljaisuuden sininen-
hetki” hiljentyen ja sä-
velin, Arja Mielikäinen.
Hyvän hoidon päivä ke 
21.3. klo 10.30-14.30 Ryt-
kyn leirikeskuksessa. Ai-
heena ”Kun muisti pätkii”. 
Mukana Maarit Kirkinen, 
Riitta Reima ja Anna-Mai-
ja Hella. Ilm. diakoniatoi-
mistoon ma ja to klo 9-10 
puh. 040 4848 332 (voit 
myös jättää viestin vas-
taajaan).
Omaishoitajien teema-
päivä to 22.3. klo 13-15 kes-
kusseurakuntatalolla, Suo-
katu 22. Aiheesta Juma-
lan kädenjälki elämässäni 
alustaa Anna-Maija Hella. 
Ilm. 15.3. mennessä seura-
kuntien vaihteeseen puh. 
017 158 111.

MUUTA
Keskustelutuokio ti 13.3. 
klo 13.30 Villenpihassa ja 
Kotipaihassa, Karttulassa. 
Osmo Rissanen.
Ehtoollishetki to 15.3. klo 
13.30 Marinpihassa/Ieri-
kanpihassa. Reijo Musto-
nen ja Anne Keränen. Vie-
raana Syvänniemi-Pun-
nonmäki-Hautalahden 
seurakuntapiiri.
Ehtoollishetki ke 21.3. klo 
13 Jaakkolassa, Karttulassa. 
Reijo Mustonen ja Anne 
Keränen.
Ehtoollishetki ke 21.3. klo 
14 Karttulan sairaalassa. 
Reijo Mustonen ja Anne 
Keränen.

PERHETYö
Kirkkomuskari su 18.3. 
klo 17 Kurkimäessä (ker-
hohuone).
Perhekerhot klo 9.30 - 
11 Ma Karttulassa, tiistai-
sin Petosella ja Valohar-
julla, ke Kallaveden kirkol-
la, Jynkänvuoren kerho-
huoneella ja Kurkipirtissä, 
to Syvänniemellä ja Sot-
kanniemessä (Sotkannie-
mi klo 9.15-10.45) parillisil-
la viikoilla pe Pihkainmä-
essä, Kantoluodoilla, (Il-
veslammentie 23) klo 9.30-
11. Perhekerhot ei kokoon-
nu vk. 10.
Taidetiistai ti 20.3. klo 
9.30-11.30 tai 13-15. Koko 
perhe kädentaitojen pa-
riin Kallaveden kirkolle. 
Omat eväät ja taiteiluun 
sopivat vaatteet mukaan. 

PIIRIT
Puutossalmen lähetys-
piiri ma 12.3. klo 13 Irja ja 
Matti Linnulla, Leirintie 31. 
Juha Määttä.
Kaislastenlahden päivä-
piiri ti 13.3. klo 13 Mirjam 
Kulinilla, Anttilantie 152. 
Juha Määttä.
Rytkyn seurakuntapiiri 
ke 14.3. klo 18 Elvi ja Esko 
Miettisellä, Siltapuro 297.
Sotkanniemen työseura 
to 15.3. klo 18.30 Arja Kin-
nusellla ja Jarmo Tiaisel-
la, Kotkatlahdentie 10. Ar-
pajaiset YV:lle. Maarit Kir-
kinen.
Soinlahti-Virmaanpään 
seurakuntapiiri to 15.3. 

klo 19 Tuulikki Vesterisel-
lä, Loukkulahdentie 147, 
Karttula.
Pihkainmäki-Vakkakuu-
si seurakuntapiiri ti 20.3. 
klo 18 Elli ja Olavi Pohjolai-
sella, Vaarunmäentie 58.
Haminalahden työseurat 
ti 20.3. klo 18.30 Hiekkalas-
sa, Karttulantie 495. Juha 
Määttä.

AIKUISTYö
Seurakuntailta ma 12.3. 
klo 18.30. Silmäni katso-
vat Herraan. Ps. 25:15, Mat-
ti Pentikäinen. Seuraavan 
kerran 19.3. klo 18.30-20 
Elämän leipä. Joh. 6: 48-58, 
Hannu Komulainen.
Sanan ja rukouksen ilta 
ke 14.3. klo 18.30 Karttulan 
Vapaakirkossa.
Miesten lenkkipiiri to 
15.3. klo 17.45 Rytkyn lei-
rikeskuksessa. Tavoittei-
siin kuuluu ihmisen koko-
naisvaltainen hyvinvoin-
ti, jossa huomioidaan ih-
misen fyysinen, henkinen, 
sosiaalinen ja hengellinen 
puoli. Jakaannumme ryh-
miin omien tuntemusten 
ja kunnon mukaan (esim. 
juoksuryhmä, hölkkäryh-
mä, kävelyryhmä). Sau-
nan jälkeen pientä iltapa-
laa ja ohjelmaa. Lyhyt ilta-
hartaus. 
Miesten sauna- ja tak-
kailta pe 16.3. klo 18 Pou-
kaman leirikeskuksessa. 
”Askeleita rukouksen po-
lulla”, Rauno Taskinen. 
Sauna ja avanto, kevyt il-
tapala. Osanottomak-
su 5 €.
Miesten saunailta ke 21.3. 
klo 17.30 Pertti Eskelisellä, 
Mäntyrinteentie 35, Syvä-
niemi. Illan aiheena ”Mies 
ja paasto”.

PYHäKOULU
Pyhäkoulut sunnuntai-
sin Kallaveden kirkolla klo 
10, Petosen seurakunta-
talolla klo 13.30, Pyhäkou-
luopettajien ilmoittami-
na pyhinä seuraavasti: Ha-
minalahti/Hiekkala klo 11: 
aloitus 15.1. muut kokoon-
tumiset opettajan ilmoi-
tuksen mukaisesti. Kurki-
mäki/kerhohuone Kirkko-
muskari klo 17:  kokoon-
tumiset 18.3. ja 15.4. Pyhä-
kouluja ei ole perhepyhä-
päivinä: 11.3. ja 18.3. Soi-
ninlahdessa Hilkka Jauhi-
aisen kodissa, Suonenjo-
entie 270, joka kuukauden 
kolmantena sunnuntaina 
klo 13. Lisätietoja saa pyhä-
kouluopettajilta tai lapsi-
työnohjaaja Tuula Hoffré-
nilta puh. 040 4848 335 tai 
tuula.hoffren@evl.fi.

KInKERIT
Punnonmäki-Hautolah-
ti kinkerit ti 13.03. klo 18-
20 Katja Puurusella ja Juho 
Sepposella, Punnonmäen-
tie 331. Mikko Väisänen.
Itä-Karttulan kinkerit to 
15.3. klo 18-20 Ritva Venä-
läisellä, Metsärannantie 21. 
Reijo Mustonen ja Anne 
Keränen.
Kirkonkylän kinkerit to 
22.3. klo 18-20 Marjatta ja 
Tauno Rissasella, Lohitie 5. 
Mikko Väisänen ja Anne 
Keränen.

KASTETUT
Jouka Topias Raunis-
maa, Enni Mirjam Tuulikki 
Miettinen, Luka Onni Ee-
meli Laitinen, Otso Juha-
ni Issakainen, Noora Eliisa 
Väisänen, Lumi Dora Wil-
helmina Oksisto, Aarni Ju-
hana Mykkänen, Mika-
el Otto Valto Laitinen, Eri-
ka Emma Amanda Risu-
lainen, Nea Eveliina När-
hi, Lotta Hilla Iiris Niilahti, 
Vilma Ulrika Wilhelmina 
Keränen, Eemil Timur Ak-
sel Denizli, Topi Olavi Räi-

sänen. 

KUULUTETUT
Jukka Ilmari Hujanen 
ja Minna Johanna 

Ahtiainen. 

KUOLLEET
Heimo Unto Väinämö 

Korhonen 83v, Jouni Ilkka 
Taavetti Lappalainen 56v, 
Päivi Ellen Anitta Repo 
56v, Otto Antero Ritva-
nen 79v, Vesa Ilmari Ryt-
könen 77v.

männistö

PYHän JOHAnnEKSEn 
KIRKKO
Kellolahdentie 8
puh. 040 4848 386
Messu ja Herättäjän päi-
vä su 11.3. klo 10. Saar-
na Mika Niskanen, litur-
gia Lauri Paatero, kantto-
rina Riitta Matilainen. Vir-
sikuoro Anni Pesälän joh-
tamana. Kirkkokahvit ja 
seurat, Herbert Kiviaho, 
Lauri Paatero, Aholansaa-
ren asiaa.
Miesten piiri ke 14.3. klo 
18. Lauri Paatero.
Leipäsunnuntain messu 
su 18.3. klo 10. Saarna San-
na Alanen, liturgia Aulikki 
Mäkinen, kanttorina Riit-
ta Matilainen, lapsikuo-
ro. Kirkkokahvilla tarjolla 
monenlaisia leipälaatuja, 
myydään myös mukaan. 
Vapaaehtoinen kahvimak-
su YV:lle.

MännISTön  
VAnHA KIRKKO
Lönnrotinkatu 24
puh. 040 4848 386
Iltakirkko su 11.3. klo 18. 
Aulikki Mäkinen, Mika 
Niskanen, Riitta Matilai-
nen.
Törmälän ystävät ti 20.3. 
klo 11-13. Annikki Tenhu-
nen.

DIAKOnIA
Diakoniatyöntekijöiden 
ajanvarauspäivystykset 
ti klo 9-10 Pyhän Johan-
neksen kirkolla puh. 040 
4848 384, Vanhalla kirkol-
la puh. 040 4848 385. 
Kuopion ev.lut. seura-
kuntayhtymän lähim-
mäisten koulutus- ja vir-
kistyspäivä la 28.4. klo 
9-17 Hirvijärven leirikes-
kuksessa. Perhepsykotera-
peutti / työnohjaaja Päi-
vi Föhrin aiheena ”Käytän-
nön työkaluja voimavara-
keskeiseen kohtaamiseen”. 
Bussikuljetus Maljalah-
denkadulta, kaupunginta-
lon takaa klo 9. Ilm. Katri 
Kunnakselle 20.4. mennes-
sä puh. 040 4848 464.
Seurakuntayhtymän 
diakoniatyön yhteinen 
omaishoitajaleiri Rytkyn 
leirikeskuksessa 3.-5.5. Kus-
tannukset: Bussikyyti 10 
€ ja mahdollisuus hieron-
taan 5 €. Ilm. 11.4. mennes-
sä Katri Kunnakselle puh. 
040 4848 464. Leirin ve-
täjinä diakoniatyöntekijät 
Mari Mertanen Männis-

Raamattuilta Petosen  
seurakuntatalossa  

to 15.3. klo 18.
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K aikesta päätellen tä-
män rukouksen rukoi-
lija on tehnyt tilinsä 
selväksi menneisyy-

tensä kanssa. Hän on valmis er-
kaantumaan tästä ajasta. Har-
vinaista kyllä, alla olevassa 
rukouksessa ei juurikaan kie-
riskellä synnintunnon kans-
sa. Tässäkin mielessä tunnelma 
on seesteinen ja ajan kahleis-
ta vapaa.

Mielenkiintoisella tavalla 
kuolemaan valmistautuva ru-
koilija on jo ehtinyt vaivata aja-
tuksiaan eräällä käytännön asi-
alla: mitä hänen ruumiilleen 
tapahtuu. 

Hän ei ole sitä itse enää nä-
kemässä, mutta rukoilee tai-
vaalliselta Isältä ruumiinsa ar-
vokasta käsittelyä. Ajatus on 
jo kristillisen maailmankuvan 
mukaisesti viimeisessä päiväs-
sä, kirkastetun ruumiin ylös-
nousemuksessa.

