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Kuopion ja Siilinjärven evankelisluterilaisten seurakuntien lehti. www. kuopionseurakunnat.fi

Messu kaikille 
aisteille. 
Dance+Pray
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Kuoleman lähellä  
tarvitaan rauhaa
Kun ei ole mitään 
tehtävissä, on vielä 
paljon tehtävissä. 

Y li kaksikymmentä marttayhdistys-
tä vetoaa kodinomaisen saattohoi-
toyksikön saamiseksi Kuopioon. 

Vetoomus luovutettiin viime vii-
kolla kaupunginhallituksen puheenjohta-
ja Pekka Kantaselle . ”Saattohoitoyksikön ei 
välttämättä tarvitse olla sairaalamainen”, sa-
noo vetoomuksen luovuttaja Irmeli Holl-
mén Länsi-Puijon martoista. 

Hän toivoo kodinomaista paikkaa, jos-
sa on mahdollisuus yksityisyyteen. Tilojen pi-
täisi hänen mielestään olla suuremmat, jossa 
asukkaat sijoitetaan yhden hengen huonei-
siin. Vetoomuksessa korostetaan ”kunnioitta-
vien olosuhteiden saamista Harjulan saatto-
hoito-osastolle”.

”Tämä on tärkeää niin potilaalle kuin hä-
nen läheistensä myöhemmälle elämälle.”

Hyvä elämä  
kuolinhetkeen saakka
”Kuoleman lähellä saattaa tulla asioita, joi-
ta omaisten kanssa halutaan selvittää. Tämä 
ei onnistu, jos verhon takana on toinen poti-
las. Kuoleman lähellä tarvitaan rauhaa”, Holl-
mén korostaa. ”Kun ei ole mitään tehtävissä, 
on vielä paljon tehtävissä.”

Hollmén odottaa kaupungin vastaantu-
loa toiveikkaalla mielellä. ”Uskon, että Kuopi-
on kaupungilla riittää tähän asiaan myös hy-
vää tahtoa.”

Kuopiossa tarjotaan tällä hetkellä saatto-
hoitoa syöpäpotilaille Harjulan sairaalan tu-
kiyksikössä kahdeksanpaikkaisella osastolla. 
Osasto avattiin vuonna 2011 Suomen kau-
pungeista ensimmäisenä. Kotona hoidettavil-
le osasto on saattohoidon tukiyksikkö, jonne 
voi tulla, mikäli tilanne kotona käy vaikeaksi.

Omaiset voivat jo nyt olla saattohoito-
osastolla milloin vain, yöpyäkin mahdolli-
suuksien mukaan. 

”Hyvässä saattohoidossa päämääränä 
on kuolevan ihmisen mahdollisimman hy-
vä elämä kuolinhetkeen saakka”, sanoo joh-
tava sairaalapastori Risto Voutilainen. ”Hyö-
dyttömistä hoidoista on luovuttu ja siirrytty 
perushoitoon sekä oireitten lievittämiseen. ”

Voutilaisen mukaan ympäristöllä on mer-
kitystä. ”Aina ei ole mahdollista olla kotona 
kuolemaan asti. Ehkä haluaisimme viettää vii-
meiset päivät kodinomaisissa tiloissa, joissa 
on paikka myös rakkaille ihmisille.”

”Tästä hoidosta Kuopiossakin huolehtii 
ammattitaitoinen ja lämminhenkinen henki-
lökunta.”

LAHJA PYYKÖNEN

pysäkillä

Ajankohtaista

Kuolema voi olla hyvä silloin kun saattohoito ja kivun lievitys ovat kunnossa.  Eikä 
kuolevaa jätetä hädässään yksin. 
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Miksi hyvälle Jeesukselle kävi huonosti
Lapset tietävät  
yhä vähemmän kris-
tillisistä asioista. 
Kirkon vastaus on 
tiiviimpi yhteistyö 
päiväkotien kanssa.

