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Yhden yön leiri, sporttileiri, Super Mega. Kesäleirit sivulla 9
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Virtaa 
kirkosta

      Keskiaukeama
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Sattuipa somasti.
Perjantain iltapäivä-

lehdessä lääkäri Antti 
Heikkilä, voin ja ker-
man suosittelija, kieltää 

ruokapöydästä leivän, myös pieniltä 
lapsilta.

Saman päivän Suomen Kuvaleh-
den laaja artikkeli Kumous keittiössä 
kyseenalaistaa kaikki viralliset ra-
vintosuositukset.

Lehden haastateltava jättää ke-
vyttuotteet kaupan hyllylle, syö ker-
maa, voita ja lihaa ja kokee voivansa 
paremmin kuin koskaan ennen.

Alavan seurakuntasaliin paasto-
najan sunnuntaina Matti Uusitupaa 
kuulemaan kokoontunut joukko on 
selvillä viime päivien keskustelusta.

”Suomen Kuvalehdessä rehottaa 
uusymmärtämättömyys”, professori 
kuittaa.

Kolesterolista 
sepelvaltimotautiin
Itä-Suomen yliopiston ravitsemusge-
nomiikan ja –genetiikan professori, 
Sydäntautiliiton puheenjohtaja Mat-
ti Uusitupa nappaa kuvat seinälle, 
seurakuntasalin ristin viereen.

”Väestölle perustuvat ravinto-
suositukset perustuvat tutkittuun 
tietoon. Suosituksia annettaessa 
käydään läpi koko julkaistu kirjalli-
suus. Se luokitellaan luotettavuuden 
mukaan ja sen jälkeen tehdään johto-
päätökset. Niissä pitää olla taustalla 
vahva tiedepohja.”

Uusitupa johtaa pohjoismaista 
ravitsemus- ja elintarviketutkimuk-
sen SYSDIET – huippuyksikköä. 
Suosituksiin ottaa Suomessa kantaa 
Valtion ravitsemusneuvottelukunta.

”Monitasoinen tiedontulva kuu-
luu tähän päivään, mutta huuhaa 
–tiedon kanssa maalaisjärki pitää 
säilyttää.” 

Uusituvan mukaan tieteessä tu-
lee harvoin yhtäkkiä sellaista uutta 

Ruokaympyrän huippuosaaja

”Nautinnolla on 
aina hintansa”, 
väittää professori 
Matti Uusitupa.

tietoa, joka mullistaa vanhat keskus-
telut.

Rasvakeskustelussa ei sellaista 
ole hänen mielestään esitetty. Vaik-
ka voita ja margariinia on kirnuttu 
puoleen jos toiseen.

Onko kovan eläinrasvan ja sepel-
valtimotaudin yhteydestä näyttöä? 
On, vakuuttaa Uusitupa. ”On olemas-
sa pitkän aikavälin tutkimustietoa 
siitä, että vähentämällä kovan rasvan 
osuutta valtimotapaukset vähenevät.”

”Kovat rasvat ja ravinnon koleste-
roli suurentavat LDL  -kolesterolia. 
Suurentunut kolesterolipitoisuus on 
yksi kolmesta valtimokovetustaudin 
vaaratekijästä. Sen yhteys sepelval-
timotautiin on tunnettu yli puoli 
vuosisataa.” 

Uusituvan mukaan tästä ei edes 
kiistellä.

Öljyä salaattiin  
vai ruohonleikkuriin
Mutta väitellään kuitenkin vähäsen.

Kolesterolin alentamislääkkei-
tä eli statiineja syö Suomessa lähes 
700 000 ihmistä. Rahastusta, sano-
vat vastaaninttäjät. 

”Elimistö tarvitsee kolesterolia 
kaikkeen. Terveillä ihmisillä kole-
sterolin laskusta on päinvastoin hait-
taa”, sanoo emeritusprofessori Pentti 
Tuohimaa Suomen Kuvalehdessä. 
”Ihmiset, jotka syövät ahkerasti ryp-
siöljyä, syövät paljolti myös statiineja. 
Itse käytän rypisöljyä vain ruohon-

leikkurissa.”
Uusitupa lorauttaa joka aterialla 

useimpina päivinä viikossa öljyä sa-
laattiin. Peruslevite hänellä on kas-
vimargariini. Kolesteroliarvot ovat 
viiden ja kuuden välillä.

”Mutta ilman terveellisiä ruoka-
tottumuksia arvot olisivat yli seitse-
män”, hän laskee.

Vaaran merkit,  
verenpaine ja ylipaino
Kirkkokahvilla tarjotaan pasteijaa. 
Ei tainnut professorille maistua. Lu-
ennon jälkeen hänellä on kiire, sillä 
sukset odottavat voideltuna kodin 
seinää vasten.

”Läski on Suomen kansan pahin 
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”Jokainen vastaa omista  
elämäntavoistaan. Yhteistä  
vastuuta on se, että terveyttä 
edistävät valinnat tehdään  
helpoiksi”, sanoo professori  
Matti Uusitupa.

vihollinen”, sutjakka professori sa-
noo. Ja vielä pahempaa: rasva kertyy 
väärään paikkaan ja tuottaa veren-
kiertoon tulehdustekijöitä.

”Kukaan ei ole kumonnut energi-
an häviämättömyyden lakia. Nopea 
lihominen johtuu kokonaisliikunnan 
määrän vähenemisestä ja syömistot-
tumuksien muuttumisesta.” Syytet-
tyjen penkille ei Uusituvan mielestä 
voi nostaa yhtä ravintoainetta.

”Ruokaa on koko ajan tarjolla. 
Olemme parin vuosikymmenen ajan 
puhuneet rasvan laadusta. Se sano-
ma ei ole mennyt riittävästi perille.”

Lihavuus ja diabetes ovat Uusi-
tuvan mukaan maailmanlaajuinen 
tsunami. 

Vakuudeksi hän esittää numerot: 
diabetesta sairastaa maailman ih-
misistä 285 miljoonaa, kahdenkym-
menen vuoden päästä luku on 438 
miljoonaa.

Kikkailudieetit  
ovat huijausta
”Elämäntapamuutoksella diabetes-
riski puolittuu.” Tämä tarkoittaa 
terveellistä syömistä ja liikkumista. 
Suuhunsa kannattaa laittaa Uusitu-
van mukaan pehmeää rasvaa, marjo-
ja, hedelmiä ja kokojyväviljaa. 

Kakkostyypin diabetes on Uu-
situvan mukaan ehkäistävissä jopa 
90 prosentilla ruokatottumuksia 
muuttamalla. 

”Syöminen on koko elämän kestä-
vä projekti ja erilaiset kikkailudieetit 
voi heittää romukoppaan. Usein di-
eeteissä on takana kaupalliset intres-
sit tai jopa ihmisten huijaus.”

Laihdutuksen pohjaksi Uusitupa 
suosittelee tervettä ruokavaliota.

 ”Energiaa pitää saada vähemmän 
kuin kuluttaa, liikuntaa pitää lisätä. 
Kerma ja voi eivät kuulu terveelliseen 
ruokavalioon.”

”Itse saan pääasiallisen energiani 
hiilihydraateista, koska syön paljon 
leipää sekä monipuolisesti kasviksia, 
hedelmiä ja marjoja.”

Lahja Pyykönen
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Palmut työskentelevät tuhannen  
kilometrin päässä onnettomuuspaikalta.

Meitä käy sääliksi

pääkir joitus

k o l u m n i
Juhani Laurinkari  

Kirjoittaja on yhteiskuntatieteilijä, 
teologi ja humanisti Itä-Suomen 

yliopiston Kuopion kampuksella.

Vain Tampereella ja 
Joensuussa rukoiltiin
KirKon tiedotusKesKuKsen välittämän uuti-
sen mukaan vain Tampereella ja Joensuus-
sa rukoiltiin Japanin tsunamin uhrien ja 
heidän omaistensa puolesta.

Tuli tyhjä olo. Uutinen on uutinen, jos 
siinä on jotain erikoista tai poikkeuksellis-
ta. Tässä ei ollut.

Siinä oli sekä tietämättömyyttä että 
populistista kirkon profiilin nostamista.

olin AlAvAn KirKossA maanjäristyksen jäl-
keisenä sunnuntaina. Saarnassa liityttiin 
tähän hetkeen, Japanin tuhoon. Esiruko-
ukseen oli saatu tuore sähköposti Japanis-
sa olevilta lähetystyöntekijöiltä Asako ja 
Lauri Palmulta.

Jokaisessa kuopiolaisessa kirkossa ru-
koiltiin, koska kirkon tehtävänä on aina olla 
heidän puolellaan, jotka kärsivät, jotka jou-
tuvat onnettomuuteen tai joilla on surua. 

Kirkoissamme rukoillaan joka sunnun-
tai, vaikkei siitä erikseen ilmoitetakaan. 
Kaavoihin kangistuneita työntekijöitä en 
ole esirukoilijoissa nähnyt. Rukoukset liit-
tyvät puhuttelevasti myös tähän päivään 
ja ihmisen arkeen.

Jos kirkko ei muista rukoilla, se lakkaa 
olemasta Kristuksen kirkko. Se lakkaa teke-
mästä sitä tehtäväänsä, johon kirkko ja sen 
työntekijät on kutsuttu. Erityisen palavasti 
on syytä rukoilla suurten katastrofien aikana. 

niin Kuin jumAlAnpAlvelus Kuuluu jokaiseen 
pyhäpäivään, niin siellä joka kerran rukoil-
laan: itsemme, toinen toisemme ja yhteis-
ten asioitten puolesta. 

Aiemmin kirkkorukouksen yksi osa kuu-
lui näin: varjele tulipalosta, veden vaarois-
ta ja pahasta äkillisestä kuolemasta.

Ei vuosikymmeniä sitten tiedetty tuon 
taivaallista luonnonmullistuksista, ilmas-
tonmuutoksesta eikä tsunameistakaan.

Ehkäpä tuo rukous olisi nyt syytä ottaa 
uudelleen yhteiseen esirukoukseen.

olisiKohAn meidän nyt ja tulevaisuudessa 
syytä hiukan ottaa oppia japanilaisista? 
Sekä ihmisinä että uutistenvälittäjinä. 

Japanin asukkaat eivät huuda, meuh-
kaa ja valita, vaikka ovat juuri menettä-
neet omaisensa, kotinsa ja kaikkensa. He 
ovat oppineet, että luonnon rajujenkin 
ilmiöiden kanssa on osattava elää.

Me teemme draamaa. Jos kriisiryhmä 
on pukattava paikalle Tokiosta palaaville 
suomalaisille, hävettää.

Meillä länsimaalaisilla on kaikki niin 
hyvin, että viihtyäksemme teemme toisten 
kärsimyksistä itsellemme teatteria.

On paastonaika. Rukoilkaamme pikaista 
parannusta ja mielenmuutosta myös itsel-
lemme?

Suru ja ahdistus ovat värittäneet vii-
me päivien uutisia. Elämme kata-
strofien aiheuttamien tapahtumien 
katkeamatonta ketjua yhä enemmän 

reaaliajassa,ikään kuin iholla aistien. Koem-
me ihmisten tunteita ja reaktioita omassa 
kodissamme,turvassa ja riittävän etäältä.

Viestintää on monenlaista. On asiajour-
nalismia,tiukkoja faktakeskeisiä ajankohtai-
sanalyysejä - mutta on myös toisten tuntei-
den myyjiä ja surulla ja epätoivolla rahastajia.

Vaikuttaa siltä, että kaikki on välittömäs-
ti hyödynnettävä paikallisissa valuutoissa. 
Keskellä japanilaisten tyrmistystä ja epäus-
koa todetaan samanaikaisesti, että Japanin 
rakennusalan osakkeet nousevat. 

Suomessa iloitaan laudan lisääntyvästä 
kysynnästä ja iltapäivälehdet nautiskelevat 
lööppiensä tunnelmoinnista. Aito huoli ja 

hätä jäävät hyödyn ja spekuloinnin varjoon.
Onko meissä voimaa vastustaa tätä 

elämän todellisten kasvojen runtelua? Hy-
väksymmekö sen, että tapahtumat jossain 
toisaalla ovat meille teatteria, suuria tunteita 
ja turvallisen välimatkan päästä elettäväksi 
jäävää elämysretkeilyä? 

Elämyksiä metsästäen nostamme myös 
aikamme pikasankareita jalustoille ja syök-
semme heidät sieltä lähes saman tien alas 
- kertakäyttötavarana. Ensiksi ihailemme, 
sitten parjaamme ja parjattuamme tarpeeksi 
nostamme marttyyreinä takaisin parrasva-
loihin - kunnes on aika taas pudottaa. Käyt-
täytymisemme on säälittävää.

Kulutuskäyttäytymisellämme voimme 
vaikuttaa. Meidän ei ole pakko ostaa tai 
käyttää median tuotteita,jos niissä myydään 
ihminen kaikkine tunteineen.

Ecce Homo - katso ihmistä: paasto-
najan ajatuksin voimme katsoa peiliin ja 
miettiä sitä, mikä meille on tärkeää, mikä 
on tavoittelemisen arvoista ja mihin omat 
arvomme ja ihmiskuvamme perustuvat. 
Onko meissä Pilatuksen mieltä - pesemme 
kätemme kaikesta, hyväksymme kaiken 
ja uimme virrassa. Käännämme katseem-
me pois, kun meidän pitäisi ottaa kantaa. 
Osaisimmeko löytää toisistamme Jumalan 
kuvan ja hyväksyä itsemme ja toinen toi-
semme. Uskaltaisimmeko katsoa ja nähdä 
ihmisen. Kovuus ja välinpitämättömyys 
ovat merkkejä arkuudestamme, rakkauden 
kaipuustamme ja hyväksytyksi tulemisen 
tarpeestamme.

Paastonaika tuo kaiken epäaidon ja teen-
näisen valoon paljastaen säälittävyytemme. 
Paljastus voi olla muutoksen alku.

Seurakuntalaisten henkinen tu-
keminen, rukoileminen ihmisten 
kanssa ja osallistuminen 

kriisikeräyksiin ovat olleet 
Lauri ja Asako Palmun työtä 

viimeksi kuluneet puolitoista viikkoa Japanin 
maanjäristyksen ja tsunamin jälkeen.  

Työntekijöitä 
ei evakuoida
Asako ja Lauri Palmu ovat Suomen evan-
kelisluterilaisen Kansanlähetyksen lähe-
tystyöntekijöitä ja Männistön ja Alavan ni-
mikkolähettejä. He työskentelevät tuhannen 
kilometrin päässä onnettomuuspaikalta, 
turvalliseksi luokitellulla Kansain alueella, 
josta lähetystyöntekijöitä ei ole kehotettu 
lähtemään. 

Kansanlähetys, jolla on Kansain alueella 
11 lähetystyöntekijää, seuraa tarkoin ydinvoi-
malan korjaamista. Järjestön koti- ja ulko-
maantyön johtaja Arto Hukari uskoo, että 
työntekijöitä ei tarvitse evakuoida.

”Toisin kuin vuonna 1995 Kobessa, jol-
loin kävin maanjäristystä seuraavana päi-
vänä noutamassa kielikoulussa opiskelevan 
perheen turvaan.”   

Pienimuotoista  
kriisityötä
Kriisityö ei Japanissa ole niin pitkälle ke-
hittynyttä ja organisoitua kuin esimerkiksi 
Suomessa. Liikkeelle on Palmujen seurakun-
nassa lähdetty pienestä. 

Muuan seurakuntalainen otti ko-
tiin kahden poikansa perheet ja tu-
tun lapsiperheen, jotka olivat lähteneet 
pakoon ydinvoimala-onnettomuutta. 
”Heillä oli tuolloin majoitettuna 12 henkeä”, 
Asako Palmu kertoo. 

Japanialaisten tyyneys katastrofin kes-
kellä on yllättänyt toista työkautta Japanis-
sa työskentelevät   Palmut. Asako Palmun 
mukaan ulkonainen tyyneys ei merkitse sitä, 
että japanilaiset eivät eläisi vaikeita asioita 
läpi tunteillaan.

”He eivät osaa pukea tunteita sanoiksi, 
kun siihen ei ole totuttu. Sisälle saattaa kui-
tenkin kertyä tukahtunutta ahdistusta. Paras 
keino on yrittää puhua läheisten kanssa.”

Luonnonmullistuksiin on korkean elin-
tason maassa myös totuttu ja niihin on va-
rauduttu. 

”Kaikki muistavat vielä vuoden 1995 Ko-
ben maanjäristyksen, josta noustiin. Täällä 
Kansain alueella elämä on tällä kertaa jat-
kunut tavalliseen tapaan. Toivomme, että 
yhteishenkeä jälleenrakentamiseen löytyy.”

Asako Palmu sai japanilaisen nimen 
vanhemmiltaan, jotka ovat työskennelleet 

Japanissa 1970-luvulta asti. Hän on asunut 
puolet elämästään Suomessa. Puolisoonsa 
hän tutustui Suomessa opiskeluaikaan.

Lauri Palmu toimii pappina, Asako-vai-
mo opettaa englantia ja suomea, pitää raa-
mattupiirejä, vetää kuoroa ja toimii myös 
kanttorina ja kuuntelee ihmisten murheita. 
Kun muita palkattuja työntekijöitä ei ole hän 
pitää myös kirkon siistinä.

 ”Kaikki taidot voi hyödyntää.”

Lea Lappalainen

Japanilaisten tyyneys  
yllätti lähetystyöntekijät

Lahja Pyykönen 
lahja.pyykonen@evl.fi

Kuva Helena Kallioinen

Viime kesänä alkanut työkausi pitää Lauri ja Asako Palmun  
Japanissa kesään 2014 saakka.
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• Itä-Suomen yliopisto, 
Snellmania L21: Humanis-
min ilta, muusikko Jukka 
Perko: Ajan oikea tempo ja 
arjen improvisointi 28.3. 
klo 18–19.30.

• Kuopion kaupungintalo, 
Ikääntyvien yliopiston 
luento, professori Jorma 
Ilonen: Punkkien levittä-
mät infektiotaudit 31.3. klo 
13–14.30.

 Galleria Carree: Liisa Kaa-
rina Airaksinen – Saarek-
keita 16.3.–3.4.

• Galleria 12: Neljä huonet-
ta, Sanna Huuhka, Eerika 
Jalasaho, Tuija Matela, Jen-
ni Turunen 22.3.–10.4. 

• Muotoiluakatemia, Kella-
ri-galleria: Kuva pisteistä 
2.–25.3. ma–pe 8–16.

• Kirjastokahvilassa Irja 
Sokan ja Pirjo Ala-Kapeen 
näyttely 27.3. asti.

• Kuopion museo: Ryijy elää 
-näyttely 18.3.–25.4. 

• Korttelimuseo: Merkillinen 
matka Savosta Samoalle. 
Kuopion filatelistiker-
hon 90-vuotisnäyttely 
15.1.–5.6. 

• Kuopion museo: Sademet-
sän lapset 18.1.–11.9. 

• Torni: Leluja ja leikkijöitä 
17.2.2011–29.1.2012.

• Kuopion taidemuseo: 
Waters – Vesiä – Amanzi 
25.2.–15.5. Näyttelyn 
taiteilijat ovat Jill Trapp-
ler ja Eunice Geustyn 
Kapkaupungista, Witty 
Nyide Durbanista, Kristiina 
Korpela ja Jaana Partanen 
Kuopiosta sekä Leena Mä-
ki-Patola Varkaudesta. 

• Lisäksi taidemuseon omien 
kokoelmien vesiaiheisia 
teoksia: Pisara meressä. 

• VB-valokuvakeskus: Tuo-
mas Milonoffin ja Riku 
Rantalan Madventures-
näyttely 11.3.–3.4. 

• VB: ke 30.3. klo18 Jukka 

Gröndahl: Sadventures 
with Happy End in Bosnia 
1992. Eurooppalaista tosi-
tarinaa kuvin ja sanoin.

• Puijonlaakson palvelu-
keskuksen aula: Vierivät 
kuvat 30.3. asti arkisin klo 
9–16.

• Tuomiokirkon kappeli: 
Suomen klavikordiseuran 
klavikordikonsertti su 3.4. 
klo 15, mm. Anna Maria 
McElwain ja Pekka Vapaa-
vuori. Vapaa pääsy.

• Kuopion Musiikkikeskus: 
Pekka Töpöhännän (70 v.) 
juhlakonsertti to 24.3. klo 
18.

• Operettiteatteri Bravo: 
Mustalaisruhtinatar 27.3. 
klo 15.

• Kuopion kaupunginor-
kesteri: Päivämatinea II to 
31.3. klo 12; Sinfoniasarja 
V 31.3. klo 19 ja Sinfonia-
sarja VI 7.4. klo 19.

• Tänä iltana: Edu Kettunen 

ja Pekka Ruuska 2.4. klo 
19. 

• Kuopion kaupunginteat-
teri: Suuri näyttämö: Fed-
ja-setä, kissa ja koira, en-
nakko pe 25.3. klo 18.30; 
ensi-ilta 26.3. klo 14.

• Kilpakosijat 31.3. klo 19; 
Lainatenori 1.4. klo 19.  
Papin perhe 2. ja 7.4. klo 
19.

• Studio: Tarpeettomia ih-
misiä 26.3. (ensi-ilta) klo 
19.15 ja 30.3. klo 19.15; 
Kiviä taskussa 30.3. klo 
19.15; Pieni raha 1.4. 
klo19.15 ja 6.4. klo 12.15; 
Älä sano mua prinsessaksi 
2. ja 7.4. klo 19.15.

• Aula: Requiem – Sydämen 
rukous 2.4. klo 12 ja 12.4. 
klo 19. 

Syvenevä köyhyys
Köyhyyspaneeli Petosen seurakunta-
talossa torstaina 31.3. klo 18. 

Keskustelun aiheena ovat syve-
nevän köyhyyden ehkäisy ja pienten 
lasten perheiden ennaltaehkäisevä 
tukeminen. 

Paneeliin osallistuvat kansanedus-
tajaehdokkaat Tuula Väätäinen (SDP), 
Paula Mehto (Vas), Tuomo Keinänen 
(KD), Mari Kauhanen (Vihreät), Pek-
ka Niiranen (Kok), Leila Savolainen 
(Kesk) ja Sirpa Kulin (PS). Puheenjoh-
tajana professori Juhani Laurinkari.

Konsertteja 
Maranata-lauluryhmän 20-vuo-
tisjuhlakonsertti Inkilänmäen seu-
rakuntatalolla sunnuntaina 10.4 klo 
18. Ohjelma 10 euroa.
 Klavikordikonsertti Tuomiokirkon 
kappelissa sunnuntaina 3.4. klo 15. 
Konsertissa esiintyvät Anna Maria 
McElwain ja Pekka Vapaavuori. Tilai-
suuteen on vapaa pääsy. 
 Sielun maisemia -konsertti Kes-
kusseurakuntatalossa  torstaina 7.4. 
klo 16. Elina Heinonen, piano, Anna-
Mari Linna, sello, Elisa Murtoperä, 
cembalo, Anna Calsson, viulu, Minna 
Nappari, laulu. Vapaa pääsy. 
Markku Hietaharjun urkukonsertti 
Pyhän Johanneksen kirkossa keski-
viikkona 13.4. klo 19.

Yksineläjän 
ilot ja surut

Eläkkeelle siirtyvien iltapäivä Puijon 
kirkolla tiistaina 5.4. klo 13. Aiheesta 
yksin elämisen iloja ja suruja alustaa 
perheneuvoja, psykologi Tuula Mak-
konen, musiikkia Esa Sihvonen. 

Perheen Pyhä
 Perheen Pyhä Kallaveden kirkossa 
sunnuntaina 27.3. klo 16. Vaellussaar-
nassa tehdään rukouksia, etsitään en-
keleitä ja tutustutaan Yhteisvastuun 
tämän vuoden teemaan. Kirkkohetken 
jälkeen askarrellaan enkeleitä.
 Nukketeatteri Perheen pyhässä 
Muuruveden seurakuntatalossa sun-
nuntaina 27.3. klo 16.
 Gospel-kirkko Karttulan seurakun-
takodissa sunnuntaina 3.4. klo 16. 
 Kirkkohetki Puijon kirkossa sun-
nuntaina 3.4. klo 16.  Kirkkohetken 
jälkeen yhteinen askartelu.

Popmessu 
Alavan kirkossa
Popmusiikkimessu Alavan kirkossa 
sunnuntaina 3.4. klo 10. Musiikista 
vastaa Ossi Jauhiainen, Eija Bergman 
ja nuorten bändi. Panu Pohjolainen 
saarnaa. Messun jälkeen lounas.

Koulutusta 
sielunhoitoon

Esirukous- ja sielunhoitokoulutus 
miehille Petosen seurakuntatalossa 
lauantaina 26.3. klo 10-18. Koulut-
tajina Juha Määttä ja Jukka Vasara. 
Koulutuksen saaneet miehet saavat 
palvella 27.3. klo 18 alkavassa Sanan 
ja rukouksen illassa.  Tiedustelut ja il-
moittautumiset Anni Tanniselle p. 040-
4848 359 tai anni.tanninen@evl.fi. 