”Oi armollinen ja laupias Ju-
mala! Minä tiedän hyvin 

sen, ettei minulla ole tässä maail-
massa yhtään vahvaa asuinsijaa 
ja että minä vaellan joka päivä 
kohti kuolemaa. Siksi opeta mi-
nua oikein ajattelemaan tulevaa 
kuolemaani ja valmista minua sii-
hen joka hetki. 

Opeta myös minua rukoile-
maan ja huokaamaan autuaalli-
sen loppuni puolesta. 

Ja kun viimeinen hetkeni lä-
hestyy ja olen erkaantumassa 

tästä maailmasta – kun silmäni 
ei enää näe, kun korvani ei enää 
kuule, kun kieleni ei enää puhu – 
niin anna Herra Jeesus vahvas-
ti uskoni, ajatukseni ja sisäinen 
rukoukseni olla luonasi, Sinun 
verisissä haavoissasi, orjantap-
puroilla kruunatussa päässäsi, 
tuomitussa ruumissasi, läviste-
tyissä käsissäsi ja jaloissasi. 

Näiden luona, jotka Sinä kaik-
ki olet kärsivällisesti uhrannut 
minun ja koko maailman syntien 
tähden kärsien. 

Ja kun sydäntäni viimein ah-
distaa kuolema, anna myös 

sen olla rohkea – oi armollinen 
Vapahtaja, oi laupias Jeesus – ja 
vastaanota henkeni, anna enke-
leiden viedä se Abrahamin hel-
maan, valittujen seurakuntaan. 

Järjestä niin, että ruumii-
ni saateltaisiin vaivattomasti tu-
levaan lepokammioonsa ja an-
na sen odottaa suuren tulopäiväsi 
riemullista ylösnousemista. 

Kuulkoon minua Isä Jumala 
Jeesuksen Kristuksen tähden Py-
hässä Hengessä. Aamen.”

Nykysuomeksi toimittanut  
ja johdannolla varustanut:  

PEKKA tUOMIKOsKI /  
KOtIMAAdEsKI

Lähde: VANHAN VIRsIKIRJAN 
RUKOUsKIRJA VUOdELtA 1701

rukoilemme
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Kun korvani  
ei enää kuule
Kuolema on elämän luonnollinen 
päätepiste. Kristityn toivo kuitenkin  
ulottuu kuoleman toiselle puolelle,  
iankaikkisuuteen. Vanhan virsikirjan  
rukousosiossa on koskettava ja 
vilpittömältä vaikuttava rukous 
kristillisen kuoleman puolesta. 

töstä, Liisa Tiilikainen Ala-
vasta ja Birgitta Oksman-
Kettunen Tuomiokirkko-
seurakunnasta.
Hyvän Mielen Päivä ke 
14.3. klo 11-13.30 Pyhän Jo-
hanneksen kirkolla. Tari-
nateatteri esittää. Linja-
auton (Jääskeläisen auto) 
reitti: Päivärannantie, City-
marketin jälkeinen pysäk-
ki Kettulanlahteen päin 
klo 9.50, Autotalo-Kuopi-
on pysäkki Kallantie 15 klo 
9.55 (entinen Kaijan padan 
pysäkki), Pihlajaharjuntien 
ja Rahusentien risteys klo 
10, Kelloniemen Salen jäl-
keinen pysäkki kaupun-
kiin päin klo 10.05, Itkon-
niemi (Malminkatu 13 py-
säkki) klo 10.10, Sotilaspo-
jankadun pysäkki klo 10.15, 
Tellervonkadun pysäk-
ki 10.20, Lönnrotinkadun 
pysäkki (Lönnrotinkatu 11 
kohdalla) klo 10.25, Poh-
jolankadun pysäkki (Poh-
jolankatu 28 kohdalla) klo 
10.30, edelleen Killisen-
kadulle ja Pohjolankatua 
Lönnrotinkadulle, Saariai-
tan pysäkille klo 10.40, Py-
hän Johanneksen kirkolle. 
Paluu klo 13.30 alkaen. Päi-
vän kustannukset 5 €.
Ukintuvan laulupäivä to 
15.3. klo 12 Pyhän Johan-
neksen kirkolla. Riitta Ma-
tilainen. Kahvit.
Yhteisvastuun Männis-
tön toripäivä pe 16.3. klo 
9-14. 
Ukintuvan Sanan torstai 
22.3. klo 12 Pyhän Johan-
neksen kirkolla. 
Elämää etsimässä 
-piiri to 22.3. klo 14.30-
16 Pyhän Johanneksen 
kirkolla. 

MUUTA
Hartaus to 15.3. klo 13.45 
Mäntylän palvelutalol-
la, Untamonkatu 5. Mika 
Niskanen.

KASTETUT
Niklas Ilmari Partanen, 
Urho Kalle Nestori Teriö, 
Joona Kalevi Antikainen.

KUULUTETUT
Tero Jaakko Santeri Kos-
kivuori ja Pia Maria Kark-
konen.

KUOLLEET
Osmo Ensio Rissanen 70v, 
Taavi Leo Korhonen 78v, 
Teuvo Antero Ensio Neva-
lainen 66v, Jenny Mirjam 
Koponen 90v.

puijo

PUIJOn KIRKKO
Taivaanpankontie 3
puh. 040 4848 419
Messu su 11.3. klo 10. Heik-
ki Hyvärinen saarnaa, Kari 
Kuula. Kanttorina  Joo-
na Saraste. Lapsille pyhä-
koulu.
Talvisodan päättymisen 
muistojumalanpalvelus 
ti 13.3. klo 10. Reijo Mattila 
saarnaa, Heikki Hyvärinen, 
Risto Lyytikäinen. Seppele-
partiot lähettää Jussi Huttu-
nen. Kanttorina  Joona Sa-
raste. Kuopion Sotaveteraa-
nien mieskuoro, johtajana 
Ville Perkkiö. Kirkkokahvit.
Messu su 18.3. klo 10. Kari 
Kuula saarnaa, Heikki Hy-
värinen, Pekka Nieminen, 
Outi Keskisipilä. Lapsille 
pyhäkoulu.
Pieni iltakirkko su 18.3. 
klo 18. Verna Paakkinen, 
Samu Partanen, Kari Kuu-
la. Musiikki Emma Hilan-
der ja lauluryhmä Verso. 
Teehetki.
Viikkomessu ke 21.3. klo 
10.30. Miina Karasti, Joo-
na Saraste. Puijon ja Länsi-
Puijon perhekerholaiset.

PUIJOn SEURA- 
KUnTAKESKUS
Taivaanpankontie 3
Eläkeläisten iltapäivä-
kerho to 8.3. klo 12.30. 
Naisten pankki, toimittaja 
Pirjo Ronkainen ja to 15.3 
klo 12.30 Veteraanien ker-
tomaa, isänmaan virret.
Kristinuskon synty -luen-
tosarja ma 12.3. klo 18.30. 
Stefanosta mustamaala-
taan. Heikki Hyvärinen. 
Ystävän kammari ti klo 
11-14. 
Lähimmäisten kokoon-
tuminen ti 13.3. klo 18. 
Raili Lehtoviita. Diakonis-
sa, työnohjaaja Marja-Lee-
na Konttinen kertoo ai-
heesta ”Elämänkaaret 
kohtaavat”.
Perhekerho ke 14.3. klo 
9.30. Kuvien kaukalo.
Kristinuskon synty -lu-
entosarja ma 19.3. klo 
18.30. Stefanoksen puolus-
tuspuhe. Sanna Husso.
Eläkkeelle siirtyneiden 
iltapäivä ti 20.3. klo 13. 
Näkökulmia seurakunnan 
vapaaehtoistyöhön esittää 
Tuula Merjola–Partanen, 
musiikkia Esa Sihvonen.
Perhekerho ke 21.3. klo 
9.30. Suuri perhekerho, 
Eväspussi. Kerhon lopuksi 
yhteinen ehtoollinen.
Israel-piiri ke 21.3. klo 14. 
Ariela Toivanen.

PäIVäRAnnAn 
KIRKKO
Tuomikuja 4 
puh. 040 4848 426
Sanajumalanpalvelus su 
11.3. klo 13. Heikki Hyväri-
nen, Joona Saraste. Kirk-
kokahvit.
Ystävänpäiväkerho 14.3. 
klo 11-13.30. Pääsiäisaskar-
telu, Seija Rissanen ja Riit-
ta Murtorinne. 
Messu su 18.3. klo 13. Pek-
ka Nieminen, Outi Kes-
kisipilä.
Raamattutunti su 18.3. 
klo 15. Kuunteleva rukous, 
Lapuan hiippakunnan lä-
hetyssihteeri pastori Juk-
ka Jämsen.
Kutsu yhteyteen -mes-
su su 18.3. klo 17. Opetus-
puhe Jukka Jämsen, Tarja 
Säynevirta. Ylistysmusiik-
kia ja rukousta. Kahvitar-
joilu. Lapsille oma ohjel-
mahetki. 
Tehdään yhdessä -ryh-
mä ma 19.3. klo 18-20. Pää-
siäisaskartelu, Seija Rissa-
nen, Helena Heija-Nuuti-
nen ja Riitta Murtorinne.
Ystävänpäiväkerho ke 
21.3. klo 11-13.30. Raamat-
tutunti, Teuvo Mononen 
ja Riitta Murtorinne.
Perhekerho ke 21.3. klo 
9.30. Kuvien kaukalo.

LänSI-PUIJOn  
KERHOHUOnE
Rypysuontie 28-30
puh. 040 4848 419
Perhekerho ti 13.3. klo 
9.30. Kuvien kaukalo. 
Perhekerho ke 21.3. klo 
9.30. Suuri perhekerho Pui-
jon kirkolla. 20.3. ei kerhoa.

MUUTA
Omaishoitajien tapaa-
minen 22.3. klo 13 Keskus-
seurakuntatalon kahvi-
ossa, Suokatu 22. ”Juma-

lan kädenjälki elämässä-
ni”, alustajana Anna-Mai-
ja Hella. Ilm. 15.3. mennes-
sä Raili Lehtoviidalle puh. 
040 4848438, raili.lehtovii-
ta@evl.fi. 

KASTETUT
Patrik Eero Abraham Hi-
lander, Aamu Katri Kristii-
na Airikka, Sofia Amanda 
Julia Huhtamäki.

KUULUTETUT
Kalle Eemeli Heimonen ja 
Salla Meri Marjaana Tuuli.

Järvi-kuopio

RIISTAVEDEn  
SEURAKUnTATALO
Keskustie 2
Riistaveden alueseura-
kunnassa ei ole papin ja 
diakoniatyöntekijän päi-
vystystä ma 19.3. työnte-
kijäkoulutuksen vuoksi 
Perhekerho ke klo 9.30. 
Ke 21.3. ruokailu. 
Messu su 11.3. klo 10. Mik-
ko Huhtala ja Marjatta Pii-
ronen
neulepiiri ti 13.3. klo 13. 
nuortenilta ti 13.3. klo 
17.30. Jatta Utriainen
Viikkomessu ke 14.3. klo 
12. Kirsi Leino ja Marjatta 
Piironen
Messu su 18.3. klo 10. Kirsi 
Leino ja Riikka Tuura

Miesten ruokapiiri ma 
19.3. klo 17. 

Virkistyspäivä ke 21.3. 
klo 12. Leena Vartiainen

MUUTA
Miesten lenkkipiiri ma 
12.3. klo 18 OP:n kerho-

huoneessa.
Kuopion Työttömät ry 
jakaa EU-elintarvikeapua 
vähävaraisille Riistaveden 
seurakuntatalossa, Kes-
kustie 2, to 8.3. klo 10-14. 
Omat kassit mukaan. 

JUAnKOSKEn  
YLöSnOUSEMUKSEn 
KIRKKO
Mäntytie 5
Messu su 11.3. klo 13. Heik-
ki Kastarinen ja Matti Saa-
rela.
Rukoushetki ke 14.3. klo 8. 
Aamurukoushetket järjes-
tetään kerran kuussa.
Messu su 18.3. klo 13. Heik-
ki Kastarinen ja Matti Saa-
rela.