S
iilinjärven kirkossa pidetys-
sä perhekerhon hartaushet-
kessä laskeuduttiin viikko 
sitten pääsiäisen tunnelmiin. 
Nukketeatterin keinoin käy-
tiin läpi Jeesuksen viimei-
siä päiviä ja ylösnousemuk-
sen iloa.

”Tämä on vähän kuin ken-
raaliharjoitus, ennen kuin esitys lähtee kiertä-
mään alueen päiväkoteja”, Siilinjärven seurakun-
nan lapsityönohjaaja Jaana Markkanen kertoo 
esitystä seuratessaan.

Siilinjärven seurakunnalla on kunnan päivä-
hoidon kanssa ollut jo pitkä perinne. Hiljaisel-
la viikolla lastenohjaajat vierailevat päiväkodeissa 
kertomassa pääsiäisen sanomasta.

Markkasen mukaan lapset ovat olleet kovin 
innostuneita vierailuista.

”On ollut mukavaa huomata, että meitä odo-
tetaan.”

Yhteys perheisiin  
päiväkotien kautta
Pääsiäiseen liittyvien vierailujen lisäksi päivä-
kotien kanssa tehdään yhteistyötä myös jou-
lun alla.

”Silloin päiväkotilapset tulevat seurakunnan 
kustantamina busseilla kirkkoon.”

”Ne lapset, jotka eivät perheen toivomukses-
ta osallistu uskonnollisiin tilaisuuksiin, ovat pää-
siäisesitysten ja joulukirkkojen ajan normaalis-
sa hoidossa.”

Viime vuosina seurakunnan päiväkerhoihin 
on ollut yhä vähemmän tulijoita. Ilmiö on valta-
kunnallinen.

TiM
o

 H
a

R
Tik

a
in

en

”Kun käymme päiväkodeis-
sa pääsiäisvierailuilla, ensin 
virvotaan.  Se päättyy Jumala 
sinua siunatkoon  -toivotuk-
seen”, Siilinjärven seurakunnan 
lapsityönohjaaja Jaana Markka-
nen kertoo.

”Kerholaisten määrä vähenee, mutta seu-
rakuntien jäsenmäärä ei kuitenkaan ole laske-
nut samassa suhteessa. Paljon lapsia ja perheitä 
jää silloin seurakunnan toiminnan ulkopuolelle”, 
Markkanen selvittää.

”Yhteistyöllä päiväkotien kanssa olemme ha-
lunneet tavoittaa näitä perheitä ja innostaa heitä 
mukaan seurakunnan yhteyteen.”

”Viestimme heille on, että he ovat tärkeitä ja 
haluamme tietää, mitä heille kuuluu.”

Myös päiväkotien henkilökunta on ottanut 
seurakunnan pääsiäisvierailut myönteisesti vas-
taan.

”He itse ehkä kokevat pääsiäiseen liitty- 
vän kuolemateeman jotenkin hankalaksi  
käsitellä.” 
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Viimeiset sanat

E nnakkokohua herättänyt Ylen televisio-
sarja Viimeiset sanani alkaa huhtikuun lop-
pupuolella. Ohjelmassa on annettu puheen-
vuoro kuolemansairaille ja heidän läheisil-
leen. 

Emeritusarkkipiispa John Vikström sekä piispa 
Wille Riekkinen tuomitsivat ohjelman jo sen suunnitte-
luvaiheessa vuonna 2008.  Piispojen mielestä tällainen 
ohjelma tekee kuolemasta viihdettä.

Aikaa on kulunut ja piispat saattaisivat olla nyt 
toista mieltä. Uskalletaanhan nyt puhua Suomessa jopa 
eutanasiasta, kuolinavusta.

Terhokodin ylilääkäri Juha Hänninen on muutta-
nut kantaansa varovaisen myönteiseksi. Kirkolla ei ole 
yhtä kantaa. Piispa Seppo Häkkinen muotoilee näin. 
”Kirkko ei voi hyväksyä käytäntöä, jossa tarkoitukselli-
sesti lopetetaan ihmiselämä.”

