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Piispa Jari Jolkkonen 
kävi katsomassa 
asuntoja tulevassa 
kotikaupungissaan.

”N yt ollaan ihan alkuvai-
heessa ja ryhdytään kar-
toittamaan eri vaihto-
ehtoja,” Jari Jolkkonen 
totesi ajettuaan maanan-

tai-aamuna seurakuntayhtymän omistaman 
tuomiorovastin pappilan pihaan. Oppilaitos-
työn käytössä olevaa pappilaa on väläytel-
ty yhtenä vaihtoehtona piispan uudeksi vir-
ka-asunnoksi.

Asunnonhaku on Jolkkosen mukaan hyvin 
haastava tehtävä. ”On varauduttava, että täs-
sä voi mennä hyvinkin pitkään.” 

Toukokuussa aloittava piispa kuvaa, et-
tä nyt haetaan ison lapsiperheen kotia, jonka 
yhteyteen tarvitaan myös hyvät työtilat.

”Piispan talo on myös hiippakunnan yhtei-
nen olohuone.”

Jolkkonen näkee, että 10- 15 kilometrin 
etäisyys kaupungin keskustasta on liian pitkä.

Tuomiorovastin pappilan lisäksi Jolkkonen 
kävi katsomassa kahta muuta asuntoa. Vir-
ka-asunnon hankkiminen kuuluu kirkkohal-
litukselle.

Osittaista työn nollaamista
”Hiukan yllätyin lomalla saatuani tiedon, et-
tä tuomiorovastin pappilalle oltaisiin kaavai-
lemassa uutta käyttöä”, oppilaitospastori Rai-
mo Hakkarainen sanoo.

Hän epäilee, onko päättäjillä käytössään 
oikeaa ja päivitettyä tietoa talon nykyisestä 
käyttöasteesta.

Kolme vuotta sitten saadut tarkoituksen-
mukaiset tilat, miljöö ja puitteet ovat Hakka-
raisen mukaan mahdollistaneet toiminnan 
laajentamisen. Uusi päänavaus ovat muun 
muassa ammattikoululaisten ryhmäpäivät, 
joiden myötä on saatu yhteys jo 750 ammat-

tikoululaiseen.
”Syksyksi on kaavailtu 30 uutta ryhmää, 

jolloin kävijämäärä nouse lähelle tuhatta. Sil-
loin voimme puhua jo nuorten aikuisten ja 
opiskelijatyön toimintakeskuksesta.”

Pappila on Hakkaraisen mukaan osoittau-
tunut myös erinomaiseksi laajentuneen nuo-

risomusiikin harjoittelu- ja toimintatilaksi.
Siirtyminen jälleen toiseen paikkaan mer-

kitsisi ainakin osittain työn nollaamista. ”Jou-
tuisimme palaamaan kymmenen vuoden ta-
kaiseen tilanteeseen.”

LEA LAPPALAINEN 

pysäkillä

Ajankohtaista

”E
ntä jos salin vaihtaisi tupa-
keittiöön, jossa rupatellaan 
yhdessä. Saa katsoa tois-
ta silmiin. Luotetaan siihen, 
että Jumala on läsnä. Se on 
kaiken avain”, Lapuan hiip-
pakunnan lähetyssihteeri 
Jukka Jämsén kyselee.

Hän näkee, että jumalanpalvelus on jotenkin puo-
lustuskannalla ja muistuttaa raamatunaikaista synago-
gajumalanpalvelusta.

”Surraan, muistellaan menetettyjä hyvä aikoja ja yri-
tetään säilyttää se, mitä voidaan”, hän sanoo.

Kristillisen jumalanpalveluksen tulisi olla toista maa-
ta. ”Suuntautua ulospäin, muuttaa maailmaa, riemuita 
ylösnousseesta ja Pyhän Hengen läsnäolosta.”

Tulija tunnistaa rakastavat silmät
Jämsén ei vain tuumaile eikä tuskaile vaan tekee. Hän 
on vetänyt viikkomessuja, jossa saarna hoituu ryhmissä 
keskustellen ja sen anti kerrotaan toisille. Esirukous syn-
tyy paikalla olevien aiheista.  

Hän kertoo ottavansa mallia apostoli Paavalista, joka 
sanoi, että jokaisella on jotakin tuotavaa messuun: lau-
lu, opetus, ilmestys, puhe kielillä tai sen tulkinta. 

”On tilaa erilaisille kävijöille. Ei kaikkein tarvitse olla 
sosiaalisia eikä toiminnallisia.”

Luterilaisena pappina hän ei tingi piiruakaan sisäl-
löstä. Saarna pitäytyy Raamattuun, uskontunnustus, Isä 
meidän -rukous ja Herran siunaus ovat omalla paikal-
laan. ”Toivon mukaan myös ehtoollinen.”

Jämsén sanoo, että jumalanpalvelukseen tullessa aa-
vistaa usein, onko talon väellä hyvä olla. ”Tulija tunnis-
taa heissä rakastavan Isän silmät.”

Paras uutinen on Jämsénin mukaan tässä: ”Kirkko-
käsikirja ja jumalanpalvelusopas antavat kaikki mahdol-
lisuudet vuorovaikutukselliseen messuun. Käytännöt 
laahaavat häpeällisesti jäljessä.”  

Raamatun sanassa on voimaa
Jämséniä pyydetään eri puolille maata opettamaan 
kutsuvan seurakunnan tunnusmerkeistä ja rukoukses-
ta, jota hän on alkanut kutsua kuuntelevaksi rukouk-
seksi.

”Lähden liikkeelle siitä, mitä Jeesus lupaa Matteuk-
sen evankeliumissa. Mitä tahansa kaksi tai kolme teistä 
yhdessä sopien maan päällä rukoilee, sen he saavat mi-
nun Isältäni taivaassa.” 

Tilaisuuksissa on opetustuokio, jonka jälkeen yhteis-

tä rukousta harjoitellaan muutama hengen ryhmissä. 
Ollaan hiljaa ja kuunnellaan.

Rukouksen jälkeen kerrotaan sille, jonka puolesta ru-
koiltiin, mitä nousi mieleen. Se voi olla kuva, kohta Raa-
matusta, virren säe, mielikuva. 

”Raamattu ei ole mykistynyt, vaikka saatamme niin 
luulla. Jumalan sanassa on voimaa.” 

Jämsén kertoo esimerkkejä kuuntelevasta rukouk-
sesta.

Ennen tilaisuutta pappi näki mielessään kuvan, jossa 
henkilöllä oli kipua suun alueella. Kirkkoiltaan tuli ien-
kivusta kärsivä nainen. Hänen puolestaan rukoiltiin ja 
kipu katosi.    

Seurakunta rukoili ennen syntymää vauvan puoles-
ta, jolla oli ultraäänessä havaittu aortan ahtauma. Syn-
tymän jälkeen vauva tutkittiin useaan kertaan ja havait-
tiin terveeksi.

Jämsénin vaimo näki mielessään henkilön kasvot ja 
kolme häneen liittyvää asiaa.  Seurakunnassa hän huo-
masi samat kasvot. Kävi myös ilmi, että henkilö oli tul-
lut tilaisuuteen kolmen edeltä nähdyn asian kanssa.

Vastaavia Jämsén kuulee viikoittain. 
Entä jos kuulee ”väärin”?
”Ei ole kysymys tiedosta vaan riittävästä vakuuttu-

neisuudesta. Silloin uskallan kertoa toiselle, mitä us-
kon kuulleeni Jumalalta. Se riittää. Näin ihminen tekee 
muutkin valintansa, työpaikan vaihdon ja lomamat-
kan.”

Jämsén sanoo, kuuntelevan rukouksen opettelu 
edellyttää turvallista ilmapiiriä, vapautta epäonnistua ja 
jatkaa harjoittelua.

”Jumalan hyvyyden kokeminen on joukkuelaji. Tär-
keintä on se, missä Kristus onnistui 2000 vuotta sitten.”

Vahvuuden perkeleellinen taakka
Karismaattisuus ei ole Suomen kirkossa valtavirtaa.  
Arkuuden takana on pelkoja ja huonoja kokemuksia 
vauhdikkaista karismaatikoista.

Jämsén on tyyneyden perikuva, eikä kova ääni ole 
hänen tyylilajinsa. ”Piispa Olavi Kares varoitti, että kris-
tityksi tuleminen ei edellytä omituiseksi muuttumista”, 
hän muistaa.

Armolahjat, luonnollisen yliluonnolliset lahjat, ovat 
Jämsénille arjen ruisleipää. ”Sain koko paketin, kun tu-
lin uskoon, eikä esimerkiksi tiedon sanoissa ollut minul-
le mitään outoa.”

Tärkeä vertaisryhmä löytyi anglikaanisesta kirkosta 
myös Suomeen rantautuneesta New Wine –verkostos-
ta.  Käänteentekevä oli verkoston johtajien retriitti, jo-

Jumalanpalvelus puolustuskannalla
Iso sali. Käsikirja. Kolea kaava. Ulkoluku. Suoritus.  Ajoiko messu lopullisesti seinään?

”Kun seurakunta herää Jumalan läsnäoloon, se alkaa palvella 
lähimmäistään”, Jukka Jämsén sanoo.

TiMO HaRTikainEn

Toukokuussa työnsä aloittava piispa Jari Jolkkonen katsasti maanantaina per-
heelleen asuntoja. Kierros aloitettiin tuomiorovastin pappilasta.

Jari Jolkkonen etsii 
piispantaloa Kuopiosta
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Kuolemantanssi 
vaihtuu elämäksi

H autajaisiin lähtiessä lapsuusperheessäni oli täl-
lainen tapa. Koko joukko kokoontui mustis-
saan pirtin pöydän ympärille ja veisasi:

 ”Käyn aina kohti kuolemaa, jos minne tääl-
lä kuljen.  Kun kerran yö mun saavuttaa, ja 

kuoloon silmät suljen.”
Virren sanat ovat vuosikymmenten jälkeen muuttuneet, 

niin kuoleman kohtaaminenkin. Kuolema on vieraantunut 
arjesta.  Hautausalan yrittäjä sanoo, että kuolemasta on tul-
lut epänormaali ilmiö. Ruumisautoa ei enää kunnioiteta lii-
kenteessä. Länsimaiseen kulttuuriin näyttää kuuluvan kuole-
man ja surun piilottaminen.

Surua ei uskalleta ulista ääneen, hautajaiset usein ovat 
mykkien kasvojen kokoontuminen. Tarvittaisiinko sururyh-
miäkään, jos murhe purkautuisi elämään kuuluvassa luon-
nonmukaisessa  järjestyksessä? 

Ehkei kuolemaa torjuta, mutta miksi sitä pitäisi ajatel-
la. Terveys, kauneus ja nuoruus kiinnostavat, ja mahdollinen 
eliniän jatkuminen liikunnan tai ruokavalion ansiosta.  

Harva kysyy evankeliumin hallitusmiehen tavoin: mitä 
minun pitäisi tehdä, että perisin iankaikkisen elämän. Kirkon 
syvimmässä sanomassa on vastaus kysymykseen, jota tämä 
sukupolvi ei kysy.

Antiikin Kreikassa ajateltiin, että kuolema ja uni ovat 
sisaruksia. 

Luther kuvaa, kuinka uskova sielu siirtyy kuolemassa nuk-
kumaan Kristuksen syliin. Ei voi enää tehdä mitään. Voi vain 
pudota syliin. 

Elämän arvo avautuu uskosta kuolemanjälkeiseen elä-
mään. Tämä on kristillisen uskon vastaus. 

Juhani Rekola kirjoittaa: ”On 
lupa uskoa, että Kuolemantans-
si on vaihtuva Elämäntanssik-
si. Tanssia johtaa Jumala, Kuo-
leman isä, joka Jeesuksen sanan 
mukaan ei ole kuolleitten Ju-
mala, vaan elävien.”

Kuolema on uusi syntymi-
nen. 

Ei kuolema läheskään ai-
na ole lempeä eikä kaunis. Äi-
tini kuolinkamppailu oli kivuis-
ta tuskallinen. Se oli pelottava 
kuolemantanssi. Silloin ei enää 
voi tehdä muuta kuin odot-
taa ja rukoilla, että Noutaja pi-
an tulisi.  

Kuolema on jättäytymis-
tä sen varaan, jota ei voi hallita. 
Suostumista siihen, että viikate-
mies voi yhtä aikaa olla sekä py-
hä että hirmuinen. 

”Käyn aina kohti taivasta, kun Jeesukseeni uskon. Kuole-
man yönkin kauhussa, saan nähdä aamuruskon.”

”Autuas osani, kun Jeesus, kanssasi, pois synnin, kuolon 
laaksosta, saan käydä kohti taivasta.”

 ✚ Kuopion seurakun-
tien perhetyönteki-
jän Pirjo Rissasen oma-
elämänkerrallinen 
taidenäyttely on avoinna 
2.4.-15.4. Pyhän Johannek-
sen kirkolla. Maalaukset 
ovat syntyneet erityis-
sielunhoitokoulutuksen 
lopputyönä, ja niihin voi 
tutustua myös iltaisin 2.-
4.4. klo 16-20. Tiistai-ilta-
na 3.4. kuullaan urkumu-
siikkia ja Rissanen on itse 
paikalla.

 ✚ ”Suomessa on kylmä 
sää ja pidättäytyväinen 
kansa, mutta niihin tottuu. Ne ei-
vät ole ongelma, kun yhteiskunta 
muuten toimii moitteetta”, sanoo 
vuonna 2008 Suomeen tullut tan-
sanialainen Greson Mgaya. Hän 
käytti eilen puheenvuoron hiip-
pakunnan maahanmuuttajatyön 
päivässä Siilinjärvellä. 

 ✚ Mgayan mukaan Afrikassa 
ei tulisi kuuloonkaan, että ihmi-
set istuvat vierekkäin tuppisuina 
bussissa. Suomalainen panee jopa 
kassinsa viereiselle penkille, että 
saa olla matkan rauhassa. Mgaya 

viimeistelee Itä-Suomen yliopis-
tossa armolahjoihin liittyvää väi-
töskirjaa. 

 ✚ Puolensataa vapaaehtoistoi-
minnan kehittämisestä Kuo-
pion hiippakunnassa kiinnostu-
nutta kokoontui viime viikolla 
Neulamäen kirkolle. Kehittämis-
päivässä kartoitettiin, mitä seu-
rakuntien vapaaehtoistoiminnas-
sa on tehty, mihin tulee pyrkiä 
ja mitkä ovat seuraavat askeleet. 
”Yhteistä ja innostavaa koulutusta 
kaivattiin”, kirkkohallituksen pro-
jektisihteeri Anne Viljanen sum-

masi päivän.
 ✚Kristillinen päihde-

työ työllistäjänä on aihee-
na laajapohjaisessa työllisyys-
seminaarissa perjantaina 20. 
huhtikuuta Kuopion vapaa-
kirkolla. Seminaarissa kuul-
laan viranomaisten ja järjestö-
jen keinoista saada vankila- ja 
päihdetaustainen takaisin yh-
teiskuntaan. ”Tarkoitus on va-
lottaa kristilliseltä pohjalta 
tehtävää päihdetyötä, jo-
ta tunnetaan verraten vähän 
Pohjois-Savossa”, ViaDia-yh-
distyksen toiminnanjohtaja 
Pekka Matilainen kertoo.

 ✚ Pauli Taskisesta kertova do-
kumenttiohjelma Henki ja elämä 
kuullaan Yle Radio 1:ssä 12. huh-
tikuuta klo 22.15 ja 14.4. klo 13.10. 
Taskinen on asunut elämänsä 
Ranta-Toivalassa, ensin maanvilje-
lijänä ja sitten kulttuurivaikuttaja-
na. Ohjaajan, kirjoittajan, näytte-
lijän, lavastajan ja puvustajan työ 
harrastajateatterissa on tullut tu-
tuksi. Ohjelman suunnittelu on 
Pirkko Peltosen ja Ossi Walliuk-
sen, joka vastaa myös äänitykses-
tä ja ohjauksesta. 

LAhjA PyyköNEN
lahja.pyykonen@evl.fi

”Ei voi 
enää tehdä mi-
tään. Voi vain 
pudota syliin.  

pääkirjoitus

ka pidettiin Kuopiossa. Verkoston papin Bruce Collin-
sin kirja Profetoimisen lahja teki vaikutuksen. ”Tunsin 
tulleeni kotiin.”

Hän uskoo, että hengellinen uudistuminen tapah-
tuu paikallistasolla. ”Sana, rukous, uskallus olla yhdessä 
heikkoja. Siitä alkaa syntyä uutta.”

Uusien löytöjen esteenä on Jämsénin mukaan se, et-

tä ihmisen on pakko olla vahva. Etenkään muiden näh-
den heikkoutta ei saa näyttää.  ”Tämä on nykyajan per-
keleellisimpiä taakkoja.”

”Ihmisen ei ole hyvä olla yksin. Ainakaan seurakun-
nassa.”

LEA LAPPALAINEN

”Ihmisen ei ole hyvä olla
yksin. Ainakaan seurakunnassa.

TERO aHOnEn

Pauli Taskinen asuu vaimonsa Railin 
kanssa Ranta-Toivalassa.

Ossi WaLLius

Jari Jolkkonen etsii 
piispantaloa Kuopiosta
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Elämän juonesta 
ja juonikkuudesta

S tephen Jay Gould esittelee teoksessaan Ih-
meellinen elämä, Burgessin esiintymä ja 
historian kulku (1991) 500 miljoonaa vuot-
ta vanhan fossiiliesiintymän. Siihen liitty-
vän keskustelun seurauksena ajatus, jonka 

mukaan luonnonvalinta ja -kehitys kulkisi vääjää-
mättä kohti monimuotoisempaa elämää ja ihmistä 
sen kruununa, on hylätty. 

Jos elämän filmi voitaisiin kelata 500 miljoonaa 
vuotta taaksepäin, uudelleen syntyvä tarina ei olisi 
sellainen kuin tuntemamme elämän tarina.

Ajatus, jonka mukaan elämällä on juoni ja että se 
on päämäärähakuinen, on pesinyt niin vanhemmas-
sa evoluutioteorian tulkinnassa kuin elämänkatso-
muksellisissa teorioissakin, kuten F. G. Hegelin his-
torianfilosofiassa ja sen johdannaisissa. Kristillisessä 
teologiassakin sen yhtenä suuntauksena on esiinty-
nyt pelastushistoriallinen historiantulkinta. 

Tuon tapaisiin näkemyksiin liittyen tulee silloin 
tällöin mietittyä, mikä on elämän tarkoitus ja mi-
ten se ilmenee tarina-
na, punaisena lankana 
ja juonena, johon oma 
elämä jäsentyisi.

Ehkä elämän ihme 
jää kuitenkin kohtaa-
matta tämän tyyppisen 
juonen olettamisen ta-
kia. Elämän arvoitus lie-
nee juonikkaampi.

Asia tuli mieleen 
katsellessani Wayne 
Wangin ohjaamaa elo-
kuvaa Smoke. Siinä ei 
ole varsinaista juonta. 
On vain Brooklynissä si-
jaitseva tupakkakaup-
pa. Sen omistaja Auggie 
ottaa päivittäin valoku-
van samasta paikasta 
liikkeensä edestä. Raa-
mit pysyvät, ihmiset, 
sää ja autot vaihtuvat.

Putiikissa parvei-
lee väkeä. Heidän pieniä tarinoitaan, melko karhei-
ta ja kipeitä, kuvataan. Tarinat jäävät vaille ratkaisua, 
mutta risteytyvät Auggien kauppaan ja liittyvät mui-
hin tarinoihin.

Smoke tuo mieleen Vanhan testamentin pilven 
erämaassa. Yksilöllisten tarinoiden risteytyminen sa-
vupilven keskellä taas tuo mieleen ristin.

Ehkä elämän tarkoitus ei liity juonen löytämiseen. 
Ehkä elämän tarkoitus on pysähtyä pilveen, johon 
liittyy risti. 

Kysymys omasta kutsumuksesta tai elämänteh-
tävästä saa ehkä vastauksen kunkin oman tilanteen 
löytämisestä kutsumuksena.

Vaikka kutsumus ja elämän tarkoitus olisivatkin 
Toisesta lähtöisin, näitä ei ehkä löydä oman elämän-
sä ulkopuolelta. Voi olla eksymistä astua omasta tari-
nastaan juoneen, joka onkin tekaistu sepite.

On juonikkaampaa ottaa joka päivä ristinsä ja on 
iso kysymys nähdä tilanteensa 

kutsumuksena. 

PETRI 
jÄRVELÄINEN

kirjoittaja on 
teologian 
tohtori ja 

Portaanpään 
kristillisen 

kansanopiston 
rehtori.

”Ehkä 
elämän 
tarkoitus 
on pysähtyä 
pilveen, 
johon liit-
tyy risti.

Kelloseppien kortteli

kolumni

kirkon kulmilta

M
issa Vitae -musiikkiteoksen har-
joittelu on loppusuoralla Puijon 
seurakunnassa. Ensi viikonlop-
puna hiotaan Poukaman leirikes-
kuksessa isolla joukolla auki ole-
via kohtia.

H-hetki on 15. huhtikuuta illan-
suussa Puijon kirkossa, jolloin eri-

laista messua vietetään musiikin, draaman ja improvisaation 
ryydittämänä.

Idea syntyi puolitoista vuotta sitten. Kanttori Joona Saras-
te huomasi, että keväällä 2012 tulee kuluneeksi sata vuotta Ti-
tanic-laivan uppoamisesta. Suuronnettomuus vei meren poh-
jaan yli 1500 ihmistä.

Sarasteen mielessä alkoi raksuttaa. ”Kirkkoa verrataan lai-
vaan, ja myös kirkkolaiva on vuosien saatossa purjehtinut 
myrskystä toiseen.”

Hän otti ajatuksen puheeksi työtoverinsa Heikki Hyvä-
risen kanssa, joka syttyi yhteiselle projektille. Tiimiin saatiin 
mukaan myös yhteisötaiteilija Ulla Remes. Kahden päivän ta-
pahtuman nimeksi tuli 100Titanic. 

”Haluamme nostaa keskusteluun kirkkolaivaamme keikut-
tavia aiheita. Ja saada ihmiset kiinnostumaan ja kyselemään, 
mitä Jumala Raamatussa puhuu”, pastori Hyvärinen kuvaa.

”Yksi viestimme on tämä: Ei kannata taistella toisia, vaan 
syntiä vastaan”, Saraste lisää.  

Messu nostaa esiin kysymyksiä. Mikä meidät pelastaa? Ku-
ka vie perille? Kirkkolaivaa ei messussa upoteta. ”Vastauksia 
ja turvallisia näköaloja siintää taivaanrannalla”, Hyvärinen ker-
too.

Keskustelua 
uskon perusteista
Saraste on kantanut tulevasta viikonlopusta kovimman hien ja 
kulkenut messun matkasaarnajana monet reissut. Yksi rupeama 
lauluryhmien kanssa vietettiin ilman  ainuttakaan laulua.

”Tutkimme kirkosta kertovia lehtileikkeitä.”
Missa Vitae on seurakunnassa tavallisesta poikkeava, työ-

alat ylittävä yhteistyöhanke. Viikonlopun urakkaan on lupau-
tuneet muun muassa emännät, lasten- ja nuoriso-ohjaajat. 

Musiikkimies kun on puikoissa, äänitehosteilla on messus-
sa osuutensa kuoroimprovisaation ja puhekuorotekniikan lo-
massa. Musiikin kirjo ulottuu 1200-luvun sävellyksistä tämän 
päivän hengellisiin lauluihin.

Seurakunnan kuoroista Kirkkokuoro, Verso, Kutsu yhtey-
teen -lauluryhmä, Päivärannan lapsikuoro ja nuorten laulu-
ryhmä saavat vahvistuksekseen Vox Nova-lauluyhtyeen, sel-
listin, lyömäsoittajan ja kanteleorkesterin Konservatoriolta.  
Ryhmät laulavat omaa ohjelmistoaan, kuten myös uusia kap-
paleita. 

Saraste on säveltänyt messuun Prologin, Kyrien ja ehtool-
lismusiikkia. 

Missa Vitae -messu kertovat, että Saraste viihtyy proses-
seissa, epämukavuusalueilla ja kehottelee muitakin heittäyty-
misen tielle.

”Aluksi voi tulla hämmentynyt olo, mutta yhdessä tekemi-
nen on hauskaa. Aito ja sydänten välinen yhteys saa aikaan yl-
lättävää kommunikaatiota.”

Hän ymmärtää, että kun on totuttu perinteisiin kaavoihin, 
erilaisen messun rakentaminen voi tuntua oudolta.

Missa Vitae –musiikkiteos  lupaa pysäyttää
100Titanic kysyy, mikä kirkkolaivaa keikuttaa.

A apelin liikekeskuksen pai-
kalla sijainnutta puutalo-
korttelia voidaan hyvällä 
syyllä kutsua kelloseppien 
kortteliksi.

Kauppakadun, Hallikadun, Lapin-
linnankadun ja Haapaniemenkadun 
välinen kortteli muodostui kolmes-
ta Kauppakadulta Lapinlinnankadulle 
ulottuvasta tontista. 

Korttelin vanhin rakennus oli to-
rin reunalla keskimmäisenä oleva. Se 
oli pystytetty 1820-luvulla samoihin ai-
koihin triviaalikouluksi rakennetun ly-
seon kanssa ja koulun rehtorit asuivat 
siinä ennen kuin se 1860-luvulla joutui 
kirjansitojamestari Johan Silvendoisel-
le ja myöhemmin Gustaf Raninille, J. F. 
Malmborgille ja Hallmaneille. 

Asuinhuoneet väistyivät myymälöi-
den tieltä ja 1900-luvun alkukymme-
ninä kyseisessä talossa toimi Pietarista 
kotiseudulleen palanneen Johan Vik-
tor Toivasen perustama Kulta- ja kel-
losepän liike, jonka toimintaa hänen 
poikansa Vieno ja Väinö Toivanen jat-
koivat ensin samalla paikalla ja myö-
hemmin muualla.

Mutta Toivanen ei ollut korttelin ai-
noa kelloliike. Kuopiolaiset muistavat 
hyvin kelloseppä Soinisen, jonka myy-
mälä sijaitsi Hallikadun puolella ensin 

Kauppakadun kulmassa ja myöhem-
min Lapinlinnankadun kulman aitassa. 

Soinisen liike toimi tontilla sata 
vuotta. Mutta Kalle Soininen vanhem-
man 1800-luvun lopussa ostaman kel-
losepänverstaan historia ulottuu sa-
malla paikalla vieläkin kauemmas. 
Soininen osti liikkeen oppi-isältään 
Antti Hätiseltä. Tämä puolestaan oli 
jatkanut Adolf Partasen liikkeen toi-
mintaa ja Partanen taas oppi-isänsä A. 
F. Eklundin 1860-luvulla perustamaa 
verstasta. 

Siltä ajalta periytyivät myös Hallika-

dun varren rakennukset niin liike- kuin 
asuintalokin samoin kuin myymäläk-
si muutettu hirsi-aitta, joka nyt jatkaa 
uutta elämäänsä Kumminaittana alem-
pana Hallikadun varrella.

Näistä korttelin 1800-luvun kellose-
pistä Adolf Partanen oli se, jonka teh-
tävänä oli kaupunkikellojen  vetämi-
nen. Viikottaiseen kierrokseen sisältyi 
Tuomiokirkon tornikello samoin kuin 
kaupungintalon kello. Hän huoleh-
ti myös liikkeiden ulkopuolella olevista 
ajannäyttäjistä.

hELENA RIEkkI

MaRdiROs sanOukian/ kuOpiOn kuLTTuuRiHisTORiaLLinEn MusEO

Kelloseppien kortteli Kuopiossa sijaitsi puutalokorttelissa Aapelin 
liikekeskuksen paikalla. 
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JOOnas vÄHÄsÖYRinki

Sylillinen kirjoja kerrallaan

K uopion kaupunginkirjasto täyttää tänä 
vuonna 140 vuotta. Syntymäpäiväjuhlaa 
vietettiin viime viikolla. Leväsellä asuva, kir-
jaston suurkuluttaja Ilpo Kauhanen lähet-
tää erityisesti kotikirjastonsa Jynkän rouvil-

le terveisiä ja onnitteluja.

Käytätkö kirjastoa?

“Säännöllisesti. Kannan aina sylillisen kirjoja kerrallaan, 
noin kuukausittain. Meillä ei ole kotona kirjahyllyä, en-
kä osta kirjoja, mutta kirjastostahan niitä löytyy. Kirjas-
ton nettipalvelu on myös mainio.”

Mistä lukuharrastus on lähtenyt?

“Olen perinyt luke-
misen ahneuden 
äidiltäni. Löysin äs-
kettäin ensimmäi-
sen kirjastokort-
tini, vuodelta 1967. 
Lapsuudessani Lep-
pävirralla kirjasto 
oli koulun yhtey-
dessä.”

Mitä ja missä lu-
et?

“Kertomakirjalli-
suutta. Nykyään 
ennen kaikkea suo-
malaisten kirjailijoiden. 
Dekkareita luen paljon, mutta myös 
henkilöhistoriaa. Kirja kulkee aina 

käsissä, sekä kesällä veneellä että anoppilassa. Ennen 
nukkumaanmenoa luen aina enemmän tai vähemmän.” 

Miksi luet? 

“Lukeminen tyhjentää pään arkijutuista. Siinä pääsee 
muuhun maailmaan. Se on minulle ajankulua. Mie-
luummin luen kirjaa kuin katson televisiota.”
Miten valitset teoksen?

“Lehdistä saa lukuvinkkejä. Monesti katson kirjailijan 
nimen ja luen takakannen. Niiden perusteella teen pää-
töksen. Jos kirja ei kolahdakaan ensimmäisten sivujen 
perusteella, voin jättää sen kesken. Tosin sitä tapahtuu 

harvoin. Kirjastossa katson tänään pa-
lautetut -hyllyt.”

Millainen on hyvä kirja?

“Se saa otteeseensa ja viihdyttää, 
laittaa joskus pohtimaan ja herät-
tää tunteita. Pidän myös, että tari-
nassa on huumoria. Ja onnellinen 
loppu kruunaa hyvän kirjan.”

Löytöjä vuosien varrelta?

“Presidenteistä kertova sar-
jassa oli mielenkiintoises-
ti kuvattu heidän perhe- ja 
yksityiselämästään. Ne piti 
lukea kaikki. Myös esimer-
kiksi Jari Tervon ja Kari 
Hotakaisen tyyppinen ker-
ronta nappaa.”

hANNA kARkkONEN

mitä mielessä?
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Hinta 194 euroa, josta
Kela-korvaus n. 80 euroa

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

• kiinteistöosakeyhtiöt • palvelutalot • veteraanitalot • senioritalot

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

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

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

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

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

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

Kodin Kukkapalvelu
Kuninkaankatu 26, keskusta •  p. 2612 438

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

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

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

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

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

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

•  MA-PE 9-18, LA 9-15, SU 10-15

Missa Vitae –musiikkiteos  lupaa pysäyttää
100Titanic kysyy, mikä kirkkolaivaa keikuttaa.