JUAnKOSKEn  
SEURAKUnTATALO
Mäntytie 5
naisten raamattupiiri to 
klo 18 pienessä kerhohuo-
neessa.
Päivystystä ei ole ma 5.3.! 
Kohtaamispaikka ti 13.3. 
klo 18.30. Raamattuluento 
Elina Karjalainen.
Seurakuntakerho ke 14.3. 
klo 12. 
Lähetysaskartelu to 15.3. 
klo 10. 
Raamattupiiri ke 21.3. 
klo 12. 

KAAVIn KIRKKO
Kaavintie 24
Messu su 11.3. klo 13. Mik-
ko Huhtala ja Marjatta Pii-
ronen.
Messu su 18.3. klo 13. Mik-
ko Huhtala ja Anne-Ma-
ri Kraft.

KAAVIn SEURAKUn-
TAKOTI
Kirkkorannantie 1
Raamatun naisia -Raa-
mattupiiri ma 19.3. klo 18. 
nuortenilta ke 21.3. klo 16. 

MUUTA
Elsan kerho to 15.3. klo 14 
Kortteisen koululla. Kort-

teisen koulun musiikkiker-
holaiset esiintyvät.
Diakoniatoimistossa ei 
päivystystä ma 19.3. kou-
lutuksen vuoksi.
Elsan kerho to 22.3. klo 14. 
Maariavaaran koululla.

MUURUVEDEn 
KIRKKO
Kirkkotie 1
Messu su 11.3. klo 16. Elä-
keläisten kirkkopyhä. Satu 
Väätäinen, Leila Asikainen, 
Riikka Tuura ja Kristillisten 
eläkeläisten kuoro, johta-
jana Anja Komulainen.
Messu su 18.3. klo 16. Mik-
ko Huhtala ja Matti Saa-
rela.

MUURUVEDEn  
SEURAKUnTATALO
Kirkkotie 1
Perhekerho ja perhekah-
vila ma klo 9.30-11 vuoro-
viikoin. 
Aluepappi rippikoulu-
leirillä 3.-10.3. ja vapaalla 
13.-20.3. Tästä syystä alue-
papin ja diakoniatyönteki-
jän päivystä ei ole torstai-
na 8.3. eikä torstaina 15.3. 
Muulloin aluepapin ja 
diakoniatyöntekijän päi-
vystys on torstaisin klo 
9-11 
Ruokailu ja seurat YV-
keräyksen hyväksi su 11.3. 
klo 14. Lohisoppa ja jälki-
ruokakahvit 8 €. Mukana 
mm. Juankosken ja Tuus-
niemen kristilliset eläke-
läiset ja Muuruveden elä-
keliitto.
Seurakuntakerho to 15.3. 
klo 13. 

MUUTA
Sählykerho koululla joka 
ke: 1-4-lk klo 17-18, 5-7-lk 
klo 18-19. 
Kiitosseurat ti 13.3. klo 12 
Kaija ja Raimo Partasella 
Hirvelässä, Rajakatu 30.
Kyläseurat ke 21.3. klo 18 
Kaisa ja Pentti Röngäl-
lä Pentinkulmalla, Nilsiän-
tie 1045.
Viikkomessu to 22.3. klo 
13 Muurutvirran hoito-
kodissa.

SäYnEISEn KIRKKO
Kirkkoharjuntie 2
Messu su 11.3. klo 10. Heik-
ki Kastarinen ja Matti Saa-
rela.
Messu su 18.3. klo 10. Per-
heen pyhä. Heikki Kastari-
nen ja Matti Saarela.

SäYnEISEn SEURA-
KUnTAKOTI
Kirkkoharjuntie 2 A
Lähetyskahvila to 8.3. klo 
12. Heikki Kastarinen
Musiikkikahvila ma 12.3. 
klo 13. 
Kirkonkylän ja Viitanie-
men yhteiset kinkerit to 
15.3. klo 13. 
Lähetyskahvila to 22.3. 
klo 12. Heikki Kastarinen

MUUTA
Konttimäki-Losomäen 
kinkerit su 18.3. klo 18.30 
Sakari Hartikaisella, Sau-
nalahti 57.

TUUSnIEMEn KIRKKO
Keskitie 21
Messu su 11.3. klo 10. Uwe 
Mäkinen ja Riikka Tuura.
Hengellisten laulujen 
Messu su 18.3. klo 10. Reijo 
Leino ja Taru Parviainen.

TUUSnIEMEn  
SEURAKUnTATALO
Koivukuja 2
naisten piiri pe 16.3. klo 
18 Lähimmäisen kamma-
rissa.
Seurakuntapiiri ma 19.3. 
klo 18.30 Lähimmäisen 
kammarissa.
Palvelupäivä ke 21.3. klo 
10-13.30. 

Seurakunnat 7.3.–20.3.12

Hengellisten 

laulujen messu 

Tuusniemen 

kirkossa su 18.3.  

klo 10.
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AA-ryhmä, Hatsalank. 37, p. 
2622 621 savuttomat palaverit 
ma-pe klo 11 ja 19, su klo 9 ja 19. 
AA-ryhmä Kotipolku 7, Siilin-
järvi. Savuttomat palaverit to 
klo 19, la klo 9 ja su klo 18 sekä 
joka kk:n 1. ma naisten ryh-
mä klo 19. 
AAL-ryhmä alkoholistisessa 
tai toimimattomassa perhees-
sä kasvaneille aikuisille to klo 
18-20 Propellissa, Minna Cant-
hink. 4 C 3. krs. p. 050 9294 548 
ma ja ti klo 18-20. www.aal.fi
Al-Anon ryhmät alkoholion-
gelmaisten läheisille, Hatsa-
lank. 37 su klo 19, p. 040 5579 
470 ja Kotipolku 7, Siilinjärvi 
ke klo 19, p. 050 3988 883 sekä 
Kirkkorannantie 1, srktalon 
vanha puoli, Kaavi ti klo 19.
Esikoislestadiolaisten seurat 
Kettulan seurakuntakodissa 
Jäniksenpolku 2, su 11.3. ja su 
25.3. klo 13.
Imetystukiryhmä parill. vkon 
ma Maljapuron päiväkodissa 
klo 18-19.30. Kaikille avoimes-
ta ryhmästä lisätietoja, p. 040 
7283 654 tai www.kuopioni-
metystukiryhma.fi 
Irti huumeista puhelinpäi-
vystys ma-pe klo 18-21, p. 
0203-22388. Läheisryhmät, p. 
040 8459 052. 
Katiska, Särkiniemen asukas-
tupa, Rimpitie 2 av. arkisin klo 
9-16, p. 017 2822 239. www.sar-
kiniemi.toimikunnat.net
Kirkon Ulkomaanavun tuot-
teita myytävänä arkisin tilai-
suuksien aikana Keskusseura-
kuntatalon aulassa, Suok. 22.
Kompassi, Kuopion Setle-
mentti Puijolan Monikulttuu-
rikeskus, Myllykatu 1-3. Av. 
ma, ke, to, pe klo 8.30-15.30 ja 
ti klo 8.30-17. Ilmaiset suomen 
kielen kurssit ma klo 9-12, ti 
klo 17-18.30 ja to klo 10-12. 
www.puijola.net/kompassi
Kotikulma, kohtaamispaik-
ka av. ark. klo 8.30-15. Kuopion 
Setlementti Puijola ry, Jalka-
senkatu 7, p. 050 3727 900.
 Kriisikeskuksessa kriisipäi-
vystys joka päivä klo 14-21, p. 
017 2627 738 ja 2627 733. Ajan-
varaus ma-pe klo 8-21.
Kuopion A-Kilta. Avoimet 
vertaisryhmät päihteettö-
myyden tukemiseksi ma, ti, 
ke ja to klo 18-20, Mäkika-
tu 11, käynti päihdeosaston 
rak. päädystä. Ma ja to myös 
omaiset ja ystävät. P. 045 1134 
245, www.kuopionakilta.fi
Kuopion Kristilliset Eläke-
läiset. Laulutuokio ja kerho 
ti 13.3 klo 12.30 keskussrk.ta-
lon Samuli-salissa, vuosikoko-
us. Retki Nilsiän kirkkoon ja 
piirin kevät-juhlaan ja kok. su 
18.3. Lähtö Maljalahdenk. klo 
8.30. Ilm. 050 5997011 tai 040 
7377860. Laulutuokio ja kerho 
Samulissa ti 20.3. klo 12.30.
Kuopion Mielenterveystuki ry 
ma klo 10-11 lenkkeily Petosel-
la, klo 14.45 Niiralan uimahalli/
kuntosali. To klo 14.45 keilahal-
li. Parittomilla vkoilla ma Oma-
apu keskusteluryhmä ja pe mu-
siikkiliikunnan kerho, parillisil-
la vkon ke askartelukerho ja pe 
yhteislaulukerho klo 12 Maja-
kassa. Tied. p. 040 733 1713/Pir-
jo. Päivystys ma klo 9-12 puh. 
017 2618 828 Tukipilarissa Kol-
jonniemenkatu 2, 2 krs.
Kuopion Työttömät ry. Suo-
katu 18. Avoinna ma-pe 8-15, 
p. 050 4400 900. www.kuty.fi.
Länsi-Puijon asukastupa av. 
ma-pe klo 9-16. Ruokapäivät 
ti, ke, to ja pe klo 11-13.
MLL:n perhekahvilat ti klo 10-
12, ke klo 10-14.30 ja to klo 10-
12 Tavallisen Toiminnan Talolla, 
Kasarmik. 1. www.kuopio.mll.fi
nimettömät narkomaanit su 
klo 16 Vinkkelissä, Kauppak. 46.
nMKY, Kauppakatu 40-42. Ti 
Matka kohti aitoa miehuut-
ta klo 6, rukouspiiri klo 8, elä-
mänkatsomuspiiri klo 9. Raa-
mattupiiri parit. vkon ti klo 16. 
Miesten raamattupiiri parill. 
vkon ke klo 18.
nnKY:n Itu -puhelinpäivys-
tys ja tukipalvelu yllätysras-
kaustilanteissa ja abortin jäl-
keen ilmenneissä kriiseissä 