Kuolinapu on tiukoin rajoituksin hyväksytty Bel-
giassa, Luxemburgissa,  Hollannissa ja Sveitsissä.  Ihmi-
sen oma tahto ratkaisee. Kuolinapua ei sallita muisti-
sairaille eikä elämässään väsyneille. 

Kuolema on väistämätön ja ehdoton. Se tulee. Kuo-
levan osa on ankara silloin, jos ihminen jää yksin tai jos 
hän joutuu luopumaan myös ihmisarvostaan jäädes-
sään toisten varaan. 

Kuolemasta on hyvä oppia puhumaan sen oikealla 
nimellä, myös kuolevan kanssa. Kuoleman edessä on 
aina oltava tosissaan. Jos ihminen haluaa kuolla yksin, 
se on hänelle suotava, mutta hädissään olevaa tai pel-
käävää ihmistä ei milloinkaan saa jättää yksin.

Kuolema ei aina ole kaunis. Myös vaikeasta ja kivu-
liaasta kuolemasta pitää puhua.  Kuolema ei välttä-
mättä ole hiljaista ja rauhallista nukkumista ikuiseen 

lepoon läheisten veisatessa 
kuolevan vierellä tämän lem-
pivirsiä. Jumalan kasvot 
sen sijaan voi kohdata myös 
pahassa paikassa. 

Musiikki ja taide tuovat 
lumouksen, joka kyllä rau-
hoittaa ja ylentää, mutta 
saattaa myös eksyttää kuole-
man todellisuudesta.  

Jeesus huusi viimeiset 
sanansa ”suurella äänellä”. 

”Anna hänelle iankaikki-
nen elämä.  Ikuinen valosi 
häntä valaiskoon.”

Veljeni kuoli kauneimman 
kesän hiipuessa lopuilleen viime elokuussa.  Hänen sai-
rautensa oli pitkä ja ankara. Toivoa ei enää ollut.  Kun 
toivo lopullisesti katoaa, katoaa myös halu elää. 

Hän joudutti kuolemaa jättämällä lääkkeet pois. 
Olen hyvin hiljaa, mutta kunnioitan hänen ratkaisu-
aan.

Joskus ihmiselle annetaan kuorma, joka on enem-
män kuin tämä jaksaa kantaa.

”Minä tiedän, että Lunas-
tajani elää. Hän sanoo vii-

meisen sanan maan 
päällä.”

 ✚ Mitä on yritysten yhteiskun-
tavastuu?  Seminaarissa puhuvat 
piispa Jari Jolkkonen, toimitusjoh-
taja Silja Huhtiniemi, projektijoh-
taja Yrjö A. Palosuo sekä alue-
johtaja Kari Niskanen. Virvatuli 
ry: n ja Pohjois-Savon Osuuspan-
kin järjestämä seminaari pide-
tään perjantaina 5.4. klo 8 – 11 
Osuuspankin Kuopion konttorin 
koulutustilassa (Tulliportinkatu 
38 A 3.kerros). Ilmoittautuminen 
psop.tilaisuudet.kuopio@op.fi  Se-
minaarin avaa Heikki Eitakari Vir-
vatuli ry: stä. 

 ✚ ”Olisiko yhteiskuntavastuun 
ajatus ja sen jonkinlainen toteut-
taminen elämämme eräs tarkoi-
tus. Olemmehan täällä ajassa vain 
häipyvä häivähdys menneeseen ja 
tulevaan aikaan verrattuna”, Heik-
ki Eitakari sanoo. 

 ✚ Kuopion Keskusseurakunta-
talon tulevaisuuden selvittämi-
seksi esitetään kuluvalle vuodel-
le  50 000 euron lisämäärärahaa. 
Vaihtoehtoina esitetään kiinteis-
tön myymistä ulkopuoliselle si-
joittajalle, kiinteistön korkean 
osan muuttamista vanhusten pal-
velusasunnoiksi, koko kiinteistön 

muuttamista vanhusten palvelu-
sasunnoiksi tai kiinteistön korjaa-
mista seurakuntayhtymän omaan 
käyttöön.  Yhteinen kirkkoneu-
vosto esittää lisämäärärajaa kirk-
kovaltuuston vahvistettavaksi. 