”Tarvitaan tosi paljon lämmitte-
lyä, mutta se kannattaa. Ihmisen al-
kavat avautua ja  luottaa toisiinsa.” 

Hän toivoo, että erilaisuudessaan 
hätkäyttävä messu saisi aikaan jat-
koa. ”Jos syntyy rakentava keskuste-
lua uskon perusteista, olemme on-
nistuneet.”

 Puhalletaan 
myrskytuuleen
Messun aattona lauantaina 14. huh-
tikuuta järjestetään koko perheen ja 
työpajojen merellisten aiheiden toi-
mintapäivä, jonka on suunnitellut 
Ulla Remes. Hän myös ohjaa yhtei-

sötaideteoksen rakentamista. 
Kirkon aulassa vastaan tulee val-

tava pelastusrengas, joka kutsuu ky-
symään, mikä pitää minut pinnalla. 

Lapset voivat törmäillä jäävuo-
reen, kilpailla myrskytuulen puhal-
tamisessa, taiteilla laivan matkus-
tajia ja maalata vanhaa venettä. 
Saraste laulattaa ja Hyvärinen ve-
tää bibliodraamaa.  Rauhaa kävijälle 
tarjoaa hiljainen huone. 

Lounas katetaan puolen päivän 
aikaan. Sen tuotto tulee Yhteisvas-
tuukeräykselle. 

LEA LAPPALAINEN

”Ei 
kannata 
taistella 
toisia, vaan 
syntiä vastaan.
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Juhla Muuruvedellä
 ✚ Kuoromessu Muuruveden kirkossa pal-
musunnuntaina klo 19. Satu Väätäisen 
tehtävään siunaaminen. Kirkkokahvit 
messun jälkeen seurakuntatalossa noin 
klo 20.30. Iltakahvit ovat samalla Mik-
ko Huhtalan lähtö- ja Satu Väätäisen tu-
lokahvit. 

Musiikkia 
ja konsertteja

 ✚ Laulumusiikin konsertti Siilinjärven 
seurakuntatalossa perjantaina 23.3. klo 
19. Ossi Jauhiainen, tenori, Anne Heis-
te, piano.

 ✚ Konsertti Puijon kirkossa tiistaina 27.3. 
klo 19. Puijon kamarikuoro ja Sibelius-
Akatemian lauluyhtye. Vapaa pääsy.

 ✚ Iltamusiikki Siilinjärven kirkossa tiis-
taina 3.4. klo 19. Sola Gratia -kuoro ja 
Nuorten kuoro johtajanaan Vesa Kajava.

 ✚ Musiikkilukion hiljaisen viikon kon-
sertti Alavan kirkossa keskiviikkona 4.4. 
klo 19.

 ✚ Konsertti Alavan kirkossa sunnuntai-
na 8.4. klo 19. Joose Vähäsöyrinki, Ve-
sa Kajava.

Yhteisvastuulle
 ✚ Yhteisvastuukonsertti Alavan kirkos-
sa keskiviikkona 21.3. klo 19. Ohjel-
ma 10 €.

 ✚ Konsertti Puijon kirkossa keski-
viikkona 21.3. klo 19. Outi Keskisipi-
lä, Aissa Bah ja Puijon kamarikuoron 
kvartetti. Ohjelma 5 € 

 ✚ Siilinjärvellä kaupataan arkienkelei-
tä arjen töihin. Parituntiset palvelukset 
huutokaupataan Siilinjärven seurakun-
tatalolla sunnuntaina 15.4. klo 15 alka-
vassa Pienestä kiinni -kahvitilaisuudessa. 

Huutojen lähtöhinta 20 €, tuotto 
Yhteisvastuulle. Ennakkotarjo-

ukset 31.3. saakka puh. 044 
728 4642 tai eija.laitanen@
evl.fi. Lista huudettavista ar-

kienkeleistä tehtävineen ja en-
nakkohuutoineen on nähtävillä Siilinjär-
ven seurakunnan nettisivuilla. Huudot 
tulevat voimaan vasta itse huutokau-
passa vahvistettuina.

 ✚ Kamarikuoro Vox Novan konsertti 
Muuruveden kirkossa sunnuntaina 25.3. 
klo 19. Heikki Halme johtaa. 

 ✚ Myyjäiset Särkiniemen seurakuntatalos-
sa lauantaina 24.3. klo 11.

 ✚ Kirpputori Siilinjärven seurakuntatalos-
sa lauantaina 24.3. klo 9–13. Paikkavara-
ukset (10 €/pöytä) viim. 23.3. puh. 044 
728 4660.

 ✚ Hernekeittoa Petosen torilla torstaina 
29.3. klo 10-14. 

 ✚ Myyjäiset ja kirppari Inkilänmäen seu-
rakuntatalossa lauantaina 31.3. klo 10-13. 

 ✚ Myyjäiset Männistön Vanhassa kirkos-
sa lauantaina 31.3. klo 10-12. Varaa kirp-
putoripöytä, vuokra 20 € YV:lle, myyn-
tituotto jää myyjälle. Sitovat varaukset 
Kirsi Niskaselta, puh. 040 4848 407.

Pääsiäinen ja vapaus
 ✚ Vapauteen –tapahtuma Petosen seu-
rakuntatalossa 25.-27.3. klo 18-21. Vanhan 
testamentin pääsiäiskertomusta avaa-
massa rovasti Pekka Heiskanen. Loppu-
puheenvuoro tiistaina piispa Matti Sih-
vonen. Hyvän sanoman illat joka ilta klo 
19, tarjoilu klo 17.30 alkaen. Esirukousta 
ja sielunhoitoa. Järjestäjinä Suomen Raa-
mattuopisto, Kallaveden seurakunta ja 
Agricola-Opintokeskus.

Siilinjärvellä 
tanssitaan

 ✚ ”Tanssi maailmalle” -iltapäivässä Siilin-
järven seurakuntatalolla lauantaina 14.4. 
klo 11–13.30 voi osallistua kahdelle tans-
situnnille oman ikäryhmän ja kiinnos-
tuksen mukaan. Tarjolla mm. streetiä, 
hiphopia, afrikkalaista tanssia, nykytans-
sia, lattareita ja ikääntyneille tuolijump-
paa. Maksulla tuetaan seurakunnan lä-
hetystyötä. Tiedustelut anne.roivainen@
evl.fi, puh. 044 7284653 tai agape.tans-
si@gmail.com. 

Gospelia kirkossa
 ✚ Gospelmessu Alavan kirkossa lauantai-
na 24.3. klo 18. Messu liittyy Sininuoriso-
liiton harraste- ja nuorisopäiviin. 

 ✚ Gospelmessu Alavan kirkossa sunnun-
taina 15.4. klo 10. Sibelius-Akatemian 
gospelkuoro.  

kirkkojakoti@evl.fitapahtuuhyvää 
pääsiäistä
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La”Jeesus, taivaan kuningas,

kuolon vallan voitti.
Jälkeen pitkäperjantain 
näin pääsiäinen koitti.”

Virsi 88:3

 ✚ J. S. Bachin Johannes-passio Tuomiokir-
kossa sunnuntaina 1.4. klo 18. Kuopion Tuo-
miokirkon Kamarikuoron solisteina Anssi 
Hirvonen, evankelista, Johanna Rusanen-
Kartano, sopraanoaariat, Mari Hautaniemi, 
alttoaariat, Ville Rusanen, Pietari, Pilatus, 
Jussi Merikanto, bassoaariat, Ilkka Vihavai-
nen, Jeesus, Ari Kettunen, Servus sekä Mar-
ja-Leena Vuori, Ancilla. Johtaa Atso Almila, 
kuoron harjoittanut Pertti Rusanen. Ohjel-
ma 15 €.

 ✚ Hiljaisen viikon Luukas-passio Kallave-
den kirkossa maanantaina 2.4. klo 19. Sep-
po Pänkäläisen säveltämänä, Luukkaan 
evankeliumin mukaan. Kallaveden kirkko-
kuoro Anna-Mari Linnan johdolla, Joona 
Saraste, evankelista, Arto Löppönen, Jeesus, 
Outi Keskisipilä, urut.

 ✚ Hiljaisen viikon virsi-ilta Riistaveden seu-
rakuntatalossa maanantaina 2.4. klo 18. 

 ✚ Jukka Kankaisen ”Luukas-passio” Alavan 
kirkossa tiistaina 3.4. klo 18.30. Alavan kirk-
kokuoro, joht. Ossi Jauhiainen. Luigi Che-
rubinin Requiem. Kuopion musiikkilukion 
kuoro, Oulun musiikkilukion kuoro, Kuopi-
on kaupunginorkesteri, johtaa Rauno Tik-
kanen.

 ✚ Pääsiäiskuvaelma, hiljaisen viikon eh-
toolliskirkko ja arkinen ateria Neulamä-
en kirkossa tiistaina 3.4. klo 11.

 ✚ Kirkkonäytelmä ”Valtakunnan salai-
suus” esitetään Tuomiokirkossa maanan-
taina 2.4. klo 12, keskiviikkona 4.4. klo 17, 
perjantaina 6.4. klo 18.  Mika Waltarin Val-
takunnan salaisuus -romaanin pohjalta kä-
sikirjoitettu kirkkonäytelmä. Ohjaus Auli 
Poutiainen, esittää Tuomiokirkkoseurakun-
nan näytelmäpiiri. Kesto n. 30 min.

Sinun puolestasi annettu
 ✚ Kiirastorstain messu Tuomiokirkossa, Ala-
van, Kallaveden, Karttulan, Puijon, Päivä-
rannan, Riistaveden, Juankosken Ylösnou-
semuksen, Kaavin, Muuruveden, Säyneisen, 
Siilinjärven ja Vuorelan kirkossa klo 19.

 ✚ Männistön Vanhassa kirkossa ja Tuusnie-
men kirkossa klo 18.

 ✚ Vehmersalmen kirkossa klo 20. 

Kristus on ylösnoussut
 ✚ Pääsiäisyön Taize-messu Alavan kirkos-
sa lauantaina 7.4. klo 22. Pääsiäisyön mes-
su Tuomiokirkossa klo 23 ja Vuorelan kir-
kossa klo 23.

 ✚ Pääsiäisateria sunnuntaina 8.4. klo 11 Päi-
värannan kirkossa. Kanakeitto, pääsiäismu-
nat, kahvi ja pasha. Aterian jälkeen pääsi-
äispäivän messu klo 13.

 ✚ Messu ”Emmauksen tien kulkijat” ja is-
raelilainen pääsiäisateria Alavan kirkossa 
maanantaina 9.4. klo 13. Aterian hinta aik. 
12 €/lapset alle 12 v. 6 €/ alle 4 v. ilmaiseksi. 
Katso tarkemmat tiedot s. 15. Tuotto Ala-
van seurakunnan nimikkolähettien Sirpa ja 
Roy Rissasen työhön sekä Jad Hashmonan 
työhön Israelissa.
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Anna 
ylösnou-
semuksen 
ilon vallata 
meidät, jotka 
emme ilman 
sinua pääse 
surustamme 
ja kaipauk-
sestamme.

”Kristus on ylösnoussut.” Pääsiäisyön messu Tuomiokirkossa klo 23.
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Konna ja kilpi vie-
railee Perheen 
pyhässä Kaavin 

seurakuntako-
dissa sunnun-
taina 25.3. klo 
13.

Piispa Wille Riekkisen lähtösaarna 
Tuomiokirkossa sunnuntaina 15.4. 
klo 10. Kirkkokahvit messun jälkeen 
kirkonmäellä.

Professoi Paavo Kettunen saarnaa 
Puijon kirkossa sunnuntaina 1.4. Mes-
sun jälkeen luento "Anteeksiantanus 
syyllisyyteen vai vapautus häpeästä". 
Perjantaina 13.4. Kettunen luennoi 
Kuopion NNKY: llä klo 13.
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 ✚ Snellmania: Yliopiston vuosipäivän juh-
la 21.3. klo 13, pääpuhuja kirjailija Sirpa Käh-
könen. Puhujina myös yliopiston rehtorei-
ta, musiikkiesityksiä. Avoin kaikille, lopuksi 
kahvit.

 ✚ Galleria G 12 (Minna Canthin katu 15): Juk-
ka Huhtala, Godlike 30.3. asti; Riikka Kerä-
nen 31.3.–20.4.

 ✚ Galleria Carree (Kauppak.13): Marja-Liisa 
Jokitalon maalauksia 1.4. asti.

 ✚ Kuopion pääkirjasto: Carmen ja Robert 
Pennanen: Taika vaihtuu 19.–31.3.

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

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

 ✚ Skeittarit museossa 19.1.–9.9. (3. krs).
 ✚ Museon alasalit: Emäntä, näyttely maa-
seudun vahvoista naisista 8.2.–29.4.

 ✚ Kuopion museo: Vaatteet varoja myöten. 
Pohjoissavolaista pukeutumista 1800-lu-
vulla 31.1.2013 saakka.

 ✚ Kuopion taidemuseo (Kauppak. 35), Noo-
ra ja Kimmo Schroderus: Maailma; Prinses-
sa ja valtakunta 20.5. asti.

 ✚ Korttelimuseon Näyttelysali (Kirkkok. 
22): Kummitustarinoita, Tuire Kurikan ku-
via ja pohjoissavolaisia tarinoita 6.5. asti.

 ✚ Kuopion Musiikkikeskus: Sinfoniasarja VI, 
Kuopion ja Mikkelin kaupunginorkesterit; 
Sascha Goetzel, kapellimestari; Benjamin 
Schmid, viulu 22.3. klo 19. 
Sinfoniasarja VII, Kuopion kaupunginor-
kesteri; Frank Shipway, kapellimestari 29.3. 
klo 19. 
Sinfoniasarja VII, Kuopion kaupunginor-
kesteri; Grant Llewellyn, kapellimestari; Iri-
na Zahharenkova, piano 12.4. klo 19. 
Romanikulttuuripäivät 14.–15.4. Näyttely ja 
seminaari sekä konsertti la klo 18. Hengelli-
nen tilaisuus su 15.4. klo 14.

 ✚ Jazzklubi: Joonathan Rautio trio 23.3. klo 
21; Das Kapital (Saksa–Tanska–Ranska) 
14.4. klo 21.

 ✚ Kuopion Kaupunginteatteri: Kalenteri-
tytöt, Loukussa (30.3. klo 19.15 viim.esit.), 
Katrina ja Jessikan pentu sekä Remontti-
jengi jatkavat. 

 ✚ Studio: S.O.S. ensi-ilta 27.3. klo 19.15.
 ✚ Suuri näyttämö: Pekka Töpöhäntä, ensi-il-
ta 28.3. klo 18.30.

 ✚ Kuvakukko, Kava, Woody Allen: Annie Hall 
(S) 26.3. ja Vera Chytilová: Tuhatkaunokit 
(S) 16.4. klo 19. 
Hopeatähti: su 8.4. klo 12 Ben Hur (K11, kes-
to 4 t. sisältää väliajan); Rautarouva (K12) 
17.4. klo 13. Keskusteluvieraana valtioneu-
vos Riitta Uosukainen. 

 ✚ Finnkino:  The Metropolitan Opera, Ma-
non (S) 7.4. klo 19 (kesto 4 t 8 min).

 ✚ Musiikkikeskus, Itä-Suomen hovioikeus: 
Oikeamielisyys ja riippumattomuus -semi-
naari 30.3. klo 14, vapaa pääsy.

 ✚ Kulttuuriareena 44: vielä 23.3. klo 19 Vic-
tor! Elämää kuvien takana; Kuopion yliop-
pilasteatteri: Elämäsi valinta – Ihmislauta-
peli 25. ja 27.3. klo 19., 1.4. klo 15, 3.4. klo 19.

”J
os joku valit-
taa, ettei ole mi-
hin mennä, hän 
ei tiedä,mistä pu-
huu ”, painotalon  
markkinointijoh-
taja Anu Tuovi-
nen huoahtaa se-

lattuaan Kirkko ja koti -lehteä.
Tuovinen työskentelee vajaan 20 

hengen perheyrityksessä. Ankaralla 
työllä on  sinnitelty monet turbulenssit 
90-luvun lamavuosista tähän päivään. 
Lomautuksilta on vältytty. Digituotan-
toon investoidaan vuosittain.

”Tulevaisuuteen pitää 
panostaa, muttei yliroh-
keasti”, Tuovinen sanoo.

Minuuttiaikataulun 
kanssa elävä Tuovinen pi-
tää tärkeänä yhteyttä 
seurakuntaan.  Yhteys on 
perua lapsuuskodista. 

”Saan siitä voimaa päi-
vittäin. Nyt olen siirtä-
mässä samaa eväspakettia 
lapsellemme. Meillä laule-
taan iltalaulut ja luetaan 
iltarukoukset.” 

Yrityselämä on toisel-
la tavalla vaativaa kuin 
palkkatyö. Kilpailu pakot-
taa jotkut lopettamaan ja 
muut yrittämään entistä 
kovemmin, jaksamaan ää-
rirajoille.  

 ”Seurakunta tukee. 
Messusta saan lohtua, sa-
moin lauluista ja niiden 
sanomasta. Laulan Tuo-
miokirkkoseurakunnan 
kamarikuorossa, jossa harjoitellaan nyt 
Johannes-passiota.”

Anu Tuovisen perheessä odotettiin 
lasta pitkään. Toivottiin ja rukoiltiin.  

”Saatuamme adoption kautta po-

jan Filippiineiltä koen ääretöntä kiitol-
lisuutta.”

Uusi perheenjäsen on auttanut äi-
tiään hidastamaan vauhtia. ”Nukun 
hyvin, en lähde juoksujalkaa töihin. 
Opettelen delegoimaan ja pyrin itse ha-
kemaan lapsen päiväkodista.”  

”Puhutaanko 
minun asioistani?”
Yrittäjille on järjestetty kirkkopyhiä jo 
vuosikymmenten ajan.

”Kävijöiden kokemus on, että tässä 
jumalanpalveluksessa puhutaan minun 
asioistani”, pastori ja 25 vuotta yrittäjänä 

toiminut Mikko 
Lännenpää Lah-
desta kertoo. Hän 
saarnaa ensi sun-
nuntaina Puijon 
kirkossa.

Lännenpää us-
koo, että kun mes-
sun valmisteluun 
osallistuu ”omaa 
porukkaa” , se ma-
daltaa yrittäji-
en kynnystä tulla 
kirkkoon.

Seurakun-
nan yhteistyö-
kumppanina on 
usein ollut Suo-
men Liikemies-
ten Lähetysliitto ja 
paikallisia yrittäjä-
järjestöjä.

Kirkkopyhien 
kolehdeilla on tu-
ettu muun muas-
sa mikroyrityshan-

ketta Etelä-Afrikassa. 
Myös valtio tukee hanketta, jolla on 

vuosina 2005-2009 koulutettu 2000 
mikroyrittäjää. Moni kaupunkien köy-
himmillä alueilla ja maaseudulla asuva 

nuori, nainen ja työtön on päässyt yrit-
tämisen alkuun.

Yrittäjien kirkkopyhässä Puijon kir-
kolla esitellään Kirkon Ulkomaanavun 
siipien alla toimivaa Naisten pankkia, jo-
ka starttasi Kuopiossa viime vuonna.  
Vieraaksi tulee  ohjausryhmän puheen-
johtaja Ritva Ohmeroluoma.

Kuka saa 
puhua ahneudesta?
Kirkolla on työpaikkapappeja ja monia 
muita yhteyksiä työelämään ja ay-liik-
keeseen, mutta vähemmän yrittäjiin. 

Kirkon yhteiskunnallinen työ keskit-
tyy pääosin palkansaajien hyvinvoinnin 
kysymyksiin. 1990-lama polkaisi pystyyn 
vuotuiset työttömien ihmisoikeuspäi-
vät.

Lännenpää on vakuuttunut, että 
kirkko on yrittäjien puolella, vaikka kir-
kon johto ei kovin kattavasti heidän 
maailmaansa tunne.

”Joskus tulee tunne, että kirkon ja 
elinkeinoelämän välillä on ymmärtä-
mättömyyden muuri. Kirkko ei saisi nä-
köjään puhua ääneen esimerkiksi ta-
loudesta ja ahneudesta, koska se ei ole 
kirkon osaamisaluetta.”’

”Kun samasta asiasta puhuu yritys-
johtaja tai presidentti Sauli Niinistö, se 
sopii ja kaikki nyökyttelevät.”

Yrityksen kuuluu tuottaa voittoa. 
Lännenpäälle on päivänselvää, että yrit-
täjälle kuluu myös oma siivunsa yhteis-
kunnallisesta vastuusta. 

”Täytyy pitää huolta työntekijöistä 
ja ympäristöstä, omilla kulmilla ja glo-
baalisti.”

LEA LAPPALAINEN

Yrittäjien kirkkopyhää vietetään Mari-
anpäivänä 23.3. Puijon kirkossa. Mikko 
Lännenpää saarnaa.

Tässä jumalanpalveluksessa 
puhutaan minun asioistani

maalisvinkit

”Kirkko on 
yrittäjien puolel-
la, vaikkei kir-
kon johto heidän 
maailmaansa 
tunnekaan.

Yrittäjiä kutsutaan Puijon kirkkoon ensi sunnuntaina.

Anu Tuovinen, kuopiolaisen painotalon markkinointijohtaja iloitsee seurakuntien monipuolisesta toiminnasta. Hän laulaa 
Tuomiokirkkoseurakunnan kamarikuorossa.

 TiMO HaRTikainEn

Historiallinen ja raamatullinen 
elokuva vuodelta 1959 Kuvakukossa, 
Hopeatähti-näytös 8.4. klo 12. William 
Wylerin ohjaaman Ben-Hurin pääosassa 
on Charlton Heston
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Maija ja Aino Hyttinen tutkivat Tuomio-
kirkon alttaritaulun Jeesusta ristillä.
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A
ino ja Maija Hyt-
tinen hengähtävät 
Tuomiokirkon pää-
ovella. Pitkä käytävä 
houkuttelee juoksu-
pyrähdykseen. Py-
sähdys tulee alttari-
kaiteella.

”Jeesus. Eikö siihen satu, kun on nau-
lattu?”

Alttaritaulun ihmiset näyttävät surulli-
silta. ”Ne itkee, koska ovat köyhiä. Niille pi-
täisi antaa rahaa.”

”Pääsiäiskertomus ei ole vaikea. Perus-
asioiden avaamisessa ja painotuksissa py-
rin olemaan tarkka”, lastenohjaaja Mervi 
Rajahalme kuvaa.

Hän pitää tärkeänä, että kärsimyskerto-
musta ei kiedota pumpuliin. ”Sillä Jeesus ei 
ole mikään pehmo.”

”Olennaista on valita sellaiset kieliku-
vat, jotka sopivat lapsen ajatteluun eivätkä 
aiheuta hänelle pelkoa.”

”Teen selväksi, että Jeesusta ei jätet-
ty ristille ja hän pääsi pois kivellä suljetus-
ta haudasta.”

Papalla taivaassa 
isot juhlat 
Tuomiokirkkoseurakunnan lasten pääsiäis-
kirkot vietetään hiljaisella viikolla.

”Lähdemme liikkeelle pääsiäisaamus-

ta haudalla, jonne ilmestyy enkeli”, pastori 
Sari Kärhä kertoo.

Perhetyössä toimiva Kärhä sanoo, et-
tä lapselle elämä ja kuolema ovat luonte-
via kysymyksiä. ”Niitä ei lokeroida, kuten 
aikuinen tekee.”

Kun Kärhän isä kuoli, asia kerrottiin si-
saren leikki-ikäiselle Enni-tytölle.

”Oli kylmä talvi-ilta, taivaan ranta heh-
kui aniliininpunaisena. Siihen Enni totesi, 
että nyt taivaassa on papalle isot juhlat ja 
taivaan Isä koristellut kaiken kauniiksi.”  

”Kerran lasta jäi askarruttamaan ristiin-
naulitsemisen paikka. Hän pinnisteli muis-
tiaan ja kysyi, oliko se tulivuori”, Rajahal-
me muistaa.

Hyvä ja paha ovat läsnä piinaviikon ta-
pahtumissa ja ihmisten valinnoissa. ”Ker-
hossa on puhuttu, että kiusaaminen ja 
varastaminen ovat väärin”, Rajahalme ker-
too.

Turvallisen ja hyväksyvän ilmapiirin 
luomista pidetään kerhoissa tärkeänä. Sil-
loin voidaan käsitellä  myös hiljaisen vii-
kon tapahtumien herättämiä tunteita: pel-
koa, vihaa, iloa.  

”Usein rauhallinen tunnelma auttaa. 
Eri aistein kokeminen on kerholaisille tär-
keämpää kuin pelkkä tieto”, lastenohjaaja 
Kirsi Suolaniemi sanoo.

”Kolmivuotiaalle kerrotaan lyhyemmin, 
viisivuotinen on kiinnostuneempi ja jaksaa 

kuunnella enemmän,” lastenohjaaja Merja 
Manninen muistuttaa.

Kidutus, kuolema  
ja ristinpuu
Mitä kaukaisempi kristinuskon sisältö on 
omasta tavallisesta arjesta, sitä karmivam-
malta pääsiäiskirkon rutiinisisällöt alkavat 
vaikuttaa, kirjoittaa pastori Anita Ahtiai-
nen Pyhäkoululehdessä.

Kirkko opettaa, että kuolema ja risti, 
kidutusväline julistavat ylösnousemusta 
ja luottamusta. ”Tämä on paradoksi.  Jos 
kristinusko ei olisi minulle läpeensä tuttua, 
pitkäperjantain väkivalta tuntuisi kauhis-
tuttavalta.”  

Kristikansa juhlii pääsiäisenä synnin ku-
kistumista.

Ahtiainen toteaa, että synti kuuluu 
kristinuskon ihmiskuvaan. Lapsen mielessä 
hän ei lähde  synnintuntoa herättelemään. 
Se ei ole edes kovin luterilaista. ”Sanaa ei 
kuitenkaan tarvitse vältellä. Sanoisin, että 
synti vaatii anteeksipyytämistä Jumalalta.”

Eihän tätä 
aikuinenkaan ymmärrä
Männistön kirkkoherran Aulikki Mäkisen 
mukaan vuoropuhelu on kristillisen kasva-
tuksen kivijalka.

”Lapsen kanssa kannattaa lähteä rehel-
lisesti kyselemään. Silloin harjoitetaan us-

koa. Ja tehdään yhdessä teologiaa.” Mik-
si-kysymyksiä tulee kuunnella, suostua 
ihmettelyyn. ”Hidastelu on kaikin puolin 
suositeltavaa Jumalan maailmassa.”

Pääsiäisen kertomuksessa Mäkinen nä-
kee mahdollisuuden avartaa Jeesuksen 
persoonaa ja hänen tapaansa käyttää val-
taa toisin kuin ihmiset yleensä. 

”Lapselle voi paljastaa, että kaikki eivät 
tykänneet Jeesuksesta, joka auttoi myös 
kaikkein heikoimpia ja kiusattuja.”

”Jeesus on rakastava, mutta arvostelee 
epäoikeudenmukaisuutta. Tässä on hänen 
vallankumouksellisuutensa. Ei aikuinen-
kaan sitä täysin ymmärrä.” 

LEA LAPPALAINEN

Sattuuko siihen, 
kun se on naulattu
Kärsimyskertomusta ei saa kietoa pumpuliin. 

K aksiviikkoinen perhekerho-
lainen kuoriutuu äitinsä sylis-
sä talvitamineistaan ja liittyy  
varttuneempien seuraan Pe-
tosen seurakuntatalolla. Vä-

rikynät alkavat suhista, isot pehmolegot 
löytävät leikkijöiden käsiin, vauvat ryömi-
vät lattialla.  

Leikeistä siirrytään toiseen huoneeseen. 
Kynttilä syttyy ja kynttilälaulu hiljentää 
lapset ja vanhemmat. Kun kädet ristitään 
rukoukseen, ensimmäiset hihkaisevat kuo-
rossa: Amen. 

Päivän Raamatun henkilön, profeetta 
Elian erämaavaellusta esittelee kerhon ve-
täjä Katri Heikkinen.

Erämaa on tällä kertaa hiekkalaatik-
ko, johon rohkein kerholainen heti upot-
taa kätensä. Laatikon reunalla ympäristöä 
tarkkailee puusta tehty Elia.

Perhekerho on pienen lapsen ensim-
mäinen kerho ja aikuiselle yhteyden ja ja-
kamisen paikka.  

Eija Saastamoinen on käynyt pitkään 
perhekerhossa lastensa Juliannan, Jennikan 
ja Johannan kanssa. Kristillisessä kasvatuk-
sessa hän luottaa maalaisjärkeen.

”Kuuntelen lasta, ja vaihdan tyylilajia, 
jos huomaan, että hän ei pysy mukana.”  

Jani Leinonen toivoo, että seurakun-
nassa kerrotaan Jeesuksesta lapsiystävälli-
sessä hengessä. Kotona Piitulle ja Lotalle 
luetaan Lasten Raamattua läpi kirkkovuo-
den. ”Symbolit ovat tärkeitä. Lapsi oppii, 
että ristin edessä hiljennytään.”

 Piia Väisänen pitää perhekerhon mal-
lia likimain täydellisenä. ”Matala kynnys, 
leikki, opetus, rukous ja kahvittelu ovat 
mahtava paketti.” 

Oman parivuotisen Noora-tyttären sa-
navarasto on vielä pieni, ja siksi monimut-
kaisiin kysymyksiin ei takerrusta. ”Tärkein-
tä on kertoa, että Jumala rakastaa.”

LEA LAPPALAINEN

”lapsen
kanssa kannattaa 
lähteä rehellises-
ti kyselemään.

Pienen lapsen 
ensimmäinen kerho
Perhekerhossa kaikki kysymykset sallitaan.
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Jani Leinonen tuli perhekerhoon 
Piitun kanssa. 
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”H
yvä romaani. 
Waltari on vii-
me vuosisadan 
tunnetuin suo-
malainen teo-
logi”, pastori 
Olli Viitanie-
mi, kirkkonäy-

telmän käsikirjoittaja sanoo.
Viitaniemen mukaan romaani sanoittaa upe-

asti ihmisen tuntoja. ”Waltarilla on tuoreita teo-
logisia ja hengellisiä oivalluksia.”    