ma-pe klo 17-21, p. 044 5766 
670. www.ituprojekti.net  
narsistien uhrien tuki ver-
taisryhmä Majakassa, Minna 
Canthinkatu 4 C, 3.krs. ma klo 
18-20. Käynti Satamak.
Omaiset mielenterveystyön 
tukena, OMA ry: Puh.päiv. ke 
klo 17–19 Tuula/040 556 4292. 
Ilm. puhelimitse vertaisryh-
miin www.omary.fi, Tiina/040 
715 7431.
Petosen asukastupa Pyörön-
kaari 19, 2. krs. Avoinna ma-
pe klo 9-17, p. 3644 597, peto-
sen.asukastupa.ast@kuopio.fi, 
www.toimikunnat.net/petonen
Portti, terveysneuvonta- ja 
välineiden vaihtopiste suo-
nensisäisesti huumeita käyttä-
ville, Vuorik. 31-33. Av. ma ja to 
klo 14-16, ti klo 16-18. Asiointi 
nimettömänä. 
Puijonlaakson asukastupa 
palvelukeskuksessa, Sammak-
kolammentie 12. Avoinna ma-
pe klo 9-15. Leivän jakelu ma.
Päihdeklinikka Puistokatu 
14-16, II krs. Päivystys vastaan-
otto ma-pe klo 8.30-11. Ajan-
varaus alkaen klo 8, p. 183 672. 
Päihdeosasto, Mäkikatu 11 p. 
183 684.
Rikosuhripäivystys käytän-
nön neuvoja, ohjausta ja hen-
kistä tukea. Palvelupiste/Krii-
sikeskus, p. 2627 738. Autta-
va puhelin, p. 0203-16116, ma-
ti klo 13-21 ja ke-pe klo 17-21. 
Help line, p. 0203-16118 ma-ke 
klo 15-18. Juristin puhelinneu-
vonta ma-to klo 17-19, p. 023-
16117.  www.riku.fi 
Sanan ja rukouksen aamu, 
yhteiskristillinen Raamatun 
luku- ja rukoushetki pe klo 8 
Eelim -temppelissä, Vuorik. 29. 
Käynti parkkipaikan puolelta.
Sotaveteraanimuseo av. ti-
lauksesta ryhmille. Varaukset 
puh. 281 1130 arkisin klo 9-13.
Suomen Delfins ry:n avoin 
keskusteluryhmä lapsena sek-
suaalista hyväksikäyttöä/vä-
kivaltaa kokeneille aikuisille ja 
heidän läheisilleen Mielenter-
veysseuran tiloissa, Myllyk. 8, 
to klo 17.30-19: 5.4. ja 3.5. Tied. 
p. 050 522 6604 (klo 10-14).
Suomen Sairaanhoitajain 
Kristillisen Seuran tapaami-
nen 12.3. klo 18.30 Mummon 
mökissä. Ilta Raamatun ja vir-
sien parissa.
Tupa-vertaistukitoiminta 
päihdeongelmaisten läheisille. 
Vertaisryhmä kk:n ensimmäi-
nen ke klo 18.30-20, Gottlun-
dinkatu 8. Tukipuhelin ma klo 
18-20 puh. 044 7148 008. Tu-
kisähköposti: tupaposti@sirk-
kulanpuisto.com. Lisätiedot: 
www.sirkkulanpuisto.com.
Turvakoti- ja lastensuojelu 
24h/vrk p. 017 1 83 393. Perhe-
kriisiyksikkö, Lastentie 1. 
Vertaisryhmä itsemurhan 
tehneiden läheisille ti 20.3. 
klo 18 Mielenterveysseuran ti-
lassa, Myllykatu 8, sisäpiha 2. 
krs. Tied. Liisa Paatelainen, p. 
044 3313 710, Anneli Hartikai-
nen, p. 040 8324 955.
Virvatuli ry:n lahjoitusruo-
kajakelu Myllykatu 1-3. Ti ja 
pe klo 10. Oma kassi mukaan.
Yhden Vanhemman Perhei-
den Liitto ry:n eroinfo ma-to 
klo 10-16, ke klo 10-19, p. 020 
7749 800.
Yksinhuoltajien Kanava ry 
ti-iltaisin, Kotopolku 7, Siilin-
järvi. Tied. Marjut Kankkunen, 
p. 040 7332 197.
KIRPPUTORIT:
Kirpputori Toivonsäde, Ase-
matie 11, Siilinjärvi. Avoin-
na ma-pe 10-18, la 10 -14.30, p. 
044 5471 629.
Kehitysmaakauppa Elämän-
lanka, Torikatu 17. Ma-pe klo 
11-17, la klo 10-15,  p. 2614 774. 
MLL:n kirpputori Tavallisen 
Toiminnan Talolla, Kasarmik. 1.
Pohjois-Savon Syöpäyhdis-
tys ry:n kirpputori, Kunin-
kaank. 23. Ma-to 10-16, pe 10-
13. Tied., p. 040 7092 430. 
Rihma, Puijonk. 39. Avoinna 
ark. klo 10-17 ja la klo 10-15, p. 
2612 004. 
Vapaaseurakunnan kirppa-
ri Ropo, Käsityök.28. Avoinna 
ma-pe klo 10-17, p. 3623 614.

Pohdi, mitä tarkoittaa Jeesuksen lause: ”Joka on Jumalas-
ta, se kuulee Jumalan sanat.” (Joh. 8:47) Etsi sitten reitti kuu-
lijan korvasta sydämeen. Voit myös piirtää tai kirjoittaa kuvaan 
asioita, jotka olisi hyvää kuulla.

tehtävän laati PAULA REMEs.

pyhä puuha

muistio
MUUTA
Diakoniapäivystystä ei 
ole to 8.3.! 
Papin päivystystä ei ole 
to 8.3. ja 15.3.! 
Liukonpellon ja Paakki-
lan työseura ke 14.3. klo 
19 Annikki Palomäellä, 
Juojärventie 8 A 7.
Etelä-Tuusniemen pal-
velupäivä to 15.3. klo 10 
Hirvolassa, Luostaritie 
3457. Ilm. 13.3. mennessä 
Auli Kekkoselle puh. 040 
4888 631.
Kansanlähetyksen koti-
seurat to 15.3. klo 13 Pir-
jo ja Veli Leskisellä, Lehto-
niementie 32, Lapinjärvi. 
Simo ja Elina Karjalainen, 
Risto Happonen.
Lähetyspiiri pe 16.3. klo 12 
Orvokki Mikkosella, Kier-
totie 4.

VEHMERSALMEn 
KIRKKO
Lempeläntie 17
Messu su 11.3. klo 13. Uwe 
Mäkinen ja Riikka Tuura.
Hengellisten laulujen 
Messu su 18.3. klo 13. Reijo 
Leino ja Taru Parviainen.

VEHMERSALMEn  
SEURAKUnTAKOTI
Lempeläntie 15
Varttuneen väen virkis-
tyspäivä ti 13.3. klo 10-12. 
Piirakkamyyjäiset yhteis-
vastuun hyväksi ke 21.3. 
klo 11. Ennakkotilauksia 
ottaa vastaan Sonja Fick, 
puh. 040 4888 642.
Kokki-ukkojen kokkaa-
minen ke 21.3. klo 17. 

MUUTA
Hiihtolomaviikolla ei ole 
tyttöjen ja poikien kerhoja, 
perhekerhoa, nuorteniltaa 
eikä partiotoimintaa. 
Lähetyspiiri to 8.3. klo 11-
13 Lähimmäisen kamma-
rissa.
Diakoniapäivystystä ei 
ole to 9.3.! 
Papin päivystystä ei ole 
to 9.3. ja 16.3.! 
nuorten iltaa ei ole ke 
14.3.! 
Lähimmäisen kammaria 
ei ole ke 14.3.! 
Yökahvila pe 16.3. klo 19-
22 Majakalla.
Rito-Roikan kinkeripiirin 
osallistuminen neuro-
nin YV-tapahtumaan ja 
myyjäisiin su 18.3. klo 14 
yhdessä Riistaveden alue-
seurakunnan kanssa. Yh-
dyshenkilö Sirkka Ihalai-
nen puh. 040 8344 568.

JäRVI-KUOPIOn  
SEURAKUnnAn 
YHTEISET
Yhteisvastuutapahtuma 
neuronilla,Vehmersal-
mentie 735, su 18.3. klo 14 
alkaen. Rekiajelua, myyjäi-
set, ongintaa, makkaran 
paistoa, kahvia ja kuumaa 
mehua. Päiväkerholaisten 
ohjelmaa ja nukketeatte-
ri Willi Muuli klo 15. Myy-
jäistavaroiden vastaanotto 
klo 13 alkaen. 
Yötön yö - nuorten pää-
siäistapahtuma 5.-6.4. 
Tule valvomaan ja viet-
tämään aikaa pääsiäisen 
kynnyksellä Juankosken 
Wanhalle Vintille yön yli 
kestävään nuorten pää-
siäistapahtumaan. Ohjel-
massa ruokaa, hyvää seu-
raa ja yön yli kestävää yh-
dessä oloa ja pelailua. Ilm. 
27.3. mennessä Tuomolle 
puh. 040 4888 621, tuomo.
kantele@evl.fi.
Kuopion seurakuntien 
yhteinen nuortenleiri 20.-
22.4. Lähde mukaan yhtei-
selle nuortenleirille osak-
si isoa joukkoa Hirvijärven 
leirikeskuksessa. Hinta 25 €. 
Ilm.t 30.3. mennessä Tuo-
molle puh. 040 4888 621, 
tuomo.kantele@evl.fi.
nuorten vaellusret-

ki Hossassa 6.-10.6. Kak-
si päivää vaelletaan kävel-
len ja kaksi päivää meloen 
Hossan kauniissa luon-
nonpuistossa. Ei tarvitse 
olla kokenut vaeltaja, riit-
tää kun omistat sadevaat-
teet ja kumpparit. Loput 
tarvikkeet ja taidot löyde-
tään yhdessä. Hinta 50 €. 
Ilm. 17.4. mennessä Tuo-
molle puh. 040 4888 621, 
tuomo.kantele@evl.fi
nuorten pyöräretki 18.-
20.6 Lähde tutustumaan 
Järvi-Kuopion maisemiin 
parhaalla mahdollisella ta-
valla – pyöräillen. Hinta 17 
€. Ilm. 17.4. mennessä Tuo-
molle puh. 040 4888 621, 
tuomo.kantele@evl.fi.

KUOLLEET
Liisa Johanna Huuskonen 
90v, Vehmersalmi, Tyyne 
Maria Pitkänen 79v, Säy-
neinen, Toimi Olavi Pitkä-
nen 88v, Kaavi.
Esko Uolevi Miettinen 
80v, Kaavi, Elvi Sirkku Ket-
tunen 78v, Juankoski, Lyyli 
Maria Suhonen 87v Muu-
ruvesi, Erkki Juho Räsänen 
87v,Tuusniemi. 

siilinjärvi

www.evl.fi/srk/siilinjarvi
Kirkkoherranvirasto 
puh. 017 288 4600 
(ma–pe klo 9–11, 12–14)

KIRKKO
Haarahongantie 2
Messu su 11.3. klo 10. Yrjö 
Jokiranta, Unto Niskanen, 
Marjaana Kaisto.
Messu ja rippikoulun 1 
konfirmaatio su 18.3. klo 
10. Seppo Laitanen, Vesa 
Kajava.
Rippikoulun 2 konfir-
maatiomessu su 18.3. klo 
14. Sirpa Ylikotila, Airi 
Heiskanen.
Virsilauluilta su 18.3. klo 
18. Yhteislaulua, musiikki-
esityksiä, kuorolaulua.
”Kohti pääsiäistä” -kuo-
rokonsertti su 25.3. klo 18. 
Esiintyjänä Sekaset-kuoro.

SEURAKUnTATALO 
Haarahongantie 4
Rauhanyhdistyksen seu-
rat su 11.3. klo 15 isossa sa-
lissa.

Laulumusiikin konsert-
ti pe 23.3. klo 19 isossa sa-
lissa: Ossi Jauhiainen (te-
nori), Anne Heiste (piano).
Omaishoitajakerho ke 
7.3. klo 12 päätysalissa.
Juttutupa ma 12.3. klo 10 
lähetyskellarilla.
Yksinhuoltajaryhmä Sii-
liemot ma 12.3. klo 17.30 
alakerrassa.
Askartelupiiri ke 14.3., 
21.3. klo 9 lähetyskellarilla.
nuorten Perjantaikahvi-
la 16.3. klo 18–22 nuoriso-
tiloissa.
Eläkeikäisten päiväpiiri 
ma 19.3. klo 13 isossa salissa.
King’s Kids -toimintaa 
ma 19.3. klo 18–19.45 pää-
tysalissa.
Katekismuspiiri ti 20.3. 
klo 13 lähetyskellarilla.
Lähetyksen sydänäänet 
ke 21.3. klo 8.30 lähetys-
kellarilla.

VUORELAn KIRKKO
Rissalantie 2
Sanajumalanpalvelus su 
11.3. klo 13. Yrjö Jokiranta, 
Marjaana Kaisto.
Vuorelan lähetyspiiri ti 
13.3. klo 10, mukana Unto 
Niskanen.
Arjen ateria to 15.3. klo 
11–12.
Konsertti ”Halleluja, kii-
toslauluja arjen keskel-
tä” to 15.3 klo 19. Esiinty-
jinä Jaakko Löytty ja Mika 
Nuorva. Ohjelma 10�.
nuorten Perjantaikahvi-
la 16.3. klo 18–22, yhteinen 
rukoushetki klo 19.30.
Messu su 18.3. klo 13. Ta-
pio Lepola, Kaisa Yletyi-
nen, Vesa Kajava. Messun 
jälkeen kirkkokahvit ja sii-
oninvirsiseurat.
Eläkeikäisten päiväpiiri 
ma 19.3. klo 13.