 ✚ Pohjois-Savon Syöpäyhdis-
tyksen Kuopion osasto viet-
tää 40 –vuotisjuhlaa Kuopion 

kaupungintalon juhlasalissa lau-
antaina 6.4. klo 13. ”Täyttä elä-
mää sairaudesta huolimatta”, sa-
noo osaston puheenjohtaja Airi 
Rissanen. Yhdistys järjestää vir-
kistystoimintaa sekä tukee syö-
pään sairastuneita. ”Sanat syöpä 
ja kuolema pitää uskaltaa koh-
data”, Rissanen sanoo. Osasto te-
kee yhteistyötä Alavan kirkkokuo-
ron kanssa. Kuoro laulaa juhlassa 
kanttori Ossi Jauhiaisen johdolla. 
Rovasti Matti Keski-Nisula puhuu. 

 ✚ Lehtomäen kodin kevätpäi-
vää vietetään Nilsiässä sunnun-
taina 7.4. Päivä alkaa messulla Nil-
siän kirkossa klo 10. Sen jälkeen 
on ruokailu sekä raamattutunti ja 
seurat seurakuntakodissa. Ilmoit-
tautuminen ruokailuun posti@
lehtomaenkoti.net

 ✚ Emäntä Eila Hiltunen on il-
moittanut koeajan jälkeen luopu-
vansa Kuopion Poukaman leiri-
keskuksen emännän virasta. Hän 
anoo yhteiseltä kirkkoneuvostolta 
siirtoa takaisin Järvi-Kuopion seu-
rakunnan emännän virkaan Riis-
tavedelle.  Kirkkoneuvosto esittää, 
että emännän virkaan valitaan Eli-
sa Heikkinen. 

LAHJA PYYKÖNEN
lahja.pyykonen@evl.fi

”Minä 
tiedän, että 
Lunastajani 
elää. Hän 
sanoo viimei-
sen sanan 
maan päällä. 

pääkirjoitus

Miksi hyvälle Jeesukselle kävi huonosti

”Mentorin tehtävänä on opastaa 
ja rohkaista päivähoidon henkilökuntaa 
kristillisten traditioiden opettamisessa. 

Ilon ja  
turvallisuuden tunne
Markkanen kertoo, että pääsiäisen sanoma saattaa mo-
nesti jäädä askarruttamaan lapsia.

”Heitä ihmetyttää se ristiriita, että vaikka Jeesus oli 
hyvä, hänelle siitä huolimatta kävi huonosti.”

”Meidän tavoitteenamme kuitenkin on, että lapsille 
jäisi päällimmäisiksi ilon ja turvallisuuden tunteet. Että 
pääsiäiskertomuksesta välittyisi sittenkin valoisa ja us-
koa luova sanoma.”

Markkasen mukaan Jeesuksen viimeisiin päiviin, kär-
simykseen ja ylösnousemukseen liittyviä tuntemuksia 
voidaan käsitellä lasten kanssa monin erilaisin keinoin.

”Esimerkiksi mollivoittoisella musiikilla kuvataan su-
rua, samoin kynttilän sammuttamisella. Iloa ja valon 
saapumista puolestaan symboloi kynttilän sytyttämi-
nen.”

Päiväkodeissa pääsiäisen sanomaa käsitellään sen 
mukaan, mitä lapset siitä kyselevät.

”Joskus lapsilta on tullut kysymyksiä kuolemasta. On 
haluttu tietää, että mitä se oikein on.”

Lapsi ei kysy  
uskon asioista
Markkanen kertoo kuulleensa ammattikasvattajilta, et-
tä nykypäivänä lapset eivät usein kysy uskontoon liitty-
vistä asioista.