Roomalainen ylimys Markus matkustaa näy-
telmässä Jerusalemiin Jeesuksen ristinkuoleman 
aikaan. Hän ryhtyy kyselemään, kuka oli ristin 
mies. Mikä on hänen valtakuntansa salaisuus?

Keskustelukumppaneiksi hän saa muun mu-
assa Nikodemuksen, Lasaruksen  siskojensa kans-
sa ja kerjäläisen.

Näytelmässä esiintyvät edellisten vuosien Ylös 
Jerusalemiin -näytelmässä mukana olleet Tau-
no Silen, Jouko Eskelinen, Aira Konttinen, Lee-
na Elonheimo, Herbert Kiviaho, Pirkko Mietti-
nen ja Risto Laitinen Tuomiokirkkoseurakunnan  
näytelmäpiiristä. 

Pientä tiimiä on har-
joituttanut vuodenvaih-
teesta alkaen näyttelijä 
Auli Poutiainen. 

Risto Laitinen, joka on 
mukana Tuomiokirkko-
seurakunnan kirkkonäy-
telmässä jo kymmenettä 
kertaa, vetää Markuk-
sen osan.

”Uusi näytelmä on 
vaikuttava kokonaisuus. 
Jos joku kohtaus pitää nostaa ylitse muiden, se 
voisi olla Markuksen ja Maria Magdalenan kes-
kustelu.”

Hienona kokemuksena hän pitää tutun po-
rukan yhteen hitsautumista.  ”Näytelmä vie joka 
vuosi pääsäisen ytimeen.”

LEA LAPPALAI NEN

Esityspäivät 
maanantaina 2.4. klo 12 
keskiviikkona  4.4. klo 17 
pitkäperjantaina  6.4. klo 18 
2. pääsiäispäivänä 9.4. klo 10. 
Kesto noin puoli tuntia.

Kirkkonäytelmä etsii 
Valtakunnan salaisuutta

Mika Waltarin Valtakunnan salaisuus 
-romaaniin pohjaava kirkkonäytelmä 
aloittaa hiljaisen viikon Tuomiokirkossa.

Risto Laitinen näyttelee Markuksen osan uudessa kirkkonäytelmässä. 

kuva: LEa LappaLainEn

”Kuka 
oli ristin 
mies?

Sivut  
sujuvasti  
nettiin

kumppanina

www.sujuu.fi

www.yhteisvastuu.fi
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I
tä-Suomen hovioikeuden istunto-
salit ovat punaisen valon takana. 
Odotushuoneeseen on jäänyt pi-
not hiirenkorville kääntyneitä aika-
kauslehtiä. 

”Sydän ei saa olla kivestä, mut-
ta juttuja ei saa ottaa liian henkilö-
kohtaisesti. Ammattitaidon pitää 

olla kohdallaan.”
Mikael Krogerus on tehnyt elämäntyönsä 

sellaisten asioiden äärellä, jotka usein tulevat 
kadun varjoisalta puolelta.

Nuoret pojat jäivät orvoiksi
Pappilan pojalle ammatinvalinta oli mutkal-
linen kysymys. Ei, kyse ei ollut papin urasta, 
vaikka kristillisyyden pohjavire kasvoikin ko-
tipappilassa Joensuussa. ”Sitä kutsumusta mi-
nulla ei ollut. Olin nuorena ujo ja arka.”

Isä, Pielisensuun kirkkoherra Olavi Kroge-
rus vihjasi turhautumisen hetkinä pojilleen, 
ettei ole niin houkuttelevaa olla sekularisoitu-
neen seurakunnan seremoniamestari. 

Ajan tavan mukaan vanhempien aukto-
riteetti oli melko ehdoton. Molemmat van-
hemmat olivat virkamies- ja pappissukujen  
jälkeläisiä, ja heidän taustaansa liittyi itses-
tään selvänä kristillinen maailmankuva ja va-
kaumus.

Koulukaverit arvostivat lääkärin ja insinöö-
rin uraa. Tuomarin ura ei ollut silloisessa Joen-
suun ympyröissä niinkään korkeassa kurssissa.

Vanhemmat kuolivat kun neljä veljestä vielä 
olivat nuoria, Mikael viimeistelemässä opinto-
jaan, nuorin veljeksistä vasta 13  -vuotias.  

Mikaelista tuli tuomari, Risto  -veljestä 
pappi. ”Lasten ollessa pieniä iloittelin ajatuk-
sella, että meidän Ollista tulisi Kuopion kirk-
koherra. Kehä umpeutuisi, olihan Kuopion 
kirkkoherrana 1600 –luvulla Olaus Krogerus. 

Mutta Ollista tuli muusikko, Annasta dra-
maturgi ja näytelmäkirjailija, Leeasta psykolo-
gi ja terapeutti. 

Oikeuden oltava 
lähellä kansalaista
Tuomarinvala vuodelta 1734 kehottaa totuu-
den löytämiseen ja sitouttaa oikeuden toteut-

tamiseen. ”Se on vaativa ja 
asettaa suureen vastuuseen”, 
vuodesta 1971 lähtien Itä- 
Suomen hovioikeudessa (vä-
lillä 11 vuotta Korkeimmas-
sa oikeudessa) työskennellyt 
Krogerus sanoo. Omantun-
tonsa kanssa hän ei ole joutu-
nut selkkauksiin.

”Jos meillä olisi kuoleman-
rangaistus ja joutuisin sellai-
sesta päättämään, eroaisin vi-
rasta. Siinä on selkeä raja.”

Oikeuden tehtävänä on 
saada epäselvät asiat selviksi, 
jotta päätös voidaan tehdä. 
”Varmuuden vuoksi” syyl-
liseksi tuomitsevia päätök-
siä ei Krogeruksen mukaan 
saa olla olemassa. Epäsel-
vät jutut ratkaistaan syyte-
tyn eduksi.

 Viimeisen vuoden työ-
tä on varjostanut selvitys-
ten teko ja keskustelu hovioi-
keuden siirtämisestä Kouvolaan. Itä-Suomen 
hovioikeuden väki on ollut ehdotuksesta tyr-
mistynyt. Järkisyyt eivät Krogeruksen mielestä 
tätä puolla. ”Oikeuden pitää olla kansalais-
ten saavutettavissa ja sijoituspaikka keskellä 
toimialuetta.”

Ministeriön työryhmän mietinnössä on 
Krogeruksen mielestä vakavia puutteita ja 
virheitä. ”Näyttää siltä, että vasta nyt minis-
teriössä tajutaan, etteivät asiat mietinnössä 
ole kunnossa.” 

Oikeusministeri vieraili hiljattain hovioi-
keudessa.

Krogerus pysähtyy pääistuntosalin sei-
nän vierustalle. Tästä alkaa rivistö presi-
denttien muotokuvia, joista ensimmäisen, 
Carl Gustav Mannerheimin aika palautuu 
172 vuoden taakse. Itä-Suomen hovioikeus 
toimi vuoteen 1945 saakka Viipurin hovioi-
keutena. 

Kohta jatkumoon liitetään taiteilija Ul-
la Liuhalan tekemä muotokuva president-
ti Krogeruksesta. Kuvan valmistuminen vaati 

asettumaan malliksi kaksitois-
ta kertaa. 

Krogerus on juuri palannut 
hovioikeuden presidenttien ko-
kouksesta Muoniosta, johon 
liittyi hänen ja puolisonsa Tel-
lervon perinteinen keväinen 
hiihtomatka.

Runsaan viikon päästä 68 
-vuotias presidentti on eläkkeel-
lä. ”Hyvillä mielin”, hän sanoo.

Alavan kirkko 
osa kaupunkikuvaa
Eläkevuosien asuinpaikasta ei 
vielä ole päätetty. Tellervo Kro-
gerus tekee vielä puolitoista 
vuotta tutkimustyötään Hel-
singissä. Kurkiharjun kylän Vih-
taniemessä sijaitseva kesäasun-
to on suunnitelmissa muuttaa 
talviasuttavaksi. ”Lapsille tärkeä 
paikka.”

Kuopiosta on tullut Kroge-
rukselle kotikaupunki. ”Kun 

täällä menen konserttiin, tunnen sata ihmis-
tä, Helsingissä kaksi.”

Alavan kirkko on ollut perheen kotikirk-

ko. ”Se on osa kaupunkikuvaa ja sillä on paik-
kansa Thalian temppelin vastarannalla. Se on 
oman aikansa arkkitehtuuria, ja kummallisel-
ta tuntuisi, jos se purettaisiin.”

Alavan kirkko on Krogeruksen mielestä ka-
tedraalimainen, monipuolinen tila, kirkkoti-
laksi pyhitetty.  

Kuopion hiippakunnan valitsemana kirk-
koneuvoksena ja kirkkohallituksen jäsenenä 
Krogerus oli vuosina 1986 –2000.

”Siellä sain työskennellä hyvien ja viisait-
ten ihmisten kanssa.” Jos yksi mieleenpainuva 
henkilö on mainittava tuosta kaudesta, se on 
Krogerukselle ilman muuta arkkipiispa John 
Vikström. 

Noina vuosina valmistui mm. kirkkolain 
kokonaisuudistus sekä piispanvaalin ehdokas-
asettelun muutos.  

”En koe olleeni suuri vaikuttaja. Se oli hal-
lintoa, valmistelua ja arkista pykälien luke-
mista. Täytimme ne tehtävät, jotka kirkkolain 
mukaan kuuluu tehdä.” 

”Kirkollinen yhtenäiskulttuuri on noista 
vuosista ohentunut, mutta se ei tarkoita sitä, 
että kirkko olisi menettänyt merkityksensä.”

LAhjA PyyköNEN

Oikeamielisyys 
ja riippumattomuus
Itä-Suomen hovioikeus järjestää yleisölle 
avoimen seminaarin oikeuden toteutumisen 
edellytyksistä  Kuopion musiikkikeskuksen 
konserttisalissa perjantaina 30.3. klo 14.

Esitelmät filosofian dosentti Terho Pursi-
ainen sekä akatemiaprofessori Kaarlo Tuo-
ri.

Kamarimusiikkia soittaa uusi Kuopio 
-trio: Maria Itkonen, viulu, Roi Ruottinen, 
sello sekä Irina Zahharenkova, piano.

Vapaa pääsy

Pappilan pojasta presidentiksi
Mikael Krogerus on Itä- Suomen hovioikeuden 22. presidentti. 

Tästä se alkoi. Carl 
Gustav Mannerheim 
oli ensimmäinen 
Viipurin hovioike-
uden presidentti. 
Mikael  Krogerus 
toivoo, ettei hän 
olisi Itä-Suomen 
hovioikeuden vii-
meinen.

”Epä-
selviksi 
jäävät jutut 
ratkaistaan 
syytetyn 
eduksi.

TiMO HaRTikainEn
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Sinun puolestasi annettu, sinun puolestasi vuodatettu
Milloin on leipäsunnuntai,  
Beatrice ja Heikki Kraftin lapset kysyvät.

Ehtoollinen on 
Beatrice Kraftille 
ja hänen perheel-
leen hyvä kokemus.

A
lex, 6, Luukas, 4 
sekä kaksi ja puo-
livuotias Hen-
ri lähtevät innok-
kaana kirkkoon. 

Ehtoollisella 
heille annetaan 
leipä. ”Olen selit-

tänyt heille, että ehtoollisella Taivaan 
isä antaa kaikki anteeksi.”

Beatrice Kraft on pienestä alka-
en opettanut lapset käymään kirkossa. 
Heidän perheessään puhutaan leipä-
sunnuntaista. Aivan joka sunnuntai ei 
Siilinjärven kirkossa vietetä ehtoollista.    

”Kyllä lapset oppivat sen, että on 
leikkiaika, ruoka-aika, nukkumaanme-
noaika tai kirkkoaika. Alussa kirkossa 
oleminen vaatii rauhoittamista. Mutta 
jos vanhemmat tahtovat, lapsi kyllä op-
pii ja kirkossa käyminen onnistuu.” 

”Yritän myös tällä tavalla kantaa 
lapsiani eteenpäin, jotta he pysyisivät 
raiteilla.”

Kaikki itkivät 
kolme päivää
Keniasta Suomeen 15 vuotta sitten 
muuttaneelle Beatrice Kraftille kirkko 
on aina kuulunut arkeen. Afrikassa jo-
ka pyhäinen hiljentyminen oli tapa, ja 
sunnuntaina varattiin aikaa kirkkoon.

Siksi suomalaisten kiire tuntuu hä-
nestä kummalliselta. ”Eikö viikossa ole 
aikaa yksi tunti jumalanpalvelusta var-
ten?”

Toivalan metsäkoulussa Beatrice ta-
pasi Heikin, ja avioliiton myötä kääntyi 
katolisesta luterilaiseen kirkkoon. ”Se 
katekismus, huh”, hän vieläkin muistaa 
tentanneessa kirjaa rovasti Oiva Vou-
tilaisen pitämässä rippikoulussa. ”Ei se 
ollut suuri muutos, koska meillä on sa-
ma Jumala.”

Nyt Beatrice Kraft on myös Siilinjär-
ven kirkkovaltuuston jäsen. 

Nauru, ilo ja itku pulppuavat Beat-
ricessa täydesti afrikkalaiseen tapaan. 
Kun sydän on riemua täynnä, hän näyt-
tää sen. Värikkäästi hän kertoo nuoren 
tytön kokemuksen isänsä kuolemasta 
Afrikassa. 

Vainaja oli kolme päivää arkussa ko-
tona. Häntä kosketeltiin, silitettiin ja hi-

veltiin. Kaikki itkivät, vollottivat, huu-
sivat ja ulisivat kolme päivää. Kolmen 
päivän kuluttua isä haudattiin.  

”Pelkääkö suomalainen näyttää sitä, 
että hän menee kirkkoon. Kyllä pikku-
jouluista puhutaan, mutta ei uskosta. 
Miksi ei haluta puhua?”

Afrikkalaiselle usko antaa toivon, 
jota hän tarvitsee. Turvan, joka antaa 
puutteessa, kivussa tai surussa elävälle 
rauhan ja levon. Usko antaa suojan.  

”Täällä pärjätään omillamme, pank-
kitilin avulla. Emme tarvitse muuta, 
koska raha hoitaa kaikki.” 

Kraft suree sitä, jos muut asiat vie-
vät voiton sunnuntain jumalanpalve-
lukselta. Harvoin hän näkee Siilinjärven 
kirkon messussa lapsiperheitä. Jos hän 
jotain saisi messuun toivoa, enemmän 
laulua ja elävää musiikkia. ”Nyt kone 
ohjaa meitä veisuuseen.”

Lisää hän toivoo myös ihmisten 
omia kokemuksia sekä Raamatun ker-
tomuksia. ”Koska siellä on tosi hyviä 
tarinoita.”

Jeesus on 
läsnä ehtoollisessa
Kraftien talon pihassa on lasten 
kelkkoja joka lähtöön. On mete-
liä ja aikatauluttamista. Siksi per-
heen äiti tarvitsee joka sun-
nuntaisen rauhoittumisen 
messussa Siilinjärven kirkossa.

”Ei ole mitään muuta 
kuin olen siinä, nyt -hetkes-
sä.  Kiitän siitä, mitä mi-
nulla on, rukoilen terve-
yttä ja pyydän anteeksi 
pahoja tekojani. Hiljen-
nyn. Vietän aikaa Taivaan 
Isän kanssa. Silloin en 
ajattele muuta.”

”Ehtoollisen vastaanottamal-
la uskon siihen, että Jeesus on sii-
nä meidän kanssamme. Uskon Ju-
malan sanan olevan totta. Nöyrryn 
pyhyyden eteen ja pyydän, että 
Jumala vapauttaisi minut kaikes-
ta pahasta, ja antaisi anteeksi. Pyy-
dän: ota, Isä syliin.”

”Kiitän ehtoollisesta, koska se rau-
hoittaa ja vahvistaa.”

LAhjA PyyköNEN k
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Sinun puolestasi annettu, sinun puolestasi vuodatettu
Ensimmäinen ehtoollinen oli pettymys.

”Toivon, että ehtool-
lista jakaessani en 
kiirehdi ja voin 
kohdata jo-
kaisen.”

K
onfirmaatiojumalanpalvelus Nil-
siän kirkossa vuonna 1975.

Päivärippikoululaisten joukos-
sa polvistuneena nuori poika si-
nisissä housuissaan ja valkoisessa 
korkeakauluksisessa paidassaan.

”En kokenut mitään”, Tapio 
Tukiainen sanoo. 

Takana oli rippikoulu, mutta myös iltarukoukses-
sa tapahtunut hengellinen herääminen ja elämän luo-
vuttaminen pois omista ohjaksista Jumalan varaan. 
”Vapahtajasta tuli minun Vapahtajani.”

Jännityksellä nuorukainen oli odottanut ensim-
mäiseltä ehtoolliseltaan liki yliluonnollista kokemus-
ta. Hän katseli alttaritaulun karussa maisemassa ristiä 
kantavaa Jeesusta. Pari tyttöä vierellä itki.

”Mutta minusta ei tuntunut miltään.”
Rippilahjat yllättivät uskosta kiinnostuneen:  
hopeinen risti sekä kultareunuksinen Raa-

mattu.

Aavistus Kristuksen koske-
tusta

Konfirmaatiomessu Kuopion Tuo-
miokirkossa kesällä 2011.

”Sinun puolestasi vuoda-
tettu.” Tapio Tukiainen on 
ojentanut viinimaljan li-
ki kahdellesadalle ehtool-
lisvieraalle. Alttarikaiteen 
sisäpuolella hän on ju-

malanpalvelusavustaja. ”Olen pyhällä asialla. Ei minun 
tarvitse olla huippuluksusta, jotta riitän Jumalalle.” 

Tukiainen puhuu yleisestä pappeudesta, jolla oi-
keudella hän on saanut luvan avustaa Tuomiokirkon 
ja Alavan kirkon messuissa. ”Ei se ole työtä, olen sii-
nä palvelemassa.” Yllättynyt hän on ollut siitä, etteivät 
kaikki voi hyväksyä maallikkoa tällaisessa tehtävässä.

Palvelija näkee monenlaista vaeltajaa.  Taakoitettu-
ja, iloisia, murheen murtamia, koreasti meikattuja, ar-
koja ja suoraselkäisiä. ”Jokaisella on tarve tulla.”

Alttarikaiteen toisella puolella hän on vastaanot-
tamassa leivän ja viinin myötä Kristuksen pyhyyden ja 
läsnäolon. ”Tarvitsen ehtoollista, koska siinä kohtaan 
Jumalan.” 

Tukiainen etsii sanoja. ”Rauha, Pyhän Hengen läs-
näolo, tyyneys.” Joskus hän on ehtoollisella kokenut 
sellaista, jota ei ehkä pitäisi kertoa. Aavistuksen tuon-
puoleisuudesta,  Kristuksen kosketuksen. 

”Se on myös fyysinen kokemus siitä, että Kristus on 
läsnä tässä paikassa.”

Ehtoolliselle polvistuessaan Tukiainen ei mieti, kei-
tä muita siellä on. Hänelle ei myöskään ole merkitystä 
sillä, kuka ehtoollista jakaa. Kotikirkossa jo tiedetään 
sekin, että tälle ehtoollisvieraalle pitää olla gluteeni-
tonta leipää.

Aamulla ennen kirkkoon lähtöään hän yleensä syö 
vaatimattomammin. Mieli rauhoittuu jo sillä, että hän 
painaa kännykän äänettömälle. 

LAhjA PyyköNEN

Saako ehtoollispöydässä pälyillä

E htoollinen on pyhä het-
ki. Ei kuitenkaan niin py-
hä, ettei siihen liity myös 
käytännön asioita.

Ehtoollispöydässä tai 
jonossa odottaessa ei ole sopivaa 
lörpötellä, mutta tuttuja voi terveh-
tiä. Ehtoollinen on yhteyden ate-

ria. Kummallista olisikin, jos Jumalan 
perheväki ei juhlaan tulleessaan ter-

vehdä toisiaan.
Ehtoollispöydässä sopii hiljentyä sen 

aikaa kuin itse tuntee tarvitsevansa. Jos 
vieruskaveri poistuu aiemmin, ei se ole 
lähdön merkki kaikille. 

Apua saa pyytää jos jalkoja heikottaa 
tai huippaa. Miksei seurakunnalla voisi 
olla jumalanpalvelusavustajia, jotka oli-

sivat kirkossa valmiina taluttamaan tar-
vitsevia?

Toki  ehtoollinen viedään myös penk-
kiin, mutta ei se ole sama asia kuin yhtei-
seen pöytään pääseminen. Penkissä olija 
voi kokea joutuvansa kiusallisen huomi-
on kohteeksi.

Ehtoollisleipä ja viinipikari tarjotaan 
käteen. Alkoholitonta viiniä ja gluteeni-
tonta leipää voi pyytää ehtoollisenjaka-
jalta. 

Kiitos ehtoollisesta osoitetaan Juma-
lalle, ei papille. Syntien anteeksisaamisen 
suuresta armosta ja rakastavasta Juma-
lasta  kannattaa kiittää kumartaen, nii-
aten, ristinmerkillä tai hetken hiljenty-
mällä. 

LAhjA PyyköNEN
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Seurakuntien    

LEIRIKESÄ 2012

kesäleiri 1
Kohderyhmä: 7-14-vuotiaat
Aika: 4.-6.6.
Paikka: Hirvijärvi (mökit)
Ohjaajat: Niklas Grönholm ja Tuula Hoffren

Hinta: 20 euroa (40 euroa)
Lisätietoja: Niklas Grönholm p. 040 4848 415

kesäleiri 2
Kohderyhmä: 7-14-vuotiaat

Aika: 6.-8.6.
Paikka: Hirvijärvi (mökit)

Ohjaajat: Eija Huuskonen ja Tuija Soini
Hinta: 20 euroa (40 euroa)

Lisätietoja: Eija Huuskonen p. 040 4848 378

kesäleiri 3
Kohderyhmä: 10-14-vuotiaat
Aika: 26.-28.6. 
Paikka: Niemen leirikeskus, Kaavi
Ohjaajat: Jari Alanen, Susanna 
Pakkala-Koskelainen ja Mervi Rajahalme
Hinta: 20 euroa (40 euroa)
Lisätietoja: Jari Alanen p. 040 4848 375

kesäleiri 4
Kohderyhmä: 7-9-vuotiaat
Aika: 28.-29.6. 
 Paikka: Niemen leirikeskus, Kaavi

Ohjaajat: Jari Alanen, Susanna
Pakkala-Koskelainen ja Mervi Rajahalme

Hinta: 10 euroa (20 euroa)
Lisätietoja: Jari Alanen p. 040 4848 375

kesäleiri 5
Kohderyhmä: 7-14-vuotiaat

Aika: 7.-9.8.
Paikka: Hirvijärvi

Ohjaajat: Paula Paavilainen ja Pia Sahi Sousa
Hinta: 20 euroa (40 euroa)

Lisätietoja: Paula Paavilainen p. 040 4848 475

keppihevosleiri
Kohderyhmä: 9-14-vuotiaat.
Aika: 9.-11.6
Paikka: Hirvijärvi
Ohjaajat: Niklas Grönholm ja Tuula Hoffren
Hinta: 20 euroa (40 euroa)
Lisätietoja: Niklas Grönholm p.040 4848 415

kädentaito- ja 
toimintaleiri

Kohderyhmä: 7-11-vuotiaat
Aika: 12.–15.6.

Paikka: Niemen leirikeskus Kaavilla 
Ohjaajat: Olli Inkinen ja Markku Holopainen

Hinta: 30 euroa (60euroa)
Lisätietoja: Olli Inkinen p.040 48 88 628

SuperMega - 
kymppisynttärileiri

Kohderyhmä: vuonna 2002 syntyneet
Aika: 18. -20.6.
Paikka: Hirvijärvi
Ohjaajat: Niklas Grönholm, Markku Holopainen,
Jarkko Voutilainen, Juha Mertanen, Leena Ollikainen
ja Satu Halmetoja
Hinta: 20 euroa (40 euroa)
Lisätietoja: Niklas Grönholm p. 040 4848 415 tai 
Markku Holopainen p. 040 4888 633 

Seikkailuleiri
Kohderyhmä: 7-9-vuotiaat 
Aika: 20. - 21.6.
Paikka: Hirvijärvi
Ohjaajat: Juha Mertanen, Markku Holopainen,

Jarkko Voutilainen, Leena Ollikainen

ja Satu Halmetoja
Hinta: 10 euroa (20 euroa)
Lisätietoja: Juha Mertanen p. 040 4848 409 ja 

Markku Holopainen p. 040 4888 633

K-12 -leiri
Kohderyhmä: 12-14-vuotiaat
Aika: 18.-21.6.
Paikka: Penkere
Ohjaajat: Eija Huuskonen ja Katri Heikkinen
Hinta: 30 euroa (60 euroa)
Lisätietoja: Eija Huuskonen p.040 4848 378

sporttileiri 1
Kohderyhmä: 10-14-vuotiaat.

Aika: 18.-20.6.
Paikka: Rytky 

Ohjaajat: Jari Alanen ja Olli Inkinen
Hinta:20 euroa (40 euroa)

Lisätietoja: Jari Alanen puh.040 4848 375
Leirille mahtuu 40 leiriläistä.

sporttileiri 2
Kohderyhmä: 7-9-vuotiaat.
Aika: 20.-21.6.
Paikka: Rytky 
Ohjaajat: Jari Alanen ja Tuija Soini
Hinta:10 euroa (20 euroa)
Lisätietoja: Tuija Soini p.040 4848 543

“Yhteinen pallomme”
-leiri        

Kohderyhmä: 7-12-vuotiaat
Aika: 1.-3.8.

Paikka: Hirvijärvi 
Ohjaajat: Pia Sahi Sousa ja Katri Heikkinen

Hinta: 20 euroa (40 euroa)
Lisätietoja: Pia Sahi Sousa p.040 4848 293

Leirille mahtuu 40 leiriläistä.

Liekki-telttaleiri 
Kohderyhmä: 8-14-vuotiaat 
Aika: 7.-10.8.2012 
Paikka: Hirvijärvi
Ohjaajat: Eija Huuskonen ja Marjukka Borgman

Hinta: 25 euroa (50 euroa)
Lisätietoja: Eija Huuskonen p. 040 4848 378 tai 

Marjukka Borgman p. 040 4848 474

Lupsakasti Luomua 
–perheleiri 

Kohderyhmä: kouluikäiset perheineen

Aika: 8.-10.6. 
Paikka: Hirvijärvi (mökit)
Ohjaajat: Tuija Soini
Hinta: 20 euroa lapset (40 euroa) ja 40 euroa aikuiset (80)

Lisätietoja: Tuija Soini p. 040 4848 543

Perinneleiri 
–aikuinen ja lapsi leiri 

Kohderyhmä: kouluikäiset yhdessä 
läheisen aikuisen kanssa
Aika: 10.-12.8.
Paikka: Penkere
Ohjaajat: Tuija Soini
Hinta: 20 euroa lapset (40 euroa) ja 
40 euroa aikuiset (80 euroa)
Lisätietoja: Tuija Soini p. 040 4848 543

Äiti-tytärleiri 
Kohderyhmä: äidit ja kouluikäiset tyttäret

Aika: 10-12.8.
Paikka: Rytky
Ohjaajat: Pia Sahi Sousa ja
Susanna Pakkala-Koskelainen
Hinta: 20 euroa lapset (40 euroa)
ja 40 euroa aikuiset (80 euroa)
Lisätietoja: Pia Sahi Sousa p.040 4848 293

Isien ja poikien leiri
Kohderyhmä: isät ja kouluikäiset pojat

Aika: 10 - 12.8.
Paikka: Hirvijärvi

Ohjaajat: Juha Mertanen
Hinta: 20 euroa lapset (40 euroa) ja 40 euroa aikuiset (80 euroa)

Lisätietoja: Juha Mertanen 040 4848 409

Kuopion seurakunnat järjestävät kesällä 2012 suuren määrän erilaisia 
laadukkaita leirejä. Tule mukaan!
Leirikesä 2012 -leirit on tarkoitettu kouluikäisille (ensimmäisen luokan käyneille) 
Kuopion ev.lut. seurakuntayhtymän alueella asuville lapsille.