YHTEISVASTUU
 Yhteisvastuumyyjäiset Alavan 
seurakuntasalissa perjantaina 25.3. 
klo 11-13. 
 YV-kirpputori Siilinjärven seura-
kuntatalolla lauantaina 2.4. klo 9-13 
ja Arkienkeli-huutokauppa klo 11. 
Myyntipöytävaraukset 31.3. mennes-
sä p. 044-7284660 tai 044-7284605.
  Yhteisvastuukonsertti Pyhän Jo-
hanneksen kirkossa tiistaina 5.4. klo 
18. Marjatta Airas, laulu, Tero Airas, 
sello, Ossi Jauhiainen, laulu, Heikki 
Mononen, urut. Ohjelma 10 €.
 Ilta Entisten Nuorten Veisuille ja 
nuorten yksinäisyydelle Siilinjärven seu-
rakuntatalolla keskiviikkona 6.4. klo 18. 
Lauletaan bändin säestyksellä rippikou-
lulauluja eri vuosikymmeniltä. Laulujen 
välissä keskustelua, mukana lastenpsy-
kiatrian erikoislääkäri Pirjo Ojala. 
 Työhyvinvoinnin ilta Puijon kirkol-
la torstaina 7.4. klo 18.30. Työhyvin 

vointivalmentaja 
Päivi Hyvärinen joh-
dattelee pohtimaan 
työhyvinvoinnin ky-
symyksiä otsikolla 
”Voimavaroja ja työn 
iloa etsimässä”. Va-
paaehtoinen luento-
maksu kootaan illan 
aikana Yhteisvastuul-
le. Seurakunta tarjo-
aa kahvit ja järjestää 
lastenhoidon.
 Petri Laaksosen 
Yhteisvastuukon-

sertti Pyhän Johanneksen kirkossa 
lauantaina 9.4. klo 19. Konsertin lippu-
tuloista 15 prosenttia Yhteisvastuulle.

Parisuhde vahvaksi
Tuomasmessu Alavan kirkossa sun-
nuntaina 27.3. klo 18. Saarnaa perhe-
neuvoja, erityistason perheterapeutti 
Saara Kinnunen.  Klo 16 Saara Kinnu-
nen luennoi aiheesta Parisuhde vah-
vaksi. Luento on seurakuntasalissa.

Kohti Jerusalemia
Musiikillinen pääsiäisateria ”Kohti 
Jerusalemia” Alavan kirkossa lauan-
taina 16.4. klo 14. Klo 14 alkavassa 
konsertissa israelilaista mu-
siikkia esittävät 
Zipporim-kuoro, 
johtajana Leila 
Savolainen, 
Ari Lahtinen, 
Jarkko Mau-
konen, Jarmo 
Hallikainen 
sekä Hanna Eskel-
Koistinen. Koreografia, 
Hanna Kahrola, kuvat 
Ariela Toivanen. 

Aterialipun ennakkoon varanneille 
ruokailu konsertin jälkeen. Hinta 12 
euroa/aik., 6 euroa/ alle 12-v., alle 4-v. 
ilmaiseksi. Lippujen ennakkomyynti 
8.4. mennessä Alavan seurakunnan 
toimisto sekä Lähetyskauppa Vakka. 

Illat kaivolla
Puijon kirkolla kokoonnutaan tänä ke-
väänä kaivolle virkistymään hyvistä 
puheenvuoroista ja kohtaamisista se-
kä pohtimaan hyvän tekemistä. Ilta 
kaivolla Puijon kirkossa tiistaina 29.3. 
klo 18.30, jolloin hiippakuntadekaani, 
TT Sakari Häkkinen kertoo Köyhien 
Raamatusta ja palestiinalaiskristitty-
jen elämästä Pyhällä Maalla. 

Retket
 Herättäjäjuhlamatka Ouluun 8.-
10.7. Lähtö perjantaina 8.7. klo 10 
Puijon kirkolta, klo 10.10 Maljalah-
denkadulta, paluu päätösseurojen 
jälkeen sunnuntaina. Majoitus Hotelli 
Pohto Nallikari 35 euroa/yö kahden 
hengen huoneessa. Bussi 50 euroa 
meno, meno-paluu 120 euroa.  Sito-
vat ilmoittautumiset ja maksut 15.5. 
mennessä p. 017-158 111 sekä 050-
569 1302/Pöyhönen.
Matka Laatokan Valamoon 30.5.-
1.6. Hinta 345 euroa.  Majoitus Ho-
telli Sortavalassa. Matkanjohtajana 
pastori Matti Pentikäinen. Ilmoit-
tautuminen Kallaveden seurakunnan 
toimistoon p. 040-4848 327.

Mässa på svenska 
Svenskspråkig mässa firas på sönda-
gen den 10:e april kl 15 i Puijo kyrka. 
Kontrakstprost Jaana Marjanen predi-
kar.  Efter mässan bjuds på kyrkkaffe.  

Leirejä
 Tuomiokirkkoseurakunnan perheleiri 
8.-10.4. Hirvijärven leirikeskukses-
sa. Lähtö perjantaina klo 18 ja paluu 

sunnuntaina noin klo 13. 
Leirin hinta 30 €/perhe. 
Ilmoittautumiset 28.3. 
mennessä Raija Luoman-

perälle p. 040-4848248. Il-
moittautuneille lähetetään 
leirikirje.
 Naisten leiri Hirvijärven 
leirikeskuksessa 1.-3.4. 

Lähtö perjantaina klo 17 
ja paluu sunnuntaina klo 13. 

Huom! Majoittuminen isoissa 
huoneissa. Leirin hinta 25 euroa. Il-
moittautumiset Raija Luomanperälle 
28.3. mennessä p. 040-4848248.  
Leirillä mukana Pirjo Rissanen ja Sari 
Kärhä. 

Edu Kettunen ja Pekka Ruuska kitaroineen käyvät musii-
killista vuoropuhelua. Hittejä,  nostalgiaa ja yllättävää 
uutta. Musiikkikeskus la 2.4. klo 19.
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”Nälästä varjele 
Herramme.”  
Köyhyysilta  
torstaina 31.3.  
klo 18 Petosen 
seurakuntatalossa.

Työhyvinvointivalmentaja Päivi 
Hyvärinen johdattelee pohtimaan 
mikä auttaa jaksamaan työelä-
mässä. Työhyvinvoinnin ilta  
Puijon kirkossa torstaina 7.4.  
klo 18.30. 
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Muutama viikko 
sitten kuopiolai-
set Lehtoniemen 
ja Paimenpojan 
päiväkodit saivat 

kirjeen. 
Kirjeessä kutsuttiin rakentamaan 

yhdessä seurakunnan kanssa pääsi-
äisen pysähdyspaikkoja. Elämyksel-
lisillä pysäkeillä tutustutaan muun 
muassa pääsiäisruohon ja -munan 
sanomaan ja kysytään, mitä Jeesuk-
sella ja pääsiäislampaalla on tekemis-
tä toistensa kanssa.

Kirkko kuuluu  
yhteiskuntaan
”Haluamme näin tukea kotien kris-
tillistä kasvatusta”, Kallaveden seu-
rakunnan lapsityönohjaaja Tuula 
Hoffren  kertoo.

Kallavedellä 80 prosenttia ikä-
luokasta on kunnallisessa päivähoi-
dossa. Osallistuminen päiväkotien 
uskontokasvatukseen on seurakun-
tien keskeistä työtä.  

Eetu-pojan isä Juha Hänninen 
sanoo odottavansa pääsiäisen py-
sähdyspaikkaa ”myönteisin fiiliksin”.

”Päiväkodit ovat hyvin tässä ajas-
sa. Kirkkovuoden suuret kertomuk-
set pitää tuoda lapsille uusin tavoin.” 

Hänninen sanoo, että kristinus-
ko ja kirkko kuuluvat suomalaiseen 
yhteiskuntaan ja niiden esilläpito on 
niin esiopetuksen kuin koulunkin 
asia.

”Kannatan kunnioittavaa suhtau-
tumista myös muihin uskontoihin.”

Kirkon kasvatukseen 
luotetaan
Lapsityönohjaaja Tuula Hoffren to-
teaa, että muutaman vuoden takai-
sen notkahduksen jälkeen mennään 
taas yhteistyössä entistä parempaan 
suuntaan. 

”Kun maahanmuuttajia alkoi 
tulla, arasteltiin miten pitää esillä 

Päiväkoteihin valmistuu

   pääsiäisen 
   pysähdyspaikkoja

Kahdessa päiväkodissa tutkitaan tulevina 
viikkoina, mitä  kätkeytyy pääsiäisen 
vertauskuvien taakse.
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Eetu  
päiväkodin 
mäessä.

Eemil ja Milja  
nauttivat  
lumileikeistä  
Paimenpojan  
päiväkodilla. 

kristinuskoa. Media paisutteli asiaa 
ja lisäsi varovaisuutta. Kun sitten ta-
pasimme päiväkotiväkeä, kuulimme, 
ettei missään oltu jätetty esimerkiksi 
joulu- tai pääsiäishartauksia pois.” 

Päiväkerhojen lastenohjaajat 
myöntävät, että pääsiäisen sanoman 

kertominen on vaativa tehtävä, joka 
kannattaa valmistella huolella.

”Vanhemmat pitävät kristillistä 
arvopohjaa tärkeänä, vaikka eivät 
puhu siitä. He luottavat seurakun-
nan uskontokasvatukseen, mikä vel-
voittaa meitä tekemään parhaamme”, 

Hoffren kuvaa.
Hän uskoo pieniin alkuihin. 
”Näin tehdään perhekerhossa, 

kertoi kaksivuotinen kummityttöni 
ja risti kätensä.” 

Turvallisesti   
uskonnosta
Opetushallitus ohjaa seurakuntien 
ja kuntien kasvatusyhteistyötä esi-
opetusta ja varhaiskasvatusta varten 
laadituilla suunnitelmilla.

Esiopetuksen etiikka ja katsomus 
-osioon kuuluu uskontokasvatus, 
jonka tavoitteena on pohtia uskon-
toon liittyviä asioita, tutustua uskon-
nollisiin juhliin ja oman uskonnon 
keskeisimpiin sisältöihin.

Ministeriön varhaiskasvatus-
suunnitelmaan on kirjattu uskon-
nollis-katsomuksellinen orientaatio, 
jonka keskiössä ovat uskonnolliset, 
hengelliset ja henkiset asiat ja ilmiöt.

Kuopion seurakuntien lapsityön-
johtaja Riitta-Liisa Taskinen koros-
taa, että tärkeintä on antaa lapselle 
eväät tutkia omaa uskoaan turvalli-
sesti. Ohjaajan persoona ratkaisee 
paljon.

”Olennaista on korostaa Jumalan 
hyvyyttä ja rakkautta ja ihmisen ar-
voa Jumalan kuvana. Kristinuskon 
keskeisin sanoma on armo, mikä tar-
koittaa, että aina voi aloittaa alusta.”

Uusia uskontoja  
ei pidä säikkyä
Julkisessa keskustelussa nousevat 
kristinuskosta usein esiin negatii-
viset asiat ikään kuin usko vain ra-
joittaisi elämää. Kirkon lapsityössä ja 
yhteistyössä kuntien kanssa halutaan 
välttää näitä karikoita.

”Kirkon lapsityöllä on osaamises-
sa jo 50 vuoden kokemus”, Taskinen 
toteaa.

  Taskinen on iloinen siitä että 
seurakunnan ja kaupungin kerho-
yhteistyössä vallitsee myönteinen 
ilmapiiri. 

”Kodin rooli kasvatustyössä on 
ensisijainen. Jos vanhemmat kuulu-
vat kirkkoon, heillä on yleensä myön-
teinen asenne uskon kysymyksiin.”

Maahanmuutto tuo muslimeja 
Suomeen, mikä voi tuoda uutta ryh-
tiä uskontovuoropuheluun.

”Muslimi kunnioittaa kristittyä, 
joka uskoo Jumalaan. Hän ihmette-
lee toisenlaista elämäntapaa. Meidän 
ei pidä säikkyä uusia uskontoja, eikä 
maahanmuuttajien tultua unohtaa 
kristinuskoa kulttuurimme ja etiik-
kamme perustana.” 

Lea Lappalainen

Pääsiäisaiheinen kuvitus:
Riikka Auvinen ja 
Pauliina Hannuniemi
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Ei yhtään oikeaa ystävää

Perhetoiminnan koordinaattori 
Anitta Pykäläinen Mannerhei-
min Lastensuojeluliitosta tuntee 

lasten ja nuorten yksinäisyyden. MLL 
on mukana tukemassa Yhteisvastuun 
varoilla autettavia syrjäytymisvaarassa 
olevia nuoria. 

Paljonko nuorista on syrjäytyneitä?
”Joka kymmenes yläasteikäinen koki 

syrjäytyneensä. Varsinkin pojat sanoi-
vat, ettei ole yhtään oikeata ystävää. 
Tytöt ystävystyvät vähän helpommin.”

Mikä aiheuttaa eniten nuorten syr-
jäytymistä? 

”Jos kotona on liiallista päihteiden 
käyttöä ja työttömyyttä, nuori jää il-
man riittävää tukea ja itsetunto karisee. 
Kouluissa oli ennen oman luokan tut-
tu ryhmä tukena. Nykyinen luokaton 
malli, jossa opettajat ja luokat vaihtu-
vat altistaa koulukiusaamiselle ja yksin 
jäämiselle.”

Miten nuoria syrjäytyneitä tavoi-
tetaan?

”Ensi vuonna tulee 40 vuotta 
MLL: n tukioppilastoiminnan alka-
misesta. Tukioppilaat havainnoivat, 
jääkö joku ulkopuolelle ja rohkaise-
vat vetäytyjiä osallistumaan. SPR:n 
Kaikille kaveri  -ystäväpalvelutoi-
minnassa olemme yhdessä luomassa 
oppilashuollolle koulujen sisäistä verk-
koa, jonne voi ilmoittaa syrjäytyneistä. 
Yhteistyökumppaneina ovat myös Suo-
men mielenterveysseura ja seurakun-
tien rippikoulu- ja nuorisotyö.”

Miten Yhteisvastuun avulla autetaan?

”YV -hanke jatkuu vuoteen 2014 
saakka. Olemme rakentamassa yh-
teisiä polkuja ja toimintatapoja eri 
yhdistysten kesken. Kriisikeskukselle 
on tulossa vertaisryhmiä, joissa nuoret 
saavat tukea ja voivat ystävys- tyä. 
Tukihenkilökoulutus 
alkaa syksyllä.”

Miten paljon 
lasten ja nuor-
ten puhelimiin 
soitetaan?

”Joka kym-
menenteen pu-
heluun 

pystytään vastaamaan. Tarvitsemme 
lisää vapaaehtoisia. Julkkiksia on jo 
lähtenyt kampanjaamme haastamaan 
ihmisiä kuukausilahjoittajiksi, jotta 
voisimme kouluttaa lisää päivystäjiä.”

Mitä yhteiskunnan pitäisi tehdä?
”Lisätä kohtaamispaikkoja ja har-

rastusmahdollisuuksia. Nuori hakee 
hyväksyntää helposti vääristä paikoista. 
Toivottomaksi ei pidä jäädä vaan roh-
kaista. Nuorella on aina mahdollisuus 
valita uudestaan.”                                     

Mikä nuorten tilanteessa huolettaa?
”Sosiaaliset taidot kasvokkain koh-

taamisista vähenevät. Tietokoneet ja 
kännykät hallitsevat nuorten yhdessä 
ja yksinoloa. Nuorten kanssa tulisi kes-

kustella elämän arvoista ja toisen 
kunnioituksesta. Tunneasiat vasta 
kehittyvät nuorilla. Kaikki tunteet 
ovat sallittuja, mutta kaikki keinot 
niiden ilmaisemiseksi eivät.”

Miten kannustaisit vanhem-
pia? 

”Nuori luottaa aikuisen 
auktoriteettiin. Ei ole oikeuksia 
ilman velvollisuuksia. Viettä-
kää yhteistä laatuaikaa kotona. 
Vanhemmillekin on tukiverk-
koja nuorten kasvatukseen. On 

tärkeätä tietää, ettei ole yksin 
nuoren vaikeuksien kanssa.”

Teksti ja kuva: 
Hilkka Sipilä

Lähde liikkeelle,  
opit uutta
Uppsalan uskonnonpsykologian pro-
fessori ja kirjailija Owe Wikström on 
kirjoittanut mietiskelykirjan Vasta 
rakkaus antaa merkityksen.  Sen on 
ruotsinkielisestä alkutekstistä suo-
mentanut  Oili Räsänen.

Wikström neuvoo lukemaan teks-
tit seitsemän viikon aikana, yhden 
kunakin päivänä. Kirjailija sanoo, et-
tä johdantoluvun voi ohittaa, ja siirtyä 
pohdiskeleviin teksteihin. Johdanto 
antaa kuitenkin tärkeää pohjustusta 
maallikolle. 

Wikström kirjoittaa: jollemme 
lähde liikkeelle, emme opi mitään 
uutta. Kristillisessä kielenkäytössä 
tätä sanotaan kääntymykseksi, hän 
selventää. 

”On tunnetusti vaikeaa ilmaista 
elämänkatsomustaan; sanat ovat liian 
latteita tai liian suurellisia.”

Kirjailija avaa lukijalle uskonnon 

kieliopin keskeisiä tekijöitä, verta-
uksia ja vertauskuvia. Näin voimme 
sisäistää kirjan ajatukset henkilökoh-
taisesti. Wikström toteaa samalla 
kirjoittavansa itselleen.

Hengellisessä lukemisessa sään-
nöllisyys on yhtä tärkeää kuin muis-
sakin toimissamme. Kehon kuntokin 
vaatii säännöllistä harjoitusta. Usein 
unohdettu ystävä on oma itsemme.

Seitsemän teeman alta löytyy 
jokaiselle viikonpäivälle oma teksti. 
Mukana on myös harjoitus: Havain-
noi. Pohdi. Toimi. 

Tavallinen viihtyminen on meiltä 
kadoksissa. Se voi löytyä kotilomalla 
tai rauhassa kuljeskellen. Yksinker-
taisuus on ylellisyyttä.
Owe Wikström:  
Vasta rakkaus antaa merkityksen, 
191 s., 31,90 e., Kirjapaja 2011.

Vanhuus  
ei ole sairaus
On eri asia olla vanha nainen kuin 
vanhus, kirjoittaa monessa mukana 
ollut lääkäri Vappu Taipale (s.1940). 

Kirjassaan Vanha ja vireä hän to-
teaa, että vanhustutkimus päättyy 
usein 65-vuotiaisiin. Taipale kertoo 
asioita vanhan naisen näkökulmasta, 
myös oman elämänsä kautta vanhe-
nemisesta.

Meillä on monia asioita helpot-
tamassa elämäämme; tiskikoneesta 
kännykkään ja tietokoneeseen. Las-
tenhoito on kokenut mullistuksen 
päivähoidon myötä.  Nykymummot 
hyppäävät luontevasti varahoitajiksi, 
jos lapsenlapsi sairastuu tai vanhem-
pien työ sitä vaatii. 

Taipale kehottaa puhumaan itse 
puolestamme ja vaatimaan, että meitä 
kuunnellaan. Vanhoilla ihmisillä on 

tarve saada tietoa vanhenemisesta. 
Tilastotiedot hämmästyttävät, sekin 
että satavuotiaita naisia oli 484 vuon-
na 2009, miehiä vain 82.

Vanhuus on yksilöllinen ja luon-
nonmukainen olotila, ei sairaus, 
Taipale muistuttaa. Liikuntaohjeet 
eivät yksin riitä. Vanhojen on har-
joitettava järkeään, mielikuvitustaan 
ja muistiaan. 

Terveyttä ei ole ilman mielenter-
veyttä, Taipale sanoo. Pitää kuunnel-
la omaa kehoa ja mieltä. Kosketusta 
ihminen tarvitsee koko ikänsä, oli se 
sitten vaikka osaaottava hipaisu. 

Kirjassa puhutaan unen tarpeesta, 
kuulosta ja näöstä sekä tasapainosta, 
koko inhimillisien elämän tarpeista.

Kirja kuin elämämme peili.
Vappu Taipale:  
Vanha ja vireä. 
Virkistyskirja vanhoille naisille, 
335 s., 29,60 e., WSOY 2011.  

Ritva Kolehmainen

Rakenta j ien  tar inoita

Puhu vain omasta puolestasi
Jokaisella syvä toive tulla kuulluksi ja ymmärretyksi. Pa-
risuhteessa tuolla toiveella on aivan erityinen sija. 

Suhteen alkuvaiheissa usein tuntuukin, että toive 
täyttyy hienosti. Ajan myötä sen toteutumista joutuu 
kuitenkin joskus odottamaan ja myös pettymään. Ellei 
ole varma, että tulee ymmärretyksi, saattaa alkaa sulkea 
sisimpiä ajatuksiaan toiselta.

Puhuminen ja kuunteleminen ovat vuorovaikutuksen 
kaksi selkeää perustekijää. Molempia voi oppia ja kehittää. 
Ne eivät ole mitään salatiedettä, vaan niihin voi vaikuttaa 
melko yksinkertaisillakin tavoilla. Ne eivät myöskään 
ole naisten yksinoikeutta, kuten miehet joskus luulevat.

Kun puhut puolisollesi, kerro hänelle, mitä ajattelet, 
mitä odotat ja toivot, mikä sinua askarruttaa ja huolestut-
taa. Puhu siis omasta puolestasi. Puhu rauhassa ja esitä 
erilaisia mahdollisuuksia ja vaihtoehtoja ratkaisuiksi. Ole 
avoin keskustelulle ja toisen ajatuksille. 

Älä kärjistä asioita, pidättäydy syyttelystä ja moitti-
misesta. Ne ovat varmoja tapoja saada keskustelu tyreh-
tymään tai muuttumaan riidaksi.

Kun kuuntelet puolisoasi, kuuntele tarkoin sanojen sisäl-
töä. Ole läsnä ja katso toista silmiin. Älä ala puhua päälle, 
vaan malta olla itse hiljaa sen aikaa, kun toinen puhuu.

Sanojen lisäksi yritä kuunnella myös sävyjä ja vivahtei-
ta. Pyri kuuntelemaan, mikä on toisen viestin varsinainen 
pyrkimys ja tavoite. Usein käytämme sanoja hiukan erilai-
sissa merkityksissä ja olemme tottuneet kuuleman jotkut 
sanat eri sävyisinä. Se mikä toisesta kuulostaa huumorilta, 
voi toiselle kuulostaakin vähättelyltä. 

Älä ole liian nopea toisen sanojen tulkitsemisessa. 
Usein puolisot arvelevat jo hyvin tietävänsä sen, mitä toi-
nen tarkoittaa, ennen kuin tämä on päässyt edes lauseensa 
loppuun. Kuuntele ensin rauhassa, voit kysyä lisää, jos 
tarkennukset tuntuvat tarpeellisilta. 

Keskustelun aikaa ja paikkaa on myös hyvä miettiä. 
Älä odota toisen olevan parhaassa keskusteluvireessä heti 
töistä kotiin tultua tai kun hän on uppoutunut mielihar-
rastukseensa. Voit myös yksinkertaisesti kysyä, sopiiko 
nyt jutella. Ellei se toiselle käy, on tarpeen sopia selkeästi 
aika, jolloin se käy. Epämääräiseen tulevaisuuteen lykkää-
minen ei yleensä toimi.

Puhuminen ja kuunteleminen ovat tapa osoittaa rak-
kautta ja samalla vahvistaa sitä. Toimiva keskustelu- ja 
kuunteluyhteys vie uudelleen kohti sitä läheisyyttä, joka 
suhteen alussa tuntui niin hyvältä. 

Hannu Innanen
perheneuvoja

Tällä palstalla Kuopion seurakuntayhtymän perheneuvojat 
avaavat parisuhteen tärkeimpiä alueita.
Osa 5/9 Sanat

Herra,
sinä pyydät minuakin 
vehnänjyvän tielle.
”Joka tahtoo tallentaa
elämänsä itselleen, kadottaa sen.”

Tässä olen. Kylvä minut.
Sirottele minut.
Opeta minulle
oikeaa elämäni säilyttämistä.
Yhteisen elämäni enentämistä toisille.

Ei katkeraa raadantaa.
Ei sulkeutumista.
Vaan siemenesi hajoamista
sinun tahtosi tavalla.

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

Kuva Esko Jämsä/Kotimaa

Rukoi lemme
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kirkon kulmilta
Seinän takana kappeli
Nyt pääsiäisen alla paastonajan maa-
nantai-iltojen iltarukoushetket kutsuvat 
meitä seurakuntalaisia ja kaupunkilaisia 
Tuomiokirkon kappeliin. 

Vesperin tuttuun kaavaan sisältyvän 
harvemmin kuullun laulun ja soiton lo-
massa olemme saaneet kuulla Philipp 
Melanchthonin ja muiden suurten mes-
tareiden ajatuksia tunnetuista raamatun-
kohdista. Katkelmat ovat tuoneet muka-
naan mielenkiintoisen tuulahduksen van-
hojen kirjojen arvokkaasta maailmasta. 

Kirkossa sakariston yläpuolella sijait-
seva kappeli muodostaa niin oman erilli-
sen maailmansa Vuorikadun puoleiselta 
ovelta nousevien portaiden päässä, että 
on vaikea kuvitella tutun kirkkosalin 
olevan välittömästi seinän takana.

Kappelin tila on ehtinyt olla monessa 
käytössä, mutta sijaintinsa johdosta se 
lienee tunnettu  parhaiten yläsakastina. 
Vanhat asiakirjat kertovat sen toimineen 
muiden muassa rippikoulusalina, jonka 
kalustuksena mainitaan 1800-luvun puo-
livälissä olleen 12 ruskeaksi maalattua 
penkkiä.

Vähän myöhemmin tila toimitti 
myös tuomiokirkon kuva- ja maalausgal-
lerian virkaa. Siellä olivat  nyt sakastissa 
olevat muotokuvat kirkkoherra Henrik 
Argillanderista ja Matthias Ingmanista. 
Siellä oli painokuvana Kuvauksia Martti 
Lutherin elämästä. 

Siellä olivat silloin myös nyt kirkon 
kuoriseinällä olevat Petter Bergströmin 
maalaukset Ristiinnaulittu ja Ehtoolli-
nen. Nämä edellisestä kirkosta peräisin 
olevat maalaukset siirrettiin myöhem-
min Suomen Kansallismuseoon, josta 
ne saatiin takaisin osana Kuopion emä-
seurakunnan 450-vuotisjuhlallisuuksia 
vuonna 2002. 