MUUTA
Hartaus ke 7.3. klo 14 
Akuliinassa. Unto Niska-
nen ja Marjaana Kaisto.
Vesijärven-Harjamä-
en lähetyspiiri to 8.3. klo 
18.30 Yrjö ja Kaija Jokiran-
nalla (Soutajantie 18).
Ystävän tupa ma 12.3. klo 9 
Leppäkaarteen kerhohuo-
neella (Honkarannantie 8).
Kuulokerho ma 12.3. klo 
13 Akuliinassa.
Koivusaaren lähetyspiiri 
ma 12.3. klo 18 Irja ja Esko 
Mykkäsellä (Koukkumä-
entie 30), mukana Unto 
Niskanen
Tomperin hiihto su 18.3. 

klo 10–15. Tomperin saa-
ressa kahvia, lämmintä me-
hua, pullaa ja makkaraa 
Yhteisvastuun hyväksi. Per-
heen hiihtotapahtuman 
järj. Puijon Latu ja Vuore-
lan Kunto, tied. Teuvo Rä-
sänen puh. 050 320 2230.
Risulantien kerho ma 
19.3. klo 13 Risulantie 
12:ssa.
Kotipolun kerho ti 20.3. 
klo 13 Kotipolku 6:ssa.
Arkkis-puuhaillat var-
haisnuorille ti klo 18–19.30 
(ei 27.3.) Leppäkaarteen 
kerhohuoneessa (Honka-
rannantie 8). 

KASTETUT
Vilho Oskari Leinonen, 
Emma Johanna Räsänen, 
Tomas Aaron Ilmari Mus-
tonen, Eeli Herman Kalevi 
Räsänen, Taneli Vilho Sep-
pälä, Milla Alisa Vienola, 
Viivi Ilona Vienola, Tiuku 
Kristiina Heide.

KUULUTETUT
Timo Tapani Kymäläinen 
ja Ulla Mari Kauppinen, 
Ismo Petteri Nuutinen ja 
Miia Mari Ruotsalainen.

KUOLLEET 

Kalle Uotinen 79v, Saimi 
Elina Kinnunen 67v, Kaa-
rina Ester Krohn 84v, Eino 
Aulis Karppinen 84v, Lahja 
Annikki Markkanen 83v. 

Diakonia-
keskus

KESKUSSEURA- 
KUnTATALO
Suokatu 22 
Seurakuntamestarit puh. 
040 4848 259
Kuurojen lähetyspiiri to 
15.3. klo 17. 
Huonokuuloisten seura-
kuntapiiri ke 21.3. klo 13. 

DIAKOnIAKESKUS
Suokatu 31
puh. 040 4848 464. Ulko-
ovi avataan klo 9.40, har-
taus 9.50, diakonien vas-
taanotot ilman ajanva-
rausta, kahvio Nuotta ja 
kierrätyspiste avoinna 10 - 
12. Kierrätyksen ilta-auki-
olo 13.3., 10.4. ja 22.5. klo 16 
- 18, jolloin myös huone-
kaluvarasto (Hapelähteen-
katu 33) on avoinna.
Syöpäryhmä ke 7.3. klo 13. 

Hyväntuulenpiiri ti 13.3. 
klo 12. 
Katulähetyspiiri ti 13.3. 
klo 17. 
Kehitysvammaisten kah-
vikerho ke 14.3. klo 13.30. 
Hyväntuulenpiiri ti 20.3. 
klo 12. 
Syöpäpiiri ke 21.3. klo 13. 

Opiskelijat  
ja nuoret 
aikuiset

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

KAnSAnLäHETYKSEn 
OPISKELIJATOIMInTA 
Sairaalakatu 11
www.kolmekohtaamis-
ta.com
Kolme kohtaamista 
keskiviikkoisin klo 18.

OPISKELIJA- JA  
KOULULAISLäHETYS 
OPKO
Sairaalakatu 11  
Opiskelijaillat la klo 18.
www.opko.fi/kuopio

Perheasiain 
neuvottelu-
keskus

Suokatu 22
Luottamuksellista ja mak-
sutonta keskusteluapua 
parisuhteen kysymyksissä. 
Käynnit sopimuksen mu-
kaan. Tiedustelut puh. 040 
4848 480 ma-pe klo 9-11. 

Palveleva 
puhelin

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

Järjestöt

nnKY
Myllykatu 5
puh. 017 2614 500
toimisto@knnky.fi
www.ywca.fi/paikallisyh-
distykset
Lähetyspiiri ke 7.3. klo 13.
Raamattupiiri ke 14.3. 
klo 13.
Kuoro ke klo 15.
Perhekahvila ma klo 9.30 
– 12.
KnnKY ry:n kevätkoko-
us pe 9.3.klo 18 (jäsenille).
ISRAEL-ilta su 11.3. klo 18. 
Järj.Israelin ystävät.
Kristus-päivät la–su 17.-
18.3. alkaen la klo 13 Aihe: 
”Jeesus, pidä minua lähel-
lä ristiäsi”. Per-Olof Malk, 
Jaakko Pirttiaho. Mai-
re Lyytinen, Hannu Antti-
la, Saara Lehtimäki. Liekki-
lauluryhmä, Martti ja Erk-
ki Holopainen, NNKY:n 
kuoro; Hannele Eskel-Kois-
tinen; viulu, Minna Tirkko-
nen; säestys. Runoja; Sei-
ja Antikainen. Järj. Evan-
keliumin opintoyhdistys 
ja NNKY.
Yhteiskristillinen ru-
kousilta ti klo 18.

POHJOIS-SAVOn  
EV.LUT.  
KAnSAnLäHETYS 
Sairaalakatu 11
puh. 017 262 2082, 
www.p-savonkl.sekl.fi
Myös Facebook.
Toimisto ja kristillinen kir-
japalvelu avoinna ma, ke, 
pe 12-16. 
Pienryhmät Lähetysko-
dissa: Ma klo 7 aamuru-
koushetki, klo 9.30 äiti-
lapsipiiri. Ke klo 12 päivä-
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Suru on
hitaasti vaalenevia varjoja...

Hautaustoimisto
J. NURRO OY

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

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

Hammasproteesit 
ovat osa terveyttäsi!

Hammasproteesit 
ovat osa terveyttäsi!

Hammasproteesit 

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

ovat osa terveyttäsi!

Milloin viimeksi proteesisi on tarkastettu?

Tervetuloa tuttuun, turvalliseen 
ja ammattitaitoiseen hoitoon!

Jorma Päivinen
erikoishammasteknikko, hammasteknikkomestarierikoishammasteknikko, hammasteknikkomestari

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

Lue lisää uusituilta nettisivuiltamme:

www.hammasproteesiklinikka.fi

• Matot
• vuodevaatteet • ym.

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

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

• kiinteistöosakeyhtiöt • palvelutalot • veteraanitalot • senioritalot

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

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

• HAUTAKIVET
• KAIVERRUKSET

• KULTAUKSET
ENTISÖINTITYÖT

• KIVILYHDYT

Sari Kämäräinen 
Jääskelänkatu 1

70780 Kuopio 
puh. 050 575 0004

www.kivipajasarik.fi

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

Ohjelmassa mm.
•	 Vestäjien	Minna-ilta	to	15.3.	klo	18
	 Korttelimuseon	kahvilassa
•	 Korttelimuseoon	vapaa	pääsy	
	 su	18.3.	klo	10-16,	draamallisia	
	 Minnan	salongin	opastuksia		
	 klo	11,	12,	13	ja	14
•	 Minna-patsaan	seppelöinti	
	 ma	19.3.	klo	8.30

Koko	ohjelma:	www.minnanpaivat.com

 

 
 

Kotitalousvähennys 45% 

p. 040 5844 045 

Tietokoneapu 
 

www.orden.fi 
Tietoturva, ym. 

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.

RANNEKEKÄNNYKKÄ
Hoivaa ja huolta tarvitseville kevyt 
ja helppokäyttöinen yhteydenpito- ja 
kutsulaite. Toimii GSM-matkapuhelin- 
verkossa, antaa vapauden liikkua ja  
pitää yhteyttä.  
Tyytyväisten asiakkaiden suosittelema laite!
Domino Systems Oy
Kutomotie 6 A, 00380 Helsinki
Puhelin 09-2243 2818 info@dominopalvelut.fi www.dominopalvelut.fi

Välitämme.

Ilmoitusmarkkinointi 
Sari Havia

p. 020 754 2284
sari.havia@kotimaa.fi 

hartaus ja kahvihetki, klo 
18 nuorten aikuisten Kol-
me Kohtaamista. To klo 16 
sana- ja rukouspiiri parit-
tomina to; klo 18.30 nuor-
ten Nuotta-ilta. La klo 18 
Opkon opiskelijailta. 
Muualla Kuopiossa: Ti 
klo 6 miesten aamupiiri 
”matkalla kohti aitoa mie-
huutta” osoitteessa Kaup-
pakatu 40-42 Namikan ti-
loissa. Miestenpiiri parillis-
ten viikkojen ti klo 18.30, 
Männistön Vanhan kirkon 
alakerrassa. Esko Iisalo. 
Kuopio: Kohtaamispaik-
kamessu su 11.3. klo 16 
Neulamäen kirkossa. Ope-
tus Jorma Huusko, ”Jeesus, 
Pahan vallan voittaja”. 
Juankoski: Kohtaamis-
paikka ti 13.3. klo 18.30 
srk-talossa. 1. Joh.2. Elina 
Karjalainen. 
Tuusniemi: Kotiseurat 
to 15.3. klo 13 Pirjo ja Veli 
Leskisellä, Lehtonimentie 
32, Lapinjärvi. Simo ja Eli-
na Karjalainen, Risto Hap-
ponen.

KAnSAn 
RAAMATTUSEURA
Sanan Kulma 
Tulliportinkatu 22 
www.sana.fi/kuopio
krs-kuopio@sana.fi
p. 0207681660
Kirjanmyyntipiste avoin-
na pe 13-16 ja tilaisuuksi-
en aikana.
Sanan ilta pe 16.3. klo 18, 
Tiina ja Mika Kilkki, musii-
kista vastaa Sakari Heikki-
lä, Kyllikki Kaartinen esit-
telee hiljattain ilmesty-

neen omaelämäkerralli-
sen kirjansa ”Potilaasta so-
tilaaksi”. 
Rukouspalvelukoulutus: 
periaatteita ja käytäntöä 
la 17.3. klo 13-16 Mika Kilk-
ki, musiikista vastaa Saka-
ri Heikkilä.
Pienryhmien viikko-oh-
jelma:
Rukouspiiri ma klo 17.30-
19.
naisten solu ti pariton vk 
klo 18-19.30 
Askartelupiiri ke parill.vk 
klo 13-16.
Raamattupiiri ke klo 18-
19.30.
Miesten piiri ke pariton 
vk klo 18-19.30.
Krito-ryhmät to klo 18-20 
p. 0400793446/Anja.
Krito-työ: Anja Komulai-
nen, anja.komulainen@
sana.fi, puh.0400 793446.
Perjantaisin rukouspäi-
vystys klo 13-16.
nuorekkaiden aikuisten 
kotisolu pariton vk. ke klo 
18 Lisätietoja: marjut.rasa-
nen@gmail.com, ninatt-
partanen@hotmail.com.