Leireille ilmoittaudutaan 9.-30.4. internetissä osoitteessa: 
www.kuopionseurakunnat.fi/leirikesa2012
Kesäleirit 2012 esite jaetaan kaikilla alakouluilla viikoilla 11 ja 12.
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Tuomiokirkko

Tuomiokirkko avoinna tu-
tustumista ja hiljentymistä 
varten klo 10-15, lisäksi per-
jantaina 18-23. 
puh. 040 4848 256
Konsertti to 22.3. klo 19. Il-
mavoimien Big Band, ka-
pellimestarina Tomi Väisä-
nen, laulusolistina Reija Lang 
ja viulusolistina Mikko-Ville 
Luolajan-Mikkola. Ohjelma-
maksu 15 €. 
Eläkeläisjärjestöjen paas-
tonajan kirkkojuhla pe 23.3. 
klo 13. 
Perjantaimessu pe 23.3. 
klo 19. 
Urkutuokio la 24.3. klo 15. 
”Ranskalaisissa tunnelmissa”, 
Anu Pulkkinen.
Marian ilmestyspäivän 
messu su 25.3. klo 10. Saar-
na Ilpo Rannankari, liturgi-
na Olli Viitaniemi, kanttori-
na Pertti Rusanen, urkurina 
Anu Pulkkinen.
Urkukonsertti ti 27.3. klo 19. 
Jan Lehtola.
Paastonajan viikkomes-
su ke 28.3. klo 19. Olli Viita-
niemi.
Palmusunnuntain perhe-
messu su 1.4. klo 10. Saar-
nan paikalla kuvaelma, näy-
telmäryhmä Purppuraviitat, 
liturgia Sari Kärhä, kanttori-
na Pertti Rusanen ja urkuri-
na Anu Pulkkinen. 
J. S. Bachin Johannes-pas-
sio su 1.4. klo 18. Kuopion 
Tuomiokirkon Kamarikuo-
ron solisteina esiintyvät Ans-
si Hirvonen (evankelista), 
Johanna Rusanen-Kartano 
(sopraanoaariat), Mari Hau-
taniemi (alttoaariat), Vil-
le Rusanen (Pietari, Pilatus), 
Jussi Merikanto (bassoaari-
at), Ilkka Vihavainen (Jee-
sus), Ari Kettunen (Servus) 
sekä Marja-Leena Vuori (An-
cilla). Teoksen johtaa Atso 
Almila ja kuoron on harjoit-
tanut Pertti Rusanen. Johan-
nes-passio kertoo Johannek-
sen evankeliumin ja eri ru-
noilijoiden tekstein pääsiäi-
sen ajan tapahtumat Jeesuk-
sen vangitsemisesta hautaa-
miseen. Kaksiosaisen teok-
sen keskellä oleva tauko oli 
alunperin varattu pitkän-
perjantain saarnalle. Ohjel-
ma 15 €. 
Kehitysvammaisten urku-
tuokio ja ehtoollinen ma 
2.4. klo 10. Ilpo Rannankari, 
Anna-Sofia Olkkola ja Anna 
Kosola.
”Valtakunnan salaisuus” 
-kirkkonäytelmä ja ehtool-
linen ma 2.4. klo 12. Lauri 
Kastarinen, kanttorina Pert-
ti Rusanen, urkurina Anna 
Kosola. Tuomiokirkon päi-
väkuoro. 
Hiljaisen viikon ehtoolli-
nen ma 2.4. klo 19. Ilpo Ran-
nankari, Lauri Kastarinen, 
kanttorina Anna Kosola. 
Lasten pääsiäiskirkko ti 3.4. 
klo 9. ja klo 10. Sari Kärhä, 
Pertti Rusanen, Risto Eskola 
ja lastenohjaajat.
Hiljaisen viikon aamueh-
toollinen ke 4.4. klo 7.30. 
Olli Viitaniemi ja Anu Pulk-
kinen.
”Valtakunnan salaisuus”- 
kirkkonäytelmä ke 4.4. 
klo 17. 
Hiljaisuuden messu ke 4.4. 
klo 19. Sari Kärhä, Risto Es-
kola ja Anu Pulkkinen.
Alakoulujen pääsiäisharta-
us ke 5.4. klo 11.15. Satu Kar-
jalainen, Risto Eskola ja Anu 
Pulkkinen.
Kiirastorstain messu to 5.4. 
klo 19. Saarna Satu Karjalai-
nen, liturgia Lauri Kastari-
nen, kanttorina ja urkurina 
Anu Pulkkinen. Kirkkokuoro 
ja päiväkuoro.
Pitkäperjantain sanajuma-
lanpalvelus pe 6.4. klo 10. 
Saarna Lauri Kastarinen, li-

turgia Olli Viitaniemi, kant-
torina Pertti Rusanen. Tuo-
miokirkkokuoro.
Rukoushetki Kristuksen 
hautaamisen muistoksi ja 
”Valtakunnan salaisuus” - 
kirkkonäytelmä pe 6.4. klo 
18. Olli Viitaniemi ja Anu 
Pulkkinen.
Urkutuokio ja rukoushetki 
la 7.4. klo 15. Anna Kosola ja 
Lauri Kastarinen.
Pääsiäisyön messu la 7.4. 
klo 23. Saarna Olli Viitanie-
mi, liturgia Satu Karjalainen, 
kanttorina Anna Kosola. 
Ossi Jauhiainen, Tapani Heis-
kanen, trumpetti. Nuoret. 
Pääsiäispäivän messu su 
8.4. klo 10. Saarna Ilpo Ran-
nankari, liturgia Lauri Kasta-
rinen, kanttorina Pertti Ru-
sanen, urkurina Anu Pulk-
kinen. Tuomiokirkon Päivä-
kuoro ja Tuomiokirkkokuo-
ro. Tapani Heiskanen, trum-
petti.
2. pääsiäispäivän messu ja 
”Valtakunnan salaisuus” 
-kirkkonäytelmä ma 9.4. 
klo 10. Liturgia Olli Viitanie-
mi, kanttorina ja urkurina 
Anna Kosola.
Viikkomessu ke 11.4. klo 19. 
Lauri Kastarinen.
Perjantaimessu pe 13.4. 
klo 19. 
Urkutuokio la 14.4. klo 15. 
Messu su 15.4. klo 10. Piis-
pa Wille Riekkisen lähtö-
saarna, avustavana liturgi-
na Satu Karjalainen, kantto-
rina Pertti Rusanen, urkurina 
Anu Pulkkinen, Tuomiokirk-
kokuoro ja Lauluyhtye Kalla, 
Rauno Tikkanen, klarinetti. 
Kirkkokahvit messun jälkeen 
kirkonmäellä.
Käsikellokuoro Dolcen 
konsertti su 15.4. klo 18. Joh-
taa Seppo Kirkinen. Ohjel-
ma 7 €.
Viikkomessu ke 18.4. klo 19. 
Liisa Penttinen.

KesKusseura- 
Kuntatalo
suokatu 22 
Seurakuntamestarit
puh. 040 4848 259
Paastonajan aamuharta-
us joka arkiaamu 3.4. saakka 
klo 8-8.15. Tule aloittamaan 
päiväsi Jumalan sanalla ja ru-
kouksella. 
Keskikaupungin palvelu-
piiri ke 21.3. klo 13 kerhohuo-
ne Eetussa, Suokatu 22 C. 
Yhtymän yhteinen 
omaishoitajien kokoontu-
minen to 22.3. klo 13- 15 kah-
viossa. Pastori Anna-Maija 
Hella, aiheena ”Jumalan kä-
den jälki elämässäni”. 
Torstaiseurat to 22.3. klo 18 
kerhohuone Samulissa.
”Kalmiston kertomaa” Ru-
noja ja lauluja kuolemas-
ta su 25.3. klo 15. Ilpo Ran-
nankari, laulu, Simo Savolai-
nen, piano, Raili Pursiainen, 
lausunta. Merikanto, Kuula, 
Brahms, Lassi Nummi, Helvi 
Juvonen, Niilo Rauhala. Oh-
jelma 10 € sis. kahvin. Tuot-
to YV:lle. Myytävänä Kuopi-
on Sankaripuiston historias-
ta kertova kirjaa ”Kalmiston 
kertomaa”. 
Raamattupiiri ti 27.3. klo 17. 
Olli Viitaniemi, kerhohuone 
Aaron, Suokatu 22 C. 
Eläkeläisten virkistyspäivä 
ke 28.3. klo 11. Raamattutun-
ti: ”Maria, Herran palvelija-
tar”, Olli Viitaniemi, iltapäi-
vällä ”Kukka- heräävän ke-
vään airut ”, Japanin lähetti 
Virpi Soveri.
Varjoripari ke 28.3. klo 18 
rippikoululuokassa, Suokatu 
22 E. Ilpo Rannankari ja Sari 
Kärhä. Kaikille tuomiokirk-
koseurakunnan rippikoulu-
laisten vanhemmille.
Lähetysmyyjäiset pe 30.3. 
klo 10.30. Myytävänä leivon-
naisia ja käsitöitä. 
Raamattupiiri ti 10.4. klo 17. 
Olli Viitaniemi, kerhohuone 
Aaron, Suokatu 22 C. 
Eläkeläisten virkistyspäivä 
ke 11.4. klo 11. Raamattutun-

ti:” Kristus on ylösnoussut”, 
Lauri Kastarinen, iltapäivällä 
Anna Kosola laulattaa.
Torstaiseurat to 12.4. klo 18 
kerhohuone Samulissa.
Veteraaniseurat ti 17.4. klo 
13 kahviossa.
Keskikaupungin palve-
lupiiri ke 18.4. klo 13 ker-
hohuone Eetussa, Suoka-
tu 22 C. 

InKIlänmäen 
seuraKuntatalo 
Inkiläntie 7 
Emäntä puh. 040 4848 273
Käsityöryhmä ma klo 9.30 
seurakuntatalon alakerrassa.
Marian ilmestyspäivän 
messu su 25.3. klo 12. Saar-
na Ilpo Rannankari, liturgi-
na Olli Viitaniemi, kanttori-
na Anu Pulkkinen.
Raamattupiiri ti 27.3. klo 
16.30. 
Inkilänmäen palvelupii-
ri ke 28.3. klo 13. Myyjäisten 
valmistelua. Varpu Ylhäinen.
Myyjäiset la 31.3. klo 10-
13. Hartaus klo 10, Sari Kär-
hä. Kirppari seurakuntata-
lon alakerrassa, karjalan pii-
rakoita, leivonnaisia, käsi- ja 
savitöitä, arpajaiset. Tuot-
to YV:lle.
Esikoislestadiolaisten seu-
rat su 1.4. klo 13. ja klo 17, 
puhujat Seppo Karhu ja 
Pauli Nuutinen. 
Hiljaisen viikon ehtoolli-
nen ti 3.4. klo 18. Sari Kärhä 
ja Pertti Rusanen.
Lasten pääsiäiskirkko ke 
4.4. klo 10. Sari Kärhä, Anu 
Pulkkinen, Risto Eskola ja 
lastenohjaajat.
Raamattupiiri ti 10.4. klo 
16.30. Ilpo Rannankari.
Inkilänmäen palvelupii-
ri ke 11.4. klo 13. Varpu Yl-
häinen.
Eläkeläisten virkistyspäivä 
ke 18.4. klo 11. Hartaus ”Hyvä 
Paimen”, Lauri Kastarinen. Il-
tapäivän ohjelmassa Pertti 
Hartikainen kertoo vanhus-
ten asumispalveluista. Lou-
nas ja kahvi 6 €.

mummon möKKI
Puijonkatu 10
Avoinna ma-to klo 11-15. 
puh. 040 4848 272
Papin päivä ti 27.3. klo 13. 
Puuropäivä ma 2.4. klo 11-13. 
Tarjolla mannapuuroa.
Viriketuokio to 12.4. klo 13. 
Kirkkopäiväsihteeri Kati Uk-
konen kertoo työstään.
Toivevirret ke 18.4. klo 13. 

nuoret
Hiljaisella viikolla ei nuor-
teniltaa. 
Pääsiäisyön messu la 7.4. 
klo 23 Tuomiokirkossa.

VarhaIsnuoret
Hiljaisella viikolla ei kerhoja. 

lähetys
Kotien lähetyspiiri ke 21.3. 
klo 13. 
Lähetysmyyjäiset pe 30.3. 
klo 10.30. Leivonnaisia ja kä-
sitöitä. 
Näpertäjät ti 10.4. klo 13 
kerhohuone Aaronissa, Suo-
katu 22 C. 
Maanantain lähetyspiiri 
ma 16.4. klo 16 kerhohuone 
Aaronissa. 
Kotien lähetyspiiri ke 18.4. 
klo 13. 

DIaKonIa
Omaishoitajien leiri Rytkyn 
leirikeskuksessa 3.- 5.5. Ilm. 
11.4. mennessä Katri Kunnas 
puh. 040 4848 464. 
Kirkkokyytiä ja saattoapua 
tarvitsevat hiljaisen viikon 
ma 2.4. klo 12 ottakaa yh-
teyttä diakonissa Pirjo Lit-
maseen puh. 040 4848282 
(keskustan alue) tai diako-
ni Varpu Ylhäiseen puh. 040 
4848255 (Inkilänmäen alue) 
27.3. mennessä.
Lähimmäispalvelijoiden 
kokoontuminen ma 16.4. 
klo 16 keskusseurakunta-

talolla, Suokatu 22, kerho-
huone Samulissa. Varpu Yl-
häinen. 
Lähimmäisten koulutus- 
ja virkistyspäivä la 28.4. klo 
9-17 Hirvijärven leirikeskuk-
sessa. Aiheena ”Käytännön 
työkaluja voimavarakeskei-
seen kohtaamiseen” perhe-
terapeutti, työnohjaaja Päi-
vi Föhr. Bussikuljetus Malja-
lahdenkadulta, kaupungin-
talon takaa klo 9. Ilm. Katri 
Kunnakselle 20.4. mennessä, 
puh. 040 4848 464. 

muuta
Ehtoolisjumalanpalvelus ti 
3.4. klo 13.30 Suokadun pal-
velutalossa, Suokatu 6. Sari 
Kärhä, Pirjo Litmanen ja 
Pertti Rusanen.

Perhetyö
Perhekerho ke 28.3. klo 
9:30-11 ”Kohti pääsiäistä”, ke 
11.4. ”Murhe väistyi, ilo voit-
ti!”, ke 18.4. klo 9.30-11 ”Hyvä 
Paimen”, Inkilänmäen seura-
kuntatalolla, Inkiläntie 7.
Perhekerho ti 27.3. klo 9.30. 
-11 ”Kohti pääsiäistä”; ti 10.4. 
klo 9.30-11 ”Murhe väistyi, 
ilo voitti! ja ti 17.4. klo 9.30-11 
”Hyvä Paimen”. Keskusseura-
kuntatalo, Suokatu 22 E.
Palmusunnuntain perhe-
messu su 1.4. klo 10 Tuomio-
kirkossa. Saarnan toteuttaa 
kehitysvammaisten näytel-
märyhmä, liturgia Sari Kär-
hä, kanttorina Pertti Rusa-
nen ja urkurina Anu Pulk-
kinen. 
Naisten lenkkipiiri ma 2.4. 
klo 18 Poukaman rantasau-
nalla. Seuraavat lenkkipiirit 
ovat 16.4.ja 7.5. klo 18-20.30. 
Lisätietoja Kati Ukkoselta 
puh. 040 4848233, kati.ukko-
nen@evl.fi. 
Lasten pääsiäiskirkko ti 3.4. 
klo 9 ja klo 10 Tuomiokirkos-
sa. Sari Kärhä, Pertti Rusa-
nen ja lastenohjaajat.
Lasten pääsiäiskirkko ke 
4.4. klo 10 Inkilänmäen seu-
rakuntatalolla, Inkiläntie 7. 
Sari Kärhä, Anu Pulkkinen ja 
lastenohjaajat.
Tuomiokirkkoseurakun-
nan perheleiri Rytkyn lei-
rikeskuksessa 13-15.4. 20 € 
aik./10 € lapsi. Risto Eskola 
ja Sari Kärhä. Ilm. 30.3. men-
nessä Raija Luomanperälle, 
puh. 040 4848248. 

PyhäKoulu
Kotipyhäkoulu Rönossä 
Katso lisää Rönön sillan ku-
peessa olevalta ilmoitus-
taululta.

Kastetut
Konsta Hannes Filemon Kas-
kipalo, Halla Amanda Sih-
vonen.

Kuulutetut
Jesse Kasperi Makkonen ja 
Jenni Elisa Vidgren, Lauri Jari 
Matias Wihersaari ja Kaisu 
Marjatta Karhumaa.

Kuolleet
Heikki Matti Karppinen 84v, 
Kalevi Veikko Juhani Kojon-
koski 85v, Sisko Katri Vää-
täinen 91v, Jalmar Johannes 
Leskinen 97v, Hilkka Rissa-
nen 74v, Urho Johannes Tu-
runen 79v, Rauha Kaihoran-
ta 89v, Maija Linnea Swahn  
85v, Aili Suihkonen 82v, Ant-
ti Kolari 81v, Veikko Kaler-
vo Rahkonen 91v, Aino Elina 
Miettinen 77v.

alava

alaVan KIrKKo 
Keihäskatu 5 
puh. 040 4848 298
Yhteisvastuukonsert-
ti ke 21.3. klo 19. Eija Berg-
man, Popo Salami Band, Sei-
ja Nylund, Jarkko Mauko-
nen, Meri Maukonen, Jarkko 

Kinnunen, Vesa Kajava, urut, 
Salla Tyrväinen, viulu, Tah-
distin-orkesteri joht. Harri 
Hyppölä, Alavan kirkkokuo-
ro joht. Ossi Jauhiainen. 
Messu Marian ilmestyspäi-
vänä su 25.3. klo 10. Saarnaa 
Anu Kiviranta, liturgina Pirjo 
Kuula, kanttorina Leila Savo-
lainen, Zipporim-kuoro. 
Tuomasmessu su 25.3. klo 
18. Saarnaa Aulikki Mäkinen.
Rauhanyhdistyksen pääsiäis-
lauluilta ke 28.3. klo 19. 
Messu palmusunnuntaina 
su 1.4. klo 10. Saarnaa Anna 
Väätäinen, liturgina Anu Ki-
viranta, kanttorina Leila Sa-
volainen, Haapaniemen mu-
siikkiluokat Marjut Rannan-
karin ja Jaakko Kosusen joh-
dolla. 
Pääsiäiskuvaelma ma 2.4. 
klo 9.30. 
Hiljaisen viikon ehtoollis-
kirkko ja kirkkokahvit ti 
3.4. klo 12. Hannu Koskelai-
nen, Sisko Laitinen.
Hiljaisen viikon iltamusiik-
ki: Jukka Kankaisen ”Luu-
kas-passio” ti 3.4. klo 18.30. 
Alavan kirkkokuoro, joht. 
Ossi Jauhiainen. Luigi Che-
rubinin Requiem. Kuopion 
musiikkilukion kuoro, Oulun 
musiikkilukion kuoro, Kuo-
pion kaupunginorkesteri, 
joht. Rauno Tikkanen.
Musiikkilukion hiljaisen 
viikon konsertti ke 4.4. 
klo 19. 
Kiirastorstain iltakirkko 
to 5.4. klo 19. Saarnaa piis-
pa Matti Sihvonen, liturgi-
na Hannu Koskelainen, kant-
torina Ossi Jauhiainen, seni-
orikuoro. 
Pitkäperjantain jumalan-
palvelus pe 6.4. klo 10. Saar-
naa Hannu Koskelainen, li-
turgina Anna Väätäinen, 
kanttorina Ossi Jauhiainen. 
Pääsiäisyön Taize-messu la 
7.4. klo 22. Hannu Koskelai-
nen, Anu Kiviranta, kanttori-
na Leila Savolainen, nuorten 
musiikkiryhmä. 
Messu pääsiäispäivänä su 
8.4. klo 10. Saarnaa Pirjo 
Kuula, liturgina Anu Kiviran-
ta, kanttorina Leila Savolai-
nen, lapsikuoro, Hanna Kois-
tinen, viulu. 1. kappalaisen 
Pirjo Kuulan virkaan siunaa-
minen, virkaansiunaamisen 
toimittaa lääninrovasti Jaana 
Marjanen. 
Konsertti su 8.4. klo 19. Joo-
se Vähäsöyrinki, Vesa Kajava. 
Messu 2. pääsiäispäivänä 
ma 9.4. klo 13. Saarnaa Anna 
Väätäinen, liturgina Juha Vä-
limäki, kanttorina Leila Savo-
lainen, Zipporim-kuoro. 
Messu ”Emmauksen tien 
kulkijat” ja israelilainen 
pääsiäisateria ma 9.4. klo 
13. Messussa esitetään draa-
ma ”Emmauksen tien kulki-
jat”. Aterialipun ennakkoon 
varanneille ruokailu n. klo 14 
messun jälkeen seurakunta-
salissa. Aterian hinta aik. 12 
€, lapset alle 12 v 6 €, alle 4 v 
ilmaiseksi (alkukeitto, pää-
ruoka, jälkiruoka). Ruoka on 
laktoositonta. Erityisruoka-
valiot ilmoitettava erikseen. 
Peruuntumisesta ilmoitet-
tava. Pöytiin tarjoilu. Arpa-
pöytä. Ennakkomyynti ma 
2.4. mennessä Alavan seu-
rakunnan toimisto, Keihäs-
katu 5 B. puh. 040 4848 286 
(ark. 9-15) tai Lähetyskaup-
pa Vakka, Kuninkaankatu 22 
puh. 017 262 2322 (ti-pe klo 
11-15, la klo 11-14). Järj. Alavan 
srk/Zipporim-kuoro. Tuot-
to Alavan nimikkolähettien 
Sirpa ja Roy Rissasen työhön 
sekä Jad Hashmonan työhön 
Israelissa. 
Gospelmessu su 15.4. klo 
10. Saarnaa Hannu Koske-
lainen, liturgina Anna Vää-
täinen, kanttorina Ossi Jau-
hiainen, Sibelius-Akatemian 
gospelkuoro. 

alaVan 
seuraKuntaKesKus 
Keihäskatu 5 B 
Yhteisvastuumyyjäiset ke 
21.3. klo 17 ennen YV-kon-
serttia. Myytävänä leivon-
naisia, vatruskoita ja lant-
tukukkoja. Lisäksi käytetty-
jä Arabian kahvikuppipareja 
eniten tarjoaville. 
Muistatko? -piiri ti 27.3. klo 
13 kirkon alasalissa. Keskus-
telua historiasta ja yhteis-
kunnallisista asioista. 
Konsertti ti 27.3. klo 18 seu-
rakuntasalissa. Ossi Jauhi-
ainen, tenori ja Anne Heis-
te, piano. Ohjelma 5 € lähe-
tystyölle. 
Käsityö- ja askartelupii-
ri to 29.3. ja 12.4. klo 12.30-14 
kirkon alasalissa. 
Kirjallisuuspiiri to 29.3. klo 
14 kerhohuone 1:ssä. Kirja: 
Marja-Liisa Meurman: Ajat 
muuttuvat ja ne niiden mu-
kana. Yht. henk. Aino Mik-
konen puh. 040 7071 499. 
Löytöretki Ilmestyskirjaan 
13 - 14.4. seurakuntasalissa. 
Pe 13.4. klo 18 Ihmeellinen 
Kristus. La 14.4. klo 10 Mitä 
Henki seurakunnille sanoo, 
klo 13 Taivaallinen näköala, 
klo 15 Enkeleitä, marttyyrei-
tä ja antikristuksia, klo 16.45 
Uudeksi minä teen kaiken. 
Opetus Kari Valkonen Kan-
san Raamattuseurasta. Ope-
tusvihko 6 €. Raamattu mu-
kaan. Ilm. lounasta ja kahvia 
(10 €) varten puh. 0207 681 
660. Järj. Alavan srk, Kansan 
Raamattuseura ja Agricola-
opintokeskus.
Alavan eläkeläisten päivä-
piiri ti 17.4. klo 12-14 seura-
kuntasalissa. Kahvila. 

neulamäen KIrKKo
Vesurikuja 4 
puh. 040 4848 311
Messu palmusunnuntaina 
su 1.4. klo 13. Saarnaa Anna 
Väätäinen, liturgina Anu Ki-
viranta, kanttorina Leila Sa-
volainen, nuorten kuoro. 
Hirvijärvi 1 rippileirin per-
hepäivä. 
Pääsiäiskuvaelma, hiljai-
sen viikon ehtoolliskirkko 
ja arkinen ateria ti 3.4. klo 
11. Pirjo Kuula, Ulla Turunen 
ja Leila Savolainen.
Messu ja pyhäinen ateria 
su 15.4. klo 13. Saarnaa Han-
nu Koskelainen, liturgina 
Anna Väätäinen, kanttorina 
Ossi Jauhiainen. Aikuiset 5 €, 
lapset 3 €. 

särKInIemen 
seuraKuntatalo
särkiniementie 20 
puh. 040 4848 307 
Yhteisvastuumyyjäiset la 
24.3. klo 11. Alkuhartaus. Kar-
jalanpiirakoita, rahkapullia, 
käsitöitä, kanakeittoa paikan 
päällä syötäväksi ja mukaan 
omiin astioihin, kahvia ja 
pullaa. Arpajaiset. Järj. Ala-
van seurakunnan diakonia-
työ ja Särkiniemen vapaaeh-
toiset ahertajat. 
Perhekirkko ja pääsiäisas-
kartelut su 25.3. klo 16. Saar-
na ja liturgia Anu Kiviranta, 
kanttorina Leila Savolainen, 
lapsikuoro. Särkiniemen päi-
väkerholaiset ja iltapäiväker-
holaiset. Pääsiäisaskartelu-
ja ja ruokailu (3 € aik./1,50 € 
lapset. Perheen pyhä. 
Pääsiäiskuvaelma, hiljai-
sen viikon ehtoolliskirkko 
ja arkinen ateria ke 4.4. klo 
11. Pirjo Kuula, Sisko Laitinen 
ja Leila Savolainen. 

lehtonIemen 
KerhotIla
Pääsiäiskuvaelma ke 4.4. 
klo 9.45.

musIIKKI
Lapsi- ja nuorisokuorolais-
ten tapaaminen la 7.4. klo 
20. Vuosina 1989-2006 Ala-
van seurakunnan lapsi-/nuo-
risokuorossa olleiden hen-
kilöiden tapaaminen Ala-

van seurakuntasalissa yhtei-
sen iltapalan, muisteloiden 
ja musisoinnin merkeissä. 
Laulamme klo 22 alkavassa 
Taize-messussa. Ilmoittau-
du ma 2.4. mennessä. Vies-
tiä saa viedä eteenpäin. Lei-
la Savolainen, kanttori puh. 
040 4848 323, leila.savolai-
nen@evl.fi. 

muuta
Alavan ja tuomiokirkko-
seurakunnan omaishoita-
jien keskusteluryhmä ma 
26.3. klo 13-14.30 kerhohuo-
ne Samulissa, Suokatu 22. 
Kuopion evl. seurakun-
tayhtymän diakoniatyön 
yhteinen Omaishoitajalei-
ri 3.- 5.5. Rytkyn leirikeskuk-
sessa. Leirin kustannukset: 
bussikyyti 10 € ja mahdolli-
suus hierontaan, 5 €. Ilm. 11.4 
mennessä Katri Kunnakselle 
puh. 040 4848 464. Vetäjinä 
diakoniatyöntekijät Liisa Tii-
likainen Alavasta, Mari Mer-
tanen Männistöstä ja Birgit-
ta Oksman-Kettunen Tuo-
miokirkkoseurakunnasta. 

Perhetyö
Perhekerhot - Vkol-
la 13 Alavalla, Neulamäes-
sä ja Lehtoniemessä aihee-
na Eväspussi, Särkiniemessä 
Juttutupa. Vkolla 14 pääsi-
äishartaudet. Vkolla 15 Ala-
vassa ei kerhoa, Neulamäesä, 
Särkiniemessä ja Lehtonie-
mesä Tuolitunneli. Vkolla 16 
Alavassa ja Lehtoniemessä 
Sämpylän tuoksua, Neula-
mäessä ja Särkiniemessä Ke-
vään värejä - Niinuska esitte-
lee uusiotuotteita kierrätys-
kankaasta. 

Kastetut
Sebastian Gabriel Isokangas, 
Sakari Johannes Janhunen, 
Elias Onni Tapani Happo-
nen, Jonna Annika Julkunen, 
Ronja Martta Amanda Kei-
no, Viena Sofia Nykänen, Je-
remia Markus Röntynen, 
Aleksi Matti Mikael Musto-
nen, Uljas Mikael Mertanen.

Kuulutetut
Kalle Heikki Henrik Pirinen 
ja Riina Emilia Vänttinen.

Kuolleet
Virpi Anneli Liimatainen 41v, 
Vesa Olavi Happonen 74v, 
Tyyne Wallden 95v.

kallavesi

KallaVeDen KIrKKo 
rauhalahdentie 21
puh. 040 4848 336
Messu su 25.3. klo 10. Litur-
gia Juha Määttä, saarna Mat-
ti ja Anna-Kaarina Palmu ja 
kanttorina Mari Vuola-Tani-
la ja nuorten lauluryhmä.
Palmusunnuntain mes-
su su 1.4. klo 10. Liturgia An-
na-Maija Hella, saarna Raili 
Rantanen ja kanttorina An-
na-Mari Linna.
Hiljaisen viikon Luukas-
passio ma 2.4. klo 19. Sep-
po Pänkäläisen säveltämänä, 
Luukkaan evankeliumin mu-
kaan. Kallaveden kirkkokuo-
ro Anna-Mari Linnan joh-
dolla, Joona Saraste evanke-
lista, Arto Löppönen Jeesus, 
Outi Keskisipilä urut ja Raili 
Rantanen, iltarukous.
Nuorten ahtikirkko ti 3.4. 
klo 19. Liturgia Anni Tan-
ninen, saarna Juha Määt-
tä ja kanttorina Jarkko Mau-
konen.
Varttuneen väen ahtikirk-
ko ke 4.4. klo 12. Liturgia 
Veli Mäntynen, saarna An-
na-Maija Hella ja kanttorina 
Anna-Mari Linnan ja seniori-
kuoro. Kahvitarjoilu.
Kiirastorstain messu to 5.4. 
klo 19. Liturgia Anni Tanni-
nen, saarna Veli Mäntynen 
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PERHEOIKEUDEN LAKIASIAT 
esim. avioehto, testamentti, perunkirjoitus 

alkaen 300 e + kulut + alv 23 %

Asianajotoimisto Kalevi Pitkänen Oy
Puistokatu 6, 70110 Kuopio 

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

ASIANAJOTOIMISTO  
KOLARI&CO.OY

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

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

www.kolari-co.fi

Suru on
hitaasti vaalenevia varjoja...

Hautaustoimisto
J. NURRO OY

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

• Tarvitsemmeko avioehtosopimuksen?
• Pitäisikö testamentti päivittää?
• Miten perinnönjako hoidetaan?
• Kuka hoitaa asiani, jos en itse pysty?

Ota yhteyttä pankkimme lakipalveluihin, 
niin saat vastaukset Sinua askarruttaviin 
perheoikeudellisiin kysymyksiin. 

Kun olet OP-bonusasiakas, saat bonusta 
tavallisesta pankkiasioinnista - lainat 
mukaan lukien. Bonuksia voit käyttää myös 
lakipalveluiden palkkioiden maksamiseen.

Varaa aika asiantunti-
joillemme numerosta 
010 258 8503 ja 
tule käymään.

lakipalveluiden palkkioiden maksamiseen.

Onko perheesi 
lakiasiat 
kunnossa?

 

Kuopion Invalidit ry kutsuu jäsenensä  
75-vuotisjuhlaan  

Alavan seurakuntasalille 22.4. klo 12.00.  
Tervetuloa! 

 

Ilmoittautumiset toimistolle (044 0378 451)  
13.4. mennessä.  

ja kanttorit Anna-Mari Linna 
ja Richard Nicholls.
Pitkäperjantain sanajuma-
lanpalvelus pe 6.4. klo 10. 
Matti Pentikäinen, Anna-Mari 
Linna ja kirkkokuoro.
Pääsiäisen messu su 8.4. klo 
10. Liturgia Hannu Komulai-
nen, saarna Juha Määttä ja 
kanttorina Richard Nicholls.
Oi, katso mikä aamu -kon-
sertti su 8.4. klo 18. Hengel-
lisen musiikin aarteita. Saara 
Kiiveri, sopraano, Teea Kokko-
nen, huilu ja Anna-Mari Lin-
na, urut ja piano. Vapaa pääsy, 
ohjelma 5 €.
2. Pääsiäispäivän perhe-
messu ma 9.4. klo 16. Litur-
gia Matti Pentikäinen, saarna 
Raili Rantanen ja kanttorina 
Mari Vuola-Tanila ja lapsikuo-
ro, Kallaveden kirkon ja Ryt-
kyn päiväkerholaiset ohjaaji-
neen. Tarjoilu.
Messu su 15.4. klo 10. Litur-
gia Raili Rantanen, saarna Veli 
Mäntynen ja kanttorina Mari 
Vuola-Tanila.
Varkkumessu su 15.4. klo 16. 
Anni Tanninen, Seppo Kirki-
nen ja Dolce Minores.
Pohdintoja kiusaamises-
ta - voiko pahuuden poistaa 
työpaikalta ti 24.4. klo 17.30-
19.30 Tilaisuuden asiantuntija-
na työhyvinvointivalmentaja 
Päivi Hyvärinen. Kahvit YV:lle.