Kappeli on siinä asussa, jonka se sai 
vuonna 1961 valmistuneessa kirkon pe-
ruskorjauksessa, jonka suunnittelusta 
vastasivat arkkitehdit Keijo Ström ja 
Olavi Tuomisto. Pitkänomaista kapeaa 
tilaa hallitsee pohjois-seinän kaksois-
kaari-ikkuna, jonka sisempi katedraali-
lasi-ikkuna toistaa suurempana hienosti 
takaa kuultavan sakariston ikkunan kaa-
ren ja ruutujaon. 

Alttarilla on Bertel Gardbergin 
hopeiset kynttilänjalat ja Dora Jungin 
pellavasta kudottu antependium, aihee-
na kolme ristiä ja Kristukseen viittaava 
voiton kruunu.  

Valkoiseksi kalkitun kappelin sivu-
seinillä olevat teokset ovat 1920-luvun 
puolivälistä peräisin oleva Toini Kallion 
kuvakudos kastekappelista ja Johannes 
Haapasalon reliefit, Jeesus vaipuu ristin 
alle ja Jeesus siunaa lapsia.

   Helena Riekki

”Monta osaavaa jäi piis-
paksi valitsematta: 
Matti Hakulinen, Ti-
mo Saarelma, Heikki 
Mäkeläinen, Risto 

A.Ahonen, Jaakko Elenius, Keijo Nissilä ja 
Seppo Suokunnas”, Nieminen sanoo.

Piispahaastattelu  
ottelutauolla
Heikki-Tapio Niemisen ensimmäinen lehti-
artikkeli julkaistiin Kokkolassa, koulukaupun-
gissa, jossa hän toimi jo teinikunnan lehden 
päätoimittajana.

Ensimmäinen piispahaastattelu näki päi-
vänvalon jääkiekkoreissulla Tampereella, 
jolloin otteluiden  väliin jäi parin tunnin lup-
poaika. 

”Olimme saaneet jostain piispa Gulinin 
osoitteen Pyynikillä. Siellä meidät otettiin 
lämpimästi  vastaan ja sain vielä raamatun-
lauseen virsikirjani alkulehdelle.”

Abikeväänä Nieminen oli jo Yleisradion 
radioselostajakurssilla ja se oli menoa. 

Komeaan media-uraan mahtuu lehti-, ra-
dio- ja televisiotyötä, koulutusta, tutkimusta 

Kirkonjohtajat lähikuvissa

Teologian tohtori 
Heikki-Tapio 
Nieminen kokosi 
sotien jälkeiset 
piispat yksiin 
kansiin. 

ja vino pino julkaisuja. Liekö toista teologia, 
joka olisi paneutunut yhtä perusteellisesti ra-
diohartauksiin ja -saarnoihin.   

Pesujauhepurkista  
mikrofoni
Radiotyöhön ja papiksi. Se oli selvää pikku nas-
sikasta. Esikuva oli isän veli, Saul Nieminen, 
pappi ja maakuntaradioiden ohjelmapäällikkö.

Varmemmaksi vakuudeksi kymmenke-
säinen poika rakensi sedän vierailua varten 
pesujauhepurkista mikrofonin, veti kymmen-
metrisen kaapelin rantapensaikkoon ja näin 
hoitui ensimmäinen radioselostus. 

Samana päivänä hän toimitti ensimmäi-
sen radiojumalanpalveluksensa ja saarnasi 
tullimies  Sakkeuksesta, jota Jeesus kehotti 
tulemaan sukkelaan alas puusta.

Mihin matka,  
meidän pojat 
Armeija-aikaan herätyksen kokenut Nieminen 
on uutismies henkeen ja vereen. Media-am-
mattilaisenakin hän on herrasmies, katoavaa 
lajia.

”Toivon, että emme löisi niin herkästi leimoja toisiimme”, teologian tohtori, dosentti,  
radio- ja televisiopappina tunnetuksi tullut Heikki-Tapio Nieminen sanoo.

Kuva Lea Lappalainen

Salamakutsu  
ja yllättävä ero

”Kirkon tulisi mieluummin olla val-
mis keskustelemaan epäilijöitten 
kanssa kuin että se tahtoisi vaien-

taa kriittiset äänet”, sanoi arkkipiispa Martti 
Simojoki vuonna 1975.

”Olen halunnut ottaa kantaa nimenomaan 
silloin kun jotakuta henkilöä tai ryhmää on lyö-
ty”, totesi arkkipiispa Mikko Juva vuonna 1993.

Teologian tohtori Heikki-Tapio Nieminen 
tuo kirkonjohtajat lähikuvaan. Nieminen on 
radio- ja televisiotyössään seurannut piispoja 
vuosien, joitain vuosikymmenten ajan. Piispa 
Eino Sormusen hän tapasi ensimmäisen kerran 
keskenkasvuisena koulupoikana haastatelles-
saan Sormusta lukiolaisten lehteen. 

Nieminen on ollut tuoreeltaan paikalla 
piispanvaaleissa ja kirkolliskokouksen kriitti-
sissä istunnoissa. Näistä varmaan olisi löytynyt 
herkullistakin kerrottavaa, mutta Nieminen 
on linjansa valinnut.

Uteliaat älkööt Niemisen kirjasta vaivautu-
ko. Paljastusjuttuja piispoista ei löydy, ei sen 
koommin kenenkään avioliittoja eikä eroja 

käsitellä. Kirja on perusteos 
hänelle, joka haluaa elvyttää 
muistitietoaan ja tarkentaa 
piispojen kannanottoja. 
Kirja lainaa suuren määrän 
piispojen saarnoja, kirjoi-
tuksia sekä paimenkirjeitä. 

Piispainkronikka on 
tietokirja, ei kaunokirjal-
linen elämys. Ripaus piis-
pojen persoonallisuudesta 
olisi antanut tuhtiin kir-
jaan kiinnostavan lisän.

Niin muuttuvat sekä 
piispat että tavat. Kun ny-
kyisissä piispanvihkimyksissä kuljetaan mitä 
koreimmissa kaavuissa hiippalakit heiluen, 
Kuopion piispa Olavi Kares ei suostunut ot-
tamaan edes piispansauvaa mustan vaatepar-
tensa lisäksi.

Yksi kirjan koskettavimmista kohdista on 
arkkipiispa Martti Simojoen ja Heikki-Tapio 
Niemisen tapaaminen vanhainkodissa.

”Minun elämäni on 
nyt siinä vaiheessa, että 
minun on valmistaudut-
tava lähtemään täältä. Se 
on vakava asia. En parane 
enää.”

Taaksepäin ei Simojo-
ki enää halunnut katsoa, ei 
suuriin saavutuksiinkaan.

”Minulla ei enää ole 
muuta toivoa kuin saada 
tämä elämäni onnelliseen 
päätökseen. Että pääsisin 
perille.”

Lahja Pyykönen

Heikki-Tapio Nieminen 
Piispainkronikka 
Sodanjälkeiset arkkipiispat  
ja kenttäpiispat lähikuvassa. 
334 sivua. Edico Oy. 2011

Hän ilahtuu aina, kun Yleisradion ulko-
lähetysauto hurahtaa jossain ohitse. Mihin 
mahtavat ”meidän pojat” olla matkalla? 

 Tarinat eivät lopu ja hän innostuu yhä uu-
delleen, kun pääsee kertaamaan John F. Ken-
nedyn hautajaisselostusta radiossa.

”Tietoliikennesatelliitti oli jokin aika sitten 
ammuttu avaruuteen ja selostimme satelliitti-
kuvasta. Kun satelliitti oli ylittänyt Euroopan, 
kuva katosi ja jäimme selostaman kansainväli-
sen äänen varassa.”

Medialle on  
vastattava heti
Piispojen mediaosaamista arvioitaessa jotkut 
saavat erityistä suitsutusta. Martti Simojoki, 
Mikko Juva, John Vikström olivat Niemisen 
mukaan median kanssa samalla puolella aitaa. 
Samoin ovat monet istuvat piispat.

”Media on piispan ystävä. Medialle tulee 
vastata rehellisesti. Ellei piispa sano kantaansa 
avoimesti, vastausta ei käytetä.”

.”Medialle pitää vastata heti, huominen on 
liian kaukana.  Radio, televisio ja verkkovies-
timet kertovat asian jo lähitunteina.”

Lea Lappalainen

Kuva Kari Jämsén
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Kesis [  5–9-vuotiaille
[  Lapsilla omat eväät.   
[  Toiminta on maksutonta.   

17

Muut tunnukset

Diakoniakeskus

DIAKONIAKESKUS

DIAKONIAKESKUS

Oppilaitostyö

OPPILAITOSTYÖ

OPPILAITOSTYÖ

Lapsityö

LAPSITYÖ

LAPSITYÖ

Kesis [  [  5–9-vuotiaille
[[  Lapsilla omat eväät.   
[[  Toiminta on maksutonta.   

LAPSITYÖ

 

Ilmoittautuminen 1.–17.4.2011:  www.kuopionseurakunnat.fi.   
Ryhmiin otetaan 30 lasta. Lapsi voidaan ilmoittaa vain yhteen ryh-
mään. Jos kaikki halukkaat eivät mahdu, otetaan huomioon kirk-
koon kuuluminen, ikäjärjestys vanhimmasta nuorimpaan ja ilmoit-
tautumisaika. Kesis-ryhmiin valituille lähetetään tieto sähköpostissa 
15.5. mennessä. Lisätietoja toiminnasta saat yhteisen lapsityön  
toimistosta, p. 040 4848 482  ja  040 4848 481.

Kesis  6.–10.6. ja 21.6. klo 10–14
• Kallaveden kirkko 
• Männistön vanha kirkko
• Puijon kirkko
• Petosen seurakuntatalo
• Särkiniemi
• Valoharju
• Juankosken seurakuntatalo  
(4–7-vuotiaat, ryhmäkoko 15 lasta) 
• Tuusniemen seurakuntatalo ja kesäkoti  
(4–7-vuotiaat, ryhmäkoko 15 lasta) 

Kesis 13.–17.6. ja 20.6. klo 10–14
• Jynkänvuoren kerhotilat
• Kallaveden kirkko 
• Kurkimäen koulu
• Männistön vanha kirkko   
• Neulamäen  kirkko 
• Päivärannan kirkko 
• Muuruveden seurakuntatalo  
(4–7-vuotiaat, ryhmäkoko 20 lasta) 
• Kaavi, Niemen leirikeskus (4–7-vuotiaat,  
ryhmäkoko 20 lasta)

tukiryhmä Sydän Savossa
www.irjasokka.fi 45

EDUSKUNTAAN TARVITAAN  
NYT UUSI KASVO JA ÄÄNI

Toimittaja, teologian tohtori

PEKKA NIIRANEN – SAVON ÄÄNI
”Suomalaiseen yhteiskuntaan on palautettava tolkku:  

rehellisyys, oikeudenmukaisuus, kohtuus ja yhteisvastuu.”

www.pekkaniiranen.fi
Maksaja: Pekka Niiranen

75

Luterilainen kirkko esitti 
tulevaan hallitusohjel-
maan toiveensa suo-
malaisten terveys- ja 
tuloerojen kaventami-

sesta sekä perheiden tukemisesta. 
Jokaiselle on taattava riittävä sosi-
aalinen ja taloudellinen perusturva. 
Hallituksen tulee edistää erityisesti 
heikoimmassa asemassa olevien hy-
vinvointia.

Kirkon kannanotto herätti heti 
kritiikkiä. Kirkko pitäköön näppin-
sä irti hallitus- ja talouspolitiikasta, 
mistä se ei mitään ymmärrä!

Kelan tutkimusprofessorin 
Heikki Hiilamon, 46, mukaan ky-
se ei ole politikoinnista, sillä kirk-
koon kuuluu kaikkien puolueiden 
edustajia.

”Kirkko haluaa osallistua ajan-
kohtaiseen keskusteluun. Tavoitteet 
hallitusohjelmaan nousevat suoraan 
kirkon sanomasta sekä käytännön 
työssä kohdatuista ongelmista – ko-
kemuksista diakonia-, perhe-, lapsi- 
ja nuorisotyössä.”

”Kirkko on kansalaisyhteiskun-
nassa ehdottomasti merkittävin 
taho, joka auttaa ja puolustaa vä-
häosaisia. ”

Minimiedellytykset 
hyvään elämään
Suomalaisen sosiaaliturvajärjes-
telmän parhaisiin asiantuntijoihin 
kuuluva Heikki Hiilamo tuntee 
myös kirkon kentän. Hän on toi-
minut kirkon diakonia- ja yhteis-
kuntatyön johtajana sekä Diakonia-
ammattikorkeakoulun johtajana. 

”Kristillisen käsityksen mukaan 
jokaisella ihmisellä on yhtäläinen 
arvo. Meidän täytyy järjestää yh-
teiskunnan kaikille jäsenille vähin-
täänkin materiaaliset, henkiset ja 
hengelliset minimiedellytykset hy-
vään elämään.”

”Kirkko puolustaa ihmisarvoa ja 
on turvapaikka kilpailuyhteiskun-
nassa. Kannanotoille antaa uskot-

tavuutta se, ettei lähimmäisenrak-
kauden sanomaa ole keksitty ihan 
eilispäivänä.”

Syrjäytyminen 
periytyy
Valtiotieteiden ja filosofian tohto-
rin sekä kauppatieteiden maisterin 
keskeisiä tutkimusaiheita ovat olleet 
suomalainen köyhyys ja perhepoli-
tiikka.

Köyhien lapsilla ei ole varaa in-
ternetteihin ja matkapuhelimiin, 
joita useimmat tarvitsevat nyky-
yhteiskunnan menossa pärjätäk-
seen. He joutuvat luopumaan myös 
kallistuneista harrastuksista.

”Monen sukupolven periytyvä 
syrjäytyminen on valitettavasti to-
dellisuutta.”

Lasten ja nuorten ongelmat – ku-
ten rajusti lisääntyneet huostaan-
otot – ovat yhteydessä vanhempien 
syrjäytymiseen.

”Huostaanotot koskevat yleen-
sä työttömien päihdeongelmaisten 
perheitä. Voi olla, että työtön juo, 
koska hän on työtön tai sitten hän 
on työtön, koska juo. Työssä käy-
vän on joka tapauksessa hillittävä 
juomistaan.”

”Myös terveyserot ovat yhtey-
dessä työttömyyteen ja syrjäytymi-
seen. Köyhän mahdollisuus saada 
terveyspalveluja on muita heikompi. 
Monesti köyhälle on liian korkea 
kynnys maksaa terveyskeskusmak-
su, lääkkeet ja matkakulut hoitoon. 
Ja kun terveys on huono, on vaikeaa 
saada työtä.”

Yhteisvastuun  
ihanne
Vaikka maanpäällistä paratiisia ei 
ole onnistuttukaan pystyttämään 
ja Suomessa on yhä paljon pahoin-
vointia sekä parantamisen varaa, 
luterilaisissa Pohjoismaissa on ra-
kennettu sukupolvien ajan hyvin-
vointivaltioita.

”Luterilaisuuteen on kuulunut 
vahva sosiaalieettinen ulottuvuus, 
yhteisvastuullisuus ja heikoimmis-
ta huolehtimisen ihanne”, Heikki 
Hiilamo muistuttaa.

Ei olekaan sattumaa, että Poh-
joismaat ovat olleet kansainvälisissä 
hyvinvointivertailuissa kirkkainta 
kärkeä. 

Hyvinvointivaltiot ovat uusien 
haasteiden edessä. Tulo- ja tervey-
serot ovat kasvaneet voimakkaasti 
viimeisen 20 vuoden aikana.

”Globalisaatio merkitsee isoa 
murrosta, joka hyökyy nyt päällem-
me. Pohjoismaiset hyvinvointivaltiot 
yrittävät parhaansa mukaan reagoi-
da muuttuneeseen tilanteeseen.”

Luokkajako  
katkaistava
Kansamme kukoistukseen nosta-
neet, korkeat ihanteet elävät edel-
leen. Suomessa melkein kaikki tahot 
ja useimmat ihmiset seisovat hyvin-
vointivaltion ideaalin takana.

”Hyvinvointivaltion kannatus 
on erittäin vahva läpi puolueken-
tän vasemmistosta oikeistoon, sillä 
systeemin rakentaminen on ollut 
puolueiden yhteinen hanke”, Hii-
lamo toteaa.

”Vanhat keinot yhteisen hyvin-
voinnin, tasa-arvon ja oikeudenmu-
kaisuuden toteutumiseksi eivät enää 
pure kaikilta osin. Meidän täytyy 
miettiä yhdessä uusia keinoja. Us-
kon, että ne löydetään.”

”Kukaan ei toivo syrjäytymis- ja 
eriarvoistumiskehityksen jatkumis-
ta, vaan kansa haluaa katkaista sen.”

Janne Villa

Köyhyysilta Petosen seurakuntata-
lossa torstaina 31.3. klo 18. Panee-
lissa kansanedustajaehdokkaita. 
Puheenjohtajana professori Juhani 
Laurinkari.

Kirkko turvapaikaksi
kilpailuyhteiskunnassa
”Luterilaiseen perinteeseen kuuluu  
kulkea yhteiskunnassa silmät auki.”

Suomi on yhteisöllinen maa, eivätkä ihmiset halua palata luokkayhteiskuntaan,  
jonka hyvinvointivaltio suurelta osin hajotti. 

Kuva Timo Korhonen/Kotimaa
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Tyttöjen ja poikien 
kesäleirit    
Perinteiset kesäleirit  
maalaismaisemassa   

1.   9–13-vuotiaille  
11.–13.6. Hirvijärvi

Ohjelmassa tuunausta, valoku-
vausta, pelailua, luonnossa liik-
kumista, hartautta, iltanuotiolla 
olemista, uimista ja saunomista.
Hinta: 20 euroa
Lisätietoja: Juha Mertanen 
p. 040 4848 409 

2.  10–14-vuotiaille 
18.–20.7. Penkere 

Ohjelmassa askartelua, pelailua, 
luonnossa liikkumista, hartaut-
ta, iltanuotiolla olemista, uimis-
ta ja saunomista.
Hinta: 20 euroa
Lisätietoja: Jukka Korhonen 
p. 040 4848 292 

3.  7–9-vuotiaille 
20.–22.7. Penkere 

Ohjelmassa askartelua, pelailua, 
luonnossa liikkumista, hartaut-
ta, iltanuotiolla olemista, uimis-
ta ja saunomista.
Hinta: 20 euroa
Lisätietoja: Juha Mertanen  
p. 040 4848 409

Yhden yön leiri
7–14-vuotiaille  
 22.–23.6.   Hirvijärvi

Mitä kaikkea voikaan tapahtua 
yhden vuorokauden aikana!

Hinta: 10 euroa
Lisätietoja: Susanna Pakkala-
Koskelainen p. 040 4848 414

Sporttileirit
Vauhdikasta menoa ja iloista 
yhdessäoloa sporttisissa mer-
keissä. Leirille tullessa ei tarvit-
se osata/harrastaa aktiivisesti 
liikuntalajeja.

1. 11–14-vuotiaille  
 20.–22.6.  Rytky ja Penkere
Hinta: 20 euroa
Lisätietoja: Niklas Grönholm 
p. 040 4848 415

2. 7–9-vuotiaille 
 22.–23.6.  Rytky ja Penkere
Hinta: 10 euroa
Lisätietoja: Eija Huuskonen,  
p. 040 4848 378

3. 7–14-vuotiaille 
 8.–10.8.  Rytky
Hinta: 20 euroa
Lisätietoja:  Pia Sahi Sousa 
p. 040 4848 293

Kädentaito- 
ja toimintaleiri
7–11-vuotiaille 
 27.–29.6.  Niemen leirikeskus, 
Kaavi

Pääpaino leirillä on yhdessäolos-
sa ja itse tekemisessä. Leirille 
tullessaan ei tarvitse osata mi-
tään erikoistaitoja. 
Hinta: 20 euroa
Lisätietoja: Olli Inkinen 
p. 040 4888 628

Värikkäät 
leiripäivät 
Poukamassa
1.  1.–2.8.  10–13-vuotiaille  
Hinta: 12 euroa

2.  3.–5.8.   7–9-vuotiaille 
Hinta: 18 euroa

Värikästä menoa ulkona ja si-
sällä, yhdessä ollen ja touhuil-
len päivittäin klo 8–16.
Lisätietoja: Tuija Soini 
p. 040 4848 543

Base Camp
Seikkailupainotteinen 
leiri Kaavilla 

11–14-vuotiaille
 7.–10.6.  Niemen leirikeskus

Tule seikkailemaan ihan  
uudelle leiripaikalle! Leirille 
tullessaan ei tarvitse osata  
mitään erikoistaitoja. 
Hinta: 30 euroa 
Lisätietoja: Jarkko Voutilainen 
p. 040 4848 285 ja Olli Inki-
nen p. 040 4888 628

Super Mega
– synttärileiri 
Tänä vuonna 10 vuotta  
täyttäville.

 20.–22.6.  Hirvijärvi
Hinta: 20 euroa
Lisätietoja: Susanna Pakkala-
Koskelainen p. 040 4848 414
ja Jutta Utriainen 
p. 040 4848 462

Isien ja poikien 
kesäleiri 
 12.–14.8.  Penkere 

Leirin tavoitteena on yhdessä 
toimiminen, virkistäytyminen 
ja viihtyminen. Leiriohjelma 
on toiminnallista ulkona oloa, 
hartautta, askartelua, pelailua 
ja vapaa-aikaa on myös  
varattu. 

Hinta: 20 euroa/lapsi ja  
40 euroa/aikuinen (sisar- 
alennus 10 euroa) 
Lisätietoja: Jukka Korhonen 
p. 040 4848 292

Äiti & tytär -leiri 
 12.–14.8.  Hirvijärvi 

Leirin tavoitteena on yhdessä 
toimiminen, virkistäytyminen 
ja viihtyminen. Leiriohjelma 
on toiminnallista ulkona oloa, 
hartautta, askartelua ja vapaa-
aikaa on myös varattu. 

Hinta: 20 euroa/lapsi ja  
40 euroa/aikuinen (sisar- 
alennus 10 euroa) 
Lisätietoja: Susanna Pakkala-
Koskelainen p. 040 4848 414

Kädet käytössä  
– aikuinen & lapsi -leiri
 12.–14.8.  Rytky

Leirillä keskitytään käsillä te-
kemiseen ja luovuuteen, kukin 
omilla taidoillaan, aikuinen 
yhdessä kouluikäisen lapsen 
kanssa. Aikuinen voi olla joku 
muukin kuin oma äiti tai isä.

Hinta: 20 euroa/lapsi ja  
40 euroa/aikuinen (sisar- 
alennus 10 euroa) 
Lisätietoja: Sirpa Pesonen 
p. 040 4848 297

 Leirikesä 2011

SYKE
16. tyttöjen ja poikien  
valtakunnallinen teltta-
suurleiri 20.–25.7.2011
Partaharjulla Pieksämäellä
10–14-vuotiaille.  
Hinta: 75 euroa (sisaralennus 
–30 euroa). 
Lisätietoja: Eija Huuskonen,  
p. 040 4848 378 

www.syke.ptk.fi

Lähde mukaan!

Arki@Pyhä
Suomen Lähetysseuran juhlat Porissa 10.–12.6.2011
Kuopion seurakunnat järjestävät juhlille matkan, johon sisältyy bussikuljetus sekä  
hotellimajoitus Yyterin kylpylässä 2 hengen huoneissa. Matkan hinta on 140 euroa.  
Paikkoja on 46 osanottajalle. Sitova ilmoittautuminen 26.4. mennessä; 
Salla Tyrväinen p. 040 4848 320, Katri Heikkinen p. 040 4848 334.
 
www.lahetysjuhlat.fi

Yhteiskuljetus leireille järjeste-
tään pääsääntöisesti Kuopion kau- 
punkialueelta. Muualta lähtevät 
kuljetukset riippuvat kunkin leirin 
osallistujamääristä.

Ilmoittautuminen leireille  
tehdään netin kautta 7.4. mennessä.  
Jos ilmoittautuneita on enemmän 
kuin leirille  mahtuu, arvotaan leiri- 
paikat. Arvonnassa etusijalla ovat 
seurakunnan jäsenet.  

Leirikesä 2011 -leirit  
on tarkoitettu kouluikäisille  
(ensimmäisen luokan käyneille) 
Kuopion ev.lut. seurakuntayhtymän 
alueella asuville lapsille. Leirit pide-
tään seurakuntien leirikeskuksissa 
Hirvijärvellä, Niemellä, Rytkyllä, 
Penkereellä ja Poukamassa. 

Ohjaajina leireillä toimii Kuopion 
seurakuntien nuorisotyönohjaajia, 
kesätyöntekijöitä ja isosia. 

Leirimaksuista voi hakea  
vapautusta taloudellisin perustein. 
Maksuvapautus haetaan etukäteen 
kotiseurakunnan diakoniatyön- 
tekijöiltä. 

Vahvistus leirille pääsystä tulee 
huhtikuun loppuun mennessä  
sähköpostitse, kirjeitse tai puheli-
mitse. Ennen leiriä leiriläiselle  
lähetetään leirikirje, jossa on  
tarkempaa tietoa leiristä.

www.kuopionseurakunnat.fi/leirikesa2011

Lisätietoja saat internet-osoit-
teesta www.kuopionseurakunnat.fi 
sekä leirien vastuutyöntekijöiltä.

Rennosti! 
Yhden vanhemman leiri
 22.–23.6.  Hirvijärvi  

Hinta: 10 euroa/lapsi ja  
20 euroa/aikuinen  
(sisaralennus 10 euroa)  
Lisätietoja: Pirjo Rissanen
p. 040 4848 252  

Ihan tavallinen  
perheleiri
Tule olemaan ihan  
tavallisen rennosti.
 22.–24.7.   Penkere  

Hinta: 20 euroa/lapsi ja  
40 euroa/aikuinen (sisar- 
alennus 10 euroa)  
Lisätietoja: Tuija Soini
p. 040 4848 543  
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Ei ole paha, jos kirkossa on hyvä olla

Kaava hallitsee
Tämä oli ensimmäinen kerta kun olin sunnuntai-
na jumalanpalveluksessa klo 10. Käyn perjantai-
messussa ja Tuomasmessussa sekä Vapaakirkon 
jumalanpalveluksessa.