”Muutos on ollut niin totaalista, että kerran eräs las-
tentarhanopettaja oli oikein hätkähtänyt, kun yksi lapsi 
kesken ulkoleikkiensä oli alkanut ääneen pohtia, millai-
nen parta Jumalalla mahtaa olla.”

”Uskon asiat saattavat kenties olla vanhemmille niin 
vieraita ja vaikeita, ettei niistä kotona puhuta. Eipä niis-
tä silloin osaa lapsikaan mitään kysyä.”

Silti Markkanen näkee, että kristillisiä traditioita vie-
lä arvostetaan.

”Päiväkerholaisten vanhemmilta on kyselty syitä, 
miksi he ovat lapsensa kerhoon ilmoittaneet. Suurin 
osa on vastannut, että toivovat lapsensa oppivan us-

kontoa ja kristillisiä perinteitä.” 
Kansainvälistyvässä Suomessa törmää yhä useam-

min myös muihin uskontoihin ja niiden tapoihin.
”On hienoa, jos eri uskonnot kommunikoivat kes-

kenään. Kuulin taannoin tapauksesta, jossa muslimiäi-
ti antoi lapsensa osallistua tarhassa kristilliseen tilaisuu-
teen. Vastavuoroisesti äiti kävi sen jälkeen kertomassa 
oman uskontonsa tavoista tarhalaisille.”

Seurakunnan mentori  
tukee ja rohkaisee
Siilinjärvelläkin on pitkään ollut tapana siunata kou-
lunsa aloittavat ekaluokkalaiset. Sen sijaan ensimmäistä 
kertaa on tänä keväänä tulossa eskarikirkko.

”Päivähoidon puolelta esitettiin toive sellaisesta. Nyt 
toukokuussa kokeilemme sitä kahden pilottipäiväko-
din kanssa. Jos saamme hyvää palautetta, siitä voitaisiin 
tehdä traditio.” 

Eskarikirkko järjestetään iltatilaisuutena, jotta per-
heetkin pääsevät mukaan.

”Ideana on, että lapset rakentaisivat ohjelman ja seu-
rakunta hoitaa siunaamisen.”

Siilinjärvellä on viime syksynä käynnistetty myös 
mentorointiyhteistyö päiväkotien kanssa.

”Sen tavoitteena on, että päiväkodit ryhtyisivät ny-
kyistä enemmän itse hoitamaan uskontokasvatusta.”

”Nyt mentorointiin ollaan ottamassa mukaan myös 
perhepäivähoitajia.”

Mentorin tehtävänä on tukea, opastaa ja rohkais-
ta päivähoidon henkilökuntaa kristillisten traditioiden 
opettamisessa.

”Toivomme, että uskonto ei jäisi irralliseksi osaksi 
muusta elämästä, vaan siihen liittyviä asioita voitaisiin 
luontevasti käsitellä eri yhteyksissä. Esimerkiksi päivä-
kodeissa kiirastorstaina tarjottavan pääsiäisaterian ää-
rellä voisi jutella pääsiäisen merkityksestä ja siitä, mitä 
asioita ateria symboloi.”

HELI HARING

”Elämmekö itseämme ja 
ahneutemme toteuttamista var-
ten”, Heikki Eitakari kysyy. 
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Homoillan jäsenkato 
ja Pirkko Jalovaara

V ietin Suomen huolista vapaata aikaa 
Namibian lämmössä silloin kun MOT 
-ohjelman nostattama kohu ja reaktiot 
velloivat kotimaassa. Ajattelin, että 
johan on huolet. Palaan kuitenkin asi-

aan, koska se on kiinnostava.

Helsingissä järjestettiin joskus 90 -luvulla tapah-
tuma, jonka nimi oli Suomi rukoilee. Tapahtuman 
päätähdet olivat pastori Seppo Juntunen ja Pirkko 
Jalovaara. He kaatoivat ja osasivat venyttää jalkoja.

Minullakin oli ystävä, joka venytti jalkani ruko-
uksella. Kerran taitoaan esitellessään hän venytti 
vahingossa väärän jalan. Pidempi jalka venyi vielä-
kin pidemmäksi.