Petosen 
seuraKuntatalo
Pyörönkaari 21
puh. 040 4848 345
Donkkis Big night - Fami-
ly version toimintailta var-
haisnuorille ja keskustelutuo-
kiot vanhemmille pe 23.3. klo 
18. Tule mukaan ja tuo kave-
risikin.
Kansainvälinen messu la 
24.3. klo 16. Juha Määttä ja 
Anni Tanninen.
Petosen torilla Yhteisvastuu-
keräyksen hyväksi hernekeit-
toa to 29.3. klo 10-14 tarjoavat 
Kallaveden seurakunnan dia-
koniatyöntekijät. Tervetuloa 
keitolle (vapaaehtoinen mak-
su) ja juttelemaan. 
Raamattuilta to 29.3. klo 18. 
”Lopunajat raamatun ilmoi-
tuksessa”, ”Seitsemän pasuu-
naa ja seitsemän vihan mal-
jaa”, vankilapappi Jouko Kois-
tinen. Iltatee, mahdollisuus 
esirukoukseen.
Aikuisten takkailta ke 4.4. 
klo 18 takkahuoneessa.
Kansainvälinen messu la 7.4. 
klo 16. Juha Määttä ja Anni 
Tanninen.
Raamattuilta to 12.4. klo 18. 
”Lopunajat raamatun ilmoi-
tuksessa”, ”Jeesuksen toinen 
tuleminen”, vankilapappi Jou-
ko Koistinen. Iltatee, mahdol-
lisuus esirukoukseen.

Vehmasmäen KaPPelI
sotkanniemi 15 
puh. 040 4848 351
Pääsiäisen messu su 8.4. klo 
13. Raili Rantanen ja Richard 
Nicholls.

hIrVIlahDen KaPPelI 
länsirannantie 2410 
puh. 044 3629 205
Pääsiäisen messu su 8.4. klo 
15. Raili Rantanen ja Mari 
Vuola-Tanila.
Hirvilahden työseura to 12.4. 
klo 18. Aiheena ”Raamattu”.

Karttulan KIrKKo 
Kirkkotie 23
puh. 040 4848 545
Marianpäivän messu su 25.3. 
klo 10. Saarna Pekka Kiiski, li-
turgia Reijo Mustonen ja kant-
torina Anne Keränen. Kirkko-
kahvit ja lähetystyön päivä-
juhla seurakuntakodissa.
Kirkkokuoron harjoitukset 
ke 28.3. klo 18.30. 
Iltamessu to 5.4. klo 19. Mik-
ko Väisänen, Reijo Mustonen 
ja Anne Keränen.
Pitkäperjantain sanajuma-
lanpalvelus pe 6.4. klo 10. 
Mikko Väisänen, Anne Kerä-
nen ja kirkkokuoro.

Pääsiäisen messu su 8.4. klo 
10. Reijo Mustonen, Anne Ke-
ränen ja kirkkokuoro.
Messu su 15.4. klo 10. Mikko 
Väisänen ja Richard Nicholls.

Karttulan 
seuraKuntaKotI 
Kissakuusentie 14
puh. 040 4848 547
Raamattupiiri ti klo 19. Seu-
raavan kerran 27.3. klo 19.
Perheiden pääsiäisaskarte-
lut ke 28.3. klo 17.30-19.30. 
Puuhailta 4-6-vuotiaille ke 
28.3. klo 17.30. Ilm. tekstivies-
tillä Tuija Soinille 23.3. klo 16 
mennessä puh.040 4848 543.
Paastonajan lauluilta to 29.3. 
klo 18. Yhteislaulua ja esityksiä 
YV:n hyväksi. 
Kansanooppera ” Ainon ta-
rina” la 31.3. klo 18. Sinitien 
musisoijat Niilo Laitisen joh-
dolla.
Rukousilta su 1.4. klo 18. 
”Kristittynä arjessa”.
Sanan ja rukouksen ilta su 
15.4. klo 18. ”Hengelliset lah-
jat”.
Puuhailta 4-6- vuotiaille ma 
16.4. klo 17.30. Ilm. tekstivies-
tillä Tuija Soinille 13.4. klo 16 
mennessä puh. 040 4848 543.

syVännIemen PaPPIla 
Kuttajärventie 6
puh. 040 4848 548
Puuhailta 4-6-vuotiaille ke 
18.4. klo 17.30. Ilm. tekstivies-
tillä Tuija Soinille puh. 040 
4848 543 pe 13.4. klo 16 men-
nessä. 

nuoret
Nuortenilta to 29.3. klo 17.30-
20 Kallaveden kirkolla. ”Jeesus 
meidän puolestamme”.
Nuorten ahtikirkko ti 3.4. klo 
19. Liturgia Anni Tanninen, 
saarna Juha Määttä ja kantto-
rina Jarkko Maukonen.
Nuortenilta to 12.4. klo 17.30-
20 Kallaveden kirkolla. Pääsi-
äisen riemujuhla. Seuraavan 
kerran 19.4.klo 17.30-20, jolloin 
aiheena ”Hyvä paimen”.

lähetys
Naisten lähetyslöylyt ke 28.3. 
klo 18 Rytkyllä. Lähtö kirkolta 
klo 17.30 ja Petoselta klo 17.35. 
Vapaaehtoinen 5 € maksu lä-
hetystyön hyväksi. Saunomi-
sen lisäksi kevyt iltapala ja asi-
aa lähetyksestä, lähetystyön-
tekijä Helena Mustakallio.

DIaKonIa
Hyvän hoidon päivä ke 21.3. 
klo 10.30-14.30 Rytkyn leirikes-
kuksessa. Aiheena ”Kun muis-
ti pätkii”. Mukana Maarit Kir-
kinen, Riitta Reima ja Anna-
Maija Hella. Ilm. diakonia-
toimistoon ma ja to klo 9-10 
puh. 040 4848 332 (voit myös 
jättää viestin vastaajaan).
Leväsen kammari ma 26.3. 
klo 12.30-14. Leväsen palvelu-
keskuksessa, Leväsentie 27. Sa-
nan maanantai, Matti Penti-
käinen.
Varttuneen väen ahtikirk-
ko ke 4.4. klo 12. Liturgia Veli 
Mäntynen, saarna Anna-Maija 
Hella ja kanttorina Anna-Ma-
ri Linnan ja seniorikuoro. Kah-
vitarjoilu.
Kuopion ev.lut. seurakun-
tayhtymän yhteinen lähim-
mäisen koulutus- ja virkis-
tyspäivä la 28.4. klo 9-17 Hir-
vijärven leirikeskuksessa. Ai-
heena ”Käytännön työkaluja 
voimavarakeskeiseen kohtaa-
miseen”. Perhepsykoterapeut-
ti/työnohjaaja Päivi Föhr. Bus-
sikuljetus Maljalahdenkadul-
ta klo 9. Ilm. Katri Kunnaksel-
le 20.4. mennessä, puh. 040 
4848 464, katri.kunnas@evl.fi.
Kuopion ev.lut. seurakun-
tayhtymän diakoniatyön yh-
teinen omaishoitajaleiri Ryt-
kyn leirikeskuksessa 3.-5. Lei-
rin kustannukset: bussikyy-
ti 10 €, ja mahdollisuus hie-
rontaan 5 €. Ilm. 11.4. mennes-
sä Katri Kunnakselle puh. 040 
4848 464. Leirin vetäjinä dia-
koniatyöntekijät Liisa Tiilikai-
nen Alavasta, Mari Mertanen 

Männistöstä ja Birgitta Oks-
man-Kettunen Tuomiokirkko-
seurakunnasta.

muuta
Airakselan varttuneiden pii-
ri ma 26.3. klo 13 Seija ja Esko 
Karttusella, Karhulantie 63, 
Karttula.
Rukoushetki ti 27.3. klo 13 Ie-
rikanpihassa, Karttulassa. Rei-
jo Mustonen. Vieraana Soin-
lahti-Virmaanpään seurakun-
tapiiri.
Palmusunnuntain Gospel-
kirkko su 1.4. klo 16 Pihkain-
mäen koululla. Mikko Väisä-
nen, Riikka Kukkonen, Anne 
Keränen ja Bändi.
Rukoushetki ti 3.4. klo 13 
Jaakkolassa, Karttulassa. Reijo 
Mustonen.
Leväsen messu ti 3.4. klo 
13.30. Juha Määttä, Anna-Mari 
Linna ja seniorikuoro.
Ehtoollishetki Karttulan sai-
raalassa to 5.4. klo 14. Reijo 
Mustonen ja Anne Keränen.
2. Pääsiäispäivän Kyläkirkko 
ma 9.4. klo 10 Airakselan kou-
lulla. Mikko Väisänen ja Anna-
Mari Linna.
Laulutuokio ti 10.4. klo 13 
Jaakkolassa, Karttulassa. Anne 
Keränen.
Rukoushetki to 12.4. klo 13 Ie-
rikanpihassa ja Marinpihassa, 
Karttulassa. Osmo Rissanen.
Keskustelutuokio ti 17.4. klo 
13 Kotipihassa ja Villenpihassa, 
Karttulassa. Osmo Rissanen.

Perhetyö
Tiistain ja keskiviikon per-
hekerhot eivät kokoonnu 
vkolla 13. Hiljaisella vkolla ei 
kerhoja.
Taidetiistait ti 27.3. klo 9.30-
11.30 tai 13-15. Koko perhe kä-
dentaitojen pariin Kallaveden 
kirkolle. Omat eväät ja tai-
teiluun sopivat vaatteet mu-
kaan. Seuraavat kerrat: 10.4. ja 
17.4. klo 9.30-11.30 tai 13-15.
Kirkkomuskari su 15.4. klo 17 
Kurkimäessä (kerhohuone).

PIIrIt
Niemisjärven olotila ti 27.3. 
klo 11.30-13 Niemisjärven ky-
lätalossa. Nimikkolähetti-
kohteemme esittelyssä. Juha 
Määttä.
Rytkyn seurakuntapiiri ke 
28.3. klo 18 Irma Tiihosella, 
Matomäki 29. Juha Määttä.
Rytkyn seurakuntapiiri ke 
11.4. klo 18 Marja Lyytikäisellä, 
Karhumäki 45.
Sotkanniemen työseura to 
12.4. klo 18.30 Aira Krögerillä, 
Humalajoki 201. Juha Määttä.
Puutossalmen lähetyspii-
ri ti 17.4. klo 13 Irja Hyvärisellä, 
Puutossalmentie 1179.

aIKuIstyö
Seurakuntailta ma 16.4. 
klo 18.30. Rauha teille! Luuk. 
24:36-49. Matti Pentikäinen.
Miesten saunailta ke 18.4. 
klo 17.30 Eero Kekkosella, Rai-
talantie 203, Tervo. Aiheena 
”Ristin mies”.
Seurakuntailta ma 23.4. klo 
18.30. Hyvä Paimen. Joh. 10:1-
10, Juha Määttä. Ma 30.4. ei 
ole seurakuntailtaa.

KInKerIt
Kirkonkylän kinkerit to 22.3. 
klo 18-20 Marjatta ja Tau-
no Rissasella, Lohitie 5. Mikko 
Väisänen ja Anne Keränen.
Syvänniemen kinkerit to 
29.3. klo 18-20 Maigi ja Mika 
Korhosella, Toivola, Toivolan-
tie 21. Reijo Mustonen.

Kastetut
Pia Maria Karttunen, Niki 
Antti Valtteri Nurmi, Jenna 
Mari Juulia Laukkanen, Helmi 
Lumi Aurora Hongisto, Oliver 
Julius Kalevi Pietarinen, Tomi 
Olavi Laaksonen, Sandra Ester 
Irmeli Hautaniemi, Aino Hilda 
Maria Keinänen, Emmi Helena 
Jouhkimo, Mikael Aarne Mati-
as Savander, Mitro Niklas Valt-
teri Saastamoinen, Kosti Topi-
as Aavela, Kasper Henrik Hel-
jälä, Lauri Juhani Kaiponen.

Kuulutetut
Timo-Juhani Järvinen ja Han-
na Leena Happonen, Harri Ila-
ri Koskinen ja Liisa Irmeli Hy-
tönen.

Kuolleet
Otto Antero Ritvanen 79v, 
Vesa Kalevi Junnilainen 60v, 
Aulis Juho Pohjolainen 88v, 
Reino Olavi Vänttinen 89v, 
Martti Ilmari Eskelinen 65v, 
Marja Aulikki Haring 66v, Aar-
ne Räsänen  88v,Tarja Katriina 
Sivonen 70v.

männistö

PYHäN 
JOHANNEKSEN KIRKKO
Kellolahdentie 8
puh. 040 4848 386
Messu su 25.3. klo 10. Saarna 
Aulikki Mäkinen, liturgia Mika 
Niskanen, kanttorina Heikki 
Mononen.
Hiljaiseen viikkoon -kon-
sertti ke 28.3. klo 19. Lääkärit 
Aimo Karinen, tenori, ja Jou-
ko Takala, klassinen kitara. Va-
paa pääsy. Ohjelman (10-20 
€) tuotto lyhentämättömänä 
päihdeongelmaisten vanhem-
pien lasten hyväksi.
Palmusunnuntain perhe-
messu 1.4. klo 10. Saarna San-
na Alanen, liturgia Mika Nis-
kanen, kanttorina Heikki Mo-
nonen.
Rauhanyhdistyksen nuor-
tenpäivien messu su 1.4. klo 
18. Mikko Huhtala, Lauri Kin-
nunen.
Pirjo Rissasen omaelämän-
kerrallinen taidenäytte-
ly avoinna myös iltaisin 2.-4.4. 
klo 16-20. Tiistai-iltana 3.4. ur-
kumusiikkia.
Lasten pääsiäisvaellus ke 4.4. 
klo 9.05. 
Pohjantien koulukirkko to 
5.4. klo 9.15. Mika Niskanen.
Kalevalan koulukirkko to 5.4. 
klo 12. Mika Niskanen.
Pitkäperjantain sanajuma-
lanpalvelus 6.4. klo 10. Saarna 
Aulikki Mäkinen, liturgia Mika 
Niskanen, kanttorina Riitta 
Matilainen. Päiväkuoro.
Surumusiikkia Jeesuksen 
kuolinhetkenä pitkäperjan-
taina 6.4. klo 15. Heikki Mo-
nonen.
Pääsiäispäivän messu su 8.4. 
klo 10. Saarna Lauri Paatero, li-
turgia Sanna Alanen, kantto-
rina Riitta Matilainen. Laulu, 
Seppo Niskanen.
Perheen pyhä ma 9.4. klo 16. 
Sanna Alanen, Lauri Paate-
ro, Riitta Matilainen ja lapsi-
kuoro.
Miesten piiri ke 11.4. klo 18. 
Lauri Paatero.
Messu su 15.4. klo 10. Saarna 
Aulikki Mäkinen, liturgia Lauri 
Paatero, kanttorina Riitta Ma-
tilainen.
Siioninvirsiseurat su 15.4. 
klo 18. 

männIstön 
Vanha KIrKKo
lönnrotinkatu 24
puh. 040 4848 386
Messu su 25.3. klo 13. Saarna ja 
liturgia Lauri Paatero, kantto-
rina Heikki Mononen.
Naisia raamatussa - raamat-
tupiiri työikäisille naisille ke 
28.3. klo 18. Aulikki Mäkinen.
Yhteisvastuumyyjäiset la 
31.3. klo 10-12 alakerran ker-
hotiloissa. Myytävänä leivon-
naisia ja YV-tuotteita, arpajai-
set ja kahvio, tuotto YV:lle. Al-
kuhartaus, Lauri Paatero. Ylä-
kerran sivusaliin mahdollisuus 
varata kirpputoripöytä, pöy-
tävuokra 20 €. Pöytävuokra 
YV:lle, myyntituotto jää myy-
jälle. Pöytävaraukset etukä-
teen Kirsi Niskaselta, puh. 040 
4848 407. Varaus on sitova.
Raamattu- ja rukouspiiri ma 
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Ethän pelkää, rakas lapsi

M onissa maailman kristil-
lisissä kirkoissa neitsyt 
Marialle osoitetaan laa-
jalti huomiota ja kunni-
oitusta. Ehkä mekin ha-

luaisimme tehdä niin.
Mutta mitä me oikeastaan tiedäm-

me Mariasta? Hän oli kotoisin Nasaretin 
pikkukaupungista Galileasta, oli kihlois-
sa Joosefin kanssa. 

Marianpäivän teksteissä hän osoit-
tautuu myös runoilijaksi ja mietiskeli-
jäksi, joka kätkee asioita sydämeensä 
ja pohdiskelee niitä! Ehkä hän ei aavis-
tanutkaan, miten totta hänen sanan-
sa tulivat olemaan: ”Tästedes kaikki su-
kupolvet ylistävät minua autuaaksi, sillä 
Voimallinen on tehnyt minulle suuria te-
koja.”

Maailman Vapahtajan äidin tehtävän 
vastaanottaminen vei Marian moneen 
yllättävään tilanteeseen: tallisynnytyk-
seen, pakolaisuuteen, siirtolaisuuteen, 
paluumuuttajaksi - ja erikoisen lapsen 
äidiksi. Hänen poikansa Jeesus eli aikuis-
tuttuaan melkoisen epäsovinnaisesti. 
Hänet vangittiin, häntä 
kidutettiin, hänet tuomit-
tiin kuolemaan ja lopulta 
teloitettiin. 

Maria oli luultavasti 
myös yksi Jeesuksen tyh-
jälle haudalle tulleista 
naisista. Pääsiäisen traa-
gisten tapahtumien ja 
Jeesuksen ylösnousemuk-
sen jälkeen hänestä tuli 
aktiivinen jäsen alkuseu-
rakuntaan. Maailmanlaa-
juinen katolinen kirkko 
on kunnioittanut Mari-
aa ja hänen tehtäväänsä 
ja luonut aikojen saatossa 
hänen ympärilleen koko-
naan oman maailmansa. 

Marianpäivän tekstien valossa ihas-
telemme Marian rohkeutta, kun hän ris-
keistä huolimatta otti vastaan suuren 
tehtävän, alkoi valmistautua siihen su-
kulaisensa Elisabetin tukemana, kasvoi 
vastuuseen ja täytti paikkansa Jumalan 
suunnitelmassa. 

Näissä mietteissä voisimme vielä hiu-
kan palata siihen Raamatun kohtaan, 
jossa enkeli Gabriel kertoi Marialle Juma-
lan hänelle antamasta tehtävästä: “Älä 
pelkää Maria. Jumala on suonut sinul-
le armonsa!” Tuo armo tarkoitti Jumalan 
rakkautta ja hyvyyttä Mariaa kohtaan. 
Kun Maria suostui maailman Vapahta-
jan äidiksi, Jumalan rakkaus saattoi tulla 
maailman kaikkien ihmisten osaksi.

Tämä kaikki kuului Jumalan suureen 
suunnitelmaan. Ja sen suunnitelman to-
teutuminen alkoi sillä hetkellä, kun na-
saretilainen Maria otti vastaan enkelin 
viestin ja suostui Jeesuksen äidiksi

Jumalan suunnitelma osoittaa tä-
näänkin kohti meitä ja toista ihmistä. 
Hänen suunnitelmansa, jonka hän tuo 
aivan kotiovellemme, ei ainoastaan tuo 

hänen rakkauttaan luok-
semme. 

Olemme saaneet ar-
mon osaksemme voidak-
semme viedä sitä lahjaa 
toiseen suuntaan, toisil-
le ihmisille. Haluammehan 
Marian tavoin tehdä Juma-
lan antamia tehtäviä toisen 
ihmisen hyväksi – alkaen 
kotoamme ja siltä naapu-
rin ovelta aina Jumalan 
määrittelemiin etäisyyksiin 
saakka.

PEkkA NIEMINEN 
kirjoittaja on 

Puijon seurakunnan 
kappalainen.

Marian 
ilmestyspäivä. 
Herran 
palvelijatar. 
Luuk. 1: 28,42.

Enkeli tuli sisään hänen 
luokseen ja sanoi: ”Ole 
tervehditty, Maria, si-
nä armon saanut. Herra 
kanssasi.”
Hän huusi kovalla ää-
nellä ja sanoi: ”Siunattu 
olet sinä, naisista siuna-
tuin, ja siunattu sinun 
kohtusi hedelmä.”
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2.4. klo 13. Piiri vierailee lä-
hetyskauppa Vakassa, Ku-
ninkaankatu 22. Airi Lun-
tinen.
Lasten pääsiäisvaellus ke 
4.4. klo 10.30. 
Mäntykankaan koulu-
kirkko to 5.4. klo 10. Au-
likki Mäkinen
Kiirastorstain messu to 
5.4. klo 18. Saarna Mika 
Niskanen, liturgia Aulikki 
Mäkinen, kanttorina Riitta 
Matilainen.
Ostergottesdienst in 
deutscher Sprache Os-
tersonntag 8.4., 18.00 Uhr. 
Uwe Mäkinen.
Pääsiäisen iltakirkko ja 
ehtoollinen 2. pääsiäis-
päivänä 9.4. klo 18. Teema-
na ilo. Sanna Alanen, Lauri 
Paatero, Heikki Mononen.
Kätevät kädet 10.4. al-
kaen parittomien viikko-
jen ti klo 17-20 alakerras-
sa. Vieno Arpola, puh. 050 
370 2003.
Messu su 15.4. klo 13. Saar-
na ja liturgia Aulikki Mäki-
nen, kanttorina Riitta Ma-
tilainen.
Raamattupiiri naisille - 
hiljentymistä ja jakamis-
ta ke 18.4. klo 18. (Huomaa 
ennakkotiedoista muuttu-
nut päivä.) Sanna Alanen.

DIaKonIa
Diakoniatyöntekijöiden 
ajanvarauspäivystykset 
ti klo 9-10 Pyhän Johan-
neksen kirkolla puh. 040 
4848 384, Vanhalla kirkol-
la puh. 040 4848 385. 
Kuopion ev.lut seura-
kuntayhtymän lähim-
mäisten koulutus-ja vir-
kistyspäivä la 28.4. klo 
9-17 Hirvijärven leirikes-
kuksessa. Perhepsykote-
rapeutti/työnohjaaja Päi-
vi Föhrin aiheena ”Käytän-
nön työkaluja voimavara-
keskeiseen kohtaamiseen”. 
Bussikuljetus Maljalah-
denkadulta, kaupunginta-
lon takaa klo 9. Ilm. Katri 
Kunnakselle 20.4. mennes-
sä puh. 040 4848 464.
Vapaaehtoistyössä paik-
koja tarjolla esim. leiri-
avustajiksi, retkille ja ryh-
mätoimintaan. Ota yh-
teyttä diakoniatyönteki-
jöihin, Ulla Haloseen puh. 
040 4848 405, Mari Mer-
taseen puh. 040 4848 406 
tai Kirsi Niskaseen puh. 
040 4848 407 ja varaa aika 
samalla haastatteluun.
Seurakuntayhtymän 
diakoniatyön yhteinen 
omaishoitajaleiri Rytkyn 
leirikeskuksessa 3.-5.5. Kus-
tannukset: Bussikyyti 10 
€, mahdollisuus hieron-
taan 5 €. Ilm. 11.4. mennes-
sä Katri Kunnakselle puh. 
040 4848 464. Leirin ve-
täjinä diakoniatyöntekijät 
Mari Mertanen Männis-
töstä, Liisa Tiilikainen Ala-
vasta ja Birgitta Oksman-
Kettunen Tuomiokirkko-
seurakunnasta.
Yksihuoltajien perhelei-
ri 20.-22.4. Rytkyn leirikes-
kuksessa. Mukaan mah-
tuu 10 perhettä. Ensisijai-
sesti perheille, joissa on 
kouluikäisiä tai alle kou-
luikäisiä lapsia. Ilm. 12.4. 
mennessä Kirsi Niskaselle 
puh. 040 4848 407.
Ukintuvan Sanan tor-
stai 22.3. klo 12 Pyhän Jo-
hanneksen kirkolla. San-
na Alanen.
Elämää etsimässä -piiri 
to 22.3. klo 14.30-16 Pyhän 
Johanneksen kirkolla. San-
na Alanen.
Vanhan kirkon ystävä-
kerho ma 26.3. klo13-14.30. 
”Sanat kuin ystävän käsi”, 
Maaria Leinonen. 4.4. ys-
täväkerho osallistuu Hy-
vän Mielen Päivän hiljai-
sen viikon messuun klo 11.
Ukintuvassa to 29.3. klo 
12. Titta Väisänen, Kuopi-
on Kuulo Ry:n puheenjoh-

taja, ”Ikääntyvien kuulo ja 
arjen apuvälineet”. Vohve-
lit ja kahvit klo 11.
Ukintupa suljettu hiljai-
sella vkolla (vko 14). 
Hyvän Mielen Päivän 
messu hiljaisen viikon ke 
4.4. klo 11-13.30 Pyhän Jo-
hanneksen kirkolla. Ruoka 
klo 11, messu klo 12, kah-
vi klo 13-13.30. Linja-auton 
(Jääskeläisen auto) reit-
ti: Päivärannantie, City-
marketin jälkeinen pysäk-
ki Kettulanlahteen päin 
klo 9.50, Autotalo-Kuopi-
on pysäkki Kallantie 15 klo 
9.55 (entinen Kaijan padan 
pysäkki), Pihlajaharjuntien 
ja Rahusentien risteys klo 
10, Kelloniemen Salen jäl-
keinen pysäkki kaupunkiin 
päin klo 10.05, Itkonnie-
mi (Malminkatu 13 pysäk-
ki) klo 10.10, Sotilaspojan-
kadun pysäkki klo 10.15, 
Tellervonkadun pysäk-
ki 10.20, Lönnrotinkadun 
pysäkki (Lönnrotinkatu 11 
kohdalla) klo 10.25, Poh-
jolankadun pysäkki (Poh-
jolankatu 28 kohdalla) klo 
10.30, edelleen Killisen-
kadulle ja Pohjolankatua 
Lönnrotinkadulle, Saariai-
tan pysäkille klo 10.40, Py-
hän Johanneksen kirkolle. 
Paluu klo 13.30 alkaen. Päi-
vän kustannukset 5€.
Ukintuvan laulupäivä to 
12.4. klo 12 Pyhän Johan-
neksen kirkolla. Kahvit.

muuta
Pääsiäisen ehtoollishar-
taudet ma 2.4. klo 13 ja 
13.30 Sunnen kodilla, Päi-
värinteentie 29. Lauri Paa-
tero.
Pääsiäishartaus ti 3.4. klo 
13. Sandelsintie 14. Aulikki 
Mäkinen.
Kettulan koulukirkko to 
5.4. klo 11.30 koululla. Au-
likki Mäkinen.
Ehtoollishartaus to 5.4. 
klo 13.45 Mäntylän palve-
lutalolla, Untamonkatu 5. 
Sanna Alanen.

Kastetut
Victoria Frida Helena Kor-
honen, Eemeli Veikko An-
tero Knuutinen, Konsta 
Onni Oskari Koistinen, 
Viivi Lilja Emilia Auno, Aa-
tos Ilmari Hakkarainen, 
Vilma Sofia Räsänen.

Kuulutetut
Lauri Pekka Antero Jauhi-
ainen ja Terhi Pauliina Vir-
pinen. 

Kuolleet
Hilkka Maria Tissari 88v, 
Jaakko Martti Paldani-
us 80v, Tauno Aulis Turu-
nen 61v, Anna Liisa Asikai-
nen 89v, Reijo Gunnar Ko-
ponen 80v, Aune Kyllikki 
Ahonen 85v, Alli Matilda 
Huovinen 88v, Lauri Esa Il-
mari Remes 82v.

puijo

PuIjon KIrKKo
taivaanpankontie 3
puh. 040 4848 419
Konsertti ke 21.3. klo 19. 
Urkujen ja pianon duo. 
Outi Keskisipilä, Aissa 
Bah ja Puijon kamarikuo-
ron kvartetti esiintyvät. 
Väliajalla Puijonlaakson 
Marttojen keittämät kah-
vit. Vapaa pääsy, ohjelma 
5 € YV:lle.
Kohtaamispaikka to 22.3. 
klo 18.30. Yhteistyössä 
Kansanlähetyksen kans-
sa. Pekka Nieminen, Elina 
Karjalainen.
Marianpäivän messu su 
25.3. klo 10. Pastori Mikko 
Lännenpää saarnaa, Jaana 
Marjanen, liturgina, Pekka 
Nieminen, Miina Karasti. 