Messu oli rauhallinen 
ja harras, mutta jäi 
sisällöltään tyh-
jäksi. Rukoukset 
olivat paperista, 

eikä saarna ei tullut ihmistä lähelle. 
Se jäi yleiseksi puheeksi Raamatus-
ta ja Jeesuksesta. Tuntui siltä, että 
messu oli suunnattu vanhemmille 
ihmisille, ja heitähän kirkossa oli-
kin. Ihmettelin sitä, miksi täällä ei 
käy nuoria.

Ihmettelin myös, mitä ja keitä 
tällä haluttiin tavoittaa ja palvella. 

Sosiaalipsykologian opiskelija Elina Almgren osallistui messuun  
Kuopion tuomiokirkossa sunnuntaina 6.3. Saarnan piti pastori Sari Kärhä.

Jumalan armo  
kosketti
Messu oli monipuolinen sekä ulkoisesti 
että omaan sisäiseen tarpeeseeni. 
Kirkkosali oli viihtyisä.

Messu avarsi yhä 
enemmän sitä, 
miten kiitollisia 
meidän pitäisi olla 
Jumalan armosta. 

Erityisesti armo todentui mieleen-
painuvassa saarnassa. Se kiinnittyi 
tämän päivän tapahtumiin, talviso-
dan päättymiseen ja Japanin katast-
rofiin, mutta myös omien ”manner-
laattojemme” rikkoutumisiin. 

Saarna konkretisoitui piispan 
kaulassa olleeseen ”nimilappuun”, 
joka hänelle oli Karjalasta lähtiessä 
annettu, ettei lapsi evakossa eksyisi. 
Me saamme oman nimilappumme 
kasteessa, sen kautta pelastumme. 
Odotan sekä piispa Matti Sihvosen 
että piispa Wille Riekkisen saarnoja, 
koska jaan heidän arvomaailmansa.

Viikko sitten olimme lapsenlap-
semme ristiäisissä. Jumalanpalve-
luksesta olimme menossa vaimoni 
äidin Sirkan syntymäpäiville. Siksi 
keskittymistä häiritsi hiukan oma 

kiireen tuntu. Mutta messun ko-
konaisvaikutelma kohdistui myös 
näihin perheemme suuriin juhliin. 
Hyvällä ja iloisella mielellä lähdin 
messusta, jossa kannoimme toinen 
toisistamme huolta rukouksella.

Uudistumista tapahtuu, mutta 
muutoksessa pitäisi olla enemmän 
esillä julkisuudessa. Se toteutuu, 
jos seurakuntalaiset osallistuvat 
messuun aktiivisemmin, ja ottavat 
kantaa.  Jumalanpalveluksen pitäisi 
tulla myös ”ulos”. 

Musiikkia voisi olla enemmän. 
Alavan kirkossa kuuntelimme Pou-
kaman mieskuoron laulua ennen 
jumalanpalvelusta. Samalla hiljen-
nyimme messuun.

Virsiä on helppoa laulaa, mutta 
kirkossa voisi olla joku virsi vanhoilla 
sanoilla. Ei uusissa mitään pahaa ole, 
mutta vanhat sanat ovat syöpyneet 
tämänikäiseen hyvin syvälle. Niitä 
tekisi mieli opettaa lapsenlapsillekin.

Kuva Tuija Hyttinen

Eläkkeellä oleva 
kehitysjohtaja 

Pekka Virtaniemi 
osallistui  

messuun Alavan 
kirkossa sunnun-
taina 13.3. Piispa 

Matti Sihvonen 
saarnasi.

Uudistuksen 
jälkikaikuja
Selebrantti on uusi jumalan-
palveluselämän ja liturgisen 
kulttuurin lehti. Se julkaistaan 
verkkojulkaisuna ja on sieltä va-
paasti levitettävissä.

”Lehti on jumalanpalvelus-
uudistuksen jälkikaiku”, kertoo 
Selebrantti –lehden päätoimit-
taja Heikki Repo.

”Uudistus antoi paljon mah-
dollisuuksia monipuoliseen 
messuun. Lehti tarjoaa tietoa 
liturgian merkityksestä, ohjeita 
sen toteuttamiseen sekä kan-
nustaa rohkeasti kokeilemaan 
eri vaihtoehtoja.”

”Luterilaisessa kirkossa on 
selvästi liturgista herätystä ja 
halua kehittää jumalanpalvelu-
selämää. Selebrantti haluaa toi-
mia tässä suunnannäyttäjänä”, 
kuvaa Puijon seurakunnan kap-
palainen, teol. tri Kari Kuula.

Lehdessä otetaan kantaa 
myös siihen, mitä tehdään siu-
natuille ehtoollisaineille tai jos 
ehtoollisaineet loppuvat kesken 
jakamisen. ”Ehtoollisleipä ja vii-
ni ovat Kristuksen todellinen 
ruumis ja veri. Emme voi toimia 
tavalla, joka on ristiriidassa tä-
män kanssa”, sanoo piispainko-
kouksen sihteeri, teol. tri Jari 
Jolkkonen.

Juha Leinosen artikkelissa 
kysytään, onko messu ”kaavan 
makuinen”. ”Se asettaa rajat, 
joiden yli saa astua vain hyvin 
varovaisesti”, hän sanoo.

Selebrantin julkaisija on 
Myrskykallio-Filmi.

Lue lisää: www.selebrantti.net

Kolme kokemusta, kolme erilaista messua



11

Armollista 
menoa
Takana kaksi teini-ikäistä su-
pattelee tärkeitä. 

Vieressä äiti kolmen lapsen 
kanssa, kirkkoeväinä rusinoita 
ja keksejä.  Näitten tenavien 
kanssa opeteltiin tekstiviesti-
kolehdín lähettäminen.

Kirkko on täynnä. On kai-
kenikäisiä, pariskuntia, yksin 
tai kaksin tulleita, vanhuksia, 
rippikoulunuoria. Koko elämä 
läsnä.

 Kun vanhus penkin päässä 
saa sairauskohtauksen, kirk-
koväestä löytyy tuossa tuo-
kiossa kaksi lääkäriä ja kaksi 
sairaanhoitajaa. Arvaamatto-
muus kuuluu elämään, myös 
kirkossa. Apu tulee pian ja jo 
toipunut vanhus olisi halunnut 
jäädä kuulemaan piispa Matti 
Sihvosen saarnan loppuun asti.

Mitä täällä Alavan seura-
kunnassa on tapahtunut, kysyi 
yksi voimakasta messukoke-
mustaan ihmetellyt. Ei keksitty 
vastausta. 

Illan pimetessä pälkähti. 
Armo, armollisuus. Sekö 

teki tästä Jumalan kansan juh-
lasta niin koskettavan ja yhtei-
söllisen. Meistä jokainen – kuka 
minnekin päin vinksallaan - ke-
nen sisäiset mannerlaatat pa-
hastikin liikahtaneet – olimme 
yhtä joukkoa. Tietoisesti ko-
koontuneet puoliympyräiseen 
kirkkoon kukin kaltaisenaan, 
samasta lähteestä vettä juo-
maan.

Kenellä armon vedet vieri-
vät silmistä, kellä muuten vaan 
elämän haavat saivat lääkitystä. 
Kuka eli muistoissaan talviso-
dan päättymisen päivää, kuka 
omien menetystensä ikävässä.

Tai jospa se oli Pyhä henki, 
joka siellä meitä syntisiä sipaisi. 
Se kun liikkuu missä ja milloin 
tahtoo.  

Lahja Pyykönen

Ei ole paha, jos kirkossa on hyvä olla

Hiukan rauhallisempi ote
Elän jumalanpalveluksesta.  Olen aikuisiällä 
pyrkinyt käymään jumalanpalveluksessa 
joka sunnuntai. Kirkon seinässä on se töpseli, 
josta saan virtaa.

Puijon kirkossa oli mu-
kava, rauhallinen ja 
lämmin olo.  Jumalan-
palveluskaava ei ole jäyk-
kä. Se elää ja joustaa ja 

mahdollisuuksia on paljon. Mutta 
työntekijöillä täytyy olla aikaa sitä 
prosessoida. Kaava ei sido toteut-
tajia.

Saarnassa papilla oli mukana ha-
vaintovälineenä viiniköynnös. Saar-
na sai teemansa viinipuun oksista. 
”Jumalan kansaan kaikki saavat tul-
la.” Pappi ei mennyt saarnastuoliin, 
vaan hän puhui kirkon etuosasta. 
Kehitysvammaisten rippikouluryh-
män osallistuminen oli varmasti 
papille haasteellinen. 

Saarnathan ovat nykyään lyhyitä, 
alle kymmenen minuuttia.  Hyvän 
saarnan tunnusmerkki on se, että 
se herättää ajattelemaan. Jos olen eri 
mieltä, joudun hakemaan perusteita, 
miksi. Hyvää on sekin, jos joudun 
väittämään vastaan.

Moni hakee kirkosta kokemusta 
rauhallisuudesta. Eihän se ole pa-
ha asia, jos kirkossa on hyvä olla. 

Kunhan kokemuksen tavoittelussa 
ei ammuta yli.

Suomalainen kokee usein kirk-
koon menon henkilökohtaisena. 
Vaikka menisin kirkkoon yksin, eh-
toollisella olemme yhdessä, yhdessä 
huudamme Jumalan puoleen.

Ainoa asia, joka häiritsi oli kant-
torin kiire. Hän soitti virret liian 
nopeasti. Olimme kuin kilpajuok-
sussa. Hiukan rauhallisempi ote olisi 
tuonut meille helpomman veisuun. 
Varsinkin kun virret olivat hyvin 
tuttuja nuorten ja lasten virsiä.

Yhteen ääneen lausuttavat osuu-
det kuten Isä meidän –rukous kul-
kivat myös hiukan liian nopeaan. 
Seurakunta ei pysynyt perässä. 

Nämä ovat yksinkertaisia asioita 
korjattaviksi, jos niistä vain joku pa-
pille tai kanttorille sanoo.

Ehkä kuoron osuuksia oli liikaa. 
Kaikki virretkin tosin ehdittiin vei-
sata, mutta siinä olisi tarvittu pelisil-
mää papin ja kanttorin kanssa.

Tekstit Lahja Pyykönen

Kuopion tuomiokapitulin notaari Marja-Sisko Aalto osallistui messuun Puijon kirkossa  
sunnuntaina 20.2. Messuun osallistui kehitysvammaisten rippikouluryhmä.  
Saarnan piti pastori Heikki Hyvärinen. 

Kaava hallitsee
Tämä oli ensimmäinen kerta kun olin sunnuntai-
na jumalanpalveluksessa klo 10. Käyn perjantai-
messussa ja Tuomasmessussa sekä Vapaakirkon 
jumalanpalveluksessa.

Kuva Timo Hartikainen

Sosiaalipsykologian opiskelija Elina Almgren osallistui messuun  
Kuopion tuomiokirkossa sunnuntaina 6.3. Saarnan piti pastori Sari Kärhä.

Kolme kokemusta, kolme erilaista messua

Onhan jumalanpalvelus perinne ja 
näin se on aina ollut. Kaava hallitsee. 
Seurakunta ja pappi ovat erillään. 
Kun messu päättyy, porukka lähtee 
nopeasti pois, pukee itse asiassa tak-
kia päälle jo viimeisen virren aikana. 
Seurakunta on yksi perhe, mutta 
näytti, että kukaan ei tunne toisi-
aan. Toisaalta siellä sai olla rauhassa.

Ehtoollishetki oli harras. Jos 
haluan hiljentyä, voisin tulla joskus 
uudelleenkin, mutta ei tästä tule mi-
nulle tapaa. Ehkä haluaisin vaikuttaa 
jumalanpalveluksen sisältöön.

Kuva Timo Hartikainen
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Alavan kirkon peruskorjaukselle 
etsitään vaihtoehtoja. Kuopion seu-
rakuntayhtymän yhteinen kirkko-
neuvosto esittää kirkkovaltuustolle, 
että tämän vuoden talousarvioon 
myönnetään asian selvitystyöhön 
50 000 euron määräraha.

Peruskorjaus suunnitellaan 
aloitettavaksi vuonna 2012, jolloin 
kirkko korjataan. Seurakuntatalo 
jätetään tässä vaiheessa peruskor-
jaamatta, eikä talotekniikkaa uusita. 

Tällä korjauksella arvioidaan 
päästävän eteenpäin noin 10 – 15 
vuotta.

Kustannusten on arvioitu pie-
nenevän oleellisesti. Alavan kirk-
ko-seurakuntakeskuksen  alustava 
kustannusarvio on 7,6 miljoonaa. 
Uusien suunnitelmien mukaan 
kustannukset olisivat noin viisi mil-
joonaa euroa.

Alavan kirkon urkujen huoltoon 

kirkkoneuvosto esittää tälle vuodelle 
75 000 euron määrärahaa.

Kaavin kirkon kellotapuli ja 
seurakuntatalo korjataan. Kuopion 
seurakuntayhtymän kirkkoneuvosto 
ehdottaa, että kellotapulin korjauk-
sen 95  000 euron kustannusarvio 
hyväksytään.

Kaavin seurakuntatalon remon-
tointiin esitetään 50 000 euron lisä-
määräraha, jotta korjaukset voidaan 
tehdä loppuun.

Seurakunnan lähimmäistyössä 
toimivien jatkokoulutuspäivä
lauantaina 9.4.2011 klo 8.30-14.30 
Keskusseurakuntatalolla, Suokatu 22.
Aiheina: Kärsivän ja kuolevan rinnalla, 
johtava sairaalasielunhoitaja Risto Voutilainen.
Raamattutyöskentelyä Bibliodraaman keinoin, 
seurakuntapastori Heikki Hyvärinen ja 
nuorisotyönohjaaja Toivo Litmanen.

Ilmoittautumiset 1.4. mennessä 
Katri Kunnakselle p. 040-4848464 
arkisin klo 8-16.

Järjestäjänä Kuopion ev.lut. seurakuntien 
diakoniatyö

www.kuopionseurakunnat.fi

www.kuopionseurakunnat.fi

Tuomiokirkkoseurakunta
ti 12.4. klo 9 ja 10 Tuomiokirkko

ke 13.4. klo 10 Inkilänmäki

Alavan seurakunta
ma 18.4. klo 9.30 Alavan  kirkko

ti 19.4. klo 10.30 Särkiniemi

ke 20.4. klo 10.30 Lehtoniemen kerhotilat

ke 20.4. klo 10.30 Neulamäen kirkko

Järvi - Kuopion seurakunta
ke 20.4. klo 9.30 Vehmersalmen 

seurakuntakoti

Kallaveden seurakunta
ti 12.4. klo 9.30 Valoharju

ti 12.4. klo 9.30 Petosen seurakuntatalo

ke 13.4. klo 10 Jynkänvuoren kerhotilat

ke 13.4. klo 9.30 Kallaveden kirkko

       
Männistön seurakunta
ke 20.4. klo 9.30, 10.15 Männistön 

Pyhän Johanneksen kirkko

to 21.4. klo 10 Männistön vanha kirkko

Puijon seurakunta
ke 20.4. klo 9.30 Puijon kirkko 

pääsiäisvaellus lapsiperheille  

”Lensi maahan enkeli, joutuisampi tuulta,
suuren kiven vieritti, hän syrjään haudan suulta.”

Lasten pääsiäishartaudet

Äidit, isät, lapset, mummit, kummit ja ukit. Tervetuloa.
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iliArjen tuntemusta eduskuntaan

Sairaanhoitaja,  
psykoterapeutti, perheterapeutti

AINO KANNIAINEN
Suomen hyvinvointi rakennetaan
arjen teoilla.

Vastuullinen politiikka on inhimillistä www.ainokanniainen.net

52

Lue Luukkaan evankeliumin ensimmäisestä luvusta jakeet 39–45. 
Piirrä kuvaan asioita, joista odottavat äidit keskustelevat.

Tehtävän laati Paula Remes.

P y h ä P u u h a  

u u t i s i a

Järvi-Kuopion seurakunnan kirkol-
liset ilmoitukset kastetuista, kuulu-
tetuista sekä kuolleista ilmoitetaan 
jatkossa kunkin alueseurakunnan 
kohdalla.

Muutos toteutuu ensi viikosta 
alkaen Koillis-Savossa sekä 13.4. 

lähtien Kirkko ja koti –lehdessä.
”Alueellinen ja paikallinen iden-

titeetti on edelleen Järvi-Kuopion 
seurakuntalaisille merkittävä asia”,  
kirkkoherra Reijo Leino sanoo. 
”Käyty keskustelu osoittaa oman 
alueseurakunnan tärkeyden.” 

Kirkolliset ilmoitukset 
alueseurakuntien kohdalle

Järvi-Kuopion seurakunnan 3. kap-
palaisen virkaan on valittu pastori 
Kirsi Leino (s. 1962)

Viran sijoituspaikka on Riista-
vesi. Seurakuntaneuvoston äänes-
tyksessä Leino sai 12 ääntä. Kaikki 
15 jäsentä olivat paikalla. Virkaan oli 

viisi hakijaa.
Leino on aiemmin ollut pappina 

Kolumbiassa ja Venezuelassa Suo-
men Lähetysseuran palveluksessa. 
Sen jälkeen hän on ollut Kallave-
den seurakunnassa sekä Riistaveden 
alueseurakunnassa.

Kirsi Leino  
Järvi-Kuopion kappalaiseksi

Alavan kirkkoa 
korjataan vähitellen

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

• kiinteistöosakeyhtiöt • palvelutalot • veteraanitalot • senioritalot

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

se on tietenkin Isännöintipalvelu Isarvo Oy.

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

Suru on
hitaasti vaalenevia varjoja...

Hautaustoimisto
J. NURRO OY

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

APU VIRTSANKARKAILUUN
MediSet-tuotteet

Varmuusalusasut
Vuodesuojat
Uimahousut
Irtosuojat

Ympäristöystävälliset
Kestävät yli 200 
pesukertaa
Mukavat
Huomaamattomat

 
 

 Tilaa ilmainen esite 0400 223 446
www.divisa.fi

Jälleenmyynti; Jennifer Shoes Oy
Haapaniemenkatu 12  0500-619 772     

Paras ratkaisu muistomerkkiä 
valitessa on tutustua veistämöllä 

eri mallisiin, kokoisiin ja 
värisiin vaihtoehtoihin

HAUTAKIVETHAUTAKIVET
• Lisänimet
• Kultaukset
• Pronssikirjaimet - koristeet
• Uudelleenhionnat
• Muut kunnostukset
• Myös keittiötasot

 Suoritamme kaiverruksia
 myös hautausmaalla.

PUIJON KIVI
Kettulahdentie 25, 70400 Kuopio

Puh. (017) 282 9000

              

HAEMME TUKIHENKILÖITÄ LAPSIPERHEILLE
Jos sylissäsi on tilaa lapsille, tule lapsiperheen tukihenkilöksi.  
Mukaan tarvitaan eri-ikäisiä aikuisia, mm. varamummoja kysytään usein. 
Perehdytämme sinut tehtävään ja tuemme sinua toiminnassasi.

lisätietoja puh. 040 7392323
eeva-liisa.wallius@pelastakaalapset.fi

”Mulle tuli tarve tehdä jotain konkreettista”
           - vapaaehtoisen sanoin

HOIVA- JA KOTIPALVELUA
myös palveluseteliasiakkaat

• asiointiin • vaatehuoltoon • siivoukseen  
• virkistäytymiseen • ulkoiluun • yms.

Luotettavasti, laadukkaasti ja ammattitaidolla

Arja Vihonen Ky 050 336 3503
arja.vihonen@dnainternet.net

www.arjavihonen.fi

Sairauden kanssa ei tarvitse olla yksin! 
TUKIRYHMÄ EPILEPSIAAN AIKUISENA SAIRASTUNEILLE

Kuopiossa. Kokoontumiset tiistaisin 5.4., 12.4. ja 19.4. klo 17–19.30 
Aluekeskus Majakassa, Minna Canthinkatu 4 C, 3.krs 
Tiedustelut ja ilmoittautumisohjeet 28.3. mennessä:

Epilepsialiiton aluesihteeri Pirkko Ulmanen, puh. 040 511 0092 
Sähköposti: pirkko.ulmanen@epilepsia.fi

Kallaveden seurakun-
nan luottamushen-
kilö, sosionomi ja ko-
tiäiti Kati Ukkonen 
on toisessa kirkkoval-

tuuston kokouksessaan.
Kokouksen ja seminaarin päät-

tyessä hänellä on hämmentynyt olo.

Osaamista  
aliarvioidaan
Kuopion seurakuntayhtymän kirk-
kovaltuusto on koottu seminaariin 
siksi, että yhtymässä on aloitteilla 
rakenneselvitys. Tarkoituksena on 
selvittää yhtymän mahdollisesti 
uutta seurakuntarakennetta, seu-
rakuntien lukumäärää sekä kiinteis-
töjen tarvetta ja henkilöstön määrää.

Seminaariin oli kutsuttu selvi-
tystä tekevät konsultit Paavo Haa-
pakoski ja Silvo Similä.

”Tunsin olevani kuin rippikou-
lulainen, joka pistettiin ryhmätöi-
hin”, Kati Ukkonen harmittelee. 
”Vuorovaikutus jäi, eikä mistään 
keskusteltu.” 

Ryhmätöitten tuloksissa ei 
Ukkosen mielestä noussut mitään 
uutta. ”Ne samat asiat, joita on 
vatkattu vuodesta toiseen, talous ja 
kiinteistöt.”

”Tuntui kuin luottamushenkilöi-

den osaamista aliarvioitaisiin. Semi-
naarissa toistettiin vanhoja asioita, 
eikä sitä oltu valmisteltu kunnolla.”

Ukkoselle jäi epävarma tunne sii-
tä, onko kaikki avointa ja puhtaalta 
pöydältä lähtevää ja tapahtuuko 
kuulemista oikeasti. 

” Olemme menossa oikeaan 
suuntaan, mutta ohitimmeko jotain 
tärkeää? Vai ovatko perusoletukset 
selvityksestä jo valmiiksi mietitty.”

”Millä tavalla prosessi etenee ja 
saammeko me väliaikatietoja. Luo-
tan selvitysmiesten valmisteluun, 
mutta eihän voi olla niin, että he 
kuuntelevat ja sitten kirjoittavat ra-
portin kammioissaan.” 

Ukkosta mietitytti myös selvi-
tyksen kiireellisyys. Aikataulu val-
mistumiselle on syyskuun loppuun.

”Milloin keskustelemme tulevai-
suuden näköaloista.”

Aktiivisuutta  
tarvitaan
”Olen iloinnut ihmisten kohtaa-
misesta ja hyvistä keskusteluista. 
Turhan valittamisen kuuntelemi-
nen suututtaa. Jos asiat eivät mene 
kohdalleen, luottamushenkilönä on 
mietittävä sitä, kuinka niihin voi vai-
kuttaa.”

Kallaveden seurakuntaneuvos-

ton kokouksissa on keskusteltu seu-
rakunnan uusista alueneuvostoista. 
Neljän alueneuvoston tarkoituksena 
on viedä seurakuntaa entistä lähem-
mäksi ihmistä. Alueneuvostossa on 
kuusi maallikkoa ja kaksi viranhal-
tijaa, puheenjohtajana on maallikko. 
”Tämä työskentely on avartanut ku-
vaa seurakunnasta ja sen luonteesta.”

”Luottamushenkilön pitää olla 
aktiivinen”, Kati Ukkonen tähden-
tää. 

”Tietoa saa, jos osaa perehtyä sii-
hen, mitä on taustalla. Mutta pitää 
olla valpas ja valmistautua kokouk-
siin hyvin. Asiat voivat mennä ohit-
se niin nopeasti, ettei niihin ehdi 
reagoida.”

Lahja Pyykönen

Päättäjänä  
seurakunnassa.
Kirkko ja Koti seuraa vuoden ajan 
Kati Ukkosen työskentelyä seurakun-
tayhtymän päättäjänä. Ukkonen on 
Kallaveden seurakunnan seurakun-
taneuvoston sekä yhteisen kirkkoval-
tuuston jäsen.
Edellinen osa julkaistiin 26.1. 
(KK 2/2011)

Luottamushenkilön  
osaamista arvostettava
”Tunsin olevani kuin rippikoululainen.”