SUOMEn  
LUTERILAInEn  
EVAnKELIUMI- 
YHDISTYS
Evankelisten opiskelijoi-
den kotisivuosoite on 
www.sley.fi/eo/html/fi/
kuopio.html
SLEY:n Itä-Suomen pii-
rin työntekijä on Johan-
nes Häkämies, p. 050-
3212938, johannes.haka-
mies@ sley.fi

KUOPIOn  
YMPäRISTön  
RAUHAnYHDISTYS
Ahmatie 22
Seuroja voi kuunnella 
osoitteessa www.kuopion-
rauhanyhdistys.net
Seurat ke 7.3 klo 10.45 
Tuusniemen palvelukes-
kuksessa.
Lauluseurat ke 7.3 klo 19.
Seurat la 10.3 klo 19.
Seurat su 11.3 klo 15.
Seurat su 11.3 klo 15 Siilin-
järven seurakuntatalolla.
Lauluseurat ke 14.3 klo 19.
Seurat la 17.3 klo 13.30 Le-
väsen palvelukeskuksessa.
Seurat su 18.3, lounas klo 
13, seurat klo 15.
Seurat ti 20.3 klo 13.30 Män-
tylän palvelukeskuksessa.
Lauluseurat ke 21.3 klo 19.

HERäTTäJäYHDISTYS
Kuninkaankatu 22
Toimisto avoinna ke klo 
10-13.
Virsituokio ke klo 11-12.
Seurat to 8.3. klo 18 Kes-
kusseurakuntatalolla ker-
hohuone Samulissa.
Messu ja Herättäjän päi-
vä su 11.3. klo 10 alkaen Py-
hän Johanneksen kirkossa. 
Torstaiseurat 22.3. klo 18 
kerhohuone Samulissa.

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

Pohjois-Savon Kristus-
päivät Kuopiossa 17.-18.3. 
Jeesus, pidä minua lähellä ristiäsi  
 

Paikka: Kuopion NNKY:n sali, Myllykatu 5. 
 

Lauantai 17.3. 
13.00 Päivän avaus. Saara Lehtimäki.  
          Kristus-keskeinen armoherätys. Per-Olof Malk. 
14.45 Kahvi (tarjoilu myös yläkerrassa). 
15.15 Jeesus, pidä meitä lähellä ristiäsi. Jaakko Pirttiaho. 
16.45 Pankaa täysi toivonne siihen armoon. Per-Olof Malk. 
17.45 Keittoruoka 
18.15 Me menemme ylös Jerusalemiin. 
          Paastonajan sanoja ja säveliä. 
          Hannu Anttila, Erkki ja Martti Holopainen. 
 

Sunnuntai 18.3. 
13.00 Mitä me olemme Kristuksessa? Jaakko Pirttiaho. 
14.15 Kahvi (tarjoilu myös yläkerrassa). 
14.45 Jeesus-kalliolla turvapaikan saan. Per-Olof Malk. 
16.00 Hyvän paimenen hoidossa. Jaakko Pirttiaho. 
          Päätös: Maire Lyytinen, Per-Olof Malk. 
 

Musiikki: Liekki-lauluryhmä, Paula Hagman-Puustinen, Martti ja 
Erkki Holopainen, Hannu Anttila, Kuopion NNKY:n kuoro, Hanne-
le Eskel-Koistinen, viulu, säest. Minna Tirkkonen. 
Runot: Seija Antikainen 
 

Koko ohjelma luettavissa www.evank.org. 
 

Järj. Evankeliumin opintoyhdistys ry ja Kuopion NNKY
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KALLIS RAHA
Pikavippi on epärealistinen yritys siirtää velkakriisiä, tietää Takuu-Säätiön Jukka Heinonen. SIVULLA 2

JOULURADIO
Sosiaalinen media siivittää
seurakuntien joulumusiikki-kanavan suosiota. 

SIVULLA 4

KUNNIOITTAEN
Lähetysjärjestöjen johtajatkirjoittivat yhteisen, hyvän tahdon julkilausuman.

SIVULLA 9
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TÄSSÄ 
IÄSSÄ
Näyttelijä Eila Roine, 80, ja viisi muuta iäkästä ihmistä kertovat, mistä on tehty hyvä elämä. Sivuilla 10–15
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Kotimaa päivittää kerran 
viikossa Suomen suurimman 
yhteisön, kirkon, kuulumiset. 
Lehti kertoo myös kiinnostavia 
tarinoita elämästä sekä 
pyhästä arjessa.

Nauti lukemisesta, 
jossa on sisältöä. 
Tilaa 3 kpl 
Kotimaa-lehden 
näytenumeroita.

Jokainen ihminen on 
Luojan luoma ihme. 
Kotimaa kertoo, 
mitä siitä seuraa. 

Tilaa
näytenumerot
ILMAISEKSI!

Haemme Järvi-Kuopioon 

seurakunta-
mestaria
Kuopion ev.lut. seurakunta-
yhtymässä on haettavana seura-
kuntamestarin virka (Järvi-Kuopion 
seurakunta; sijoituspaikka Muu-
ruveden ja Riistaveden alueseura-
kunta). Tarkemmat tiedot virasta 
ja pätevyysvaatimuksista inter-
netistä osoitteessa 
www.kuopionseurakunnat.fi.

Kuopion ev.lut. seurakunta-
yhtymän yhteiselle kirkkoneu-
vostolle osoitetut hakemukset 
tulee toimittaa Kuopion ev.lut. 
seurakuntayhtymän hallintovi-
rastoon, osoite PL 1064 (Suokatu 
22), 70101 Kuopio, maanantaihin 
26.3.2012 klo 16 mennessä. Kuo-
reen merkintä ”Seurakuntames-
tari”. 

Tiedustelut: pääemäntä Sinikka 
Tiirikainen, puh. 040 4848 263 
tai sinikka.tiirikainen@evl.fi sekä 
kirkkoherra Reijo Leino, puh. 040 
4888 600 tai reijo.leino@evl.fi.

Hiljaisuus on ollut  
pelastusrenkaani

P
astori Tarja Säyne-
virta oli juuri palan-
nut lähetystyöstä 
Thaimaasta ja Isra-
elista. Työ oli ollut 
jatkuvaa mekkalaa, 
kantaaottamista, 

erilaisten ihmisen kanssa olemista, 
vaikuttamista ja syrjittyjen aseman 
parantamista.

 Suomeen tultuaan hän löy-
si hiljaisuuden retriitin. Paikan, jos-
sa vetäydyttiin kahdeksi - kolmeksi 
päiväksi hiljaisuuteen vailla vaati-
muksia, vailla tekemisen ja onnistu-
misen pakkoa, vailla mitään.

”Se oli pelastusrengas, henkiin-
jäämiseni ehto. Ne narut, joilla mi-
nua kiskottiin kuin sätkynukkea, 
löystyivät. Kukaan ei käskenyt ole-
maan tehokkaampi, ei tekemään ti-
liä.  Sellaista hiljaisuuden kaipausta 
en tiennyt itsessäni olevan olemas-
sakaan.”

Tarja Säynevirralle hiljaisuus ei 
ole mitä tahansa hiljaa olemista, 
vaan kysymistä ja täyttymistä Juma-
lan edessä. 

Olenko tehnyt oikeita asioita? 
Palvelevatko tekemiseni omaa kun-
nianhimoani? 

Jumalan käden alla  
kireys poistui
Hiljaisuus vaatii ajan ja paikan. Tar-
ja Säynevirralla on kodissaan noja-
tuoli, johon hän aamuisin istahtaa. 
Kymmeneksi tai kahdeksikymme-
neksi minuutiksi. Tuoli on fyysinen 
merkki hiljaisuuden alkamisesta. 

”Kun menen tuoliin, huomaan, 
että elintoimintoni hidastuvat ja 
mieli rauhoittuu.” 

Hiljaisuus kestää tietyn ajan. 
Päättymisen merkiksi Säynevirta on 
asettanut kuulumaan musiikin. ”Ei 
hiljaisuus ole taikatemppu. Se vaa-
tii harjoitusta, mutta tärkeintä on, 
ettei anna periksi.” Sanan aika -kir-
ja tai Katekismus ovat Säynevirralla 
usein mietiskelyn apuna.

“Hiljaisuus on täyttymistä, ei tyhjentymistä”, pastori Tarja Säy-
nevirta sanoo.

”Kireys on 
poistunut ja 
oma tilani on 
avartunut.
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”Hiljaisuus asettaa elämäni oi-
keisiin mittasuhteisiin, antaa luvan 
pysähtyä. En pääse karkuun lume-
toimintaan, oheispuheeseen  ja itse-
petokseen.”

”Mikä määrittää omaa elämääni? 
Mitkä narut minua kiskovat? Minkä 
perässä juoksen? Vai riittääkö minul-
le se, että olen Jumalan rakas lapsi, 
Jumalan kuva, joka täyttää paikkansa 
tässä ihmisten yhteisössä.”

Mutta eikö pimeän puolen nä-
keminen itsessään aina ole pelot-
tavaa?

”Jos siihen uskaltautuu, se on 

kuin muuttumisleikki.” Tarja Säyne-
virta myöntää olleensa tiukka kou-
lumestari, joka opiskelijoilleen mää-
ritti kaapin paikan. 

”Jumalan käden alla, Jumalan 
lempeyden katselussa  kireys on 
poistunut, ja oma tilani on avartu-
nut. Jumala on Jumala heillekin, jot-
ka ajattelevat eri tavalla kuin minä. 
Vaatimuksen kehä katoaa.”

”Hiljaisuudessa en peilaa omaa 
itseäni tyhjyyteen. Jumalan valo on 
läsnä hänen sanansa kautta.”

LAHJA PYYKÖNEN

Tarja Säynevirralle  
hiljaisuus on ollut  
eloonjäämisen kokemus.
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Siilinjärven  
seurakuntalehti.  

99. vuosikerta.

Seuraava numero ilmestyy 21.3.

Kustantaja Kustannus-Oy Kotimaa, Hietalahdenranta 13, 00180 
Helsinki. Julkaisija Kuopion ev.lut. seurakunnat, PL 1064, 70101 
Kuopio, p. 158 111, faksi 158 288, www.kuopionseurakunnat.fi. 
Toimitusneuvosto Paavo Kaitokari, Hannu Koskelainen, 
Kirsi Leino, Pauli Kurkirinne, Marketta Rantama
Painos 66 000 kpl
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Lahja Pyykönen, päätoimittaja,  
p. 040 484 8232  
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ristivetoa

Sanan  
taidetta
Monen lajin taitaja, suo-
menruotsalainen Johan Bar-
gum (s.1943) on kirjoittanut 
16 teosta ja saanut muun mu-
assa valtionpalkinnon nel-
jä kertaa. 

Syyspurjehduksen kuvit-
telee lukaisevansa nopeas-
ti. Paljon lukeneenkin pie-
noisromaani yllättää. Se vaatii 
seuraansa pitkäksi aikaa, eikä 
tyhjene kertalukemisella. 

Ihmisten kohtaamiset ovat 
usein kohtaamattomuutta. 
Kolmen ihmisen tarina; nai-
nen, kaksi miestä ja purjeve-
ne vetoavat lukijan mielikuvi-
tukseen. On mentävä sanojen 
taakse, aistittava tunnelma, 
joka on tiheä ja avara samal-
la kertaa.  

Elin oli Haraldin vaimo en-
nen kuin hänestä tuli Olofin 
vaimo. Olof ei usko moniin-
kaan asioihin, ei ole taikaus-
koinenkaan. Rakkaus oli hä-
nelle pitkään toisarvoista, 
mutta hän joutuu myöntä-
mään, että ”on jotain, mikä 
ylittää kaiken järjen”.  Elin ja 
Harald uskovat Jumalaan.

Sanat kaihtavat selittelyä, 
on otettava luettavasta het-
kestä kiinni. Puheet komisari-
olle purjehduksesta ja Haral-
din toiveesta lähteä yhteiselle 
purjehdukselle, ovat kuin pit-
kää monologia.        