Puijon kamarikuoro, joh-
taa Outi Keskisipilä. Kirk-
kokahvilla Naisten Pankin 
ohjausryhmän puheen-
johtaja Ritva Ohmeroluo-
ma kertoo unelma parem-
masta elämästä kehitys-
maan naisille. Vastuuryh-
mänä Kuopion yrittäjiä ja 
Naisten Pankin aluesolu. 
Perheen pyhäpäivä su 
25.3. klo 16. 4-vuotiai-
den syntymäpäivät, Pui-
jon päiväkerholaiset, Län-
si-Puijon iltapäiväkerholai-
set, Kirsi Suolaniemi, Tuu-
la Pitkänen, Markku Kojo, 
Outi Keskisipilä ja Miina 
Karasti.
Konsertti ti 27.3. klo 19. 
Puijon kamarikuoro ja Si-
belius-Akatemian lauluyh-
tye. Vapaa pääsy.
Palmusunnuntain mes-
su su 1.4. klo 10. Professo-
ri Paavo Kettusen teema-
saarna ”Ristintie matka-
na häpeään”. Pekka Nie-
minen, liturgia, Jaana Mar-
janen, Heikki Hyvärinen. 
Puijon kirkkokuoro ja Päi-
värannan lapsikuoro, Joo-
na Saraste. Lounas ja kah-
vit (8 €) YV:n hyväksi.
Kristuksen kärsimystie 
Raamatussa ma 2.4. klo 
18.30. Heikki Hyvärinen, 
Topi Litmanen.
Ylösnousseen kohtaa-
minen – hiljaisen viikon 
raamattuluento ti 3.4. klo 
18.30. Kari Kuula.
Lasten pääsiäishartaus 
ke 4.4. klo 9.45. Miina Ka-
rasti, Outi Keskisipilä.
Viikkomessu ke 4.4. klo 
14. Pekka Nieminen, Jaana 
Marjanen, Maija Antikai-
nen. Kanttorina Outi Kes-
kisipilä.
Luukas-passio säv. Sep-
po Pänkäläinen ke 4.4. klo 
18.30. Joona Saraste, evan-
kelista, Arto Löppönen, 
Jeesus, Outi Keskisipilä, 
urut, Kallaveden kirkko-
kuoro, johtaa Anna-Mari 
Linna. Vapaa pääsy.
Kiirastorstain messu to 
5.4. klo 19. Jaana Marjanen 
saarnaa, Pekka Nieminen, 
Maija Antikainen. Kantto-
rina Outi Keskisipilä. Ka-
marikuoron kvartetti.
Pitkäperjantain sanaju-
malanpalvelus pe 6.4. klo 
10. Miina Karasti saarnaa, 
Pekka Nieminen. Kanttori-
na Outi Keskisipilä. Kama-
rikuoron kvartetti.
1. pääsiäispäivän messu 
su 8.4. klo 10. Pekka Nie-
minen saarnaa, Miina Ka-
rasti, Heikki Hyvärinen. 
Kanttorina Joona Saraste.
2. pääsiäispäivän messu 
ma 9.4. klo 10. Kari Kuula 
saarnaa, Jaana Marjanen, 
Outi Keskisipilä. Lauluryh-
mä Verso.
2. pääsiäispäivän per-
heen pyhän perhemessu 
ma 9.4. klo 16. Miina Ka-
rasti Saarnaa, Heikki Hy-
värinen. Kanttorina Outi 
Keskisipilä.
Siioninvirsiseurat  2. pää-
siäispäivänä ma 9.4. klo 18. 
Kari Kuula.
100Titanic toimintapäi-
vä la 14.4. klo 13-16. Ta-
pahtumia ja toimintapis-
teitä kaikenikäisille Tita-
nic-laivaan ja uskoon liit-
tyen. Lounas YV:n hyväk-
si klo 12-14.
Messua ei ole su 15.4. klo 
10. Puijon seurakunnassa 
kastettuja, avioliittoon ai-
kovia ja kuolleita muiste-
taan klo 18 alkavassa Mis-
sa Vitae –messussa. 
Missa Vitae - elämän 
messu Titanic-laivan up-
poamisen 100-vuotispäi-
vänä su 15.4. klo 18. Heik-
ki Hyvärinen saarnaa, Jaa-
na Marjanen, Miina Karas-
ti, Markku Puhakka, Su-
sanna Pakkala-Koskelai-
nen, Niklas Grönholm. 
Usean kuoron ja lauluryh-
män yhteishanke. Lisätie-

dot: www.kuopionseura-
kunnat.fi/100titanic

PuIjon 
seuraKuntaKesKus
taivaanpankontie 3
Eläkeläisten iltapäivä-
kerho to 22.3. klo 12.30. 
Pääsiäisaskartelua. Seija 
Rissanen. 29.3. Pääsiäinen 
lähestyy, pastori Miina Ka-
rasti. 12.4. Kuopion meije-
rin nurkalla, Maija Metsä-
mäki, Aila Huttunen.
Kristinuskon synty -lu-
ento ma 26.3. klo 18.30. 
Vainojen siunaus: sanoma 
leviää, Ap.t. 9. Jaana Mar-
janen.
Perhekerho ke 28.3. klo 
9.30. Leikkien laari. 4.4. klo 
9.45 pääsiäishartaus ja 11.4. 
Tuoksujen tie.
Palmusunnuntain hä-
peäiltapäivä su 1.4. klo 
12.15. Professori Paavo Ket-
tusen luento. ”Anteeksian-
tamus syyllisyyteen vai va-
pautus häpeästä?” Ryhmä-
keskustelut asiantuntijoi-
den johdolla, kahvitarjoilu 
ja päivän päätös klo 15.30.
Midinetti –lähetyspiiri 
ke 11.4. klo 12.
100Titanic 14.-15.4. Toi-
mintapäivä kaiken ikäi-
sille la 14.4. klo 13-16 Pui-
jon kirkon tiloissa. Lou-
nas YV:lle klo 12-14. Missa 
Vitae – elämän messu su 
15.4. klo 18. 
Kristinuskon synty -lu-
entosarja ma 16.4. klo 
18.30. Paavali Antiokiassa. 
Ap. t. 9. Kari Kuula.
Israel-piiri ke 18.4. klo 14. 
Ariela Toivanen.

PäIVärannan 
KIrKKo
tuomikuja 4 
puh. 040 4848 426
Sanajumalanpalvelus su 
25.3. klo 13. Heikki Hyväri-
nen, Outi Keskisipilä.
Perhekerho ke 28.3. klo 
9.30. Leikkien laari, kerhon 
jälkeen viikkomessu. Ke 
4.4. Lasten pääsiäishartaus 
klo 9:45, 11.4. Tuoksujen tie 
ja 18.4. Avainkaappi.
Viikkomessu ke 28.3. klo 
11. Heikki Hyvärinen, Riit-
ta Murtorinne. Kanttorina 
Joona Saraste.
Ystävänpäiväkerho ke 
28.3. klo 11. Viikkomessu, 
raamattualustus, ruokailu.
Pääsiäisaskartelupäivä 
la 31.3. klo 10-14. Kankaan-
painantaa. Liisa Nenonen, 
Seija Rissanen, Helena Hei-
ja-Nuutinen ja Riitta Mur-
torinne.
Palmusunnuntain messu 
su 1.4. klo 13. Miina Karas-
ti, Heikki Hyvärinen. Kant-
torina Joona Saraste. Pui-
jon kirkkokuoro ja Päivä-
rannan lapsikuoro yhdes-
sä. Kirkkokahvit.
Tehdään yhdessä -ryhmä 
ma 2.4. klo 18. Pääsiäisas-
kartelu, Seija Rissanen, He-
lena Heija-Nuutinen ja 
Riitta Murtorinne
Lasten pääsiäishartaus 
ke 4.4. klo 9.45. Heikki Hy-
värinen, Joona Saraste.
Ystävänpäiväkerho ke 
4.4. klo 11. Vehmersalmel-
ta vieraita. 
Kiirastorstain messu to 
5.4. klo 19. Heikki Hyväri-
nen saarnaa, Riitta Mur-
torinne. Kanttorina Joo-
na Saraste.
Pääsiäisateria su 8.4. klo 
11. Kanakeitto, pääsiäismu-
nat, kahvi ja pasha. Voit 
halutessasi täydentää ate-
riaa tuomalla leipää, leik-
keleitä, hedelmiä tms.
1. pääsiäispäivän messu 
su 8.4. klo 13. Pekka Nie-
minen, Heikki Hyvärinen. 
Kanttorina Joona Saraste. 
Päivärannan lauluryhmä.
Ystävänpäiväkerho ke 
11.4. klo 11. Naistenpankki, 
Jaana Marjanen. Ke 18.4. 
klo 11. Laula kanssain. Pert-
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ti Miettinen, Pirjo Miettinen 
ja Riitta Murtorinne.
Tehdään yhdessä -ryhmä 
ma 16.4. klo 18. Metallipur-
kista koristellen, Seija Rissa-
nen, Helena Heija Nuutinen 
ja Riitta Murtorinne.

länsI-PuIjon 
Kerhohuone
rypysuontie 28-30
puh. 040 4848 419
Perhekerho ke 21.3. klo 9.30. 
Suuri perhekerho Puijon kir-
kolla. 20.3. ei kerhoa.
Perhekerho ti 27.3. klo 9.30. 
Leikkien laari, Ke 4.4. lasten 
pääsiäishartaus klo 9:45 Pui-
jon ja Päivärannan kirkossa. 
Ti 10.4. Tuoksujen tie. 17.4. 
Avainkaappi.

ranta-toIVala
Seurakuntapiiri to 22.3. klo 
18.30 Kaarina ja Risto Knuu-
tisella, Pirttipolku 77. Heikki 
Hyvärinen.

muuta
Yhteisvastuutapahtuma la 
24.3. klo 11. Koko perheen ul-
koilutapahtuma YV:n hen-
gessä Julkula-talon ympäris-
tössä Julkulan lasten hiihto-
kilpailujen yhteydessä. Her-
nerokkaa soppatykistä, po-
niajelua, tuotemyyntiä, hiih-
tämisen iloa. Heikki Hyväri-
nen, Riitta Murtorinne, Raili 
Lehtoviita.
Omaishoitajaleiri Rytkyn 
leirikeskuksessa 3.-5.5. Kuo-
pion ev.lut. seurakuntayh-
tymän diakoniatyön yhtei-
nen leiri. Leirin kustannuk-
set: bussikyyti 10€, mahdolli-
suus hierontaan, 5€. Ilm. 11.4 
mennessä Katri Kunnaksel-
le puh. 040 4848464. Leirin 
vetäjinä diakoniatyönteki-
jät Liisa Tiilikainen Alavasta, 
Mari Mertanen Männistös-
tä ja Birgitta Oksman-Ket-
tunen Tuomiokirkkoseura-
kunnasta. 

Kastetut
Klara Elvira Nybo Nokelai-
nen, Eevi Anette Malinen, 
Lenni Mauritz Paavali Asi-
kainen, Viljami Elias Haa-
raniemi, Ella Maria Eveli-
na Lankinen, Onni Tapio 
Kari, Sofia Helmi Aleksan-
dra Jukarainen, Aapo Eeme-
li Hartikainen, Hilda Market-
ta Vesterinen, Oskari Sime-
on Kuha.

Kuulutetut
Markus Oskar Aspegren ja 
Heidi Helena Alanko.

Kuolleet
Pentti Kustaa Likitalo 94v, 
Veikko Kalevi Mölsä 62v, Alli 
Inkeri Toivanen 85v.

Järvi-kuopio

rIIstaVeDen KIrKKo 
joensuuntie 2505 
Palmusunnuntain perhe-
messu su 1.4. klo 10. Kir-
si Leino, Marjatta Piiro-
nen ja Jatta Utriainen. Las-
ten toteuttamana saarnaku-
vaelma.
Kiirastorstain messu to 
5.4. klo 19. Kirsi Leino, Mar-
jatta Piironen ja kirkkokuo-
ro. Henni Hyvärinen, sello ja 
Markku Hyvärinen, piano.
Pitkäperjantain jumalan-
palvelus pe 6.4. klo 10. Mik-
ko Huhtala ja Matti Saarela
Pääsiäisaamun messu su 
8.4. klo 10. Kirsi Leino, Mar-
jatta Piironen ja kirkkokuoro
Messu su 15.4. klo 10. Kirsi 
Leino ja Matti Saarela

rIIstaVeDen 
seuraKuntatalo
Keskustie 2 
Perhekerho ke klo 9.30.  
Ruokailu 21.3. ja 18.4. 
Marianpäivän messu ja 
Marttojen kirkkopyhä su 
25.3. klo 10. Reijo Leino, Mar-
jatta Piironen ja kirkkokuo-
ro. Kirkkokahvit. Terttu Vilp-
ponen - Salmela kertoo mat-
kastaan San Diego de Com-
postelalla. 
Siioninvirsiseurat ma 26.3. 
klo 19. 
Nuortenilta 27.3 ja 10.4. klo 
17:30. Jatta Utriainen.
Hiljaisen viikon virsi-ilta 
ma 2.4. klo 18. Riikka Tuura 
ja Kirsi Leino.
Lasten pääsiäishartaudet 
ke 4.4. klo 9.30. 
2. pääsiäispäivän jumalan-
palvelus ma 9.4. klo 10. Kirsi 
Leino ja Riikka Tuura.
Neulepiiri ti 10.4. klo 13. 
Virkistyspäivää ei ole ke 
18.4. klo 12 koulutuksen 
vuoksi.
Miesten ruokapiiri ma 23.4. 
klo 18. 

muuta
Miesten lenkkipiiri ma 16.4. 
klo 18 OP:n kerhohuoneessa.

juanKosKen 
ylösnousemuKsen 
KIrKKo
mäntytie 5
Päivärukous to klo 12. 
Perheen Pyhäpäivän mes-
su su 25.3. klo 10. 
Palmusunnuntain mes-
su su 1.4. klo 13. Kirsi Leino ja 
Marjatta Piironen.

Hiljaisen viikon iltakirkko 
ma 2.4. klo 19. Hannu Komu-
lainen ja Matti Saarela.
Hiljaisen viikon iltakirkko 
ti 3.4. klo 19. Reijo Leino ja 
Matti Saarela.
Hiljaisen viikon iltakirkko 
ke 4.4. klo 19. Kirsi Leino ja 
Matti Saarela.
Kiirastorstain messu to 5.4. 
klo 19. Hannu Komulainen ja 
Matti Saarela. Kirkkokuoro.
Pitkäperjantain jumalan-
palvelus pe 6.4. klo 13. Heik-
ki Kastarinen ja Matti Saa-
rela.
Pääsiäisaamun messu ja 
konfirmaatio su 8.4. klo 10. 
Satu Väätäinen, Matti Saare-
la ja Tuomo Kantele.
2. pääsiäispäivän jumalan-
palvelus ma 9.4. klo 13. Reijo 
Leino ja Matti Saarela.
Messu su 15.4. klo 13. Kirsi 
Leino ja Taru Parviainen.

juanKosKen 
seuraKuntatalo
mäntytie 5
Miesten raamattupiiri ke 
klo 18 pienessä kerhohuo-
neessa. 
Naisten raamattupiiri to 
klo 18 pienessä kerhohuo-
neessa. 
Lähetysaskartelu paritto-
mina to klo 10-13 viikkoina 
seurakuntasalissa. 
Naistenpiiri ma klo 12 pie-
nessä kerhohuoneessa. 
Raamattupiiri ke 21.3. klo 12. 
Liikunta- ja näkörajoittei-
set 23.3. ja 13.4. klo 12. 
Perhekerho ti 27.3. klo 9.30. 
Olli Inkinen. Valokuvaus.
Seurakuntakerho ke 28.3. 
klo 12. 
Donkkis Big Night varhais-
nuorten toimintailta pe 30.3. 
klo 18-20. 
Avoin päiväkerho ti 3.4. 
klo 9.30. Makkaranpaistoa. 
Omat makkarat mukaan. 
Säävaraus.
Raamattupiiri ke 4.4. klo 12. 
Perhekerho ti 10.4. klo 9.30. 
Tuomo Kantele. Pääsiäisilo.
Kohtaamispaikka ti 10.4. 
klo 18.30. Elina Karjalainen.
Seurakuntakerho ke 11.4. 
klo 12. 
Perhekerho ti 17.4. klo 9.30. 
Olli Inkinen. Hyvä Paimen.
Raamattupiiri ke 18.4. klo 
12. 

muuta
Perheen Pyhäpäivän ta-
pahtuma Marianpäivänä su 
25.3. klo 10.30-13 seurakunta-
talon ja kirkon pihapiirissä. 
Hevosajelua, hernekeittoa 
ja muuta mukavaa. Tuot-
to YV:lle.

KaaVIn KIrKKo
Kaavintie 24
Messu su 25.3. klo 13. ks. srk-

talon ilmoituksista lisätie-
dot.
Messu su 1.4. klo 13. Kansan-
lähetyksen kirkkopyhä, Mik-
ko Huhtala, Elina Karjalai-
nen, Matti Saarela.
Hiljaisen viikon iltakirkko 
ma 2.4. klo 18. Mikko Huhta-
la ja Pauliina Vuorinen.
Hiljaisen viikon iltakirkko 
ti 3.4. klo 18. Mikko Huhtala 
ja Riikka Tuura.
Hiljaisen viikon iltakirkko 
ke 4.4. klo 18. Mikko Huh-
tala.
Kiirastorstain messu to 5.4. 
klo 19. Mikko Huhtala, Taru 
Parviainen, kirkkokuoro.
Pitkäperjantain sanajuma-
lanpalvelus pe 6.4. klo 13. 
Mikko Huhtala ja Taru Par-
viainen.
Messu su 8.4. klo 13. Mik-
ko Huhtala ja Marjatta Pii-
ronen.
Messu su 15.4. klo 13. Rau-
hanyhdistyksen kirkkopyhä, 
Heikki Tukiainen, Reijo Lei-
no, Matti Saarela.

KaaVIn 
seuraKuntaKotI
Kirkkorannantie 1
Perheenpyhä ja Marttojen 
kirkkopyhä su 25.3. klo 13. 
Mikko Huhtala, Taru Parviai-
nen, nukkenäytelmä Konna 
ja kilpi, lapsikuoro, kahvi- ja 
mehutarjoilu.
Mielenterveyskuntoutu-
jien omaisten ryhmä ma 
26.3. klo 14. Vieraita OMA 
RY:stä.
Vanhemman väen palve-
lupäivä ti 27.3. klo 11. Ruo-
kailu 5 €.
Mielenterveyspiiri ti 10.4. 
klo 13. 
Elsan kerho to 12.4. klo 11. 
Rauhanyhdistyksen seu-
rat su 15.4. klo 14.30. Kahvi-
tarjoilu.

muuta
Elsan kerho to 22.3. klo 14 
Maariavaaran koululla.
Elsan kerho to 29.3. klo 14 
Luikonlahden koululla.
Toisen pääsiäispäivän 
maakirkko ma 9.4. klo 10 
Onnivaarassa Sepänahon 
(ent. koulu) kartanossa, 
Mikko Huhtala, Taru Par-
viainen.

muuruVeDen KIrKKo
Kirkkotie 1
Marian ilmestyspäivän 
messu su 25.3. klo 16. Satu 
Väätäinen ja Taru Parviai-
nen.
Kamarikuoro Vox Novan 
konsertti su 25.3. klo 19. 
YV:n hyväksi. Johtaa Heik-
ki Halme.
Palmusunnuntain kuoro-
messu su 1.4. klo 19. (Huom. 
aika) Satu-papin tehtävään 

siunaaminen. Reijo Leino, 
Satu Väätäinen, Mikko Huh-
tala, Matti Saarela ja Järvi-
Kuopion seurakunnan kuo-
rot.
Hiljaisen viikon iltakirkko 
ma 2.4. klo 19. Jeesus Getse-
manessa. Hiljaisen viikon vir-
siä ja tekstejä. Satu Väätäi-
nen ja Jukka Leutonen.
Hiljaisen viikon iltakirkko 
ti 3.4. klo 19. Jeesus tutkitta-
vana. Satu Väätäinen ja Taru 
Parviainen.
Hiljaisen viikon iltakirkko 
ke 4.4. klo 19. Jeesus tuomi-
taan. Satu Väätäinen ja Mar-
jatta Piironen
Kiirastorstain ehtoollis-
kirkko to 5.4. klo 19. Satu 
Väätäinen, Leila Asikainen ja 
Anne-Mari Kraft.
Pitkäperjantain jumalan-
palvelus pe 6.4. klo 16. Satu 
Väätäinen ja Matti Saarela.
Pääsiäisen messu su 8.4. klo 
16. Satu Väätäinen ja Marjat-
ta Piironen.
Messu su 15.4. klo 16. Kirsi 
Leino ja Matti Saarela.

muuruVeDen 
seuraKuntatalo
Kirkkotie 1
Perhekerho ja perhekah-
vila ma klo 9.30-11 vuoro-
viikoin. 
Aluepapin ja diakonia-
työntekijän päivystys to 
klo 9-11. 
Seurakuntakerho to 29.3. 
klo 13. 
Kirkkokahvit kuoromessun 
jälkeen su 1.4. n. klo 20.30 al-
kaen. Iltakahvit ovat samalla 
Mikko-papin lähtö- ja Satu-
papin tulokahvit. 
Muuruveden alueseura-
kunnan vastuuryhmän ko-
kous ti 10.4. klo 13. 
Seurakuntakerho to 12.4. 
klo 13. 

muuta
Sählykerho koululla joka 
ke: 1-4-lk klo 17-18, 5-7-lk klo 
18-19. 
Kyläseurat ke 21.3. klo 18 
Kaisa ja Pentti Röngällä Pen-
tinkulmalla, Nilsiäntie 1045.
Viikkomessu to 22.3. klo 13 
Muurutvirran hoitokodissa.
Kyläseurat to 22.3. klo 19 
Anna ja Lauri Hämäläisellä, 
Pettäinen 50.
Perhepyhäkoulu pe 23.3. klo 
18.30 Mirja ja Pentti Hyvösel-
lä Kukkulalla, Lähteenkorva. 
Paula Hagman-Puustinen.
Maakirkko 2. pääsiäispäivä-
nä ma 9.4. klo 13. Kirkossa ei 
messua, vaan Maakirkko Ke-
sämäen toisen kontin kodal-
la. Satu Väätäinen, Taru Par-
viainen.

säyneIsen KIrKKo
Kirkkoharjuntie 2
Messu su 25.3. klo 10. Mart-
tojen kirkkopyhä. Satu Vää-
täinen ja Taru Parviainen.
Sanajumalanpalvelus pal-
musunnuntaina 1.4. Ruukin-
rannassa klo 10. Nokipan-
nukahvit ja nuotiomakkaraa 
YV:n hyväksi. Heikki Kastari-
nen ja Taru Parviainen.
Iltakirkko ma 2.4. klo 19. 
Reijo Leino ja Taru Parvi-
ainen.
Iltakirkko ti 3.4. klo 19. Vas-
tuuryhmän järjestämä.
Iltakirkko ke 4.4. klo 19. 
Heikki Kastarinen ja Taru 
Parviainen.
Kiirastorstain messu to 5.4. 
klo 19. Heikki Kastarinen ja 
Valtteri Tuomikoski.
Pitkäperjantain jumalan-
palvelus pe 6.4. klo 10. Heik-
ki Kastarinen ja Taru Parvi-
ainen.
Pääsiäispäivän messu su 
8.4. klo 10. Heikki Kastarinen 
ja Valtteri Tuomikoski.
2. Pääsiäispäivän messu ma 
9.4. klo 10. Satu Väätäinen ja 
Matti Saarela.
Siioninvirsi-maraton pe-su 
13.-15.4. Veisuu pe klo 18-23, 
la klo 10-22, su klo 8 päätty-
en messuun. Tervetuloa vei-
saamaan, kukin omalla ää-
nellään. Pientä tarjottavaa.
Messu su 15.4. klo 10. Heik-
ki Kastarinen ja Taru Parvi-
ainen.

säyneIsen 
seuraKuntaKotI
Kirkkoharjuntie 2 a
Lähetyskahvila -Tasauspäi-
vän myyjäiset to 22.3. klo 12. 
Heikki Kastarinen.
Seurakuntakerho to 29.3. 
klo 13. Heikki Kastarinen.
Lähetyskahvila to 5.4. klo 
12. Heikki Kastarinen.
Seurakuntakerho to 12.4. 
klo 13. Heikki Kastarinen.

muuta
Keskustelupiiri ke 28.3. klo 
14 Jorma ja Terttu Hyvösellä, 
Niemeläntie 87.
Pääsiäisvaellus koululai-
sille ke 4.4. klo 9-12. Vastuu-
ryhmä.

tuusnIemen KIrKKo
Keskitie 21
Messu su 25.3. klo 10. Uwe 
Mäkinen ja Riikka Tuura. 
Krell-kuoro.
Messu su 1.4. klo 10. Uwe 
Mäkinen ja Riikka Tuura.
Kiirastorstain messu to 5.4. 
klo 18. Uwe Mäkinen ja Riik-
ka Tuura, kirkkokuoro.
Pitkäperjantain jumalan-
palvelus pe 6.4. klo 10. Uwe 
Mäkinen ja Riikka Tuura, 
Tuustytöt.
Pääsiäispäivän perhejuma-

lanpalvelus su 8.4. klo 10. 
Uwe Mäkinen ja Taru Parvi-
ainen, Krell- kuoro.
Pääsiäiskonsertti ma 9.4. 
klo 12. Sekakuoro Sekaset Sii-
linjärveltä. Käsiohjelma 7 €.
Messu su 15.4. klo 10. Uwe 
Mäkinen ja Riikka Tuura.

tuusnIemen 
seuraKuntatalo
Koivukuja 2
Palvelupäivä ke 21.3. klo 10-
13.30. Ateria ja kahvi 5 €.
Pääsiäisaskartelu ti 27.3. klo 
18. Koko perheelle.
Piirakkatalkoot pe 30.3. klo 
9 alkaen. Kaikki mukaan!
Lähetysmyyjäiset la 31.3. klo 
10-13. Piirakoita, pääsiäislei-
vonnaisia ja -koristeita.
Hiljaisen viikon iltahartaus 
ma 2.4. klo 18. 
Hiljaisen viikon iltahartaus ti 
3.4. klo 18. 
Hiljaisen viikon iltahartaus 
ke 4.4. klo 18. Uwe Mäkinen 
ja Riikka Tuura.
Palvelupäivä ke 18.4. pe-
ruuntuu koulutuspäivän ta-
kia.

muuta
Lähetysmyyjäisten ennak-
kotilaukset ke 28.3. men-
nessä piirakoista ja leivon-
naisista Airi Auviselle puh. 
044 0610 270 tai Eila Venä-
läiselle puh. 050 3490 330.
Lähetyspiiri ke 28.3. klo 12 
Aino Hyvärisellä, Anaskin-
tie 17.
2. Pääsiäispäivän maakirk-
ko ma 9.4. klo 10 Haurangin 
nuorisoseurantalolla. Reijo 
Leino, Pauliina Vuorinen.
Etelä-Tuusniemen palvelu-
päivä to 12.4. klo 10 Hirvo-
lassa, Luostaritie 3457. Ateria 
ja kahvi 5 €. Ilm. 10.4. men-
nessä Auli Kekkoselle puh. 
040 4888 631.

Vehmersalmen 
KIrKKo
lempeläntie 17
Messu su 25.3. klo 13. Uwe 
Mäkinen ja Riikka Tuura.
Messu palmusunnuntaina 
su 1.4. klo 13. Uwe Mäkinen 
ja Riikka Tuura.
Koulun pääsiäishartaus ke 
4.4. klo 8.45.
Lasten pääsiäishartaus ke 
4.4. klo 9.30. 
Kiirastorstain messu to 5.4. 
klo 20. Uwe Mäkinen, Riikka 
Tuura. Unto Holopainen ja 
Keijo Puustinen laulavat.
Pitkäperjantain jumalan-
palvelus pe 6.4. klo 13. Uwe 
Mäkinen ja Riikka Tuura, 
kirkkokuoro.
Pääsiäispäivän perhejuma-
lanpalvelus su 8.4. klo 13. 
Uwe Mäkinen ja Taru Par-
viainen.
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AA-ryhmä, Hatsalank. 37, p. 
2622 621 savuttomat palaverit 
ma-pe klo 11 ja 19, su klo 9 ja 19. 
AA- ryhmä Kotipolku 7, Siilin-
järvi. Savuttomat palaverit to 
klo 19, la klo 9 ja su klo 18 sekä 
joka kk:n 1. ma naisten ryh-
mä klo 19. 
AAL-ryhmä alkoholistisessa 
tai toimimattomassa perhees-
sä kasvaneille aikuisille to klo 
18-20 Propellissa, Minna Cant-
hink. 4 C 3. krs. p. 050 9294 548 
ma ja ti klo 18-20. www.aal.fi
Al-Anon ryhmät alkoholion-
gelmaisten läheisille, Hatsa-
lank. 37 su klo 19, p. 040 5579 
470 ja Kotipolku 7, Siilinjärvi 
ke klo 19, p. 050 3988 883 sekä 
Kirkkorannantie 1, srktalon 
vanha puoli, Kaavi ti klo 19.
Imetystukiryhmä parill. vkon 
ma Maljapuron päiväkodissa 
klo 18-19.30. Kaikille avoimes-
ta ryhmästä lisätietoja, p. 040 
7283 654 tai www.kuopionime-
tystukiryhma.fi 
Irti huumeista puhelinpäivys-
tys ma-pe klo 18-21, p. 0203-
22388. Läheisryhmät,
p. 040 8459 052. 
Katiska, Särkiniemen asukas-
tupa, Rimpitie 2 av. arkisin klo 
9-16, p. 017 2822 239. www.sar-
kiniemi.toimikunnat.net
Kirkon Ulkomaanavun tuot-
teita myytävänä ark. tilai-
suuksien aikana Keskussrk.ta-
lon aulassa, Suok. 22.
Kompassi, Kuopion Setle-
mentti Puijolan Monikulttuu-
rikeskus, Myllyk. 1-3. Av. ma, 
ke, to, pe klo 8.30-15.30 ja ti klo 
8.30-17. Ilmaiset suomen kielen 
kurssit ma klo 9-12, ti klo 17-
18.30 ja to klo 10-12. www.pui-
jola.net/kompassi
Kotikulma, kohtaamispaik-
ka av. ark. klo 8.30-15. Kuopion 
Setlementti Puijola ry, Jalka-
senk. 7, p. 050 3727 900.
 Kriisikeskuksessa kriisipäi-
vystys joka päivä klo 14-21, 
p. 017 2627 738 ja 2627 733. 
Ajanv. ma-pe klo 8-21.
Kuopion A-Kilta. Avoimet 
vertaisryhmät päihteettömyy-
den tukemiseksi ma, ti, ke ja 
to klo 18-20, Mäkik. 11, käyn-
ti päihdeosaston rak. päädystä. 
Ma ja to myös omaiset ja ystä-
vät. P. 045 1134 245, www.kuo-
pionakilta.fi
Kuopion Kristilliset Eläkeläi-
set. Laulun ja Sanan tilaisuus 
palvelukeskus Mäntylässä 27.3. 
klo 13.30 ja palvelukoti Lepo-
lassa 13.4. klo 14. Laulutuokio ja 
kerho keskussrk.talon Samu-
lissa ti 10.4 klo 12.30 ja ti 17.4 
klo 12.30.
Kuopion Mielenterveystu-
ki ry. Niiralan/Lippumäen ui-
mah./kuntosali ke klo 14, tied. 
Pirjo 040 733 1713. Keilaus to 
klo 14.45, tied. Juha 044 338 
0301. Majakalla pe klo 13 tans-
situs paritt. ja laulatus parill. 
vkoilla. Poikkeukset: 23.3. ja 
30.3., jolloin muuta ohjelmaa. 
Voiportissa, Tulliportink.52, 
oma-apuryhmä ma 26.3. ja 
23.4. Askarteluryhmä to 29.3. 
klo 12. Kotikulmassa, Petosella 
laulatus ti klo 10. Puh.päiv.
to klo 10-12, 040 733 1713.
Kuopion Työttömät ry. Suo-
katu 18. Avoinna ma-pe 8-15,
p. 050 4400 900. www.kuty.fi.
Länsi-Puijon asukastupa av. 
ma-pe klo 9-16. Ruokapäivät ti, 
ke, to ja pe klo 11-13.
MLL:n perhekahvilat ti klo 10-
12, ke klo 10-14.30 ja to klo 10-
12 Tavallisen Toiminnan Talolla, 
Kasarmik. 1. www.kuopio.mll.fi
Nimettömät narkomaanit 
su klo 16 Vinkkelissä, Kaup-
pak. 46.
NMKY, Kauppak. 40-42.
Ti Matka kohti aitoa miehuut-
ta klo 6, rukouspiiri klo 8, elä-
mänkatsomuspiiri klo 9. Raa-
mattupiiri parit. vkon ti klo 16. 
Miesten raamattupiiri parill. 
vkon ke klo 18.
NNKY:n Itu -puhelinpäivys-
tys ja tukipalvelu yllätysras-
kaustilanteissa ja abortin jäl-
keen ilmenneissä kriiseissä ma-
pe klo 17-21, p. 044 5766 670. 
www.ituprojekti.net  
Narsistien uhrien tuki ver-