Kuva Viljo Eriksson

Valtuustoseminaarin ryhmätyöt herättivät kritiikkiä siksi, että yhteiselle keskustelulle ei ollut aikaa.
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Juha Määttä (vas.), Barnabe Koko, Kati Ukkonen, Veli Markkanen ja Pekka Niiranen  
valmistautuvat Kallaveden seurakuntaneuvoston kokoukseen viime viikolla.
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Tuomiokirkko

TUOMIOKIRKKO
Tuomiokirkko avoinna tutustumista ja 
hiljentymistä varten klo 10-15, lisäksi 
perjantaina 18-23.
 p. 040 4848 256
Pääsiäisajan ehtoollinen ke 23.3. klo 
19. Katri Maaranen.
Perjantaimessu pe 25.3. klo 19. 
Ei urkutuokiota la 26.3. klo 15. 
Marian ilmestyspäivän messu su 27.3. 
klo 10. Saarna Ilpo Rannankari, liturgina 
Lauri Kastarinen, kanttorina Anu Pulkki-
nen, urkurina Eero Väätäinen. Tuomio-
kirkon psalmikuoro 10 vuotta.
Konsertti su 27.3. klo 18. Tuomiokir-
kon psalmikuoro, johtaa Anu Pulkki-
nen, ja Lauluyhtye Vanitatum Vanitas. 
Eero Väätäinen, urut. Kolehti Yhteis-
vastuukeräyksen hyväksi.
Paastonajan iltarukoushetki ma 
28.3. klo 18. kappelissa (sisäänkäynti 
Vuorikadun puolelta). Vesper ja virike-
puhe ”Kymmenen käskyn tutkistelu 
Martti Lutherin esimerkin mukaan”, 
Ilpo Rannankari. 
Pääsiäisajan ehtoollinen ke 30.3. klo 
19. Olli Viitaniemi.
Urkutuokio la 2.4. klo 15. 
Messu su 3.4. klo 10. Saarna Olli Viita-
niemi, liturgia Satu Karjalainen, kantto-
rina Anna Kosola ja urkurina Anu Pulk-
kinen.
Klavikordikonsertti su 3.4. klo 15 
kappelissa. Suomen klavikordiseura 
järjestää konsertin Tuomiokirkon kap-
pelissa sunnuntaina 3.4. klo 15. Esiinty-
jinä mm. Anna Maria McElwain ja Pek-
ka Vapaavuori. Vapaa pääsy. 
Sanan ja rukouksen ilta su 3.4. klo 18. 
Seppo Juntunen.
Paastonajan iltarukoushetki ma 4.4. 
klo 18 kappelissa (sisäänkäynti Vuori-
kadun puolelta). Vesper ja virikepuhe ” 
Taivaan manna kristityn matkaevään 
vertauskuvana J. J. Rambachin saarna-
kirjassa”, Olli Viitaniemi. 
Pääsiäisajan ehtoollinen ke 6.4. klo 
19. Liisa Penttinen.
Virsituokio la 9.4. klo 15 paastonajan 
virsiä. Anu Pulkkinen, urut.
Messu su 10.4. klo 10. Saarnaa Lauri 
Kastarinen, liturgia Liisa Penttinen 
kanttorina ja urkurina Anu Pulkkinen.
Paastonajan iltarukoushetki ma 
11.4. klo 18 kappelissa (sisäänkäynti 
Vuorikadun puolelta). Vesper ja virike-
puhe ”Kilvoitus ja virvoitus Kristus-
kalliosta Thomas Wilcoxin kirjassa Kal-
lis hunajan pisara”, Matti Järveläinen. 
Lasten pääsiäiskirkko ti 12.4. klo 9 ja 
klo 10.
Pääsiäisajan ehtoollinen ke 13.4. klo 
19. Lauri Kastarinen.

KESKUSSEURAKUNTATALO 
Suokatu 22
Seurakuntamestarit, p. 040 4848 259
Torstaiseurat to 24.3. klo 18 kerho-
huone Samulissa.
Alavan ja Tuomiokirkkoseurakun-
nan omaishoitajaryhmä ma 28.3. klo 
13. kerhohuone Samulissa. 
Raamattupiiri ti 29.3. klo 17. Olli Viita-
niemi, kerhohuone Aaronissa. 
Eläkeläisten virkistyspäivä ke 30.3. 
klo 11 raamattutunti, ”Herran palvelija-
tar” Liisa Penttinen. Lounas ja kahvi 6 e. 
Keskikaupungin palvelupiiri ke 6.4. 
klo 13 kerhohuone Eetu.
”Sielun maisemia”-konsertti to 7.4. 
klo 16. Elina Heinonen, piano Anna-
Mari Linna, sello Elisa Murtoperä, cem-
balo Anna Calsson, viulu Minna Nap-
pari, laulu Vapaa pääsy. Vapaaehtoi-
nen ohjelmaraha YV:lle
Veteraaniseurat ti 12.4. klo 13 kahvi-
ossa.
Raamattupiiri ti 12.4. klo 17. Olli Viita-
niemi, kerhohuone Aaronissa 
Eläkeläisten virkistyspäivä ke 13.4. 
klo 11 raamattutunti, Olli Viitaniemi. 
Iltapäivällä musiikkiohjelmaa. Lounas 
ja kahvi 6 e.

INKILÄNMÄEN  
SEURAKUNTATALO 
Inkiläntie 7 
Emäntä, p. 040 4848 273
Eläkeläisten virkistyspäivä ke 23.3. 

klo 11. hartaus ”Kaikki ilon lähteet puh-
keavat” Ilpo Rannankari. Vieraita Juna-
koskelta. Lounas+kahvi 6 e.
Käsityöryhmä maanantaisin klo 9.30 
alakerrassa. 
Raamattupiiri ti 29.3. klo 16.30. Liisa 
Penttinen.
Inkilänmäen palvelupiiri ke 30.3. klo 
13. Liisa Penttinen.
Messu su 3.4. klo 10. saarna Olli Viita-
niemi, liturgia Satu Karjalainen, kantto-
rina Anu Pulkkinen.
Eläkeläisten virkistyspäivä ke 6.4. 
klo 11. hartaus Sari Kärhä. Iltapäivällä 
”matkakertomus”, Varpu Ylhäinen. 
Lounas+kahvi 6 e.
Maranata-lauluryhmän 20-vuotis 
juhlakonsertti su 10.4. klo 18. Ohjel-
ma 10 e, sisältää kahvitarjoilun.
Raamattupiiri ti 12.4. klo 16.30. Liisa 
Penttinen.
Lasten pääsiäiskirkko ke 13.4. klo 10. 
Györin nuoret esiintyvät.
Inkilänmäen palvelupiiri ke 13.4. klo 
13. Pääsiäisajan ruoat Raamatussa, 
Lauri Kastarinen. 

MUMMON MÖKKI 
Puijonkatu 10 
Avoinna ma-to klo 11-15.
 p. 040 4848 272
Viriketuokio to 24.3. klo 13. 
Papin päivä ti 29.3. klo 13. Liisa Pentti-
nen.
Puuropäivä ma 4.4. klo 11. Tarjolla rii-
sipuuroa.

NUORET
Nuortenilta to 24.3. klo 18 Keskusseu-
rakuntatalossa. Mukana vuoden 2011 
rippikoululaiset.
Nuorten retki Tahkolle la 26.3. klo 9. 
Lisätietoja ja ilmoittautumiset 17.3. 
mennessä Jarkko Voutilaiselle, p. 040 
4848 285 tai jarkko.voutilainen@evl.fi. 
Nuortenilta to 31.3. ja to 7.4. klo 18 
Keskusseurakuntatalossa, Suokatu 22 E. 

LÄHETYS
Kotien lähetyspiiri ke 23.3. klo 13 
Maija ja Pauli Väätäisellä, Minna Cant-
hin katu 29 A 11. Mukana nimikkolähe-
tit Kaija ja Tapio Karjalainen. 
Lähetystilaisuus ti 5.4. klo 13 Keskus-
seurakuntatalossa. Nimikkolähetti Tiia 
Juzi kertoo työstään lähetyskentillä. 
Kotien lähetyspiiri ke 6.4. klo 13. 

PERHETYÖ
Ihan tavallinen tuomiokirkkoseura-
kunnan perheleiri 8.-10.4. Hirvijärven 
leirikeskuksessa. Lähtö pe klo 18 ja pa-
luu su noin klo 13. Leirin hinta 30 euroa/
perhe. Ilmoittautumiset 28.3. mennessä 
Raija Luomanperälle, p. 040 4848 248. 
Ilmoittautuneille lähetetään leirikirje.
Naisten leiri 1.-3.4. Hirvijärven leiri-
keskuksessa Mitkä evväät? Arkievväät. 
Paastonajan evväät. Elämän evväät. 
Lähtö pe klo 17 ja paluu su noin klo 13. 
Huom! Majoittuminen isoissa huoneis-
sa. Leirin hinta 25 euroa. Ilmoittautu-
miset Raija Luomanperälle 28.3. men-
nessä, p. 040 4848 248 Ilmoittautuneil-
le lähetetään leirikirje. Mukana Pirjo 
Rissanen ja Sari Kärhä. 
Perhekerho ke 23.3. klo 9.30. -11 ”En-
keli ilmestyy Marialle” Inkilänmäen 
seurakuntatalossa, Inkiläntie 7
Naisten lenkkipiiri ma 28.3. ja ma 
11.4. klo 18 Poukamassa. Lenkkeily, 
sauna, iltapala ja iltahartaus. Vetäjänä 
Pirjo Rissanen, p. 040 4848 252.
Perhekerho ti 29.3. klo 9.30. -11 ”Pie-
nen pojan eväät, Martat” Keskusseura-
kuntatalossa, Suokatu 22.
Perhekerho ke 30.3. klo 9.30. -11 ”Pie-
nen pojan eväät, Martat” Inkilänmäen 
seurakuntatalossa, Inkiläntie 7.
Perhekerho ti 5.4. klo 9.30. -11 ”Pääsi-
äisen ihme” Keskusseurakuntatalossa, 
Suokatu 22.
Perhekerho ke 6.4. klo 9.30. -11 ”Pääsi-
äisen ihme” Inkilänmäen seurakunta-
talossa, Inkiläntie 7
Lasten pääsiäiskirkko ti 12.4. klo 9 ja 
klo 10 Tuomiokirkossa ja ke 13.4. klo 10 
Inkilänmäen seurakuntatalossa.

PYHÄKOULU
Pyhäkoulu su 27.3. klo 17. ja 3.4. klo 17 
Hermanninaukio 3 Sibelius-Akatemian 
tiloissa. 

KASTETUT
Aada Ruusa Emelda Palm, Janne Alek-
santeri Hakulinen.

KUOLLEET
Iida Kirsti Jauhiainen 87 v., Vieno Karin 
Savolainen 80 v., Heikki Mikael Inkeroi-
nen 46 v., Aki Jussi Klemettinen 70 v., 
Kerttu Johanna Huttunen 90 v., Anna-
Liisa Ruotsalainen 77 v.

A l av a

ALAVAN KIRKKO 
Keihäskatu 5 
p. 040 4848 298
Marian ilmestyspäivän messu su 
27.3. klo 10. Saarnaa Pirjo Kuula, liturgi-
na Heikki Kemppainen, kanttorina Ossi 
Jauhiainen, seniorikuoro. 
Tuomasmessu su 27.3. klo 18. Saarnaa 
perheneuvoja Saara Kinnunen, liturgi-
na Pirjo Kuula, Alavan kirkkokuoro. 
Poppimessu su 3.4. klo 10. Saarnaa 
Panu Pohjolainen, liturgina Sanna Hus-
so, kanttorina Ossi Jauhiainen, Eija 
Bergman, nuorten bändi. Lounas seu-
rakuntasalissa. 
Messu su 10.4. klo 10. Saarnaa Herät-
täjäyhdistyksen aluesihteeri Alpo Jär-
vi, liturgina Hannu Koskelainen, kant-
torina Ossi Jauhiainen, Kuopion Virsi-
kuoro, johtaa Anna Kosola. Herättäjä-
yhdistyksen kirkkopyhä. 
Rauhanyhdistyksen pääsiäislaulu-
kirkko ke 13.4. klo 19. 

ALAVAN SEURAKUNTAKESKUS 
Keihäskatu 5 B 
Kirjallisuuspiiri to 31.3. klo 14 kerho-
huone 1. Kirja: Runoja talvesta ja ke-
väästä. Yht.henk. Aino Mikkonen, p. 
040 7071 499. 
Yhteisvastuumyyjäiset pe 25.3. klo 
11 – 13. Myytävänä leivonnaisia, piira-
koita, käsitöitä. Hernekeittoa omiin 
astioihin. Mahdollisuus ruokailuun. 
Siioninvirsiseurat ja paikallisosas-
ton vuosikokous su 27.3. klo 14 kirkon 
alasalissa. 
Parisuhde vahvaksi su 27.3. klo 16. 
Perheneuvoja, erityistason perhetera-
peutti Saara Kinnunen luennoi aihees-
ta Alavan seurakuntasalissa. Hän saar-
naa myös tuomasmessussa Alavan 
kirkossa klo 18. 
Muistatko? -piiri ti 29.3. klo 13 kirkon 
alasalissa. Keskustelua historiasta ja 
yhteiskunnallisista asioista. 
Käsityö- ja askartelupiiri to 31.3. klo 
13 kirkon alasalissa. 
Eläkeläisten päiväpiiri ti 5.4. klo 12 – 
14. Ruokailu. 
Siioninvirsiseurat su 10.4. klo 11.30. 
Puhujina Alpo Valkeavaara, Jaro Julku-
nen, Hannu Tikanoja ja Alpo Järvi. 

NEULAMÄEN KIRKKO 
Vesurikuja 4 
p. 040 4848 311
Messu su 3.4. klo 13. Saarnaa Heikki 
Kemppainen, liturgina Juha Välimäki, 
kanttorina Leila Savolainen, tyttö- ja 
poikaleiriläiset.
Musiikillinen pääsiäisateria ”kohti 
Jerusalemia” la 16.4. Kirkossa klo 14 
konsertissa israelilaista musiikkia esit-
tävät Zipporim-kuoro, johtajana Leila 
Savolainen, Ari Lahtinen, Jarkko Mau-
konen, Jarmo Hallikainen ja Hanna Es-
kel-Koistinen. Koreografia, Hanna Kah-
rola, kuvat Ariela Toivanen. Konsertti 
on kuoron valmistautumiskonsertti 
kevään Israelin matkaa varten. Ateriali-
pun ennakkoon varanneille ruokailu n. 
klo 15 konsertin jälkeen. Ruoka on lak-
toositonta, erityisruokavaliot ilmoitet-
tava erikseen ja peruuntumiset. Hinta 
aik. 12 €, lapset alle 12 v. 6 €, alle 4 v. il-
maiseksi. Lippujen ennakkomyynti pe 
8.4. mennessä Alavan seurakunnan 
toimisto, Keihäskatu 5 B, p. 040 4848 
286 (ark. 8 – 16) tai 040 4848 287 (ark. 
10 – 12) sekä Lähetyskauppa Vakka, 
Kuninkaankatu 22 p. (017) 262 2322 (ti 
- pe klo 11 – 15, la klo 11 - 14) Järj. Ala-
van seurakunta ja Zipporim-kuoro.

SÄRKINIEMEN  
SEURAKUNTATALO 
Särkiniementie 20 
p. 040 4848 307 
Marian ilmestyspäivän messu su 
27.3. klo 13. Saarnaa Pirjo Kuula, liturgi-
na Heikki Kemppainen, kanttorina Lei-
la Savolainen. 

Tila-Auto OyTila-Auto Oy
Kuopion

• turistibussit 32 ja 50 matkustajalle
• pikkubussit
• invataksit

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

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

PERUNKIRJOITUKSET
testamentit - kauppakirjat ym. asiakirjat ammattitaidolla

Herastuomari Leila M. Tuomainen
Koljonniemenkatu 2, 2. krs, p. 044 211 9876

26.2.-30.4.2011 LAPINLAHDEN TAIDEMUSEOSSA
Suomen ikonimaalarit ry:n 35-vuotisjuhlanäyttely

Yhteistyössä Suomen ortodoksisen kirkkomuseon kanssa

Suistamontie 3, Lapinlahti      puh. 040 187 2678     avoinna ke-su klo 12-16

Kirkkautta kohti -Pyhien ihmisten ja pääsiäiskauden ikoneja

Näyttelyn oheisohjelma: www.eemil.fi

Luova Välivuosi -koulutuksemme:
ROKKIBREIKKI • -linja (musiikki)                                 
TAIDEBREIKKI • -linja (kuvataide) 
Hakuaika 1.4. ‒ 23.6.

Lisää infoa osoitteessa: www.ksopisto.fi

Kääriäinen
Tuhtia Asiaa.

Tärkeintä on 
luottamus

Keskusta
www.seppokaariainen.net
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Marian ilmestyspäivä. Luukas 1:39-45

Joonas Vähäsöyrinki

Messu su 10.4. klo 13. Saarnaa Juha Vä-
limäki, liturgina Heikki Kemppainen, 
kanttorina Ossi Jauhiainen. 
Pääsiäsiaskarteluilta ke 13.4. klo 
17.30. Kaikki yhdessä askartelemaan 
vauvasta vaariin mummosta mukulaan. 
Kahvio yhteisvastuun hyväksi. 

DIAKONIA
Diakoniatoimistot Alavan ajanvaraus-
vastaanotto ke klo 9-11, Liisa Tiilikainen, 
p. 040 4848 324, Särkiniemen ajanva-
rausvastaanotto ti klo 9-11, Sisko Laiti-
nen, p. 040 4848 326 Neulamäen ajan-
varausvastaanotto torstaina klo 9-11 
Ulla Turunen, p. 040 4848 325. 

MUUTA
”Eväät repussa” miesten ilta to 7.4. 
klo 18 Poukaman leirikeskuksessa. Mah-
dollisuus saunoa klo 17 alkaen. Iltapala 
(vapaaehtoinen maksu), alkuhartaus, 
Hannu Koskelainen, Eväät repussa, alus-
tus Esko Luukkonen, keskustelua. 
Päätös n. klo 20.30. Järj. Alavan seura-
kunta, Kansan Raamattuseuran Kuopi-
on työ ja Agricola-opintokeskus. 

PERHETYÖ
Perhekerhot klo 9.30. Viikolla 13 Ala-
valla, Neulamäessä ja Särkiniemessä 
ekologisia vaatteita esittelee Anne 
Makkonen Niilo Ilo -lastenvaate verkko-
kaupasta ja viikolla 14 vietetään leipä-
päivää. Lehtoniemessä viikolla 13 leipä-
keskiviikkoa ja viikolla 14 laulattaa kant-
tori Leila Savolainen. 

KASTETUT
Nette Emilia Pekkarinen, Muska Vieno 
Amalia Mielonen, Mosku Heino Johan-
nes Mielonen, Aada Maria Muuranto, 
Alisa Maria Aleksadra Korkelainen.

KUULUTETUT
Seppo Matias Sipilä ja Jenni Katariina 
Korhonen, Henri Matti Kytömaa ja Nin-
nu Lilli Yletyinen, Jarkko Juhani Hyppö-
nen ja Jaana Helena Stranden, Henri 
Johannes Manninen ja Pauliina Hanna 
Maria Pesonen.

KUOLLEET
Antti Pauli Airaksinen 55., Sinikka Marja 
Liisa Laitinen 70 v., Aune Ihanelma Varti-
ainen 81., Aarne Palviainen 86., Juha An-
tero Markuksela 61v., Niilo Eevert Koisti-
nen 90 v., Seija Irmeli Rautio 65 v., Tauno 
Tapio Koistinen 85 v., Mirja Tuulikki Kor-
honen 70 v., Sirkka Annikki Alakangas 79 
v., Lauri Pertti Ilmari Ahonen 65 v.

Ka l l ave s i

KALLAVEDEN KIRKKO 
Rauhalahdentie 21
p. 044 4848 336
Messu su 27.3. klo 10. Saarna Raimo 
Hakkarainen, liturgia Raili Rantanen ja 
kanttorina Anna-Mari Linna.
Perheen Pyhä su 27.3. klo 16. Petteri 
Hämäläinen, Katri Heikkinen, Seppo 
Kirkinen, Jynkänvuoren päiväkerholai-
set ja käsikellokerholaiset.
Seurakuntailta ma 28.3. klo 18.30. Kal-
laveden kirkon koulutussalissa. Aiheena 
Marian ilmestys Luuk. 1:39-45.
Messu su 3.4. klo 10. Saarna Veli Mänty-
nen, liturgia Anna-Maija Hella ja kantto-
rina Seppo Kirkinen.
Seurakuntailta ma 4.4. klo 18.30 kir-
kon koulutussalissa. Aiheena Elämän 
leipä Joh. 6: 24-35.
Sanajumalanpalvelus su 10.4. klo 10. 
Saarna Anni Tanninen, liturgia Petteri 
Hämäläinen ja kanttorina Richard 
Nicholls.
Kohtaamispaikkamessu (SEKL) su 
10.4. klo 16. 
Seurakuntailta ma 11.4. klo 18.30 
kirkon koulutussalissa. Valmistellaan 
hiljaisen viikon maanantain ahtia.

PETOSEN SEURAKUNTATALO 
Pyörönkaari 21
p. 040 4848 345
Diakoniatyön ryhmätoimintaa Peto-

sen piristys - kohtaamispaikka mielen-
terveyskuntoutujille, joka toinen maa-
nantai klo 13 (parilliset viikot. Hyvää 
huomenta arki! - Avoin kohtaamispaik-
ka keskiviikkoisin klo 11-13 takkahuo-
neessa. Ystäväpiiri - torstaisin klo 12 as-
karteluhuoneessa. Toiminnan miehet - 
perjantaisin klo 13 takkahuoneessa.
Esirukous- ja sielunhoitokoulutus la 
26.3. klo 10-18 miehille, jotka ovat kiin-
nostuneita esirukoustyöstä ja sielun-
hoidosta. Kouluttajina oman seurakun-
nan väkeä mm. Juha Määttä ja Jukka 
Vasara. Koulutuksen saaneet miehet 
saavat palvella 27.3. klo 18 alkavassa 
Sanan ja Rukouksen illassa. Tiedustelut 
ja ilmoittautumiset Anni Tanniselle, p. 
040 4848 359 tai anni.tanninen@evl.fi. 
Sanan ja Rukouksen ilta su 27.3. klo 
18. Mukana Juha Määttä, Anni Tanninen 
ja Jukka Vasara.
Raamattuilta ke 30.3. klo 18.30. Aihee-
na: Kaste ja ehtoollinen riittää - vai riit-
tääkö? 
Köyhyyspaneeli to 31.3. klo 18. Keskus-
telun aiheena ovat syvenevän köyhyy-
den ehkäisy ja pienten lasten perhei-
den ennaltaehkäisevä tukeminen. 
Paneliin osallistuvat kansanedustajaeh-
dokkaat: Tuula Väätäinen, SDP, Paula 
Mehto, Vas., Tuomo Keinänen, KD, Mari 
Kauhanen, Vihreät, Pekka Niiranen, Kok., 
Leila Savolainen, Kesk. ja Sirpa Kulin, PS. 
Puheenjohtajana ja asiantuntijaoppo-
nenttina professori Juhani Laurinkari Itä-
Suomen yliopistosta. 
Aikuisten takkailta ke 6.4. klo 18 seu-
rakuntatalon takkahuoneessa. Vastuu-
henkilönä Alvar ja Terttu Savallampi.
Raamattuilta ke 13.4. klo 18.30. Paatu-
mus, kilvoittelu ja parannuksenteko 
-vanhanaikaistako?

KARTTULAN KIRKKO 
Kirkkotie 23
p. 040 4848 545
Messu su 27.3. klo 10. Saarna Jaro Jul-
kunen, liturgia Reijo Mustonen, Kantto-
rina Seppo Kirkinen. Herättäjän kutsu-
jumalanpalvelus. Kirkkokahvit ja Siio-
ninvirsiseurat seurakuntakodissa.
Rukouksen talo - rukousilta su 10.4. 
klo 18. 

KARTTULAN  
SEURAKUNTAKOTI 
Kissakuusentie 14
p. 040 4848 547
Perhekerho ke 23.3. klo 9.30. 
Veteraaniseurat to 24.3. klo 12. 
Mykykeitto myyjäiset pe 25.3. klo 11. 
Ruokailu 8 €/hlö tai mukaan omiin asti-
oihin.
Sanan ja rukouksen ilta su 27.3. klo 
18. 
Perheen pyhän Gospel-kirkko su 3.4. 
klo 16. Mikko Väisänen, Riikka Kukko-
nen ja Anne Keränen.
Perhekerho ke 6.4. klo 9.30. 
Musiikkimessu su 10.4. klo 16. Petteri 
Hämäläinen, Riikka Kukkonen ja Anne 
Keränen. 18-vuotiaiden synttärit.
Rauhanyhdistyksen seurat ti 12.4. klo 
18. Antti Airas ja Mikko Väisänen.
Palvelupäivä ke 13.4. klo 10. Vieraana 
Matti Pentikäinen.

SYVÄNNIEMEN PAPPILA 
Kuttajärventie 6
p. 040 4848 548
Perhekerho to 24.3. klo 9.30. 
Lasten puuhailta to 24.3. klo 17.30. 
Perhekerho to 7.4. klo 9.30. 
Pääsiäisaskarteluilta perheille ke 
13.4. klo 17.30. 

NUORET
Nuortenillat klo 18 Kallaveden kirkolla: 
To 24.3. Kevään korvalla. To 31.3. Tarvii-
ko mua kukaan... To 7.4. ”Minä olen” ja 
to 14.4. Meidän puolestamme.

LÄHETYS
Lähetysaskartelut ma 28.3. ja 4.4. klo 
18 Petosen seurakuntatalossa.
Naisten lähetyslöylyt ke 30.3. klo 18 
Rytkyllä. Lähtö kirkolta klo 17.30 ja 
Petoselta klo 17.35. Osallistumismaksu 
5 €. Saunomista, kevyt iltapala ja asiaa 
lähetyksestä. Mukana nimikkolähetti 
Tarja Säynevirta. 

DIAKONIA
Myytävänä adresseja diakoniatyön 
hyväksi Kallaveden seurakunnan toi-
mistossa, Rauhalahdentie 21. Hinta on 
10 €/kpl. 

Kodissamme on ikoni, joka 
kuvaa Marian ja Elisabetin 
kohtaamista. Katselen ku-
vaa ja mietiskelen Marian-

päivän tekstiä.
Kuvan tapahtumia edeltää Ma-

rian kohtaaminen enkelin kanssa. 
Pyhä kohtaaminen. Nuori nainen, 
kihlattu neitonen, saa kuulla syn-
nyttävänsä lapsen, jonka isä ei ole 
sulhanen. Inhimillisesti ja jopa tä-
män ajan mittapuiden mukaan, ovat 
katastrofin ainekset koossa. 

Sen, että Maria ylipäätään 
myöntyy enkelin ilmoitukseen, Ju-
malan suunnitelman täyttäjäksi, 
on ihme. Vaikka Pyhä Henki on ta-
pahtumassa mukana, ei Maria välty 
inhimillisiltä tunteilta. Ylimaallisen 
ilon alta nostaa päätään hämmen-
nys, tilanteen sekavuus, tulevaisuu-
den pelko, kenties epäuskokin. Pelko 
ja ilo läikehtivät mielessä vuoroin, 
kuten jokaisella esikoistaan odot-
tavalla. 