Miksi juuri Olofin kanssa? 
Eiväthän he ole ystäviä, eivät 
ole nähneetkään vuosikausiin. 
Toisesta kuuli vain huhuja, 
syövästäkin puhuttiin. Saira-
us, kuolema, rakkaus ja rak-
kauden kuolema saavat nä-
kemään elämänkauneuden. 
Kuulaissa sanoissa luonto on 

vahvasti läsnä. Rufus-koirasta 
puhutaan hellästi. Mikä lutu-
nen uniriepuineen. 

Mutta syyspurjehdukselta 
palaa vain toinen miehistä. 

Johan Bargum: 
Syyspurjehdus, 
120 s., 26.90 e., Tammi 2012.

RItVA KOLEHMAINEN

Höyryveturista 
Pendolinoon
Aloitan Värssyveturin ta-
ka-aukeamalta Pia-Mari So-
tavallan historiakatsauksella. 
Lasten kanssa luemme alus-
ta kuvia katsellen ja loruja ral-
latellen. Komean kirjan on toi-
mittanut Tuula Korolainen ja 
kuvittanut Marjo Nygård (ikä-
suositus 5–8-vuotiaille).

Punalakkinen huusi: / ”Sa-
tujuna lähtee raiteelta kuusi / 
Olipakerran-kaupunkiin!” Juk-
kaVirtanen ottaa ´kakarat´ 
junan kyytiin runoradalle.

Päästään Kirsi Kunnaksen 
Herra Pii Poon seuraan, ja Lee-
na Laulajainen lopettaa Sini-
sen pienen aasin runon näin: 
Ja maa tulee varmaan kuului-
saksi / lentojunistaan.

Runoja on Elina Karjalai-
selta, Jukka Itkoselta, Eppu 
nuotiolta ja monelta muul-
ta. Kummitusjuna-runoja on 
kaksi. Miten ihanaa kauhua! 
huudetaan Itkosen suomen-
tamassa runossa. Suomalaiset 
kansanlorut sopivat joukkoon: 
Ratapölkky, mikä rata, juna-
rata, mikä juna, kaalijuna, mi-
kä kaali…

Leikkejä ohjeineen on tar-
jolla useita. Ja aikuisille yllä-
tys: Meksikon pikajuna. Ku-
vitus on hurmaava, pieniä 
yksityiskohtia junamatkalla 
tutkittavaksi. 

Värssyveturi. VR 150. 
Toimittanut Tuula Korolainen 

Kuvittanut Marjo Nygård. 
40 s., 25,75 e., Tammi 2012.

RItVA KOLEHMAINEN

Menestyksen 
hinta
Kirja Jorma Hynnisestä on 
varma myyntimenestys.

Mutta jo muutaman kym-
menen sivun jälkeen nousee 
kysymys: oliko tietokirjailija 
paras mahdollinen valinta kir-
joittamaan tämän kirjan. Puu-
duttava olo nousee tyylistä: 
Jorma teki, Jorma otti, Jorma 
tuli, Jorma alkoi, Jorma piis-
kaa… 

Pidennetty aikakausleh-
tijuttu ei kanna kirjaksi. Leh-
tensä lukeneelle kirjassa ei 
ole uutta, ja sen syventävä 
ote puuttuu. Olisiko kustan-
nustoimittajankaan ote aut-
tanut.

Olivatko lasten kommen-
tit tarpeellisia? Niihinhän tir-
kistelynhaluinen iltapäiväleh-
distö jo tarrasi. Oliko taiteilija 
liian ankara perheelleen. Per-
he eli isän ehdoilla. Oliko hän 
armoton? Pelko ja tekemisen 
pakko ajoivat takaa. Miksi? 
Kysymykset eivät saa vastaus-
ta. Kuulon ja näön menetys 
eivät ole kenellekään huumo-
rin paikka.

Entä Ursulan avioero ja 
Markon homoseksuaalisuus?

Olisiko Jorma Hynnisen sie-
lun maisemasta avautunut 
vielä laajempia näkymiä. Nyt 
kirja jäi puolitiehen.

LAHJA PYYKÖNEN

Pekka Hako 
Jorma Hynninen.  
Sielun maisemia. 
214 s. Kirjapaja 2012

viikon valinta

Minä käännän kansani Israelin 
kohtalon. 
He rakentavat jälleen hävitetyt 
kaupunkinsa 
ja asettuvat niihin asumaan.
He istuttavat viinitarhoja
ja nauttivat niiden viinin.
He istuttavat puutarhoja
ja nauttivat niiden hedelmän.
Minä istutan heidät maahansa,
eikä heitä enää revitä irti.
maasta, jonka minä olen heille 
antanut,
sanoo Herra, sinun Jumalasi.

AAMOs 9:14-15

T uttuja kasvoja on ympäril-
lä monia.

 ”Sen verran tervehdyin 
flunssasta, että pääsin tule-
maan. Kun on yksineläjä ja 

eläkkeellä, on diakoniakeskuksella hy-
vä käydä ja viettää hetki yhdessä. Pulla-
kirkosta saa rauhallisen alun viikonlopun 
viettoon.”

Vuosia sitten sitä pullakirkkoa vetivät 
vapaaehtoiset sunnuntaisin. Nykyisin yh-
teen tullaan joka kuukauden ensimmäi-
nen perjantai. 

Ensiksi on puoliltapäivin NNKY:n sa-
lissa hartaushetki, jossa on saarna ja lau-
lua. Lyhyen kirkkohetken jälkeen tar-
jotaan pullakahvit diakoniakeskuksen 
puolella.

Vapaaehtoiset Aira Konttinen, Mai-
ja-Liisa Karvonen ja Ritva Ikäheimo-
nen ovat tällä kertaa leiponeet ja laitta-

neet kahvit ja voisilmäpullat valmiiksi.
Kahvipöydässä käy vilkas keskuste-

lu. Kasvotuttujen kanssa tervehditään ja 
vaihdetaan kuulumiset. Terttu Smolan-
derin kanssa elämänvaiheistaan kertoo 
Veikko Poutiainen.

 ”Tämä on kuin toinen koti. Täällä 
rauhoittuu. Hyvä, että tilat ovat olemas-
sa”, Poutiainen sanoo.

”Hiljentymishetken jälkeen jaksaa 
taas eteenpäin”, Smolander jatkaa. 

Pullakirkon pappi Seppo Marjanen ja 
diakoni Jarmo Tarkkonen kertovat, et-
tä perjantain tilaisuus ei kilpaile sunnun-
tain jumalanpalvelusten kanssa. 

Pullakirkko on matalan kynnyksen ti-
laisuus, josta toivotaan löytyvän tie seu-
rakuntaan. Se kokoaa kuukausittain 
reilut 30 ihmistä sanan kuuloon ja kirk-
kokahville. 

HANNA KARKKONEN

Kerran kuussa 
pullakirkkoon
Terttu Smolander istahtaa 
kotoisasti diakoniakes-
kuksen kahvipöytään. 
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Terttu  
Smolander 
ja Veikko 
Poutiainen 
ovat vakio-
vieraita 
diakonia-
keskuksen 
pullakirkossa.
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Helmiprinsessat

K atselin liikuttuneena ele-
gantteja tanssiaskeleita wan-
hojen päivässä 17.2. Ihailin 
liikunnanopettajien työnäy-
tettä – miten päät ja vartalot 

kääntyivät tangossa terävästi juuri sinne, 
minne piti. 

Säteilevät nuoret naiset olivat hengäs-
tyttävän kauniita. Monilla oli viimeisen 
päälle puvut, kampaukset, meikit, kynnet.

Meni muutama päivä ja ruotsalai-
nen prinsessahuuma tarttui tasaval-
taan. Kahden pikkuprinsessan mummina 
ymmärrän, miksi Silvia oli yhtä hymyä.

Entäs sitten, jos ei ole prinsessaleikkei-
hin varaa? 

Mitä tekee nuori nainen, jonka van-
hemmilla ei ole rahaa iltapukuihin eikä 
puhti, aika tai oivallus riitä kirpputorien 
koluamiseen tai 
kierrätykseen? 
Onko wanhojen 
päivästä tulossa 
nuoria eriarvois-
tava riitti? 

En  hämmäs-
tyisi, jos näin 
kävisi, sillä köy-
hien lasten 
määrä on lisään-
tynyt pelotta-
vasti. Presidentti 
Halonen otti 
pontevasti kan-
taa nuorten syr-
jäytymiseen ja 
siihen on luvannut puuttua myös presi-
dentti Niinistö. 

Köyhyys ei tietenkään tarkoita vain 
sitä, onko perheellä varaa tanssiaispu-
kuun. Tutkimusten mukaan köyhän per-
heen lapsi joutuu todennäköisemmin 
huostaanotetuksi, kärsii useammin mie-
lenterveysongelmista ja jättää opinnot 
peruskouluun. 

Toki on muistettava, että suomalai-
seen köyhyyteen eivät sentään kuulu suo-
ranainen nälänhätä, terveydenhuollon 
puute ja lukutaidottomuus – tai terrori, 
kuten Ugandassa.

Entä sitten, jos kaivattua pikkuprinses-
saa tai -prinssiä ei koskaan tule?

Monelle naiselle – ehkä miehelle-
kin – lapsettomuus on suuri suru. Sopi-
vaa kumppania ei löydy, aika hujahtaa ohi 
tai lapsettomuuteen on biologinen syy. 
Sijaisvanhemmuus voi arveluttaa ja adop-
tio ulkomailta maksaa liikaa.

Kälyni vinkkasi juuri The Guardianin 
artikkelista, jonka otsikko kuului: En ole 
äiti mutta olen silti ihminen.

Jospa nyt Yhteisvastuukeräyksen 
aikaan, edes, otettaisiin paremmin huo-
mioon toistemme elämäntilanteet, 
lähellä ja kaukana. 

Minäkin lupaan hillitä prinsessajut-
tuja ja kuun-
nella tarkem-
min, mikä 
toiselle on 
tärkeää.

HELENA  
KANtANEN

Palstalla kirjoittavat vuorotellen  
yliopistonlehtori Helena Kantanen Kuopiosta  

sekä toimittaja Janne Villa Helsingistä.

kissa pöydälle

”Entä 
sitten, jos 
kaivattua 
pikkuprin-
sessaa tai 
prinssiä ei 
koskaan tule.

Väärin sammutettu

J ärjestöön tuli kolmikymppinen johtaja, 
mikä vei yöunet monelta kuusikymppiseltä. 
Mitä noin nuori kuvittelee osaavansa?

Tunteet kuumenivat, vanha kaarti 
nakkeli niskojaan ja käyttäytyi lapselli-

sesti kokouksissa ja käytävillä. Kuumimmillaan 
johtajan sisäänajo oli silkkaa työpaikkakiusaa-
mista, kansanhuvia vailla vertaa.

Seurakunnan työntekijä kertoi toisen tarinan 
ensimmäiseltä työpaikaltaan. Sijaiselle ei löyty-
nyt perehdyttäjää. Huuli pyöreänä hän kuunteli 
sisäpiirislangia ja monipuolisesti verkostoitunei-
den kokemuksia. Miksi ne panttaavat tietoja, hän 
murisi itsekseen. 

Riittämättömyys oli nuoren diakonin pestin 
loppusaldo. Edes pois lähtiessä hän ei tiennyt, mitä 

kaikkea hänen olisi pitänyt tehdä. Ei jäänyt hir-
veästi ikäväkään. 

Vanhat väistyvät eläkkeelle ja nuori polvi ottaa 
paikkansa. Vaan miten siirtää hiljainen tieto? Hen-
gellisen tiedon siirtämisestä on tehty jo yksi väi-
töskirjakin. 

Viestikapulan siirto onnistuu, jos kohdalle osuu 
innostunut mentori. Tai on tarjolla muita koetel-
tuja, hyväksi havaittuja keinoja, vaikka oppimis-
päiväkirjoja.