taisryhmä Majakassa, Minna 
Canthink. 4 C, 3.krs. ma klo 18-
20. Käynti Satamak.
Omaiset mielenterveystyön 
tukena, OMA ry: Puh.päiv. ke 
klo 17–19 Tuula/040 556 4292. 
Ilm. puhelimitse vertaisryh-
miin www.omary.fi, Tiina/
040 715 7431.
Petosen asukastupa Pyörön-
kaari 19, 2. krs. Av.ma-pe klo 
9-17, p. 3644 597, petosen.asu-
kastupa.ast@kuopio.fi, www.
toimikunnat.net/petonen
Portti, terveysneuvonta- ja vä-
lineiden vaihtopiste suonen-
sisäisesti huumeita käyttävil-
le, Vuorikatu 31-33. Av. ma ja to 
klo 14-16, ti klo 16-18. Asiointi 
nimettömänä. 
Puijonlaakson asukastupa 
palvelukeskuksessa, Sammak-
kolammentie 12. Av. ma-pe klo 
9-15. Leivän jakelu ma.
Päihdeklinikka Puistok. 14-
16, II krs. Päivystys vastaanot-
to ma-pe klo 8.30-11. Ajanv. alk.
klo 8, p. 183 672. Päihdeosasto, 
Mäkik.11 p. 183 684.
Rikosuhripäivystys käytän-
nön neuvoja, ohjausta ja hen-
kistä tukea. Palvelupiste/Krii-
sikeskus, p. 2627 738. Autta-
va puhelin, p. 0203-16116, ma-ti 
klo 13-21 ja ke-pe klo 17-21. Help 
line, p. 0203-16118 ma-ke klo 
15-18. Juristin puhelinneuvon-
ta ma-to klo 17-19, p. 023-16117.  
www.riku.fi 
Sanan ja rukouksen aamu, 
yhteiskristillinen Raama-
tun luku- ja rukoushetki pe 
klo 8 Eelim -temppelissä, Vuo-
rikatu 29. Käynti parkkipaikan 
puolelta.
Sotaveteraanimuseo avoinna 
tilauksesta ryhmille. Varaukset 
puh. 281 1130 arkisin klo 9-13.
Suomen Delfins ry:n avoin 
keskusteluryhmä lapsena sek-
suaalista hyväksikäyttöä/vä-
kivaltaa kokeneille aikuisille ja 
heidän läheisilleen Mielenter-
veysseuran tiloissa, Myllyk. 8, 
to klo 17.30-19: 5.4. ja 3.5. Tied. 
p. 050 522 6604 (klo 10-14).
Tupa-vertaistukitoiminta 
päihdeongelmaisten läheisille. 
Vertaisryhmä kk:n ensimmäi-
nen ke klo 18.30-20, Gottlun-
dinkatu 8. Tukipuhelin ma klo 
18-20 puh. 044 7148 008. Tu-
kisähköposti: tupaposti@sirk-
kulanpuisto.com. Lisätiedot: 
www.sirkkulanpuisto.com.
Turvakoti- ja lastensuojelu 
24h/vrk p. 017 1 83 393. Perhe-
kriisiyksikkö, Lastentie 1. 
Unicefn nukketalkoot Kuopi-
on kansalaisopistolla lauantai-
na 24.3. klo 9-15. Ilm. 20.3. men-
nessä Liisa Niskaselle, p. 040 
751 6143, lm.niskanen@suo-
mi24.fi.
Vertaisryhmä itsemurhan 
tehneiden läheisille ti 17.4. klo 
18 Mielenterveysseuran tilassa, 
Myllyk. 8, sisäpiha 2. krs. Tied. 
Liisa Paatelainen, p. 044 3313 
710, Anneli Hartikainen,
p. 040 8324 955.
Virvatuli ry:n lahjoitusruo-
kajakelu Mylly.1-3. Ti ja pe klo 
10. Oma kassi mukaan.
Yhden Vanhemman Perhei-
den Liitto ry:n eroinfo ma-to 
klo 10-16, ke klo 10-19, p. 020 
7749 800.
Yksinhuoltajien Kanava ry
ti-iltaisin, Kotopolku 7, Siilin-
järvi. Tied. Marjut Kankkunen,
p. 040 7332 197.

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

muistio

Vehmersalmen 
seuraKuntaKotI
lempeläntie 15
Kokki-ukkojen kokkaa-
minen ke 18.4. klo 17. 
Perheen pyhä su 15.4. klo 
16. Laulamme, kuunte-
lemme, askartelemme ja 
syömme yhdessä. Sinä päi-
vänä klo 13 ei messua.
Kaikkien ryhmien keväi-
nen YV-tempaus ke 18.4. 
klo 10-13. Myyjäiset, arpa-
jaiset ja laulajaiset kirkko-
kuoron kanssa. Ruokailu 
ja kahvit klo 11. Mukana-
si voit tuoda leivonnaisia 
myyntiin, asiasta voit olla 
yht. Sonja Fickiin,
p. 040 4888 642.

muuta
Perhekerholaiset ko-
koonnumme ke 28.3. klo 
9.45 kirjastoon lorupaja-
tapahtumaan.
Ritoharjun iltakirkko 
ma 2.4. klo 20 Toiminta-
keskuksessa. Kirsi Leino ja 
Riikka Tuura.
Puutosmäen kappelihar-
taus ti 3.4. klo 20. Mikko 
Huhtala ja Riikka Tuura.
Eläkeläisten ja varttu-
neen väen retki Puijon 
seurakuntaan ystävän-
päiväkerhoon ke 4.4. Läh-
tö seurakuntakodilta klo 
10, paluu n. klo 14. Retken 
hinta 10 €, sisältää ruuan, 
kahvin ja ohjelman. Ilm. 
Sonja Fickille 28.3. men-
nessä, puh. 040 4888 642.
Mustinlahden hartaus 
ke 4.4. klo 20 kylätalossa. 
Kahvi ja myyjäiset YV:lle. 
Uwe Mäkinen ja Riikka 
Tuura.
Nuorten iltaa ei ole ke 
11.4.
Lähetyspiiri to 12.4. klo 

11.30-13.30 Lähimmäisen 
kammarissa.
Yökahvila pe 13.4. klo 19-
22 Majakalla.
Partiolippukunnan Veh-
merin vetäjien 30-vuo-
tisjuhla la 14.4. klo 12 alka-
en Vehmersalmen torilla. 
Tarjolla synttärinokipan-
nukahvia ja esillä partio-
laisten taidonnäytteitä.

järVI-KuoPIon 
seuraKunnan 
yhteIset
Yötön yö - nuorten pää-
siäistapahtuma 5.-6.4. 
Tule valvomaan ja viet-
tämään aikaa pääsiäisen 
kynnyksellä Juankosken 
Wanhalle Vintille yön yli 
kestävään nuorten pääsi-
äistapahtumaan. Ruokaa, 
hyvää seuraa, yhdessäoloa 
ja pelailua. Ilm. 27.3. men-
nessä Tuomolle puh. 040 
4888 621, tuomo.kante-
le@evl.fi.
Koulutuspäivänä ke 18.4. 
Seurakunnan muut toi-
minnat peruutettu koulu-
tuksen vuoksi.
Kuopion evl. seurakun-
tayhtymän diakonia-
työn yhteinen Omaishoi-
tajaleiri 3.-5.5. Rytkyn lei-
rikeskuksessa. Leirin kus-
tannukset: bussikyyti 10 
€, mahdollisuus hieron-
taan 5 €. Ilm. 11.4. mennes-
sä Katri Kunnakselle, puh. 
040 4848 464. Leirin ve-
täjinä diakoniatyöntekijät 
Liisa Tiilikainen Alavasta, 
Mari Mertanen Männis-
töstä ja Birgitta Oksman-
Kettunen Tuomiokirkko-
seurakunnasta.

Kastetut
Daniel Markus Rickhard 
Blomerus, Kaavi, Jussi Ola-

vi Reinikainen, Tuusnie-
mi, Eevert Armas Piri-
nen, Juankoski, Iina Mint-
tu Sofia Hartikainen, Säy-
neinen.

Kuolleet 
Saimi Kyllikki Nuppo-
nen 84 v, Tuusniemi, Väi-
nö Parviainen 85 v, Kaa-
vi, Esko Olavi Thure 66 v, 
Riistavesi, Terttu Mirjami 
Väisänen 72v, Kaavi, Reino 
Antti Pitkänen 87v, Tuus-
niemi, Harri Tapio Luosta-
rinen 65v, Tuusniemi, Pauli 
Viljami Lipponen 72v, Kaa-
vi, Helmi Maria Lappalai-
nen 81v, Kaavi.

siilinjärvi

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

KIrKKo 
haarahongantie 2
Messu su 25.3. klo 10. Yrjö 
Jokiranta, Matti Hoffrén, 
Airi Heiskanen. Messun 
jälkeen kirkkokahvit ja lau-
luhetki lähetyskellarilla.
Perhekirkko su 25.3. klo 
15. Kaisa Yletyinen, Mar-
jaana Kaisto.
”Kohti pääsiäistä” -kuo-
rokonsertti su 25.3. klo 18. 
Esiintyjänä Sekaset-kuoro. 
Käsiohjelma 7 €.
Perjantaimessu 30.3. klo 
18.30. Yrjö Jokiranta, Vesa 
Kajava, puhe Mauri Vouti-
lainen, avustajina Raamat-
tupiiri.
Palmusunnuntain per-
hemessu 1.4. klo 10. Kaisa 

Yletyinen, Seppo Laitanen, 
Vesa Kajava, avustajina 
päiväkerholaiset. Messun 
jälkeen srk-talolla toimin-
nallinen pääsiäistapahtu-
ma kaikenikäisille.
Hiljaisen viikon hartaus 
ma 2.4. klo 19. Seppo Lai-
tanen, Airi Heiskanen, Vir-
sikuoro.
Iltamusiikki ti 3.4. klo 
19. Sola Gratia -kuoro ja 
Nuorten kuoro johtaja-
naan Vesa Kajava.
Ahtisaarna ke 4.4. klo 19. 
Unto Niskanen, Vesa Ka-
java.
Kiirastorstain messu 5.4. 
klo 19. Matti Hoffrén, Yrjö 
Jokiranta, Airi Heiskanen, 
Gospel-ryhmä.
Pitkäperjantain sanaju-
malanpalvelus 6.4. klo 10. 
Sirpa Ylikotila, Yrjö Joki-
ranta, Airi Heiskanen, Lau-
luveikot.
Pääsiäispäivän messu su 
8.4. klo 10. Tapio Lepo-
la, Seppo Laitanen, Vesa 
Kajava.
2. pääsiäispäivän sana-
jumalanpalvelus ma 9.4. 
klo 10. Kaisa Yletyinen, 
Unto Niskanen, Marjaa-
na Kaisto. 
Messu su 15.4. klo 10. Mat-
ti Hoffrén, Sirpa Ylikotila, 
Airi Heiskanen.

seuraKuntatalo 
haarahongantie 4
Lähetyksen sydänäänet 
ke 21.3. klo 8.30 lähetys-
kellarilla.
Askartelupiiri ke 21.3., 
11.4. ja 18.4. klo 9 lähetys-
kellarilla.
Nuorten Perjantaikah-
vila 23.3. ja 13.4. klo 18–22 
nuorisotiloissa.
Laulumusiikin konsert-
ti pe 23.3. klo 19 isossa sa-

lissa: Ossi Jauhiainen (te-
nori), Anne Heiste (piano).
Yhteisvastuu-kirpputori 
la 24.3. klo 9–13 isossa sa-
lissa. Paikkavaraukset (10 
€/pöytä) viim. 23.3. puh. 
044 728 4660. 
Juttutupa ma 26.3. klo 10 
lähetyskellarilla.
Seurat ti 27.3. klo 13 pää-
tysalissa, järj. Kristilliset 
eläkeläiset.
Donkkis-ilta alakouluikäi-
sille nuorisotiloissa ti 27.3. 
klo 18–19.45. 
Siioninvirsiseurat ti 27.3. 
klo 18 päätysalissa.
Omaishoitajakerho: ke 
28.3. klo 13 Vetrean-vierai-
lu (Mantunkuja 4), 18.4. 
klo 12 päätysalissa.
Tasan käy onnenlahjat, 
vai käykö? Tansania-ilta 
to 29.3. klo 18. Mukana Pir-
jo ja Kari Ojala, Yrjö ja Kai-
ja Jokiranta, Anne Roivai-
nen ja Mervi Rainio.
King’s Kids ma 2.4. klo 
18–19.45 päätysalissa. Kan-
sainvälistä toimintaa ai-
kuisille, nuorille, lapsille ja 
perheille.
Katekismuspiiri ti 3.4. ja 
17.4. klo 13 lähetyskellarilla.
Mistä ilo?! ti 10.4. klo 18 
päätysalissa. Vieraana su-
danilaisten musiikkiryhmä 
ja Juha Määttä.
Tanssi maailmalle -ta-
pahtuma la 14.4. klo 11–
13.30. Jumppa- ja tanssi-
tunteja alakoululaisille, 
nuorille, aikuisille ja ikään-
tyneille. Ohjaajina liikun-
nanohjaaja Henna Tuo-
mainen, luovan tanssin 
ohjaaja Jenni Shakya ja lu-
kion tanssilinjan opiskeli-
ja Sonja Rönkkö. Voit osal-
listua kahdelle tunnille (à 
1 euro). Ei edellytä aikai-
sempaa tanssiharrastusta, 
mukaan rennot liikunta-

LAPSITYÖ

Kesäkahvila  
perheille
Suokatu 22, koulutussali  ma 4.6., ma 11.6. ja  ma 18.6.

Petosen seurakuntatalo, kahvio  ti 5.6., ti 12.6. ja  ti 18.6. 

Lehtoniemen kerhotilat  ke 6.6., ke 13.6. ja  ke 20.6. 

Alavan kirkko, alasali  to 7.6. ja  to 14.6. 

Kurkimäki, Kurkipirtti  pe 8.6. ja  pe 15.6.

Kaavi, vanha pappila  pe 8.6.

Tuusniemi, seurakuntatalo  ke 13.6.

Karttulan seurakuntakoti  ma 18.6.

Syvänniemen pappila  ti 19.6.

Toimintatuokiot klo 10, 11, 12 ja 13.  
Ei ennakkoilmoittautumista. 
Tervetuloa koko perhe!

klo 10–14

Lisätietoja toiminnasta saa Kuopion seurakuntien yhteisen lapsityön  

toimistosta, p. 040 4848 482  ja  040 4848 481  

www.kuopionseurakunnat.fi/lapsetjaperheet   

LAPSITYÖ
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Kesis
Ilmoittautuminen 1.–22.4.2012 
   www.kuopionseurakunnat.fi

Lisätietoja toiminnasta saa Kuopion seurakuntien yhteisen lapsityön 

toimistosta p. 040 4848 481  ja  040 4848 482.  
www.kuopionseurakunnat.fi/lapsetjaperheet

5–9-vuotiaille lapsille
Lapsilla omat eväät!
Toiminta on maksutonta.
Ryhmiin otetaan 30 lasta.  Jos kaikki halukkaat eivät mahdu, 
etusijalla on kirkkoon kuuluminen, ikäjärjestys vanhimmasta 
nuorimpaan ja ilmoittautumisaika. Lapsi voidaan ilmoittaa vain 
yhteen Kesis-ryhmään. Ryhmiin valituille lähetetään tieto 
sähköpostissa 23.5.2012 mennessä. 

Kesis  4.–8.6. klo 10–14
Kallaveden kirkko
Jynkänvuoren kerhotilat
Valoharju
Särkiniemen srk.koti
Päivärannan kirkko
Männistön vanha kirkko
Juankosken seurakuntatalo  (4–7-vuotiaat, ryhmäkoko 15 lasta)
Kaavin vanha pappila  4.–7.6.  (4–7-vuotiaat, ryhmäkoko 15 lasta)
 

Kesis  11.–15.6. klo 10–14
Neulamäen kirkko
Jynkänvuoren kerhotilat
Kurkimäen koulu
Puijon kirkko (ryhmäkoko 20 lasta) 
Särkiniemen srk.koti
Männistön vanha kirkko
Säyneisen kirkko 11.–12.6.  (4–7-vuotiaat, ryhmäkoko 15 lasta)
Muuruveden seurakuntatalo 13.–14.6.  (4–7-vuotiaat, ryhmäkoko  
15 lasta)
Tuusniemi 11.–12.6.  (4–7-vuotiaat, ryhmäkoko 15 lasta)  
Riistavesi 14.–15.6.  (ryhmäkoko 15 lasta)

Kesis  18.–20.6. klo 10–14
Jynkänvuoren kerhotilat (4–5-vuotiaat)
Petosen seurakuntatalo 
Puijon kirkko 
Vehmersalmen seurakuntakoti 19.–20.6.  (ryhmäkoko 15 lasta)

HammaslaboratorioDentoTeam
Hammaslääkärit Hyvä Hammas Oy

Puree Paremmin.

Vuorikatu 36, 70100 Kuopio
 

Erikoishammasteknikko
Satu Koskela

p. 017 265 4400

Kukka ja hautauspalvelu

ROSANNA

Kukkakauppa
Hautaustoimisto

Pitopalvelu

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

Vuorikatu 25
www.rosanna.fi 

• HAUTAKIVET
• KAIVERRUKSET

• KULTAUKSET
ENTISÖINTITYÖT

• KIVILYHDYT

Sari Kämäräinen 
Jääskelänkatu 1

70780 Kuopio 
puh. 050 575 0004

www.kivipajasarik.fi

 

 
 

Kotitalousvähennys 45% 

p. 040 5844 045 

Tietokoneapu 
 

www.orden.fi 
Tietoturva, ym. 

Välitämme.

Ilmoitusmarkkinointi 
Sari Havia

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

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

Perunkirjoitukset
Luotettavasti – asiakasystävällisin hinnoin

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

Tila-Auto OyTila-Auto Oy
Kuopion

• turistibussit 32 ja 50 matkustajalle
• pikkubussit
• invataksit

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

• Matot
• vuodevaatteet • ym.

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

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

Antin Piha ja Kiinteistö Apu
• Käsilumityöt • Lumenpudotukset katoilta 

• Omakotitalkkari • Kukkien mullanvaihtotyöt 
• Havuaitojen leikkaukset ja -hoito

• Ikkunoiden pesut sekä apu- ja tukivälineiden asennukset
• ym. erikseen sovittavat työt

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

Kodin vanhoja tavaroita: astiat, lasit, 
kannut, kalavehkeet, kuolinpesät, jää- 
mistöt ym. Maksu kät. p. 050 553 7120

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

- erikoishammas-
teknikon palvelut

- hammaslaboratorio-
palvelut

Käsityökatu 18 A 
70100 KUOPIO

puh. 017-262 6990
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Tulevia kulttuurimatkoja
8.-11.5. Pariisi, Kuopiosta 

Finnairin liitäntälenn. 
(2 paikkaa)

28.6.-1.7. Pietariin bussimatka;
Pietarhovi, Eremitaasi, kanava-
risteily, kaup.kiertoajelu sekä 
Valkeiden öiden musiikkitarj.

20.-22.7. Kuhmoon  
kamarimusiikkipäiville 

(20.7. päivän matka)
29.7. Salmelan taidekeskus; 

näyttely ja Merikanto-konsertti
Ilm. ja tied. yht.henk.  
puh. 050-529 1814,  

klo 17 jälkeen
Matkoillamme vastuullisena 
matkanjärjestäjänä toimivat 

matkatoimistot
Tervetuloa!



21Nro 6 — 21.3.2012 &

Lue yksin tai yhdessä vanhemman kanssa Raamatusta Luuk. 1:46-55 
ja tutki, mihin sokkelin reitit johtaa. 

TEhTÄVÄN LAATI SuSANNA hOLMA

pyhä puuha

Seurakunnat 21.3.-17.4.12

vaatteet. Väliajalla mehua 
ja pullaa (1 €), kaikki tu-
lot seurakunnan lähetys-
työlle. Tied. ja ilm. anne.
roivainen@evl.fi, puh. 044 
7284653 tai agape.tanssi@
gmail.com.
Pienestä kiinni -kahvi-
hetki ja arkienkelihuuto-
kauppa su 15.4. klo 15 isos-
sa salissa. Keskustelua ra-
hasta, vallasta, arvoista ja 
jakamisesta, mukana mm. 
Paavo Jauhiainen. Väliaika-
kahvit, jonka jälkeen arki-
enkelihuutokauppa klo 16. 
Huuda apua arjen töihin 
(mm. leipomista, siivous-
ta, lastenhoitoa, haravoin-
tia, runo- ja lauluhetkiä) 
alk. 20 €, tuotto YV:lle. Li-
sätiedot ja ennakkohuuto-
jen ohjeet 31.3. saakka seu-
rakunnan nettisivuilla.
Eläkeikäisten päiväpii-
ri ma 16.4. klo 11.45 alkaen 
kahvit, klo 12.30 Hyvä Pai-
men -nukketeatteri isos-
sa salissa.
Yksinhuoltajaryhmä Sii-
liemot ma 16.4. klo 17.30 
alakerrassa.

Vuorelan KIrKKo 
rissalantie 2
Messu su 25.3. klo 13. Yrjö 
Jokiranta, Unto Niskanen, 
Airi Heiskanen.
Vuorelan lähetyspiiri ti 
27.3. ja 10.4. klo 10.
Donkkis-ilta alakouluikäi-
sille ke 28.3. klo 18–19.45. 
Palmusunnuntain per-
hemessu 1.4. klo 15. Kai-
sa Yletyinen, Seppo Laita-
nen, Vesa Kajava, avustaji-
na päiväkerholaiset. Mes-
sun jälkeen kerhotiloissa 
toiminnallinen pääsiäista-
pahtuma kaikenikäisille.
Kiirastorstain ilta 5.4. klo 
19. Seppo Laitanen, Mar-
jaana Kaisto. 
Pitkäperjantain sanaju-
malanpalvelus 6.4. klo 13. 
Sirpa Ylikotila, Yrjö Joki-
ranta, Airi Heiskanen
Pääsiäisyön messu la 7.4. 
klo 23. Unto Niskanen, Sir-
pa Ylikotila, Airi Heiska-
nen.
Pääsiäispäivän messu 
su 8.4. klo 13. Tapio Lepo-
la, Seppo Laitanen, Vesa 
Kajava. 
Arjen ateria to 12.4. klo 
11–12.

Nuorten Perjantaikahvi-
la 13.4. klo 18–22, rukous-
hetki klo 19.30.
Sanajumalanpalvelus su 
15.4. klo 13. Matti Hoffrén, 
Vesa Kajava.
Eläkeikäisten päiväpiiri 
ma 16.4. klo 13.

muuta
Kerhoilmoittautumiset 
ensi syksyksi: Päiväker-
hoihin viim. 30.3. ja koulu-
laisten iltapäiväkerhoihin 
viim. 16.4. Lisätietoja srk:n 
nettisivuilta tai puh. 044 
7284 605 / 660.
Kumpusen-Pettäisen-
rannan lähetyspiiri to 
22.3. Anneli ja Aulis Mietti-
sellä (Pettäinen 51) klo 19, 
mukana Kaisa Yletyinen.
Kinkerit su 25.3. klo 15 
Kolmisopen koululla. Järj. 
Siilinjärven seurakunta ja 
Kolmispen kyläyhdistys. 
Ystävän tupa ma 26.3. ja 
16.4. klo 9 Leppäkaarteen 
kerhohuoneella (Honka-
rannantie 8).
Hartaus ja ehtoollinen 
Akuliinassa to 5.4. klo 14. 
Yrjö Jokiranta, Marjaana 
Kaisto ja Siilinjärven inva-
lidit ry.
Näkökerho ti 10.4. klo 12–
13.30 Akuliinassa.
Vesijärven-Harjamäen 
lähetyspiiri to 12.4. klo 
18.30 Elli Mähösellä (Viina-
mäentie 3 as 11), mukana 
Kaisa Yletyinen.
Risulantien kerho ma 16.4. 
klo 13 Risulantie 12:ssa.
Kotipolun kerho ti 17.4. 
klo 13 Kotipolku 6:ssa.
Arkkis-puuhaillat var-
haisnuorille ti klo 18–19.30 
(ei 27.3.) Leppäkaarteen 
kerhohuoneessa (Honka-
rannantie 8). 

Kastetut 
Vilho Oskari Leinonen, 
Emma Johanna Räsänen, 
Nooa Adam Ylimaa, Mis-
ka Urho Viljami Kahe-
lin, Nea Sini Sofia Marjan-
to, Aada Ilona Nuutinen, 
Pekko Anselmi Jauhiainen, 
Touko Veikka Heikinpoika 
Rantala, Erkka Väinö Kale-
vi Ryynänen, Jelina Mirella 
Mäkelä, Reko Juhani Kyhy-
räinen, Eetu Heikki Hiruka 
Leppä, Aleksi Onni Kris-

tian Hautakangas, Noora 
Johanna Pesonen.

Kuulutetut
Timo Tapani Kymäläinen 
ja Ulla Mari Kauppinen, 
Keijo Johannes Airaksinen 
ja Sari Hannele Airaksi-
nen, Heikki Sakari Musta-
parta ja Anna-Kaisa Raa-
tikainen.

Kuolleet 
Kalle Uotinen 79v, Saimi 
Elina Kinnunen 67v, Hil-
ja Ester Hankimo 92v, Pir-
jo Aulikki Rossinen 69v, 
Aino Tikkanen 90v, Liisa 
Marjatta Laukkanen 82v, 
Kalevi Johannes Savolai-
nen 85v, Martti Ilmari Hu-
janen 70v.

Diakonia-
keskus

KesKusseura- 
Kuntatalo 
suokatu 22 
Seurakuntamestarit
puh. 040 4848 259
Kuurojen lähetyspiiri to 
29.3. klo 17. 
Huonokuuloisten seura-
kuntapiiri ke 18.4. klo 13. 

DIaKonIaKesKus
suokatu 31 
puh. 040 4848 464. 
Ulko-ovi avataan klo 
9.40, hartaus 9.50, dia-
konien vastaanotot il-
man ajanvarausta. Kahvio 
Nuotta ja kierrätyspis-
te avoinna 10-12. Kierrä-
tyksen ilta-aukiolo 10.4. ja 
22.5. klo 16-18, jolloin myös 
huonekaluvarasto (Hape-
lähteenkatu 33) avoinna.
Hyväntuulenpiiri ti 27.3., 
3.4., 10.4. ja 17.4. klo 12.  
Kehitysvammaisten kah-
vikerho ke 28.3. ja 11.4. klo 
13.30. 
Katulähetyspiiri ti 3.4. ja 
17.4. klo 17. 

Syöpäpiiri ke 4.4. ja 18.4. 
klo 13. 

Opiskelijat  
ja nuoret 
aikuiset

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

KansanlähetyKsen 
oPIsKelIjatoImInta 
sairaalakatu 11
www.kolmekohtaamista.com
Kolme kohtaamista ke klo 18.

oPIsKelIja- ja Koulu-
laIslähetys oPKo
sairaalakatu 11
Opiskelijaillat la klo 18.
www.opko.fi/kuopio

Perheasiain 
neuvottelu-
keskus

suokatu 22
Luottamuksellista ja maksu-
tonta keskusteluapua pari-
suhteen kysymyksissä. Käyn-
nit sopimuksen mukaan. Tie-
dustelut puh. 040 4848 480 
ma-pe klo 9-11

Palveleva 
puhelin

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

Järjestöt

nnKy 
myllykatu 5
puh. 017 2614 500
toimisto@knnky.fi
www.ywca.fi/paikallisyhdis-
tykset
Lähetyspiiri ke 21.3. klo 13.
Raamattupiiri 28.3. klo 13.
Kuoroharj. ke klo 15.
Perhekahvila ma klo 9.30 
– 12.
Raamattuluento su 1.4. klo 
18. 
Sielunhoitokoulutus pe 13.4. 
klo 13–16. Prof . Paavo Ket-
tunen; ”Häpeä hengellisyy-
dessä”. Osanottomaksu 10 €, 
sis. kahvit. Kaikille avoin kou-
lutus, ei ennakkoilmoittau-
tumista.
Yhteiskristillinen rukousil-
ta ti klo 18.

PohjoIs-saVon  
eV.lut.  
Kansanlähetys  
sairaalakatu 11
puh. 017 262 2082, 
www.p-savonkl.sekl.fi
Myös Facebook.
Toimisto ja kristillinen kirja-
palvelu avoinna ma, ke, pe 
12-16.
Pienryhmät Lähetyskodis-
sa: Ma klo 7 aamurukoushet-
ki, klo 9.30 äiti-lapsipiiri. Ke 
klo 12 päivähartaus ja kahvi-
hetki, klo 18 nuorten aikuisten 
Kolme Kohtaamista. To klo 16 
sana- ja rukouspiiri parittomi-
na to; klo 18.30 nuorten Nuot-
ta-ilta. La klo 18 Opkon opis-
kelijailta.
Kuopio: Kohtaamispaikka 
to 22.3. klo 18.30 Puijon kir-
kossa. Eero Heikkinen.
Kohtaamispaikkana lähe-
tyskoti su 25.3. klo 16. Panu 
Rantakokko, ”Herran palve-
luksessa”.
Kohtaamispaikkana lähe-
tyskoti su 8.4. klo 16. Elina 
Karjalainen, ”Kristus on ylös-
noussut!”.
Juankoski: Kohtaamispaikka 
ti 10.4. klo 18.30 srk-talossa. 1. 
Joh.3., Elina Karjalainen.
Kaavi: Kohtaamispaikka to 
23.2. klo 18.30 srk-talossa. 1. 
Joh.2., Elina Karjalainen.
Lähetyspyhän messu su 1.4. 
klo 10 kirkossa ja lähetystilai-
suus srk-talossa, saarna Elina 
Karjalainen.
Koulutus: Solukoulutus 
24.-25.3. Kuopiossa Lähetys-
kodilla, Sairaalakatu 11. Solu 
ei ole päämäärä vaan väli-
ne. Opetuslapsena kasvami-
nen on päämäärä.  Koulutuk-
seeen ovat kutsuttuja niin 

tervetuloa luennolle
to 22.3 klo 18:30

Tehokas Bemer-terapia vaikuttaa oireiden syihin ilman 
haitallisia sivuvaikutuksia. Täydentää kroonisten 
sairauksien ja rappeumavaivojen hoitoa, edistää 

tervehtymisprosesseja ja parantaa suorituskykykä.
Luento on maksuton.