Kuvittelen, että juuri noissa 

mietteissä Maria lähtee vaivalloi-
selle matkalle iäkkään sukulaistädin 
luokse. Toisaalta mieltä askarruttaa 
oma tila ja se miten Elisabet hy-
väksyisi raskauden ja ottaisi hänet 
vastaan, toisaalta luottamus enkelin 
välittämään Jumalan lupaukseen. 

Elisabetin on täytynyt olla Ma-
rialle ikäerosta huolimatta hyvin 
läheinen ihminen, sielun sisar, ehkä 
hengellinen äiti, jonka kanssa ha-
luaa jakaa sydäntä pakahduttavat 
tuntee ja hämmentävät kokemukset. 
Ihanaa, että Marialla on sellainen 
ystävä.

Katselen kuvaa ja mietiskelen 
tekstiä. 

Maria lähtee tekstin mukaan 
matkaan pian enkelin kohtaamisen 
jälkeen. Hän on saanut kuulla, että 
iäkäs Elisabet odottaa hänkin lasta 
jo kuudetta kuukautta. Todelta tun-
tuvat enkelin sanat: ”Jumalalle ei ole 
mikään mahdotonta.” 

Kaikki Marian vastaanottoon 
liittyvät epäilykset osoittautuvat 

turhiksi.
Pyhä Henki itse valmistaa Eli-

sabetin kohtaamiseen. Avosylin ja 
viitta hulmuten hän juoksee halaa-
maan Mariaa ja ilmoille purkautuvat 
käsittämättömät ilon sanat. 

Katselen kuvaa pyhien ystävien 
kohtaamisesta, ajattelen omia ys-
täviäni. Mieleni täyttää kiitollisuus 
ystävyyden lahjasta. Kun sydän on 
pullollaan iloa tai surua, huolta tai 
hämmennystä, isoja tunteita tai pie-
nistä murheista kertynyttä vuorta 
voin olla varma, että tulen Marian 
lailla vastaanotetuksi avosylin ja 
housun lahkeet tai hameen helma 
lepattaen. 

Pyhä kohtaaminen.

Ulla Turunen 
Kirjoittaja on  

Alavan seurakunnan 
diakonissa.

Pyhä kohtaaminen
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Hyvän hoidon päivät ke 30.3. klo 
10.30 Rytkyn leirikeskuksessa 
(Omaishoitajille, hoidettaville ja kyyti-
palvelua käyttäville. Kuvia menneiden 
sukupolvien kättentöistä ja tekijöistä. 
Pastori Juha Määttä ja Maarit Kirkinen. 
Mukavaa yhdessä oloa ja lounas (5 €). 
Ilmoittautumiset Maaritille, p. 040 4848 
369 tai Riitalle, p. 040 4848 370 tai dia-
koniatoimistoon, p. 040 4848 332.
Leväsen kammari ma 4.4. klo 12.30 
palvelukeskuksessa. Kammarissa voi 
tutustua uusiin ihmisiin ja juoda kupin 
kuumaa. Aivovoimistelua, Arja Mieli-
käinen.
Omaishoitajien vertaisryhmä ti 12.4. 
klo 13-14.30 Petosen seurakuntatalossa.

MUUTA
Donkkis Big Night-toimintailta 7-13 
vuotiaille pe 1.4. klo 18 Petosen seu-
rakuntatalossa.

PERHETYÖ
Perhekerhot kokoontuvat: Petosen 
seurakuntatalossa ja Valoharjulla tiis-
taisin klo 9.30-11 Kallaveden kirkolla, 
Jynkänvuoren kerhohuoneessa ja Kur-
kimäessä (Kurkipirtti) keskiviikkoisin 
klo 9.30-11. 
Perhekerho pe 25.3. klo 9.30 Kukkosil-
la, Pihkakuja 6.
Perheen Pyhä su 27.3. klo 16. Petteri 
Hämäläinen, Katri Heikkinen, Seppo 
Kirkinen, Jynkänvuoren päiväkerholai-
set ja käsikellokerholaiset.
Taidetiistai 29.3. klo 9.30-11.30, ti 5.4. 
klo 9.30-11.30 ja klo 13-15 sekä ti 12.4. 
klo 9.30-11.30 ja klo 13-15.
Perhekerho pe 8.4. klo 9.30 Kantoluo-
doilla, Pihkarinteentie 29.
Lasten ja perheiden pääsiäishartau-
det ti 12.4. klo 9.30 Petosen seurakun-
tatalossa ja Valoharjulla. Ke 13.4. klo 
9.30 Kallaveden kirkolla ja klo 10 Jyn-
känvuoren kerhohuoneessa.

PIIRIT
Sotkanniemen työseura to 24.3. klo 
18.30 Hilkka ja Asko Airaksisella, Sot-
kanniemi 754. Petteri Hämäläinen.
Rytkyn työseura ma 28.3. klo 18 An-
nikki ja Aarne Sopasella, Pirttilä 30. 
Raili Rantanen.
Hirvilahden työseura ti 29.3. klo 
18.30 Hirvilahden kappelissa. Matti 
Pentikäinen.
Kaislastenlahden päiväpiiri ti 5.4. 
klo 13 Katri Korhosella, Kaislastentie 37. 
Raili Rantanen.
Haminalahden työseura ti 5.4. klo 
18.30 Hiekkalassa, Karttulantie 495. 
Raili Rantanen
Puutossalmen lähetyspiiri ma 11.4. 
klo 13 Hilja Airaksisella, Niemeläntie 
103. Raili Rantanen.
Rytkyn työseura ma 11.4. klo 18 Raija 
ja Esko Väisäsellä, Matomäki 39. Matti 
Pentikäinen.
Hirvilahden työseura ti 12.4. klo 
18.30 Hirvilahden kappelissa. Raili Ran-
tanen.

AIKUISTYÖ
Miesten saunailta ke 23.3. klo 17.30 
Tervossa Eero Kekkosella, Raitalantie 
203. Sauna on lämmin klo 17.30 alkaen. 
Keskustelua ja ohjelmaa noin klo 19. 
Omat makkarat mukaan.
Rukouspiiri ke 23.3. ja ke 6.4. klo 18.30 
Kallaveden kirkolla. Lisätietoja Merja-
Riitta Jaakkonen, p. 040 5573 285.
Keskusteluhetki ti 12.4. klo 13.30 Vil-
lenpiha/Kotipiha.
Sanan ja rukouksen ilta ke 13.4. klo 
18 Karttulan vapaakirkossa.
Miesten sauna- ja takkailta pe 29.4. 
klo 18-20 Poukaman leirikeskuksessa. 
Köyhyys Kuopiossa, Hannu Hyvärinen 
kertoo Virvatulen toiminnasta. Osan-
ottomaksu 4 €, johon sisältyy sauna ja 
kevyt iltapala. 

KASTETUT
Ella Lyydia Eskelinen, Oskari Julius Rä-
sänen, Iiro Juhani Peiponen, Albert Ti-
moteus Mikanpoika Palm, Veeti Eelis 
Valter Tolppanen, Emma Anneli Saas-
tamoinen, Luka Eemi Oliver Sopanen, 
Tommi Juho Antero Hyvönen, Aada 
Emilia Lehtinen, Elias Onni Juhani Rä-
sänen.

KUULUTETUT
Jouni Pekka Raatikainen ja Anna-Sofia 
Tampsi, Olli Kalevi Luukkainen ja Han-
na Riikka Vironen.

KUOLLEET
Ellen Maria Antikainen 96 v., Maria Sul-
konen 89 v., Maiju Marjatta Halonen 93 
v., Siiri Onerva Jokilinna 89 v., Helga 
Rosita Adalmiina Koivisto 58 v.

M ä n n i s t ö

PYHÄN JOHANNEKSEN 
KIRKKO 
Kellolahdentie 8
p. 040 4848 386
Markku Hietaharjun urkukonsertti 
ke 13.4. klo 19. 
Messu su 27.3. klo 10. Saarna ja liturgia 
Lauri Paatero, kanttorina Riitta Matilai-
nen. Lapsikuoro.
Messu su 3.4. klo 10. Saarna ja liturgia 
Mika Niskanen, kanttorina Riitta Mati-
lainen. Kirkkokahvit ja lääketieteen ja 
kirurgian tohtori Juha Hartikaisen esi-
telmä ”Auttaako kirkkokahvi sydämen 
hyvinvointiin”.
YV-konsertti ti 5.4. klo 18. Marjatta 
Airas, laulu. Tero Airas, sello. Ossi Jau-
hiainen, laulu. Heikki Mononen, urut. 
Ohjelma 10 e.
Petri Laaksosen Yhteisvastuukon-
sertti la 9.4. klo 19. Konsertin lipputu-
loista 15 % YV-keräykselle.
Messu su 10.4. klo 10. Saarna ja liturgia 
Unto Niskanen, kanttorina Riitta Mati-
lainen, Lapsikuoro. Kirkkokahvit. Lapsi-
kuorolaisten ja heidän äitiensä kirkko-
pyhä.
Rukoushelmien iltapäivä 10.4. klo 
15-17.30 srk-salissa. Iltapäivässä puno-
taan luterilaiset rukoushelmet, kulje-
taan rukoushelmipolku ja hiljennytään 
helmien kanssa. Tilaisuuteen mahtuu 
25 osallistujaa. Ilmoittautumiset 4.4. 
mennessä eija.jaatinen@evl.fi tai p. 
040 4848 379. 
Miesten piiri ke 13.4. klo 18-20 takka-
huoneessa.

MÄNNISTÖN VANHA KIRKKO 
Lönnrotinkatu 24
p. 040 4848 386
Perhekerho ke 30.3. klo 9.30. Leivo-
taan sämpylöitä. 
Messu su 3.4. klo 13. Saarna ja liturgia 
Mika Niskanen, kanttorina Riitta Mati-
lainen.
Ilta Isä meidän-rukouksen äärellä 
su 3.4. klo 18-19. 
Siioninvirsiseurat su 10.4. klo 18. 
Unto Niskanen, Tarja Säynevirta.
Törmälän ystävät ti 11.4. klo 11-13 si-
vusalissa. Annikki Tenhunen.
Kätevät kädet ti 12.4. klo 17-20. Syty-
tysruusuja. Vieno Arpola.

DIAKONIA
Ukintuvan Sanan torstai 24.3. klo 12 
Pyhän Johanneksen kirkolla. Mika Nis-
kanen.
Elämää etsimässä -keskusteluryh-
mä to 24.3. klo 14.30-16 Pyhän Johan-
neksen kirkon srk-salissa. Aiheesta 
”Mykkä Jumala?” alustaa Merja Leppä-
lä.
Vanhan kirkon ystäväkerho ma 28.3. 
klo 13-14.30 ”Sota-ajan sairaanhoito”, 
Liisa Penttinen.
Ukintuvan piirakkapäivä Pyhän Jo-
hanneksen kirkolla ti 29.3. voimistelun 
jälkeen n. klo 12.30. 
Vanhan kirkon ystäväkerho ma 11.4. 
klo 13-14.30. “Kärsimyksen sunnuntai”, 
Mika Niskanen.

MUUTA
Hartaudet ma 28.3. klo 13 ja 13.30 
Sunnen kodissa, Päivärinteentie 29. 
Unto Niskanen.

KASTETUT
Jesperi Jasse Samuel Parviainen.

KUOLLEET
Maire Annikki Moilanen 69 v., Tauno 
Taavetti Taskinen 88 v., Sylvi Annikki 
Tuppurainen 82 v., Hilja Maria Laitinen 
92 v., Anna-Maija Taskinen 58 v.

Pu i j o

PUIJON KIRKKO 
Taivaanpankontie 3
p. 040 4848 419
Marian ilmestyspäivän messu su 27.3. 
klo 10. Heikki Hyvärinen saarnaa, Pekka 
Nieminen. Kanttorina Joona Saraste. 
Projektikuoro. Lapsille pyhäkoulu.
Siioninvirsiseurat su 27.3. klo 18. Pet-
teri Hämäläinen, Heikki Hyvärinen ja 
Raili Pursiainen.
Ilta Kaivolla ti 29.3. klo 18.30. Köyhien 
Raamatusta ja palestiinalaiskristittyjen 
elämästä kertoo Sakari Häkkinen. Jaa-
na Marjanen. 
Messu su 3.4. klo 10. Miina Karasti 
saarnaa, Pekka Nieminen, Sanna Ala-
nen. Kanttorina Outi Keskisipilä.
Perheen pyhäpäivän kirkkohetki su 
3.4. klo 16. Miina Karasti, Tuula Pitkä-
nen, Kirsi Suolaniemi, Markku Kojo. 
Kanttorina Outi Keskisipilä. Mukana 
Puijon päivä- ja iltapäiväkerholaiset. 
Kirkkohetken jälkeen yhteinen askar-
telu ja tarjolla pientä purtavaa. 
Voimavaroja ja työn iloa etsimässä 
to 7.4. klo 18.30. Alustus, työhyvinvoin-
tivalmentaja Päivi Hyvärinen, keskus-
telua. Vapaaehtoinen luentomaksu 
Yhteisvastuun hyväksi. Kahvitarjoilu. 
Lastenhoito järjestetty. 
Messu su 10.4. klo 10. Sanna Alanen 
saarnaa, Jaana Marjanen, Heikki Hyvä-
rinen. Kanttorina Joona Saraste. Lapsil-
le pyhäkoulu.
Ruotsinkielinen messu su 10.4. klo 
15. Jaana Marjanen, kanttorina Hanna 
Lavaste. Vuokko Lahtinen, laulu. Kirk-
kokahvit.

PUIJON SEURAKUNTAKESKUS 
Taivaanpankontie 3
Perhekerho ke 23.3. klo 9.30. Nuori 
neitsyt Maria.
Israel -piiri ke 23.3. klo 14. ja 6.4. klo 14.
Eläkeläisten iltapäiväkerho to 24.3. 
klo 12.30. Miten evankeliumi kohtasi 
ambolaisen Namibiassa? Rovasti Kalle 
Syrjä. To 31.3 klo 12.30 Raamatun nai-
sia, rovasti Airi Luntinen. To 7.4. Elämän 
leipä, pastori Heikki Hyvärinen.
Raamattu tutuksi -luento ma 28.3. 
klo 18.30. Armonvalinta ja predesti-
naatio. Room. 9. Pastori Mikko Väisä-
nen, Jaana Marjanen.
Ystävän kammari ti 29.3. klo 11on 
kaikenikäisten kohtaamispaikka. Avoi-
met ovet tiistaisin klo 11-14. Yhdessä-
oloa ja kahvitarjoilu. 
Perhekerho ke 30.3. klo 9.30. Jeesus 
meitä kosketa nyt.
Uskon päivän ilta ke 30.3. klo 19. Us-
kon lauluja laulaa ja laulattaa lauluryh-
mä Verso, sana uskosta Pekka Niemi-
nen, runoja Annikki Häkkinen. Tilai-
suuden juontaa Lea Tuiremo. Ilta jär-
jestetään yhteistyössä Kansan Raamat-
tuseuran kanssa.
Raamattu tutuksi -luento ma 4.4. klo 
18.30. Mistä usko syntyy. Room. 10. 
Heikki Hyvärinen.
Yksin elämisen ilot ja surut eläk-
keelle siirryttäessä ti 5.4. klo 13. Ai-
heesta alustaa perheneuvoja, psykolo-
gi Tuula Makkonen. Musiikkia, Esa Sih-
vonen. Kahvitarjoilu.
Perhekerho ke 6.4. klo 9.30. Minä tah-
don laulaa ja riemuita.
Raamattu tutuksi -luento ma 11.4. 
klo 18.30. Kristittyjen sisarkansa: juuta-
laiset. Room. 11. Sanna Alanen.
Perhekerho ke 13.4. klo 9.30. Jeesus 
saapuu ratsastaen aasin varsalla.
Midinette-lähetyspiiri ke 13.4. klo 12. 

PÄIVÄRANNAN KIRKKO 
Tuomikuja 4 
p. 040 4848 426
Perhekerho ke 23.3. klo 9.30. Nuori 
neitsyt Maria.
Ystävänpäiväkerho ke 23.3. klo 11. 
Ruokailu ja klo 12-13.30 kankaanpainan-
taa, Liisa Nenonen ja Riitta Murtorinne.
Marian ilmestyspäivän messu ja 
hengellisten laulujen konsertti su 
27.3. klo 13. Heikki Hyvärinen, Riitta 
Murtorinne. Kanttorina Joona Saraste. 
Päivärannan lauluryhmä. Kahvitarjoilu 
ja hengellisten laulujen ja virsien toi-

velaulukonsertti afrikkalaisen huuto-
kaupan tapaan.
Tehdään yhdessä -ryhmä ma 28.3. 
klo 18. Matto, Seija Rissanen, Helena 
Heija-Nuutinen ja Riitta Murtorinne. 
Ystävänpäiväkerho ke 30.3. klo 11. 
Ruokailu ja klo 12-13.30 Perheemme 
Keski-Aasiassa, Tiia Juzi ja Riitta Murto-
rinne.
Sanajumalanpalvelus su 3.4. klo 13. 
Miina Karasti ja Outi Keskisipilä. Musii-
kinystäväin musiikkiopiston laulajia.
Perhekerho ke 6.4. klo 9.30. Minä tah-
don laulaa ja riemuita.
Ystävänpäiväkerho ke 6.4. klo 11. 
Ruokailu ja klo 12-13.30 20 tuoksuvaa 
yrttiä ruukussa, Martoista Tiina Ikonen 
ja Riitta Murtorinne.
Messu su 10.4. klo 13. Sanna Alanen 
saarnaa, Heikki Hyvärinen. Kanttorina 
Joona Saraste.
Tehdään yhdessä -ryhmä ma 11.4. 
klo 18. Pääsiäisaskartelu, Seija Rissa-
nen, Helena Heija-Nuutinen ja Riitta 
Murtorinne.
Perhekerho ke 13.4. klo 9.30. Jeesus 
saapuu ratsastaen - soitantaa kante-
leilla. Yhdessäoloa ja leikkiä, viikko-
messu ja ruokailu.
Ystävänpäiväkerho ke 13.4. klo 11. 
Viikkomessu ja ohjelma: Messiasodo-
tukset VT:ssa. Heikki Hyvärinen. Ruo-
kailu klo 12.30.
Viikkomessu ke 13.4. klo 11. Heikki 
Hyvärinen, Riitta Murtorinne. Kantto-
rina Joona Saraste.

LÄNSI-PUIJON KERHOHUONE 
Rypysuontie 28-30
p. 040 4848 419
Perhekerho ti 29.3. klo 9.30. Jeesus 
meitä kosketa nyt.
Perhekerho ti 5.4. klo 9.30. Minä tah-
don laulaa ja riemuita.
Perhekerho ti 12.4. klo 9.30. Jeesus 
saapuu ratsastaen aasin varsalla.

RANTA-TOIVALA
Seurakuntapiiri to 24.3. klo 18.30 
Kaarina ja Risto Knuutisella, Pirttipolku 
77. Miina Karasti.
Seurakuntapiiri to 7.4. klo 18.30 Irja ja 
Antti Ruotsalaisella, Ranta-Toivalantie 
250. Heikki Hyvärinen.

MUUTA
”Elämän kokoisia kysymyksiä” nais-
ten kesken pe 8.4. klo 18. Keskustelua 
takkatulen äärellä klo 18-20.30 Pouka-
man leirikeskuksessa. Saunomis- ja 
avantouintimahdollisuus. Osallistumis-
maksu 5 € sis. saunan ja iltapalan. Ilm. 
5.4. mennessä Puijon seurakunnan toi-
mistoon mirja.turunen@evl.fi, tai 040 
4848 410.
Lähimmäisten jatkokoulutuspäivä 
la 9.4. klo 8.30 Keskusseurakuntatalos-
sa. Ohjelma kestää klo 16 saakka. Ilm. 
1.4. mennessä diakoniakeskukseen 
Katrille, p. 040 4848 464.

KASTETUT
Ilona Kristiina Parviainen, Ella Olivia 
Kumpulainen. 

KUULUTETUT
Jukka Mikael Huttunen ja Tiina Tuulikki 
Tuomisto. 

KUOLLEET
Sami Esko Tapio Markkanen 20 v., Ossi 
Antti Tiainen 73 v., Inka Eila Ahonen 
87v., Hilkka Maria Kortelainen 84 v.

J ä r v i - Ku o p i o

RIISTAVEDEN KIRKKO 
Joensuuntie 2505 
Messu su 3.4. klo 13. Kirsi Leino, Mar-
jatta Piironen sekä Jarkko Maukonen ja 
Luomus-kuoro.
Messu su 10.4. klo 13. Kirsi Leino, Mar-
jatta Piironen.

RIISTAVEDEN  
SEURAKUNTATALO 
Keskustie 2 
Perhekerho ke 23.3. klo 9.30. 

Nuortenilta to 24.3. klo 15.30. 
Laulun ja evankeliumin ilta Lehto-
mäenkodin hyväksi pe 25.3. klo 19. 
Kahvitarjoilu.
Marian päivän jumalanpalvelus ja 
Marttojen kirkkopyhä su 27.3. klo 13. 
Kirsi Leino, Joose Vähösöyrinki, kirkko-
kuoro ja Martat.
Siioninvirsiseurat ma 28.3. klo 19. 
Tuomo Kantele.
Perhekerho ke 30.3., ke 6.4. on ruokai-
lu ja ke 13.4. klo 9.30. 
Isoskoulutus to 31.3. klo 15.30. 
Kohtaamispaikka to 31.3. klo 18.30. 
Jouko Kauhanen.
Omaishoitajien ja -hoidettavien 
ryhmä ti 5.4. klo 12-14 Leena Vartiai-
nen.
Virkistyspäivä ke 6.4. klo 12. Leena 
Vartiainen.
Nuorten ilta to 7.4. klo 15.30. 

MUUTA
Miesten lenkkipiiri ma 11.4. klo 18. 
Osuuspankin kerhohuoneessa.
Päiväkerhoihin ilmoittautumiset 1.-
31.3. kaikilla, vanhoilla ja uusilla kerho-
laisilla on Järvi-Kuopion seurakuntien 
alueilla maaliskuun aikana. Katso lisä-
ohjeita linkistä: http://www.kuopion-
seurakunnat.fi/paivakerhot

VEHMERSALMEN KIRKKO 
Lempeläntie 17
Messu su 27.3. klo 10. 
Messu su 3.4. klo 10. 
Messu 10.4. klo 10. Kirsi Leino.

VEHMERSALMEN  
SEURAKUNTAKOTI 
Lempeläntie 15
Naisten hemmottelupäivä la 26.3. 
klo 11-15 Yhteislauluista energiaa. Lau-
lattamassa kuoronjohtaja, laulunopet-
taja Jaana Turunen. Osallistumismaksu 
10 €, sis. ohjelma, ruoka, kahvit.
Lähimmäisen kammari ma 28.3. klo 11. 
Maija Kostisen syntymäpäiväjuhlat 
pe 1.4. klo 13. 
Vapaaehtoisten kiitosateria su 3.4. 
klo 11 messun jälkeen. Ilmoittautumi-
set ti 29.3., emäntä Virpi Jetsonen, p. 
040 4888 641.
Lähimmäisen kammari ma 4.4. klo 11.
Kokkiukot 13.4. klo 17. 

MUUTA
Päiväkerhoihin ilmoittautumiset 1.-
31.3. kaikilla, vanhoilla ja uusilla kerho-
laisilla on Järvi-Kuopion seurakuntien 
alueilla maaliskuun aikana. Katso lisä-
ohjeita linkistä: http://www.kuopion-
seurakunnat.fi/paivakerhot

JUANKOSKEN                                                                                                    
YLÖSNOUSEMUKSEN KIRKKO  
Mäntytie 5
Aamurukous ke 23.3., ke 30.3., ke 6.4. 
ja ke 13.4. klo 8.
Päivärukous to 24.3. to 7.4. klo 12. 
Messu su 27.3. klo 13. 
Rukouspiiri ti 29.3., ti 12.4. ja ti 5.4. klo 
10.30 kirkon valmistautumishuoneessa.
Päivärukous to 31.3. klo 12. 
Messu su 3.4. klo 13. Aholansaaren 
kirkkopyhä, saarnaa Jaro Julkunen. 
Messun jälkeen kirkkokahvit ja siionin-
virsiseurat seurakuntatalossa.
Messu su 10.4. klo 13. 

JUANKOSKEN  
SEURAKUNTATALO 
Mäntytie 5
Raamattupiiri ke 23.3. ke 6.4. klo 12.
Miesten raamattupiiri ke 23.3., ke 
30.3. ke 13.4. klo 18 pienessä kerho-
huoneessa.
Aamukahviryhmä to 24.3. ja to 7.4. 
klo 10. 
Donkkis BIG night pe 25.3. klo 18. 
Naisten piiri ma 28.3., ma 4.4. ja ma 
11.4. klo 12 pienessä kerhohuoneessa.
Perhekerho ti 29.3., ti 5.4. ja ti 12.4. klo 
9.30 päiväkerhotilassa. 
Seurakuntakerho ke 30.3. klo 12. Tuu-
la Sallinen kertoo yhteisvastuukeräyk-
sestä ja näyttää yhteisvastuuvideon.
Lähetysaskartelua to 31.3. klo 10. 
Naisten raamattupiiri to 31.3. klo 18 
pienessä kerhohuoneessa.
Kirkonkylän kinkerit ke 6.4. klo 18. 
Liikunta- ja näkörajoitteisten ryh-
mä pe 8.4. klo 12.
Seurakuntakerho ke 13.4. klo 12. 
Yhteisvastuutapahtuma su 17.4. klo 
10.30-13. Muuttunut aika, ei su 20.3.!
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MUUTA
Aamukahviryhmän virkistyspäivä ke 
23.3. Inkilänmäen seurakuntatalolle. 
Lähtö retkelle Juicen torilta klo 9.30. 
Ruoka ja kahvi 6 €. Ilmoittautumiset 
Saara Soiniselle, p. 050 5566 328.
Isoskoulutus to 24.3. ja to 7.4. klo 15.30 
Vintissä.
Nuorten ilta pe 1.4. klo 16 Vintissä.
Salibandyturnaus kerhoikäisille su 
10.4. koko päivän Kuopion Petosella. Il-
moittautumiset Tuomolle, bussikuljetus.
Päiväkerhoihin ilmoittautumiset 1.-
31.3. kaikilla, vanhoilla ja uusilla kerho-
laisilla on Järvi-Kuopion seurakuntien 
alueilla maaliskuun aikana. Katso lisä-
ohjeita linkistä: http://www.kuopion-
seurakunnat.fi/paivakerhot

KAAVIN KIRKKO 
Kaavintie 24
Messu su 27.3. klo 13. Saarnaa Lea 
Muta, Jari Muta, Taru Parviainen. Kirk-
kokuoro. Marttojen kirkkopyhä.
Messu su 3.4. klo 13. Mikko Huhtala, 
Joose Vähäsöyrinki.
Mieskuoro Viestiveljet Länsi-Suo-
mesta pe 8.4. klo 18. 
Messu su 10.4. klo 13. Saarnaaja Rauhan-
yhdistyksestä, Jari Muta, Taru Parviainen.
Konsertti pe 15.4. klo 18. Sokeiden lau-
lajaveljesten Erkki ja Martti Holopaisen 
esittämänä.