Vastuu on myös aloittelijalla. Jos hän rymiste-
lee työhön euroopan omistajan elkein, tuo omat 
eväät ja pelisäännöt, jatko voi olla kitkainen. Jos 
hän vielä ilmoittaa, että täällä mikään ei pelitä, on 
helppo povata lisää hankauksia. 

LEA LAPPALAINEN

”Tie ihmisen sydä-
meen ei ole viisaus 
vaan rakkaus.”

”A rmo on perusta. Mutta ju-
malasuhdetta tulee hoitaa, 
muuten ihminen riutuu 
ja jää hengellisesti nälkiin-
tyneeksi”, teologian mais-

teri Marianne Jansson Akasia-säätiöstä ke-
hottaa.

Hän luennoi viime viikonloppuna 
NNKY:n sielunhoitopäivässä.

Janssonin mukaan sielunhoito ei ole pel-
kästään pappien työtä vaan lähimmäisenä 
rinnalla kulkemista.

”Silloin pannaan omat asiat pois. Ei mo-
ralisoida vaan kuunnellaan. Vältetään diag-
nooseja ja yleistyksiä, eikä tehdä omista ko-
kemuksista reseptiä avunhakijalle.”   

Jansson on huolissaan Jumalan sanan 
ohenemisesta kirkossa ja seurakuntalaisten 
elämässä.

”Jumala kattaa pöydän, mutta ihmisen 
vastuulle jää ravinnon nauttiminen.”

”Salpausselän kisojen hiihtäjä ei lähde la-
dulle tai mäkeen ilman harjoittelua. Kristityl-
le harjoitusta on Jumalan sana ja rukous.”

Hän kehottaa tarkkailemaan ajankäyttöä. 
Paljonko vietän työn, levon ja harrastusten 
lisäksi aikaa mediassa?

”Vähennettyäni päivälehden tulon vain 
viikonloppuun, arkeni jämäköityi. Aikaa jää 
enemmän raamatunluvulle ja hiljentymisel-
le. Seurauksena on levollinen olo. ”

Janssonia kiehtoo kohtuus. Herättävä ko-
kemus tapahtui Tansaniassa.

”Köyhän kirkon kattona oli pressu, mut-
ta ihmiset välittivät toisistaan. Usein oman 
kirkkoni ulkonainen rikkaus hätkähdyttää. 
Tarvitsemmeko kaiken tämän?”

Kohtuudesta kaukana on myös kirkkoon 
hiipinyt tulosvastuullisuus.

”Jumalan maailmassa kaikki tapahtuu hil-
jaa, hitaasti, rauhassa kypsyen. Jumalan lap-
seus on olemista, ei suoritusta. Meidän tulisi 
tehokkuuden keskellä elää myös tätä tois-
ta elämää.”

Missä uusi sukupolvi?

”Tällaiselle päivälle on tilausta. Sielunhoi-
topäivä on myös ensi kuussa”, Kuopion 
NNKY:n hallituksen puheenjohtaja Saara 
Lehtimäki sanoo.

NNKY:llä hän kohtaa ihmisten paineiden 
koko kirkon. ”Talous- ja perhehuolista me-
dian tuottamaan huonoon oloon, joka syn-
kentää tulevaisuutta. ”

Yhdistyksellä on tarjolla perinteistä toi-
mintaa ja vertaisryhmiä.  Raamattutunneilla, 
lähetystilaisuuksissa ja perhekahvilassa käy 
20-30 ihmistä. Pienryhmissä on mahdolli-
suus jakaa raskaita asioita, kuten abortin jäl-
keistä kriisiä ja seksuaalista hyväksikäyttöä.

Lehtimäen mukaan NNKY:n käyntikort-
teja ovat vieraanvaraisuus ja kodikkuus. 
Mutta riittääkö se, kun väki vanhenee ja vä-
henee? Näkyvyyttä yhdistys hakee yhteistyö-
tempausten kautta.

”Suuri haaste on, miten saada nuori polvi 
jatkamaan työtä.”

LEA LAPPALAINEN 

Rinnalla kulkijoista on puute

Tim
o

 H
a

r
Tik

a
in

en

NNKY:lle kokoontui 70 sielunhoidosta kiinnostunutta. Saara Lehtimäki (vas.), Hannele Eskel-Koistinen, luennoitsija Mari-
anne Jansson ja Hannele Karppinen.
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äiväunia, kestovaipoista luopu-
mista, tahtojen taistoa, palikoi-
ta ja palloja – näissä merkeissä on 
pakattu laukkuja 120 kilon edes-
tä. Niihin on mahduttava Ha-
veristen välttämättömin, jonka 
perhe ottaa mukaansa työko-

mennukselle bulgarialaiseen seurakuntaan. 
Kuopiolaisten Jonna ja Jouni Haverisen taval-

linen lapsiperhe juuri lentänyt Suomesta uuteen 
kotiinsa ja työhönsä ainakin kolmeksi ja puoleksi 
vuodeksi. Heidät saatettiin matkaan Siilinjärven 
seurakunnan nimikkolähetteinä.

Ennen matkaa on käyty vuoden ajan työhön 
ja kulttuuriin valmistavaa kurssia, muutettu nel-
jään otteeseen ja kannettu huolta lapsen sairas-
telusta. 

On valittu mukaan lähtevien ja kirpputorille 
kulkeutuvien tavaroiden väliltä ja heitetty heipat 
monen läheisen kanssa. Matkalaukut lastataan 
lapsiperheen ehdoilla.

”Olemme katsoneet kuvia tulevasta kodista ja 
harjoitelleet Skype-puheluita. Auto myytiin, kos-
ka se ei sovi lentokoneeseen. niilo on kysynyt, 
saako ottaa pulkan mukaan. Mummolle, ukille ja 
kavereille on muistutettu, ettei nähdä pitkään ai-
kaan”, isä-Jouni kertoo pian kolmivuotiaan poi-
kansa ja vuoden vanhan noomi-tyttärensä mat-
kavalmisteluista. 

Ranta-Toivalassa kodin yli lentävien koneiden 
äänet ovat puolestaan muistuttaneet, että pian 
on perheen oman lentomatkan aika.

Ei vain puhuvia päitä
Jonna ja Jouni Haverinen ovat kasvaneet yhteen 
Kuhmon seurakunnan nuorisotoiminnan ajois-
taan alkaen. ”Kun opiskelu toi Jonnan Kuopi-
oon, minä tulin perässä”, Kajaanissa ja Ylivieskas-
sa opiskellut Jouni kertoo.

Jonnan Ghanassa suoritetun farmaseutin har-
joittelun myötä Haveriset saivat yhdessä seurata 
sikäläistä elämää. Tuon neljän kuukauden jälkeen 
molemmat totesivat, ettei heistä ole työhön uu-
dessa kulttuurissa.

 ”Itse olin ja paikalliset olivat tosi sosiaalisia, 
mutta niiden kuukausien aikana syntyi vain 
pinnallisia kohtaamisia. Ystävystyminen 

Haveriset pakka-
sivat lelut ja muut 
tärkeimmät tavaransa 
Bulgarian-matkalleen. 
Sydämissä ja Skypen 
päässä mukana ovat 
monet Itä-Suomen 
läheiset.

”Tykkään 
messun iloisesta 
ja rennosta  
meiningistä.  
Laulut ovat  
läheisempiä 
kuin tavallisen 
messun virret.
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Uusi arki Bulgariassa
Muutoksen keskellä 
puhuttelevat omat 
rajat ja Jumalan 
mahdollisuudet.

tuntui hyvin vaikealta”, Jonna kertoo. Valkoisen 
rikkaan leima tuntui jäykistävän arkisia tilanteita 
aivan syyttä.

Aika Ghanassa kasvatti Haveriset arvostamaan 
lähetystyöntekijöiden työtä, mutta itselle arki ni-
menomaan koti-Suomessa tuntui omimmalta. 
Kiinnostuksen kohteet, usko ja sosiaalisuus ovat 
niveltyneet elämänmakuisiksi kohtaamisiksi. Kuo-
pion seudulla nuorisotyöntekijä Jouni on tullut 
tutuksi muun muassa nuorten ja koululaisten pa-
rissa. Jonna-vaimo puolestaan on järjestänyt mie-
hensä rinnalla vapaaehtoistyönään sekä opiskeli-
jailtoja että varhaisnuorten Donkkiksia.

Ajan oloon seurakunnasta on tullut Haverisil-
le yhteisö, ei vain hengellisten tilaisuuksien aree-
na.  ”Kokonaisvaltaista ihmisten kesken olemis-
ta. Ei vain yksi puhuva pää, vaan jokaisella oma 
paikkansa palvella ja kasvaa.” Haveristen mieles-
tä siitä syntyy halu sitoutua ja olla osa ”mun seu-
rakuntaa”.

Järjestymistä sopivina paloina
Uuden lähdön kynnyksellä Haveriset luotta-
vat siihen, että kohtaamisten tarpeista pidetään 
huolta ja ystäviä löytyy uudestakin maasta. Kui-
tenkin on pysähdyttävää miettiä, mitä kristittynä 
eläminen on uusissa asetelmissa. 

”Välillä minua hirvittää, inhimillisesti, mutta 
Jumalan mahdollisuudet ovat rajattomat”, Jouni 
tunnustaa. Edelleenkään Haverisista ei itsessään 
ole minkään tekijäksi, mutta taivaallisen tausta-
organisaation tukeen voi luottaa.

”Aiemmin ajattelin, että minusta ei voi tulla 
nuorisotyöntekijää, koska en osaa soittaa kitaraa 
enkä laulaa. En myöskään voi lähteä ulkomaille 
töihin, kun en osaa kieliä”, Jouni listaa. Erilaisissa 
käännekohdissa hän on saanut varmuutta toimia 
silloinkin, kun omia pohjataitoja ja kokemuksia 
ei juuri ole.

Jonna puolestaan tietää myös epäilyjen kuulu-
van päätöksen ja muutoksen ketjuun: ”Minusta 
on menneen vuoden aikana usein tuntunut epä-
varmalta: en varmaan jaksa, kun lasten kasvat-
taminen vie voimia jo kotimaan tutuissa ympy-
röissäkin. Noomi syntyi koulutuksemme aikana, 
ja äitinä oleminen on vienyt rahkeita. Nyt huo-
maan, miten asiat ovat järjestyneet sopivina pa-
loina.”

Lähe mukkaan!
Lähtöä edeltäneisiin kuukausiin on mahtunut 
myös seurakuntavierailuja, joilla työ ja kutsu tu-
levat yhteiseksi asiaksi. Siilinjärveläisten lisäksi 
Haverisilla on tukenaan lukuisa ystävien joukko 
sekä seurakunnat Kajaanista, Kuhmosta ja Mik-
kelistä.

”Tämä ei ole ollut mikään menestystarina, sil-
lä emme me ole jatkuvasti sataprosenttisen var-
moja omista kyvyistämme”, Jonna painottaa. 
Omat rajat, voimat ja taidot on punnittu niin ar-
jessa kuin tulevaan tutustuessa. Lapsiperheelle 
lähtöpäätöksen teko ei ole ollut helppo. ”Silti Ju-
malan lupaukset kannattavat.”

”On ratkaiseva ero siinä, mihin kattelee: omiin 
vai Jumalan mahdollisuuksiin”, Jouni summaa. 

Haveriset riisuvat harhakuvaa ihmisen itse-
valtiaasta ja oman voiman varassa elämisestä: 
”Meille ei ole tärkeää itse lähteminen vaan se, et-
tä saadaan mennä Jeesuksen kanssa. Siltä pohjal-
ta meillä on turva siellä, täällä ja iankaikkisissakin 
kysymyksissä.” 

Perheen miettiessä seurakuntalaisia niin Sa-
vossa kuin laajemmin syntyy kutsu tehdä yhdes-
sä. ”Älä koe, että me lähdemme ja sinä jäät, vaan 
lähe mukkaan tälle reissulle!” Haveriset innosta-
vat.

sINI sORJONEN