B.BOX Professional  //  B.BOX Classic  //  B.BODY Professional.

Uusi fysikaalinen

verisuoniterapia

Bemer®

ilmoittautuminen ja tiedustelut:
Hotelli Puijonsarvi
Minna Canthin katu 16
70100 Kuopio

vanhat solulaiset kuin solu-
toiminnasta kiinnostuneet-
kin.  Opettajina mm. Johanna 
Sandberg. Ohjelma alkaa la 
klo 10 ja su klo 13. 
Ilm. ja tied. koulutukseen to 
22.3. mennessä, Jussi Kantele, 
puh. 017 262 2082.

Kansan 
raamattuseura 
sanan Kulma, 
tulliportinkatu 22 
www.sana.fi/kuopio
krs-kuopio@sana.fi
p. 0207681660
Kirjanmyyntipiste avoin-
na pe 13-16 ja tilaisuuksien ai-
kana.
24/7 yhteiskristillinen 
rukoustapahtuma Sa-
nan Kulmalla 23.-25.3. Li-
sätietoja ja vuoron vara-
us http://247kuopio.nettisi-
vu.org/
Laulun ja sanan ilta uskon 
päivänä pe 30.3. klo 18. Jaspe 
laulattaa.
Naisten kesken- ilta ti 3.4. 
klo 18.30. Ilon ja levon läh-
teillä: Miten löydän elämää-
ni ilon, virkistyksen ja levon? 
SHO, rehtori Marjatta Sel-
käinaho. Musiikista vastaa 
lauluryhmä ”Vaeltajat”, säes-
täjänä Minna Sahlberg. Kah-
vitarjoilu alkaa klo 18.
Ilmestyskirja avautuu, löy-
töretki Ilmestyskirjaan Ala-
van kirkossa pe-la 13.-14.4. Pe 
klo 18 Ihmeellinen Kristus, la 
klo 10 Mitä Henki seurakun-
nille sanoo, klo 13 Taivaalli-
nen näköala, klo 15 Enkeleitä, 
marttyyreita ja antikristuksia, 
klo 16.45 Uudeksi minä teen 
kaiken. Opetus: Kari Valko-
nen Raamattuseurasta. Lou-
nasta varten ilmoittautumi-
set puh. 0207 681 660. Lau-
antain lounas ja kahvi 10 €. 
Opetusvihko 6 €.

suomen  
luterIlaInen  
eVanKelIumI- 
yhDIstys
Evankelisten opiskelijoiden 
kotisivuosoite on www.sley.fi/
eo/html/fi/kuopio.html
SLEY:n Itä-Suomen piirin 
työntekijä on Johannes Häkä-
mies, p. 050-3212938, johan-
nes.hakamies@ sley.fi

KuoPIon  
ymPärIstön  
rauhanyhDIstys 
ahmatie 22
Seuroja voi kuunnella osoit-
teessa www.kuopionrauhan-
yhdistys.net
Alueseurat pe 23.3. klo 19 Sii-
linjärvellä, Korhosella (Parkki-
lantie 246, Hamula).
Alueseurat pe 23.3 klo 19 
Etelä-Kuopiossa, Airaksel-
la (Luokkimäki 112).
Keskusteluilta la 24.3. klo 18.
Seurat su 25.3. klo 15.
Pääsiäislauluilta ke 28.3. klo 
19 Alavan kirkossa.
Seurat to 29.3. klo 13.30 Veh-
mersalmen palvelukeskuk-
sessa.
Nuortenpäivät, alustus la 
31.3. klo 18. 
Nuortenpäivät su 1.4. ruo-
kailu klo 11.30, seurat klo 13, 
puheenvuoro klo 15.30, ruo-
kailu klo 16.30. 
Nuortenpäivät, messu su 1.4. 
klo 18 Männistön Pyhän Jo-
hanneksen kirkossa.
Seurat ke 4.4. klo 10.45 Tuus-
niemen palvelukeskuksessa.
Lauluseurat ke 4.4. klo 19.
Pitkäperjantainseurat pe 
6.4. klo 15.
Seurat su 8.4. klo 15. 
Seurat ma 9.4. klo 15. 
Lauluseurat ke 11.4. klo 19. 
Seurat la 14.4. klo 13.30 Levä-
sen palvelukeskuksessa.
Seurat la 14.4. klo 19. 
Messu su 15.4. klo 13 Kaavin 
kirkossa. Seurat su 15.4. klo 15 
Kaavin srk-talolla.
Seurat su 15.4. klo 15 ry:llä.  
Seurat ti 17.4. klo 13.30 Män-
tylän palvelukeskuksessa.
Lauluseurat ke 18.4. klo 19.

suomen 
raamattuoPIsto
Pienryhmät: Sanasta suun-
taa elämään -raamattupiiri 
ti klo 18.30 osoitteessa Jaak-
konen, Pitkäsiima 15, Peto-
nen. Tied. Merja-Riitta, puh. 
040 557 3285.
Keskusteleva raamattupiiri 
ti klo 16 Kuopion NMKY:llä, 
Kauppakatu 40-42. Tied. Rau-
no, puh. 044 290 2450, tai 
Jouko, puh. 050 577 3780. 
Vapauteen –tapahtuma su-
ti 25.-27.3. klo 18-21 Petosen 
srk-talossa.
Raamatunopetus Pekka Heis-

kanen: su ”Uskollinen Juma-
la”, ma ”Jumalan käsittämät-
tömät tiet”, ti ”Elävä Juma-
la vai ihmisten Jumala”. Hy-
vän sanoman ilta su klo 19, 
Anni Tanninen, Esko Kontti-
nen, Matti Turunen. Musiik-
kia Mari Vuola-Tanila ja Läh-
de-yhtye. Hyvän sanoman 
ilta ma klo 19, Esko Kontti-
nen, Juha Määttä, Rauno Pe-
rälä, musiikkia Erkki Holopai-
nen. Hyvän sanoman ilta ti 
klo 19, piispa Matti Sihvonen, 
Esko Konttinen, Matti Penti-
käinen, Merja-Riitta Jaakko-
nen, musiikkia. Tarjoilu klo 
17.30 alkaen. Esirukousta.

PIPlIaseura
Kuopion pipliaseuran sään-
tömääräinen vuosikokous 
18.4. klo 18 Canton Hinissä, 
Kauppakatu 29, Kuopio.
Raamattumeditaatio Mum-
mon mökissä 24.4. klo 18. 
Retki Turkuun. Suomen pip-
liaseura täyttää tänä vuon-
na 200 vuotta. Suunnittelem-
me bussimatkaa juhliin Tur-
kuun 26.–27.5. Ennakkoil-
moittautumisia ottaa vastaan 
Elsa Tenhunen, puh. 0400 
894 888. 

herättäjäyhDIstys 
Kuninkaankatu 22
Toimisto avoinna ke klo 10-13.
Virsituokio ke klo 11-12.
Seurat to 22.3. klo 18 Keskus-
seurakuntatalolla kerhohuo-
ne Samulissa.
Pääsiäisseurat ma 9.4. klo 18 
Puijon kirkolla.
Seurat to 12.4. klo 18 Keskus-
seurakuntatalolla kerhohuo-
ne Samulissa.
Seurat su 15.4. klo 18 Männis-
tön vanhassa kirkossa.
Seurat su 22.4. klo 14 Alavan 
kirkolla.
Herättäjäjuhlamatka Isoky-
röön 6.-8.7. Lähtö pe 6.7. klo 
9.15 Puijon kirkolta ja Malja-
lahdenkadulta klo 9.30. Paluu 
sunnuntaina päätösseurojen 
jälkeen. Majoittuminen Här-
män kuntokeskuksessa 110 € 
henk./2 vrk/2hh. Bussikulje-
tus 60 € meno/paluu. Majoi-
tus ja kuljetus yht. 170 €. Sito-
vat ilm. 30.5. mennessä puh. 
017 158 111 tai 050 5691 302/
Pöyhönen. 
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Kuopion ja  

Siilinjärven  
seurakuntalehti.  

99. vuosikerta.

Seuraava numero ilmestyy 18.4.

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

Toimitus Suokatu 22 B, 5. krs., 
avoinna ma–pe klo 8–16.
Lahja Pyykönen, päätoimittaja,  
p. 040 484 8232  
Ulla Remes (virkavapaalla) 
Lea Lappalainen, p. 040 484 8234 
Hanna Karkkonen, p. 040 484 8236 
Seija Rytkönen, verkkotoimittaja,  
p. 040 484 8514
Taitto Kotimaa-Yhtiöt.
Ilmoitukset: Sari Havia
puh. 020 754 2284, 
gsm 040 680 4057 
sari.havia@kotimaa.fi
Tilaukset Kuopion ulkopuolelle 
20 €/vuosikerta.
Jakelu Itella Posti Oy, Suora Lähe-
tys Oy. Jakelupalaute: www.suora-
lahetys.fi, puh. 017 264 7800

&&

ristivetoaviikon valinta

Markku Envall on tuotte-
lias kirjailija, joka on saanut 
muun muassa Finlandia-
palkinnon ja aforistiikan Sa-
muli Paronen -palkinnon. 

Envall ylistää kävele-
mistä; kävelyssä on mon-
ta etua, eikä yhtään haittaa. 
Hän todistaa Raamatun sä-
keellä kävelemisessä olevan 
jotain jumalallista. Kävele-
minen antaa ajatuksille ai-
kaa ja synnyttää aforismeja.

Äänimaailman moninai-
suus tulee esille Kadonneen 
hiljaisuuden metsästys -es-
seessä. Luonto ei ole ääne-
tön, mutta luminen metsä 
on hiljainen. Envall kehot-
taa menemään metsään, 
mutta varottaa eksymästä, 
sillä luminen metsä häivyt-
tää äänet.

Ikuisuusasioitakin es-
seessä pohditaan. ”Lopussa 
on se, mikä ei jatku.”

J.L. Runebergin runon 
Torpflickan/Torpantyttö En-
vall analysoi niin tarkkaan, 

että on tartuttava Vänrikki 
Stoolin tarinoihin. Samoin 
käy Uuno Kailaan runojen 
kanssa. Lapsettomuuden 
tuska saa selityksen: siitetty 
mutta ei syntynyt.

Parhaiten 15 esseen luku-
urakan selvittää tarttumalla 
yhteen esseeseen kerrallaan. 
Envallin esseitä ei lukaista, 
ne vaativat aikaa.

Kirjailijan terveydek-
si -essee on ammattiasiaa, 

mutta hyvää tietoa se antaa 
monelle yksinkirjoittajalle, 
kuten kriitikoille. 

Esseistä löytyy lukuvink-
kejä, Claes Andersonin Luo-
va mieli (2003) on yksi niis-
tä. 

Envall kirjoittaa kirjai-
lijan ja editorin suhtees-
ta kiinnostavasti, mutta ke-
hottaa myös luottamaan 
kirjan ensimmäiseen luki-
jaan eli kirjoittajaan. Nykyi-
sin kirjailijat on valjastettu 
kirjansa tuote-esittelijöiksi. 
Onko niin, että mitä ei mai-
nosteta, sitä ei olemassa? It-
se kunkin on syytä miettiä 
mihin menee mukaan.

Viihdyin kirjan seurassa 
pitkään ja palaan esseisiin 
vielä monta kertaa. 

RITVA kOLEhMAINEN

Markku Envall: 
Toinen jalka maassa ja 
muita esseitä, 
195 s., 32,95 e., 
WSOY 2012.

Kantapään kautta

Toimittaja Markus Leiko-
la on kirjoittanut hauskan 
Naamakirjan. ”Ja mistä sää-
detään kelle mitäkin näkyy?” 

Leikola on saanut Val-
tion tiedonjulkistamispal-
kinnon tv-ohjelmistaan ja 
reportaaseistaan sekä tieto-
kirjoistaan. 

Jokunen ajatus saattai-
si liietä, Leikola heittää. Naa-
makirjassa tuntuvat olevan 
´kaikki´. Tietysti tarkistin, 
että Leikola on facebookis-
sa. Eihän Naamakirjaa ilman 
facebookia voisi kirjoittaa-
kaan.

Yhteisiä ystäviäkin näkyy 
olevan. Ajan kuluessa huo-
maa ketkä ovat oikeita kave-

reita. Ystävät ovat ystäviä fa-
cebookissakin. 

”Täällä facebookissa 
näyttävät toiset kirjoittavan 
ahkerasti, tai ainakin usein, 

paljonkohan panevat omi-
aan.”

Intuitiolla oppii vainua-
maan tosi kaverit ja heihin 
luottaa. Mutta mitä peukku 
merkitsee?

Virtuaalimaailmassa on 
hauskoja ja surullisiakin ta-
rinoita, koko elämän kir-
jo. Voiko verkossa kalastel-
la salaa?

Pahimmat panettelijat 
minä naulitsen katseella kat-
toon, enkä ikinä peukuta 
niitä, Leikola kirjoittaa.

RITVA kOLEhMAINEN

Markus Leikola: 
Naamakirja, 
109 s., 29,70 e., 
Schildts 2012.

Tykkään, en tykkääkään

H ilja Itkonen omistaa lähes 
200 pääsiäismunan koko-
elman.

Hilja Itkonen osti itsel-
leen ensimmäisen puisen 

pääsiäismunan 1980-luvulla.  Myös seuraa-
vat olivat puusta ja löytyivät silloisesta Le-

ningradista ja Viipurista.
”En aikonut ryhtyä keräjääjäksi, mutta 

niin vain jäin koukkuun”, yli 180 pääsiäis-
munan omistaja kertoo.

Nyt upea kokoelma on päässyt Pyhän 
Johanneksen kirkolle eteisaulan vitriiniin.

Turkki, Kypros, Madrid, Israel ja koti-
maan kirpputorit.  Munia on tarttunut 
mukaan matkoilta, kirpputoreilta ja ystä-
vien tuomana.  ”Ja aina missä näen uuden, 
pitää mennä tutkimaan.”

Munien materiaali vaihtelee puusta 
ja kivestä lasiin, kankaasta keramiikkaan, 
posliinista kristalliin. Joukossa on huovu-
tettu munakin. On yksivärisiä, kirjavia ja 
maalauksin koristeltuja munia. Yhteen 
munaan on kätketty soittorasia.

Pääsisäismunalla on monta syntytari-
naa. Itkosta viehättää kristillinen legenda 
Maria Magdaleenasta.

Maria Magdaleena oli aterialla keisa-
ri Tiberiuksen luona ja kertoi Kristuksen  
ylösnousemisesta. Tiberius vastasi, että 
hän uskoo ylösnousemukseen yhtä vähän 
kuin siihen, että pöydällä oleva kanan-
muna muuttuu punaiseksi. Näin kuiten-
kin tapahtui ja siitä tuli pääsiäismunan 
symboli.

”Piispa Arseni on sanonut, että pääsi-
äismunien arvoa ei ole mitattavissa. Tär-
kein on sanoma: Kristus on ylösnoussut.”

LEA LAPPALAINEN

Me todistamme 
Hänen ylösnousemustaan 
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Hilja Itkosen kokoelma on esillä 
pääsiäisen ajan Pyhän Johanneksen 
kirkolla. Kädessä kokoelman ensim-
mäiset pääsiäismunat. 

S
uomessa hautaustoimistojen käytössä on 
noin 500 ruumisautoa. Autoista uusitaan tai 
laitetaan vaihtoon vuosittain noin kymme-
nesosa. 

Kuopiolainen hautausyrittäjä Kari Vää-
nänen on tuonut nykyisen Mersunsa Saksas-
ta. Auto on muunnettu ruumisautoksi Viita-
saarella.

Laki säätelee tarkoin ruumisauton ominaisuudet ja käytön. 
Arkkutilan ja kuljettajan välissä täytyy olla kiinteä väliseinä. 

Hautausautoa ei saa käyttää mihinkään muuhun kuin vai-
najan ja hautajaisten kukkalaitteiden kuljetukseen. Suomes-
sa ruumisauton väri on useimmin musta, vaikka se voisi olla 
myös valkoinen tai harmaa. Muualla maailmassa ajetaan myös 
viininpunaisilla hautausautoilla, kattona led –valojen tähtitai-
vas. 

Urheilutaustaisesta Kari Väänäsestä tuli yrittäjä 16 vuotta 
sitten. Siitä alkaen hänen työympäristönään ovat olleet ruu-
mishuoneet ja hautausmaat, vainajien pukeminen ja kuljetus. 
”Kaikista ei tähän työhön ole, mutta minulta tämä on luon-
nistunut hyvin.”

”Olemme vieraantuneet kuolemasta”, Väänänen sanoo. Hä-
nen työssään tämän näkee esimerkiksi siinä, että ruumisautoa 
ei enää kunnioiteta liikenteessä. Tai että ruumisautoa on vai-
keaa saada jälleenmyyntiin muille kuin kollegoille. ”Kuolemas-
ta on tullut epänormaali ilmiö.” 

Väänäselle ammatti on myös pohtimisen paikka. ”Ihan pik-
kuasioista en enää tee numeroa.” Hautajaisista hän valmistaa 
asiakkaalleen juhlan. ”Omaisten kanssa on tärkeää olla hieno-
tunteinen ja valita sanansa huolella.”

Uskotko elämään kuoleman jälkeen?
”Vedenjakajalla olen.  Lapsenmielisesti haluan uskoa, että 

jotain siellä on.”

LAhjA PyyköNEN

Musta auto ja viimeinen matka

”Tämä on minun elämäntyöni ”, 
hautausyrittäjä Kari Väänänen sanoo.

Ruumisauto lipuu pois lippu puolitangossa.  
Millaisella kyydillä vainaja lähtee?

Joulu on joskus helmikuussa,
joskus pimeässä syyskuussa
kun niiksi tulee ja järvet jäässä, sisällisesti, meissä.
Joulu on, kun joku nostaa katseensa, ojentaa kätensä.
Kun rakastettu tulee kadun yli eikä vielä,
ei vielä huomaa.

LASSI NUMMI Joulukonsertto, Otava 1987

Joulu on joskus
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Eihän kerrota kenellekään

”Uskon-
nonopetus 
kasvattaa 
lähimmäi-
senrakkau-
teen ja tois-
ten kunnioit-
tamiseen.

K irkollista sala- ja salonkikulttuuria 
ovat hyssyttely ja varovaisuus.

Kirkkohallitus on päättänyt, ett-
eivät sata vuotta nuoremmat kir-
konkirjat enää ole julkisia. Muuta-

mat seurakunnat ovat ottaneet kirkonkirjat pois 
myös maakunta-arkistoista. Syynä on se, että 
tietoja voitaisiin käyttää väärin.

Millainen on kirkkohallituksen asiantunti-
joiden ihmiskäsitys, jos ensimmäisenä epäillään 
ihmisestä pahaa. Vääristynyt, pelkäävä, ylivaro-
vainen eikä kovin kristillinenkään. .Sukututki-

jat eivät taida olla ensimmäisiä käyttämään tietoja 
toisen ihmisen kiusaamiseen.

Shhhhh!
Naispappien uudet virkapuvut ovat koekäytössä, 

Kuopiossa jakkuineen ja housuineen lääninrovas-

ti Jaana Marjasella. Kirkkohallitukselta tuli kielto, että 
puvun käytöstä ei saa lausua mitään julkisuuteen, kos-
ka sauman ja taskujen paikat sekä mitoitus voivat vielä 
muuttua. Voi taivahinen!

Hys, hys!
Piispa Jari Jolkkonen oli maanantaina katsomas-

sa Kuopiosta kämppää perheelleen. Teki visiitin myös 
tuomiorovastin pappilaan ja kahteen muuhun asu-
mukseen. Kun me on vähän sovittu, että ihan salassa 
vain katsellaan. Silleen luottamuksella.

Nouse arkkipiispa Martti Simojoki haudasta ja jy-
rähdä näille veli veikkosille: ”Jos kirkossa on jotain sa-
lattavaa, se on heti tehtävä julkiseksi.” Pienissäkin asi-
oissa. 

Eivät usko meikäläistä. 

LAhjA PyyköNEN

Halpa voi 
tulla kalliiksi

K ansanedustaja Eeva-Johanna 
Eloranta (sd) ja kolme hänen 
puoluetoveriaan tekivät aloit-
teen, jonka mukaan peruskou-
lussa tulisi lopettaa oman us-

konnon opetus. Tilalle perustettaisiin kaikille 
oppilaille yhteinen uskontotiedon ja etiikan 
oppiaine.

Ehdotus on erittäin ongelmallinen. Ellei 
ihminen opi ymmärtämään ensin syvällisesti 
omaa uskontoaan, on vaikeaa ymmärtää toi-
sin uskoviakaan.

Kenen intressiä omaan uskontoon liitty-
vän perussivistyksen heikentäminen palvelisi? 
Ehkä niitä taistelevia ateisteja, jotka näkevät 
punaista joka kerta kun uskonnosta puhu-
taan jossakin myönteisessä yhteydessä. 

Hekin voisivat kyllä olla kiitollisia siitä, 
millainen yhteis-
kunta Suomessa 
on syntynyt kristil-
liselle arvopohjal-
le. Itärajan takana 
nähdään, millai-
sen henkisen jäljen 
oman uskonnon 
opetuksen lopet-
taminen jätti.

Kaikille yhteis-
tä uskontotie-
toa perustellaan 
kustannussäästöil-
lä, mutta tässäkin 
asiassa halpa voi 
tulla kalliiksi. Kan-
san arvopohja ja 
sitä tukeva uskon-
nollinen sivistys ovat mittaamattoman ar-
vokkaita asioita.

Laadukas oman uskonnon opetus antaa 
arvaamattoman suuren panoksen oppilaiden 
henkiseen rakentumiseen. Uskonnossa on ky-
symys koko kulttuurimme henkisestä pohja-
virrasta.

Oman uskontonsa ytimen sisäistänyt op-
pilas ymmärtää, ettei hänen vastuunsa ulotu 
vain oman edun varmistamiseen vaan kaik-
kiin läheisiin, koko yhteiskuntaan. Uskonnon-
opetus kasvattaa lähimmäisenrakkauteen ja 
toisten vakaumuksen kunnioittamiseen.

Oppilaan eettisen, persoonallisen ja 
uskonnollisen kehityksen kannalta uskon-
nonopetus on yhä koulun tärkeimpiä oppiai-
neita. Sen hyvät hedelmät näkyvät tosin vas-
ta pitkällä tähtäimellä eikä niitä voi mitata 
suoraan markkinoiden käyttämillä laskureilla.

Ovatko lyhytnäköiset ja historiantajutto-
mat poliitikot valmiita heittämään pois kan-
samme menestykseen ja yhteiskunnan raken-
tumiseen sukupolvien saatossa vaikuttaneen 
tekijän: korkealaatuisen uskonnonopetuksen 
ja kansamme kristillisen arvoperustan?

jANNE VILLA 

Palstalla kirjoittavat vuorotellen  
yliopistonlehtori Helena Kantanen Kuopiosta  

sekä toimittaja Janne Villa Helsingistä.

kissa pöydälle

Anja Pellikka 
22.1.1936-28.2.2012

Anja Pellikka s. Viinikainen kuoli pitkän sairau-
den murtamana Oulussa 22.1.2012. 

Anja Pellikka palveli Tuomiokirkkoseura-
kuntaaInkilänmäen seurakuntatalon ensim-
mäisenä emäntänä 1.2.1988-31.1.1999.Hän pa-
neutui tähän hänelle uuteen ja haastavaan 
työtehtävään suurella sydämellä ja piti työs-
tään.  Me työtoverit muistamme Anjan iloise-

na ja valoisana persoonana, jonka kanssa oli 
hyvä tehdä yhteistyötä.

Anja siunattiin haudan lepoon Oulussa 
10.3.2012.  Häntä jäivät kaipaamaan Yrjö-puoli-
so ja lapset Marja ja Maarit perhekuntineen.

”Saata, oi Kristus, Sinun palvelijasi sielu le-
poon pyhien joukkoon, missä ei ole kipua, ei 
surua eikä huokauksia, vaan on loppumaton 
elämä.”

ILPO RANNANkARI  
Tuomiorovasti 

kuollut

Musta auto ja viimeinen matka

TiMO HaRTikainEn



24 Nro 6 — 21.3.2012&

M
artta sytyt-
ti kynttilän ja 
avasi ikkunan. 
Kello oli viisi-
toista yli kym-
menen tors-
taiaamuna 
parisen viik-

koa sitten. 
Paavo Ruuskanen oli halunnut kuol-

la omassa sängyssään, siinä päästävedet-
tävässä, ruskeaksi maalatussa. Martta –
puolisolle se oli kymmenen päivän värikäs 
saattohoito. 

Naapurit Hiltulanlahdessa ovat tuoneet 
pikkuiselle pöydälle ruusuja, neilikoita ja 
valkoisen orkidean. Lähileipomon Irja Lin-
tu on kotiinkuljettanut tuoreet vehnäset, 
kakun ja pikkuleivät.   

Ikkunalaudalle Paavon valokuvan vie-
reen on kehystetty toinenkin kuva. Komea 
ja raamikas on mies, Martti.  

Paksunsuolensyöpä vei perheen isän 
82 -vuotiaana, pojan tempasi matkaansa  
pehmytkudossyöpä 54 –vuoden iässä. 

Martin kuolema hytkäyttää vieläkin 
hartiat alas.  Se kuolema oli kauhea ja tus-
kallinen. Paavo sai onneksensa nukkua 
pois oma tyyny pään alla. 

Seitsemän tuntia 
ja kuusi ohitusta
Martta Ruuskasen sanat ovat suoria ja 
monipolvisia. Suussa pärähtää, jos hän nä-
kee epäoikeudenmukaisuutta.

Elämänohje sekä itselle että lapsille on: 

valehdella ei saa eikä varas-
taa. 

Piirongin laatikossa on 
Kuopion hallinto-oikeu-
den päätösasiakirja vuodelta 
2001. Se on  yhdentoista lius-
kan mittainen. 

Tämä on yksi todiste Mar-
tan tarmokkuudesta.  Jos hän 
on varma asian oikeellisuu-
desta, punatukkainen mökin 
mummo nousee vaikka taka-
jaloilleen. Eikä anna periksi.

Eläkeläinen Aune Martta 
Ruuskanen vaati tuolloin, et-
tä Kuopion kaupunki ja Kuo-
pion yliopistollinen sairaa-
la velvoitetaan suorittamaan 
hakijalle runsaat 17 000 
markkaa.

Ruuskanen joutui turvau-
tumaan yksityissairaalassa 
tehtyyn sydänleikkaukseen, 
koska ei saanut apua julkises-
ta terveydenhuollosta.  Huo-
nokuntoinen Ruuskanen sai 
avun. Seitsemän tuntia kestäneessä leik-
kauksessa tehtiin kuusi ohitusta ja samal-
la suljettiin eteisten väliseinässä ollut syn-
nynnäinen aukko.

Monivuotisen taistelun jälkeen voit-
ti oikeusjutun. Hyvien ystävien ja viisaitten 
asiantuntijoitten turvin.

”Tuosta ne ottivat suonta”, Martta ve-
tää housun lahjetta ylös ja näyttää säären 
pitkää arpea.  

Vehmasmäki 
tarvitsee kappelin
”Leikkauksen jälkeen päätin, 
että ajan vain hyviä asioita.”

Yksi niistä on Vehmas-
mäen kappelin korjaaminen. 
Ruuskanen on kappelin tu-
kiyhdistyksen puheenjohta-
ja. Kuopion seurakuntayhty-
mä on saanut kerta toisensa 
jälkeen kuulla kunniansa sii-
tä, että kappelirakennus ho-
mehtuu alun alkaen tapah-
tuneitten rakennusvirheitten 
vuoksi.

”Kunhan Paavo Ruuska-
nen saadaan hautaan, sitten 
kokoonnumme tähän keit-
tiön pöydän ääreen.” Kaari-
na Korhonen, Paavo Suokko 
ja muut Martan lisäksi asial-
le vihkiytyneet. Rahankerä-
yslupa kappelin kunnostusta 
varten on jo saatu. Varokoon 
seurakuntayhtymän hallin-
tojohtaja kun Martta jälleen 

aloittaa pommituksen.   
Martta on lämmittänyt uunin. Naapuri 

on kantanut halot pirttiin ja saunan etei-
seen.  Pihassa odottavat rollaattori ja pot-
kuri. Liiteri täynnä Paavon verkkoja.

Keittiön ikkunasta näkyy Kuhaislam-
pi, Kallaveden rantaan on vajaa kilomet-
ri. Huoneen ikkunasta pilkottaa talo, jos-
sa Martta hoiti lehmiään vuosikymmenet, 
kunnes poika rakensi vanhalle pariskun-

nalle oman mökin. 
”Tarpeeksi kauas”, oli Martan pyyntö. 

”Etteivät vahtaa minua.”

Honka-arkku 
pirtin lattialla
Hautaustoimiston musta auto kaartaa ha-
kemaan Paavon kotoa. 

Tummanruskea honka-arkku lasketaan 
lattialle, ja siihen Paavo pitkälleen.  Martta 
laittaa villasukat jalkaan.

”Kaikkien pitäisi nähdä kuolema. Mutta 
kuka omainen enää tällaista haluaa, vaan 
heti kiidättää läheisensä sairaalaan kuole-
maan.”

Keittiön pöydällä on vihkon sivu, johon 
on käsin kirjoitettu hautajaisten järjestys. 

”Ei isoja juhlia”, oli Paavo Ruuskasen toi-
vomus. Ensi lauantaina Vehmasmäen kap-
peliin kokoontuu parikymmentä saatta-
jaa. Arkulle tuodut kukat viedään Martin 
haudalle Vehmasmäen hautausmaalle. Sa-
maan hautaan  sirotellaan myös Paavon 
tuhka.

Vaikka lääkäri Esko Länsimies sanoo-
kin Martan olevan ”miltei kuolematon”, te-
räsmuori tietää, ettei hän enää elä sataa-
kaan vuotta. 

”Joskus ajattelen, onko siellä kuoleman 
takana mitään. Mutta jospa kohtaisim-
me siellä kaikki, sitä toivon. Marttikin siellä 
meitä odottamassa.”

LAhjA PyyköNEN

Jospa kohtaisimme siellä kaikki
Se oli kaunis ja koruton kuolema. Paavo lähti.

TiMO HaRTikainEn

Tähän sänkyyn Paavo kuoli. ”Kun hän herkesi syömästä, tiesimme molemmat, että lähtö on lähellä”, Martta Ruuskanen sanoo.

”Jokai-
sen pitäisi 
nähdä kun 
ihminen 
kuolee.