KAAVIN SEURAKUNTAKOTI 
Kirkkorannantie 1
Nuorten ilta ke 23.3. klo 17-18.30. 
King´s Kid´s/Ilonpisarat su 27.3. klo 
16.30-18. 
Naisten keskustelu- ja rukouspiiri 
ma 28.3. ja ma 11.4. klo 18. 
Raamattupiiri ma 4.4. klo 12. 
Vanhemman väen palvelupäivä ti 
5.4. klo 11. 
Rauhanyhdistyksen kirkkopyhän 
seurat su 10.4. klo 15. 

MUUTA
Elsan kerho to 24.3. klo 14 Maarianvaa-
ran koululla.
Jari Muta lomalla 31.3.-3.4. 
Elsan kerho to 31.3. klo 14 Luikonlah-
den koululla.
Päiväkerhoihin ilmoittautumiset 1.-
31.3. kaikilla, vanhoilla ja uusilla ker-
holaisilla on Järvi-Kuopion seurakun-
tien alueilla maaliskuun aikana. Katso 
lisäohjeita linkistä: http://www.kuopi-
onseurakunnat.fi/paivakerhot

MUURUVEDEN KIRKKO 
Kirkkotie 1
Messu su 3.4. klo 16. Huhtala, Saarela.
Messu su 10.4. klo 16. Huhtala, Parvi-
ainen.

MUURUVEDEN  
SEURAKUNTATALO 
Kirkkotie 1
Miesten piiri to 24.3. klo 18. 
Yhteisvastuupuuro su 27.3. klo 14.30. 
Perheen pyhä su 27.3. klo 16 nukke-
teatteri, ei jumalanpalvelusta kirkossa.
Perhekerho ma 28.3. klo 9.30 kerhoti-
loissa, helmikorujen askartelua.
Seurakuntakerho to 31.3. klo 13. 
Leena Virtaharjun lähtökahvit su 
10.4. klo 15. 

MUUTA
Hartaus to 24.3. klo 13 Pirisen hoitoko-
dissa.
Perhepyhäkoulu pe 25.3. klo 18.30 Mir-
ja ja Pentti Hyvösellä, Lähteenkorvalla. 
Nukketeatteri ja makkaranpaistoa!
Kesämäen kyläseurat ma 28.3. klo 19 
Pirkko ja Reijo Hartikaisella, Pettäinen 90.
Pitkänmäen - Västinniemen kyläseu-
rat to 31.3. klo 19 Arvo ja Irja Toivasella, 
Ruostepurontie 327.
Kesämäen kyläseurat pe 8.4. klo 13 
Aino ja Pauli Hartikaisella, Pilkansalon-
tie 189.
Pelonniemen - Nousionmäen kylä-
seurat pe 8.4. klo 19 Pekka Sirviöllä ja 
Taina Parvaiaisella, Joenniementie 122.
Päiväkerhoihin ilmoittautumiset 1.-
31.3. kaikilla, vanhoilla ja uusilla kerho-
laisilla on Järvi-Kuopion seurakuntien 
alueilla maaliskuun aikana. Katso lisä-
ohjeita linkistä: http://www.kuopion-
seurakunnat.fi/paivakerhot
Muuruvetisten matka Itä-Viroon 2.-
6.5. Osallistumismaksu 270 €, sis. 
täyshoidon, matkat. Ilmoittautuminen 
Mikko Huhtala, p. 040 4888 613.

SÄYNEISEN KIRKKO 
Kirkkoharjuntie 2
Messu Marian ilmestyspäivänä su 
27.3. klo 10. Komulainen, Saarela.
Messu 4. paastoajan sunnuntaina su 
3.4. klo 10. Komulainen, Saarela.
Messu 5. paastoajan sunnuntaina su 
10.4. klo 10. Jari Muta, Parviainen Taru.

SÄYNEISEN SEURAKUNTAKOTI 
Kirkkoharjuntie 2A 
Perhekahvila to 24.3. klo 9.30-11. 
Tasauspäivän myyjäiset to 24.3. klo 
12-14 lähetystyön hyväksi, tuo arvotta-
vaa ja myytävää!
Valokuvaus pe 25.3. klo 9-11 päiväker-
holaisille, kuvausmahdollisuus myös si-
saruksille.
Perhekerho to 31.3. klo 9.30-11 Päivä-
kerhotiloissa, aloitetaan ulkoilulla.
Kirkonkylän ja Viitaniemen yhteiset 
kinkerit to 31.3. klo 13. Aiheena Isä 
meidän -rukous ja virsi 208.
Perhekahvila to 7.4. klo 9.30 päiväker-
hotiloissa.
Lähetyskahvila to 7.4. klo 12-14. Muka-
na Pirkko Korhonen ja Yhteisvastuu.
Naisten ilta ti 3.5. klo 19. Kutsutaan 
mukaan myös erityisesti maahanmuut-
tajanaisia, Kirsi Leino.

MUUTA
Aluepappi lomalla 4. -11.4. 
Päiväkerhoihin ilmoittautumiset 1.-
31.3. kaikilla, vanhoilla ja uusilla kerho-
laisilla on Järvi-Kuopion seurakuntien 
alueilla maaliskuun aikana. Katso lisä-
ohjeita linkistä: http://www.kuopion-
seurakunnat.fi/paivakerhot
Keskustelukerho ke 13.4. klo 13 Annikki 
ja Mikko Räsäsellä, Aittomäentie 273.

TUUSNIEMEN KIRKKO 
Keskitie 21
Messu su 27.3. klo 10. Lea Muta, Jari 
Muta, Taru Parviainen.
Messu su 3.4. klo 10. Juhani Saastamoi-
nen, Joose Vähäsöyrinki.
Messu su 10.4. klo 10. Reijo Leino, Joo-
se Vähäsöyrinki.

TUUSNIEMEN  
SEURAKUNTATALO 
Koivukuja 2
Nuorten peli-ilta ke 23.3., ke 30.3., ke 
6.4. ja ke 13.4. klo 15.45-17.15. 
Holy youth in action ke 23.3. klo 18-20. 
Isoskoulutus ma 28.3. ja ma 11.4. klo 
18.15-19.45. 
Keskustelupiiri ma 28.3. ma 11.4. klo 
18.30 Kammarissa.
Aamurukous ti 29.3. ti 5.4. ja ti 12.4. klo 
10 Kammarissa.
Nuorten ilta ke 30.3., ke 6.4. ja ke 13.4. 
klo 18-20. 
Palvelupäivä ke 6.4. klo 10. Ateria + 
kahvi 5 €.

MUUTA
Nuorten iltapäiväkahvila to 24.3., to 
31.3. ja to 7.4. klo 15.30 Nuorisotalossa.
Kirkonkylän työseura pe 25.3. klo 12 
Tuulikki Metsolalla, Harjutie 1.
Liukonpelto-Paakkilan työseura ke 
30.3. klo 19 Tuija ja Aaro Mustosella, 
Kiukoolassa.
Kotiseurat su 3.4. klo 13 Katri ja Pekka 
Juutilaisella, Mustinjärvellä. Parikannie-
men Orpokotisäätiön vierailijoita.
Varhaisnuorten kerho ke 6.4. klo 
14.40-15.05 Tuusjärven koululla
Etelä-Tuusniemen palvelupäivä to 
7.4. klo 10 Hirvolassa, Luostaritie 3457. 
Ilmoittautuminen viimeistään 5.4. Aulil-
le, p. 040 4888 631. Ateria + kahvi 5 €.
Päiväkerhoihin ilmoittautumiset 1.-
31.3. kaikilla, vanhoilla ja uusilla kerho-
laisilla on Järvi-Kuopion seurakuntien 
alueilla maaliskuun aikana. Katso lisä-
ohjeita linkistä: http://www.kuopion-
seurakunnat.fi/paivakerhot
Liukonpelto-Paakkilan työseura ke 
13.4. klo 19 Martta Parviaisella, Paakki-
lanniementie 20.

KASTETUT
Tiina Karoliina Kekäläinen, Vili Joona 
Kalevi Väänänen.

KUULUTETUT
Jukka Antero Kerman ja Eila Anneli Rä-
sänen. 

KUOLLEET
Jouko Olavi Niemilä 63 v., Aune Oino-
nen 91v., Vieno Ilmi Raitaluoto 87 v.

S i i l i n j ä r v i

KIRKKO
Haarahongantie 4    
Perjantaimessu pe 25.3. klo 18.30. Ta-
pio Lepola, Sirpa Ylikotila ja Marjaana 
Kaisto.
Messu ja isosten tehtävään lähettä-
minen su 27.3. klo 10. Eero Holma, Sep-
po Laitanen ja Airi Heiskanen. Isosjuh-
la (isosiksi valmistuville ja heidän per-
heilleen) seurakuntatalossa.
Messu, kehitysvammaisten kirkkopyhä 
su 3.4. klo 10. Matti Hoffrén, Sirpa Yliko-
tila, Vesa Kajava ja Nuorten kuoro. Tar-
joilua ja tilaisuus seurakuntatalossa.

SEURAKUNTATALO
Lähetyksen sydänäänet ke 23.3. klo 
8.30 lähetyskellarissa.
Askartelupiiri ke 23.3., ke 30.3. ja ke 
6.4. klo 9 lähetyskellarissa.
Kutsutilaisuus to 24.3. klo 18 seura-
kunnan 50 ja 60 vuotta täyttäville jäse-
nille isossa salissa.
Perjantaikahvila pe 25.3. klo 19.30-
22.00.
Eläkeikäisten päiväpiiri ma 28.3. klo 13.
Seurat (Kristilliset eläkeläiset) ti 29.3. 
klo 13.
Katekismuspiiri ti 29.3. klo 14 lähetys-
kellarissa.
Perjantaikahvila pe 1.4. klo 18-22.
YV-kirpputori la 2.4. klo 9-13, ja Arki-
enkeli-huutokauppa klo 11. Myynti-
pöytävaraukset 31.3. mennessä, p. 044 
7284 660 tai p. 044 7284 605.
Seurat (Rauhanyhdistys) su 3.4. klo 15.
Juttutupa ma 4.4. klo 10 lähetyskella-
rissa.
Miesten piiri ma 4.4. klo 13.
Omaishoitajakerho ke 6.4. klo 12 pää-
tysalissa.
Ilta Entisten Nuorten Veisuille ja 
nuorten yksinäisyydelle ke 6.4. klo 
18. lauletaan bändin säestyksellä rippi-
koululauluja eri vuosikymmeniltä, lau-
lujen välissä puhutaan tärkeästä asias-
ta, nuorten yksinäisyydestä, lastenpsy-
kiatrian erikoislääkäri Pirjo Ojala. Kahvi-
tarjoilu, vapaaehtoinen kahvimaksu 
YV-keräykselle.
Lähimmäispalvelun jatkokurssi luo-
pumisen ja surun kysymyksistä lauan-
taina 9.4. klo 9.30 - 16. Työskentelyä 
ohjaa perheterapeutti, työnohjaaja Päi-
vi Föhr. Mukana diakoniatyöntekijät 
Raija Hallikainen ja Eija Laitanen. Ilmoit-
tautumiset to 31.3. mennessä, p. 044 
7284 641 tai raija.hallikainen@evl.fi

VUORELAN KIRKKO
Vertaisryhmä erityislasten vanhem-
mille ke 23.3. klo 18. Lisätietoja, p. 044 
7284 646.
Raamattuhetki Sananen to 24.3. klo 18.
Messu su 27.3. klo 13. Kirkkokahvit ja 
siioninvirsiseurat. 
Eläkeikäisten päiväpiiri ma 28.3. klo 13.
Donkkis-ilta to 31.3. klo 18.
Perjantaikahvila pe 1.4. klo 18-22.
Sanajumalanpalvelus su 3.4. klo 13. 
Matti Hoffrén ja Vesa Kajava.
Vuorelan lähetyspiiri ti 5.4. klo 10.
Vertaisryhmä erityislasten vanhem-
mille ke 6.4. klo 18. Lisätietoja, p. 044 
7284 646.

MUUTA
Hartaus ke 23.3. klo 14 Akuliinassa. 
Matti Hofrén ja Marjaana Kaisto.
Kumpusen-Pettäisenrannan lähetys-
piiri to 24.3. klo 18.30 Anneli ja Aulis 
Miettisellä, Pettäinen 51. Mukana Eija 
Laitanen.
Pyhäkoulu su 27.3. klo 12 Kumpusen 
koululla.
Ystävän Tupa ma 28.3. klo 9 Leppä-
kaarteen kerhohuoneessa.
Kuulokerho ma 4.4. klo 13 Akuliinassa.

KASTETUT
Minni Meea Aliisa Rouvinen, Aapo Ilma-
ri Parviainen, Juulia Siiri Rissanen, Mat-
hias Erik Alexander Väisänen, Viljami 

Mikko Jalmari Happonen, Aukusti Jo-
han Mehtonen, Teemu Antero Mietti-
nen, Miro Matias Korhonen.

KUOLLEET
Anja Kyllikki Leppänen 85 v., Mikko Ola-
vi Väisänen 72 v., Saara Maija-Liisa Toi-
vanen 71 v., Vilho Kalevi Pekkarinen 81 
v., Sami Jarno Ensio Kinnunen 37 v. , 
Vilho Johannes Hujanen 87 v.

Diakoniakeskus
p. 040 4848 464

Työntekijöiden asiakasvastaanotto il-
man ajan varausta ma, ke ja pe klo 10-
12.   Vammaistyöntekijän asiakasvas-
taanotto ilman ajan varausta ma ja ke 
klo 10-12.  
Kierrätysmyyntipiste avoinna ma, ke 
ja pe klo 10-12.
Hartaus ma, ke ja pe klo 9.50. 
Nuottakahvio avoinna ma, ke ja pe klo 
10-12.
Hyväntuulenpiiri ti 29.3., ti 5.4. ja ti 
12.4. klo 12. 
Katulähetyspiiri ti 29.3. klo 17. 
Varttuneiden kehitysvammaisten 
päiväpiiri ke 30.3. klo 13.30. 
Pullakirkko pe 1.4. klo 12. 
Sokeain lähetyspiiri to 7.4. klo 13. 
Varttuneiden kehitysvammaisten 
päiväpiiri ke 13.4. klo 13.30. 

KESKUSSEURAKUNTATALO 
Suokatu 22 
Huonokuuloisten seurakuntapiiri ke 
23.3. ja ke 6.4. klo 13.
Kuurojen lähetyspiiri to 31.3. klo 17. 

Opiske l i jat  ja 
nuor et  a ikuiset

Perjantaimessu Tuomiokirkossa klo 19, 
jonka jälkeen avoimet ovet Pappilassa, 
Kuninkaankatu 12. Perjantaimessun jäl-
keen 1.4. Pappilaklubi. Aarni Seppälä duo. 
Tuomasmessu 27.3. klo 18 Alavan kir-
kossa. Saarna perheneuvoja Saara Kin-
nunen.
International Church events in Kuo-
pio. April 3 at 2 pm Open House meet-

ing for fellowship and Bible discussion, 
Old Rectory, Kuninkaankatu 12.

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

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

Perheasiain  
neuvottelukeskus

Suokatu 22
Luottamuksellista ja maksutonta kes-
kusteluapua parisuhteen kysymyksis sä. 
Käynnit sopimuksen mukaan. Tieduste-
lut, p. 040 4848 480 ma-pe klo 9-11.          
                            

Palveleva puhelin

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

J ä r j e s t ö t

NNKY, Myllykatu 5 
p. 017 2614 500, toimisto@knnky.fi
www.ywca.fi/paikallisyhdistykset 
Lähetyspiiri ke 9.3. klo 13.
Raamattupiiri ke klo 13 ja hyvinvoin-
tipiiri klo 17.30 (joka viikko).
Perhekahvila ma klo 9.30 -12.
Yhteiskristillinen rukousilta ti klo 18.
Puhelinpäivystys kansliassa ti ja to klo 
9 - 11, p. 017 2614 500.

017 369 0700017 369 0700
Ahertajankatu 3, 78850 Varkaus 

p. 017 369 0700

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

MUISTA
LAHJA-
KORTIT!

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

KIPU-HOITO
Aino Pusa

Perunkirjoitukset
Luotettavasti – asiakasystävällisin hinnoin

Tilisara, Tapionkatu 5-9, Kuopio
046-892 1422
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AA-ryhmä, Hatsalankatu 37, p. 2622 
621 savuttomat palaverit arkisin klo 
11 ja 19, su klo 9 ja 19. 
AA-naisten ryhmä ti klo 18 Suoka-
tu 6.
AA- ryhmä Kotipolku 7, Siilinjärvi. 
Savuttomat palaverit to klo 19, la klo 
9 ja su klo 18. 
AAL-ryhmä alkoholistisessa tai toi-
mimattomassa perheessä kasvaneille 
aikuisille torstaisin klo 18-20 Propellis-
sa, Minna Canthinkatu 4 C 3. krs. Sata-
makadun puolelta, p. 050 9294 548 
ma ja ti klo 18-20. http://www.aal.fi
Aamun sana ja rukous yhteiskristil-
linen hetki perjantaisin klo 8 Eelim 
–temppelissä, Vuorikatu 29.
Al-Anon ryhmät alkoholiongel-
maisten läheisille, Hatsalankatu 37 
su klo 19, p. 040 5579 470.
Esikoislestadiolaisten seurat su 
27.3. ja 10.4. klo 13 Kettulan seura-
kuntakodissa Jäniksenpolku 2. 
Imetystukiryhmä parillisten viikko-
jen maanantaisin Maljapuron päivä-
kodissa klo 18-19.30. Kaikille avoi-
mesta ryhmästä lisätietoja, p. 040 
7283 654 tai www.kuopionimetys-
tukiryhma.fi 
Irti huumeista puhelinpäivystys 
ma-pe klo 18-21, p. 0203 -22388. Lä-
heisryhmät, p. 040 8459 052. 
Katiska, Särkiniemen asukastupa, 
Rimpitie 2 avoinna arkisin klo 9-16, 
p. 017 2822 239. www.sarkiniemi.
toimikunnat.net
Kirkon Ulkomaanavun tuotteita 
myytävänä arkisin tilaisuuksien ai-
kana Keskusseurakuntatalon aulas-
sa, Suokatu 22.
Kompassi, Kuopion Setlementti 
Puijolan Monikulttuurikeskus, Mylly-
katu 1-3. Avoinna ma, ke, to, pe klo 
8.30-15.30 ja ti klo 8.30-17. Ilmaiset 
suomen kielen kurssit ma klo 9-12, ti 
klo 17-18.30 ja to klo 10-12. www.
puijola.net/kompassi
Kotikulma, kohtaamispaikka avoin-
na ark. klo 8.30 -15. Kuopion Setle-
mentti Puijola ry, Jalkasenkatu 7, p. 
050 3727 900.
 Kriisikeskuksessa kriisipäivystys 
joka päivä klo 14 -21, p. 017 2627 738 ja 
2627 733. Ajanvaraus ma - pe klo 8-21.
Kuopion A-Kilta, Mäkikatu 11, 
käynti päihdeosaston rak. päädystä. 

Avoimet vertaistuki-/keskusteluryh-
mät päihteettömyyden tukemiseksi 
ma, ti, ja to klo 18, p. 045 1134 245 
ryhmäiltoina. www.kuopionakilta.fi
Kuopion Kristilliset Eläkeläiset 
Laulun ja Sanan tilaisuudet ti 29.3. klo 
13.15 Mäntylän palvelutalossa, pe 1.4. 
klo 14 Palvelukoti Lepolassa ja ti 5.4. 
klo 12.30 Keskussrk.talon Samulissa. 
Ti 12.4. klo 12.30 Laulutuokio Samulis-
sa, kanttori Joona Saraste Laulun te-
rapeuttinen merkitys ihmiselle.
Kuopion mielenterveystuki ry. Kol-
jonniemenkatu 2 II krs. P. 017 2618 
828,  040 7331 713, 0400 889 827.
Kuopion Työttömät ry. Suokatu 18. 
Avoinna ma-pe 8-15, p. 050 4400 
900. www-kuty.fi.
Länsi-Puijon asukastupa avoinna 
ma - pe klo 9-16. Ruokapäivät ti, ke, 
to ja pe  klo 11-13.
Nimettömät narkomaanit su klo 
16 Vinkkelissä, Kauppakatu 46.
NMKY, Kauppakatu 40-42. Elämän-
katsomuspiiri tiistaisin klo 9. Mies-
ten raamattupiiri parillisen viikon ti 
klo 18.
NNKY:n Itu -puhelinpäivystys ja 
tukipalvelu yllätysraskaustilanteis-
sa ja abortin jälkeen ilmenneissä 
kriiseissä ma-pe klo 17-21, p. 044 
5766 670. www.ituprojekti.net  
Narsistien uhrien  vertaistukiryh-
mä ma klo 18 Majakassa, Minna 
Canthinkatu 4 C 3 krs. Satamakadun 
puolelta. 
Petosen asukastupa Pyörönkaari 
19, II. krs. Avoinna ma-pe klo 9.30-15, 
p. 3644 597.
Pohjois-Savon aivohalvausyhdis-
tys. Salijumppa ti klo 14.15 ja allas-
jumppa klo 15.15 Alavan palveluta-
lossa. Suokadun palvelutalossa allas-
jumppa ke klo 17. Salijumppa Puijon-
laakson palvelutalossa to klo 13.
Portti, terveysneuvonta- ja välinei-
den vaihtopiste suonensisäisesti 
huumeita käyttäville, Vuorikatu 31-
33. Avoin na ma ja to klo 14-16, ti klo 
16-18. Asiointi nimettömänä. 
Puijonlaakson asukastupa palve-
lukeskuksessa, Sammakkolammen-
tie 12. Avoinna ma-pe klo 9-15. Lei-
vän jakelu ma.
Päihdeklinikka Puistokatu 14-16, II 
krs. Päivystys vastaanotto ma - pe 

klo 8.30-11. Ajanvaraus alkaen klo 8, 
p. 183 672. Päihdeosasto, Mäkikatu 
11 p. 183 684.
Rikosuhripäivystys käytännön neu-
voja, ohjausta ja henkistä tukea. Pal-
velupiste/Kriisikeskus, p. 2627 738. 
Auttava puhelin, p. 0203-16116, ma-ti 
klo 13-21 ja ke-pe klo 17-21. Help line, 
p. 0203-16118 ma-ke klo 15-18. Juris-
tin puhelinneuvonta ma-to klo 17-19, 
p. 023-16117.  www.riku.fi 
Sotaveteraanimuseo ja kahvila Tul-
liportinkatu 37 rakennus D. Varaukset 
ryhmille, p. 2811 130 klo 9-13 ti – to. 
Suomen mielenterveysseuran 
keskusteluryhmä lapsena hyväksi-
käyttöä kokeneille ja heidän läheisil-
leen kuukauden 1. keskiviikkona klo 
17.30 aluetoimiston kokoustilassa, 
Myllykatu 8 II. krs.
Turvakoti- ja lastensuojelu 24h/
vrk p. 017 1 83 393. Perhekriisiyksik-
kö, Lastentie 1. 
Vertaisryhmä itsemurhan tehnei-
den läheisille ti 12.4. klo 18
Mielenterveysseuran koulutustilas-
sa, Myllykatu 8, sisäpiha II krs. Tied. 
Liisa Paatelainen, p. 044 3313 710, 
Anneli Hartikainen, p. 040 8324 955.
Virvatuli ry:n lahjoitusruokajakelu 
Männistön koululla ti tai pe klo 10.
Yhden Vanhemman Perheiden 
Liitto ry:n eroinfo ma-to klo 10-16, 
ke klo 10-19, p. 020 7749 800.
Yksinhuoltajien Kanava ry tiistai-
iltaisin, Kotopolku 7, Siilinjärvi. Tied. 
Marjut Kankkunen, p. 040 7332 197.
KIRPPUTORIT:
Kierrätyskeskus, Telkkistentie 6. 
Avoinna ma-pe klo 8-15, p. 044 7148 
004. 
Kirpputori Toivonsäde, Asematie 
11, Siilinjärvi. Avoinna ma-pe 10-18, 
la 10 -14.30, p. 044 5471 629.
Kehitysmaakauppa Elämänlanka, 
Torikatu 17. Ma-pe klo 11-17, la klo 
10-15,  p. 2614 774.                                                                                   
Pohjois-Savon Syöpäyhdistyksen 
kirpputori, Kuninkaankatu 23. 
Avoinna ma-to klo 10-16, pe klo 10-
13. Tiedustelut, p. 040 7092 430. 
Rihma, Puijonkatu 39. Avoinna ark. 
klo 10-17 ja la klo 10-15, p. 2612 004. 
Vapaaseurakunnan kirppari 
Ropo, Käsityökatu 28. Avoinna ma-
pe klo 10-17,  p. 3623 614. 

POHJOIS-SAVON  
EV.LUT. KANSANLÄHETYS, 
Sairaalakatu 11
P. (017) 262 2082, www.p-savonkl.sekl.
fi ja tarjolla.net
Kristillinen kirjapalvelu ma-pe klo 
11-15.
Miesten aamupiiri ma klo 6 ”matkalla 
kohti aitoa miehuutta”, aamurukous-
hetki klo 7 ja klo 8, äiti-lapsipiiri klo 
9.30. Raamattupiiri ti klo 16 parillisel-
la viikolla, rukoushetki klo 18 paritto-
mina ti. Päivähartaus ja kahvihetki 
ke klo 12 ja nuorten aikuisten 3Koh-
taamista klo 18. Raamattu- ja lähe-
tyspiiri parittomina to klo 16 ja nuor-
ten Nuotta-ilta klo 18.30. Opkon 
opiskelijailta la klo 19.
Heprean kurssi pe-la 25-26.3. Lähe-
tyskodissa. Pe klo 13.30-17, 17.45-21, la 
klo 10-17, opettajana Juha Muukko-
nen. Tied. ja ilm. Jussi Kantele, p. 017 
2622 082.
Evankeliointiseminaari pe-su 8-10.4. 
Lähetyskodissa. Pe klo 18-21, la klo 10-
16, su klo 10-14. Opettajana Petteri 
Tuohino. Tied. ja ilm. Jussi Kantele, p. 
017 2622 082.
Kohtaamispaikkamessu su 10.4. klo 
16 Kallaveden kirkossa. ”Jumalan tar-
koitus elämälleni”, opetus Petteri Tuo-
hino, lähetysterveiset Tiia Juzi. Lapsille 
oma ohjelma, kuljetus Lähetyskodilta 
klo 15.30.
Kohtaamispaikka to 31.3. klo 18.30 
Riistaveden srk-talon kahviossa. Ilkka 
Sormunen.
Lähetysseminaari pe-la 15-16.4. Lä-
hetyskodissa. Kouluttajana Seppo Väi-
sänen. 
Rukous- ja yhteyskonferenssi nuo-
rille ja aikuisille Ryttylässä 15–17.4. Päi-
vien teema ”Valloita – tule valloitetuk-
si”. Bussikuljetus.
Hiihto- ja raamatturetki Ylläsjärven 
Siltalaan 3-9.4. Hinta 420 €. Tied. ja ilm. 
Jussi Kantele, p. 017 2622 082.

KANSAN RAAMATTUSEURA  
Sanan Kulma,  

Tulliportinkatu 22 
p. 0207 681 660
www.sana.fi/kuopio krs-kuopio@
sana.fi 
”Raamatun lopunajan profetiat” la 
26.3. klo 13-16 vankilapastori Jouko 
Koistinen. 
Uskon-päivän ilta ke 30.3. klo 19 Pui-
jon kirkossa. Uskon laulujen merkeissä. 
Miesten ilta to 7.4. Poukamassa klo 17 
sanominen. Illan vetäjinä Hannu Kos-
kelainen ja Esko Luukkonen.
Rukousilta 8.4. klo 18. 
Krito p. 0400 793 446/Anja 
Rukouspäivystys pe klo 13-16. Kirjan-
myyntipiste. 
Pienryhmät: rukouspiiri ma klo 
17.30-19.00. 
Krito-ryhmät ti klo 18-20. 
Askartelupiiri ke parill. vk. klo 13-16, 
p. 050 5552 300/Marjatta.
Raamattupiiri ke parill. vk. klo 18-
19.30, p. 050 5484 087/Juha.
Miesten piiri ke klo 18-19.30 pariton 
vk. p. iltaisin 044 0438 585/Topi
Naisten solu to pariton vk. klo 18-
19.30. 
Nuorekkaiden aikuisten kotisolu 
klo 18 pariton vk. Lisätietoja marjut.
rasanen@gmail.com sekä ninattparta-
nen@hotmail.com  

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

KUOPION YMPÄRISTÖN  
RAUHANYHDISTYS,  
Ahmatie 22
Seuroja voi kuunnella osoitteessa 
www.kuopionrauhanyhdistys.net
Seurat to 24.3. klo 13.30 Vehmersal-
men palvelukeskuksessa. 
Siilinjärven alueseurat pe 25.3. klo 

19 Vepsäläisellä, Sikoniementie 57,. 
Etelä-Kuopion alueseurat pe 25.3. 
klo 19 Peltokorvella, Keilarannankatu 
9. 
Keskusteluilta la 26.3. klo 18.
Seurat su 27.3. klo 15.
Perhekerho ti 29.3. klo 9.30.
Lauluseurat ke 30.3. klo 19.
Seurat la 2.4. klo 19.
Seurat su 3.4. klo 15.
Seurat su 3.4. klo 15 Siilinjärven seura-
kuntakodissa.
Tiistaikerho ti 5.4. klo 10.30.
Lauluseurat ke 6.4. klo 19.
Siilinjärven alueseurat pe 8.4. klo 19 
Markkasella, Huuhkajantie 10. 
Etelä-Kuopion alueseurat pe 8.4. klo 
19 Petosen srk-talossa. 
Kevätmyyjäiset la 9.4. klo 16.
Seurat su 10.4. klo 15.

HERÄTTÄJÄYHDISTYS,  
Kuninkaankatu 22 
Avoinna ke klo 10-13, virsituokio klo 
11-12.
Torstaiseurat 24.3. klo 18 Keskusseu-
rakuntatalon Samulissa.
Seurat su 27.3. klo 18 Puijon kirkolla.
Siioninvirsiseuroja:
24.3. klo 18 torstaiseurat keskusseura-
kuntalon Samulissa
Sunnuntai 27.3. klo 18 Puijolla
Sunnuntai 10.4. klo 18 Männistön van-
halla kirkolla
Torstaiseurat 14.4. klo 18 keskusseura-
kuntatalon Samulissa

LÄHETYSKAUPPA VAKKA, 
Kuninkaankatu 22
Avoinna ti-pe klo 11-15, la klo 11-14. 
P. 017 2622 322, p. 040 4514 135. www.
kuopionseurakunnat.fi/lahetyskaup-
pavakka 

AHOLANSAARI 
Nuorten ja nuorten aikuisten pääsi-
äistapahtuma 21.-25.4.
Tiedustelut ja ilmoittautumiset, p. 050 
4641 000, www.aholansaari.fi aholan-
saari@aholansaari.fi

• HAUTAKIVET
• KAIVERRUKSET

• KULTAUKSET
ENTISÖINTITYÖT

• KIVILYHDYT

Sari Kämäräinen 
Jääskelänkatu 1

70780 Kuopio 
puh. 050 575 0004

www.kivipajasarik.fi

• Matot
• vuodevaatteet • ym.

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

ERIKOISHAMMASTEKNIKKO
ANSSI SOININEN

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

Ma, ti, to, pe
Kuopio
Hapelähteenkatu 41

Ke klo 9-12
Siilinjärvi
Kasurilantie 13
Palvelukeskus Akuliina

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

asiantuntemuksella.
Varatuomari Seppo Turunen

044 349 2299

Tietokoneapu 
kotitalalous-
vähenn. 60% 

040 5844 045  

www.orden.fi 

ASIANAJOTOIMISTO 
KOLARI&CO.OY

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

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

www.kolari-co. 

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

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

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

JUMALA PARANTAA  
 SANAN JA RUKOUKSEN ILTA

Su 3.4. klo 18.00 
Kuopion Tuomiokirkko
 

Pastori Seppo Juntunen   
puhuu aiheesta:  
 ”Voimat vastakkain”

Tilaisuuden järj. 
Rukouspalvelu ry ja srk

Rakkautta & 
     Arkadiaa

Aino Syrjänen
VÄLITTÄVÄMPI YHTEISKUNTA
www.kd.fi/ainosyrjanen/

A  inOA  inO

Sosionomi (AMK)
Sosiaalihallintotiede (YTM 2012)

Minna Reijonen
farmaseutti,  
vastuullinen valkotakki  
eduskuntaan!

Hy vä terveydenHuolto ja  
laadukas vanHustenHoito 
ovat perusoikeuksiamme!

113
w w w.krist ill isdemokr a atit.com/minnarei jonen/  
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Tutussa kirjallisuuspiirissä 
ei ujostella. Ajatukset muo-
toutuvat suoriksi sanoiksi. 

“Minä jäin miettimään, 
missä lie ollut ravin-
tola Tatra ja Palatsi. 
Itse kun en alun perin 
ole täältä kotoisin”, 

kyselee Elina Meriluoto. Onneksi läsnä on 
paljasjalkaisia kuopiolaisia, jotka selventävät 
1940-luvun karttaa.

Sirpa Kähkösen Kuopioon sijoittuvat 
romaani Neidonkenkä on kirjallisuuspiirin 
kuukauden kirjana.

Joskus kolahtaa, joskus ei
Kirjojen äärelle on kokoonnuttu Alavassa jo 
35 vuotta. Edelleen toistakymmentä naista 
jalkautuu seurakuntakeskukseen joka kuu-
kausi. Syksyllä valitaan kirjat ja jokainen voi 
tutkia niitä vuoden aikana omaan tahtiin. 
Joskus valinta kolahtaa, joskus ei. Mutta se 
kuuluu asiaan.

Pirkko Toiviainen kertoo, että yllätyk-
siäkin koetaan. “Joskus kirja, josta itse en pi-
tänyt lainkaan, sai aikaan hedelmällisimmät 
keskustelut.”

Lipeäkivestä ja leivänteosta
Neidonkengässä kerrotaan Kuopion elämästä 
kesäkuun 9. päivänä vuonna 1942. Piiriläisten 
mielissä on monia kysymyksiä. Esimerkiksi 
sotavankien kohtalo mietityttää. 

“Minulle yllätys oli se, että täällä on ollut 
niin paljon saksalaisia”, Pirkko Toiviainen 
toteaa.

“Kyllä se niin oli, valokuvassa kävi par-

haimmillaan jopa 30 saksalaista”, muistelee 
Maire Koponen, jolla oli valokuvausliike 
Kuopiossa. 

Keskustelu etenee lipeäkivistä ja liha-
lähetyksistä kirjassa hartaasti kuvattuun 
leiväntekoon. Varsinkin Kähkösen kauniit 
tunnelmakuvaukset saavat kehuja. Tosin ai-
kaisempaa tuotantoa lukemattomalle kirja oli 
paikoin sekava.

“Tunnemme toisemme, joten täällä ei tar-
vitse ujostella”, perustajajäseniin kuuluva Liisa 
Huttunen kertoo.

“Tässä piirissä uskaltaa sanoa suoraan mitä 
mieltä on.” Piirin parhaita puolia on se, että 
saa kuulla, mitä toiset ovat löytäneet. 

Eläkkeellä vaan luen
 “Kirjat ovat tärkeä osa elämää. Kun kerran 
reissussa ei ollut muuta lukemista, luin 
yöllä puhelinluetteloa”, muistelee Liisa 
Huttunen.

“Työelämässä ollessani ajattelin, että 
kun pääsen eläkkeelle sitten vaan luen. Se 
on maailma, josta aina löytyy uutta”, toteaa 
Sanna Arponen.

Ilta on monelle kirja-aikaa.
“Minä olen todennut, että kun kirja 

on pudonnut lattialle kaksi kertaa, silloin 
on viimeistään aika sammuttaa valot”, 
naurahtaa piirin vetäjä Aino Mikkonen.

Hanna Karkkonen 

Lukupiirissä löytöjen äärellä

Kohtaamisia  
ja ohipuhumisia
Seurakunnan töissä ollessani pidin sii-
tä, miten lämpimästi ihmiset kohtasivat 
toisensa. Huomaatteko te seurakuntien 
työntekijät, miten ylivertaisen taitavia 
olette ihmisten kanssa? 

Aikuiseen viestintään kuuluu ystäväl-
linen ja arvostava suhtautuminen toiseen 
ihmiseen. Voi pyytää kauniisti. Voi kiit-
tää. Voi tervehtiä. Tätä kaikkeahan äidit 
opettavat mutta mihin ne taidot matkan 
varrella katoavat?

Yksi hyvien tapojen murentaja on säh-
köposti. Kuvitellaan, että siihen pätevät 
eri säännöt kuin muuhun viestintään. Tai 
että se soveltuisi ikävien uutisten kerto-
miseen. Päinvastoin! Mitä vaikeampi asia, 
sen huolekkaammin sitä pitää selvitellä 
kasvotusten. Kaikille eivät myöskään 
verkkomaailman koodit ole tuttuja. JOS 
KIRJOITAT NÄIN, huudat.  

Nappasin sen edellisen tsunamin jäl-
keen kahvilasta osuvan ilmaisun. Oli kyse 
jonkun ihmisen puhetavasta: ”Sille jää 
aina tsunami päälle.” Varsinkin muutos-
mylläköissä riutuvissa työyhteisöissä jää 
joskus tsunami päälle. Hyökyaalto jatkuu 
ja jatkuu puheissa, vaikka pitäisi jo olla 
jälleenrakennuksen aika.

Kirurgi saa olla vaikka tohtoritason 
operoitsija, mutta jos hän on ihmissuhde-
uuno, ei potilas koe saavansa hyvää hoi-
toa. Selkeästi ja paneutuvaisesti selvitti 
KYSin nuori kirurgi minulle hiljattain 
kaiken tarpeellisen. Terveyskeskushoito 
on myös aina ollut ensiluokkaisen taitavaa 
ja ystävällistä. 

Ruusu Kuopion julkiselle terveyden-
huollolle!

Erään kirkon ilmoitustaululta hyp-
päsi silmiini lappu: ”Pappi tavattavissa 
sielunhoito- ja rippikeskustelua varten 
sunnuntaisin klo 10:00-10:40.” Mitä tämä 
viestii? Seurakunta palvelee sunnuntaisin 
40 minuutin ajan?

Minulle tuo kertoo yhtä suuresta piit-
taamattomuudesta ihmisten hätää koh-
taan kuin jos Japanin tsunamin jälkeen 
koko tapausta ei olisi mainittu sanalla-
kaan jumalanpalveluksessa.

Niinkin kuuluu käyneen.

Helena Kantanen

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

Aino Vepsäläistä, Liisa Huttusta, Aino Mikkosta, Sanna Arposta, Kaisa Kolehmaista, Elina 
Meriluotoa ja Pirkko Toiviaista yhdistää kiinnostus kirjoihin. 
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Minkä kirjan ottaisit  
mukaan autiolle saarelle?

Kysymys ei ole tuulesta tempais-
tu. Mieluisen kirjan lukeminen 
edistää mielenterveyttä. 

Kuopion kaupungin mielen-
terveysjohtaja Pirjo Saariselle 

se kirja olisi Aleksis Kiven Seitsemän veljestä. 
Teos kuvaa lyyrisen luontokuvauksen kehyk-
sissä monen ihmisen tarinan sellaisella tavalla, 
että hän jaksaisi lukea kirjan aina uudelleen 
ja uudelleen. 

Kirjastot tukevat mielenterveyttä
”Ei voida sanoa, että vain joidenkin tietty-
jen kirjojen tai kirjallisuuden lajin lukemi-
nen edistäisi mielen hyvinvointia. Enkä voi 
myöskään sanoa, ettei jotain kirjoja saisi lukea. 
Pääasia on, että vain lukee, jos kirjan tuntee 
omakseen”, Saarinen toteaa.

Osa lukee saadakseen kirjoista esteettisiä 

kokemuksia, kauneutta ja mielenrauhaa. Toi-
nen etsii toivoa toivottomuuteen, kolmas pääs-
täkseen arjesta fantasiamaailmaan ja neljäs 
puhtaasti lukukokemuksen vuoksi. Saarinen 
lainaa Jean-Paul Sartrea, jonka mukaan kirjaa 
ei ole olemassa ilman lukukokemusta. 

Samasta syystä useimmat kirjailijat eivät 
halua tulkita omia teoksiaan. He pyrkivät 
vuorovaikutukseen lukijoiden kanssa ja kai-
paavat palautetta.

Saarisen mukaan lapset voivat oppia kä-
sittelemään pettymyksiä satujen avulla. Lap-
si joutuu aina jossain vaiheessa kohtaamaan 
sen tosiasian, ettei ole kaikkivoipa, eikä koko 
maailma ole hänen vallassaan. Saduissa ker-
rotaan ongelmista, jotka kuitenkin aina myös 
ratkeavat. 

Saarinen lainaa Maria Jotunia ja sanoo, 
että lapsi voi satujen kautta kokea turvallisesti 
menettävänsä kaikkivoipaisuuden tunteen, 
mutta samalla löytää  itsensä.

”Koulut ja kirjastot ovat tehneet Suomessa 
suuren työn edistämällä kansan lukemista ja 
samalla kansan mielenterveyttä”, kiteyttää 
Saarinen.

Päätalon kirjoista opitaan 
ymmärrystä
Kalle Päätalon tuotanto on monelle suoma-
laiselle rakasta, vaikka kirjat eivät olekaan 
iloista eivätkä helppoa luettavaa.  Suosion syy 
löytyy osuvasta köyhyyden, kovan työnteon ja 
raskaiden sotavuosien kuvauksesta.  Päätalon 
kuvaama  maisema on tullut koko kansan 
kotiseuduksi. 

”Lukijat ovat prosessoineet joka vuosi il-
mestyvien kirjojen avulla omia kokemuksiaan 
vuosi kerrallaan. Joidenkin kohdalla Päätalon 
lukeminen on voinut jopa ehkäistä mielenter-
veysongelmia.”

Naiset ehkä etsivät kirjailijan kertomuk-
sista ymmärrystä siihen, miksi heidän mie-
hensä käyttäytyivät rintamalta palattuaan, 
niin kuin käyttäytyivät. 

”Kirjojen maailma voi olla ankea, ruma 
ja jopa ahdistava. Mutta jos kertomuksesta 
löytää pienenkin toivon pilkahduksen, se luo 
mielen hyvinvointia myös lukijalle.”

Pirjo Tiihonen

Hyvinvointia mielelle

Hiljainen rukous

Puijon kirkon paastonajan sunnuntain rukoushetki 
oli 30 vuoden takaa. Ritva Kokander, Juha Komulainen 
ja Tapani Nuutinen (oik.) esittivät  runo- ja musiikkikoosteen, 
jonka he olivat valmistaneet Puijon kirkkoon 30 vuotta sitten. 
Illassa kuultiin mm Anna-Maija Raittilan ja 
Mirjami Lähteenkorvan sanoituksia.
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Huutokaupalla  
toivelauluja
Musiikillinen elämysiltapäivä Päivärannan kirkossa 
sunnuntaina 27.3. alkaen klo 13 messulla, jossa 
saarnaa Heikki Hyvärinen, kanttorina on Joona 
Saraste ja Päivärannan lauluryhmä laulaa. 

Messun jälkeen kahvitarjoilua ja hengellisten 
toivelaulujen konsertti. Paikalla olijat voivat huu-
taa afrikkalaisen huutokaupan tapaan sopivaksi 
katsomansa summan rahaa esitettävästä laulusta 
ja jokainen maksaa huutamansa hinnan. 

 Huutokauppa järjestetään kokonaisuudessaan 
Yhteisvastuulle.

Rahat likoon nuorten hyväksi.

Kymmenen vuotta  
psalmilaulua
Tuomiokirkon psalmikuoro esiintyy Marian ilmes-
tyspäivänä juhlamessussa Tuomiokirkossa sunnun-
taina 27.3. klo 10.  Ilpo Rannankari saarnaa, litur-
gina Lauri Kastarinen, kanttorina Anu Pulkkinen 
ja urkurina Eero Väätäinen. 

Konsertti Tuomiokirkossa sunnuntai-iltana 
27.3. klo 18. Tuomiokirkon psalmikuoroa johtaa 
Anu Pulkkinen, Lauluyhtye Vanitatum Vanitas ja 
Eero Väätäinen. Kolehti Yhteisvastuulle.

naiskuoro juhlii marianpäivänä.

Piirros Kari Kuronen

Lukemattomat tallitytöt ja 
leiriläiset muistavat Nel-
la Koskellin kauhutari-
nat Peikkometsän ratsas-
tuskoulun tallin ylisiltä. 

Eläväinen Nella on aina tykännyt 
kertoa satuja ja eläinjuttuja. Lopulta 
muuan tarina kehittyi kirjaksi asti.

Raakuuksissa  
puran omaa kipuani
”Pari vuotta sitten selkäni leikattiin. 
Oli kivuliasta, enkä voinut tehdä mi-
tään. Eräs ystävä ehdotti, että kirjoi-
ta nyt se heppakirja. Pyörittelin aja-
tusta, mutta en halunnut kirjoittaa 
hevosista, kun joka päivä niitä nään. 
Silti hevosista se alkaa, mutta tarina 
lähti itse viemään itseään.”

Esikoiskirja Kiroukseen sidotut 
julkaistiin kesällä 2010. ”Aikuisten 
satukirja” sisältää romantiikkaa, 
kauhua ja rankkojakin kohtauksia.

”Kun kirjoitan raakuuksia, puran 
omaa kipuani”,  Nella sanoo. ”Elän 
selässä vaurioituneen hermon kivun 
kanssa joka ikinen päivä. Kirjoitta-
malla pahaa saan tuskan itsestäni 
hallintaan.”

Viina maistui,  
tinneriä haisteltiin
Tie esikoiskirjailijaksi 57-vuotiaana 
on ollut mutkikas. Nella ajoi teini-
ikäisenä kolarin moottoripyörällä. 
Vakavaa aivoverenvuotoa ei siihen 
aikaan uskallettu leikata. Tyttö toi-
pui, mutta mm. suuntavaisto hävisi 
kokonaan.

”Eksyn helposti vaikka laivassa”, 
Nella naurahtaa. ”Jotkut sanat ovat 
vaikeita, esimerkiksi maisemasta 

Tarinankertojan kuoppainen tie

Nuoruudessa oli 
kohelluksensa. 
”On pakko olla 
jokin syy, että olen 
vielä täällä.”

Kuva Petri Jauhiainen

”Kun avaan kotini oven, tunnen olevani tervetullut”, Nella Koskell hymyilee sylissään rag doll-kissa Sumppu. 

tulee maiselma. On vaan pitänyt 
opetella.”

Kokonaiset tarinat voi hallita, 
mutta vamma näkyy tekstin hie-
nosäädössä. Kirjoittaessa kaksois-
konsonantit ja jotkut lauserakenteet 
eivät hahmotu. Onnettomuuden 
jälkeen nuori Nella alkoi oireilla 
muutoinkin. 

”Liikuin jengeissä, tapeltiin, nä-
pisteltiin, viina maistui, tinneriä ja 
muutakin haisteltiin. Läheltä piti 
monesti.”

”Kerrankin nukahdin tinneri-
huuruissa lumihankeen. Aloin va-
jota pehmeään ja lämpimään. Kuu-
lin mahtavaa musiikkia, kirkas valo 
aukesi ja kutsui lähemmäs, mutta 
kaverit herättivät väkisin. Olin pit-
kään vihainen, kun eivät antaneet 
minun mennä.” 

Rajuista kokemuksista tuli var-
muus, että on olemassa jokin parem-
pi paikka. Vähitellen alkoi irtautu-

minen niistä kuvioista. 
”Oikeasti olen aina ollut kiltti. 

Vaikka olin pienikokoinen, silti aina 
kavereita puolustamassa. Ja turpaan 
tuli monta kertaa.”

Täytyy olla  
jokin suojelusenkeli
Nella kantaa kaulallaan vahvaa 
symbolia, hopeista ristiä. Nellan isä 
oli mormoni ja kotona asui välillä 
mormonipoikia. Äiti taas oli kiin-
nostunut helluntailaisuudesta. Nella 
liittyi kirkkoon ja kävi rippikoulun 
vasta aikuisena. 

”Olen ollut niin lähellä kuolemaa 
monta kertaa. On pakko olla jokin 
syy olla vielä täällä.”

Nuoruuden kohelluksista selvit-
tyään Nella on mm. tippunut hevo-
sen selästä ja raahautunut pillastu-
neen orin ja kärryjen tallomana. 

”Täytyy olla jokin ”suojelusen-

keli”, että olen voinut selvitä. Uskon 
Jumalaan, joka on luonut maailman. 
Minusta Jumala on ihmisessä itses-
sä, on kaikkialla. Eikä ihmisellä ole 
oikeutta sanoa toiselle, että oikea 
uskovainen tekee näin tai noin.”

Halosen  
runosieluista sukua
Nellan äidinäidinisä oli kuvataiteilija 
Pekka Halonen. Runosieluinen isä 
kirjoitti romaanin, jota ei koskaan 
julkaistu. Käsikirjoitus löytyi edes-
menneen tädin kaapista ja nyt Nella 
työstää sitä. 

”Kirjoitan myös sairaalaromaa-
nia. Kun ei tunne alaa, on pohti-
mista, miten kirjoittaa aidosti. Silti 
nyt olen jo onnistuneesti suorittanut 
sydämensiirron!”

Toukokuussa ilmestyy Nellan 
kirjoittama ja kuvittama satukirja 
Usvamaan Prinsessa. Esikoisen jat-

ko-osa Kirouksen uhrit julkaistaan 
syksyllä. Tulossa on myös eläinta-
rinakirja.

Peikkometsän talli Kuopion Rau-
taniemessä on ollut monelle tytölle 
toinen koti ja Nella kuin toinen äiti. 

Omista kokemuksista on ker-
tynyt kanttia keskustella nuorten 
kanssa vaikeistakin asioista ja asettaa 
rajoja. Tallilla ei sallita kiroilua tai 
tupakointia ja hevoshommissa kai-
kista säännöistä on pidettävä kiinni. 
Nyt pitkä päivätyö talleilla on vaih-
tumassa haaveeksi kirjoittamisesta 
leipätyönä. 

”Olen onnellinen, vaikkakin jo 
väsynyt hevoshommaan”, Nella hy-
myilee ja viittaa viihtyisään kotiinsa. 
”Tästä tulee hyvä mieli.” 

Kirsi Pehkonen