Suomi rukoilee -tapahtuman taustalla olivat Hel-
singin kirkkoherrat, Suomen Lähetysseura ja vaikka 
mitkä tahot. Olin tuolloin kutsuttuna kommentoi-
maan asiaa televisioon. Kirjoitin tapahtumasta myös 
kirkolliseen lehteen. Lausuin, että Juntunen ei kulje 
ihmisen ohi, Jalovaa-
ran tapa toimia on meka-
nistinen ja kova. Kirkon 
ongelmaksi jää niiden 
ihmisten hoitaminen, 
jotka eivät saaneetkaan 
apua, vaikka luvattiin.

Myrsky oli melkoi-
nen. Puhelimessa oli 
soittoja yötä myöten. 
Helsingin kirkkoher-
roista jotkut kirjoitti-
vat lehtiin juttuja, että 
tämän Järveläisen mie-
lestä me emme rukoile 
oikein, kun sairaat 
parantuvat.

Ihailijaposti oli sen 
verran tehokasta, että 
tuon tapahtuman jäl-
keen en ole viitsinyt enää televisiossa esiintyä. Olen 
suositellut pyydettäessä iltalypsyihin  sun muihin 
punaisiinlankoihin puolestani esimerkiksi kuopio-
laista dosenttia Markku Myllykangasta.

Nyt sitten Jalovaara on demoni, jonka ajattelu on 
kuulemma muuttunut. Tosiasiassa Jalovaaran ajat-
telu ja toiminta ei ole viimeisen 20 vuoden aikana 
muuttunut yhtään miksikään.

Helsingin kirkkoherrat sanoutuvat hänestä irti. 
Kirkko sanoutuu hänestä irti. Se johtuu siitä, että 
Ajankohtaisen kakkosen homoillan jälkeen, jossa 
Tampereen piispa epäonnistui, kirkosta erosi 20 
000 henkilöä.

Aikanaan Jalovaaran toiminnan osalta esitettiin 
täsmälleen sama arvostelu kuin tälläkin hetkellä. 
Arvostelu on dokumentoitu, joten tämä ei ole vain 
sapekas väite. Kaikki, mitä nyt on esitetty, oli pom-
minvarmasti jokaisen vastuutakantavan kirkollisen 
henkilön tiedossa.

Sen arvostelun jälkeen Jalovaaralle alettiin jär-
jestää rukousiltoja kirkkoihin. Kun nyt tilanne on 
muuttunut epäedullisesta mediatilanteesta johtuen, 

rukousillat kielletään ja kirk-
koherrat ryömivät koloistaan 
esiintymään tervehenkisyy-
den ryhtiliikkeenä.

Kaikenkukku-
raksi ainakin minä 
uskon, että demo-
neja on olemassa.

PETRI  
JÄRVELÄINEN 
Kirjoittaja on  

teologian tohtori 
ja Portaanpään  
opiston rehtori.

”Rukousil-
lat kielletään 
ja kirkkoher-
rat ryömivät 
koloistaan 
esiintymään 
tervehenki-
syyden ryh-
tiliikkeenä. 

kolumni

kirkon kulmilta

”Nyt on menossa 
hallittu kaaos”, 
sanoo Kuopion 
kirkkopäivien 
kehitysjohtaja 
Jari Kupiainen.

V
iime viikolla kirk-
kopäivien liki kah-
destasadasta tal-
koolaisesta sata 
kokoontui ensim-
mäisen kerran ta-
paamaan toisi-
aan. Tämä oli heille 

myös työnjakotilanne.
”Kirkon tulevaisuus on vapaaehtoisis-

sa”, Jari Kupainen sanoi. ”Työntekijöitä 
tarvitaan, mutta he ovat tulevaisuudes-
sa mahdollistajia.”

Alavan seurakuntasaliin kokoontui-
vat nyt järjestysmiehet, saliemännät ja 
isännät, lipunmyyjät  sekä monta muu-
ta kirkkopäivien rakentajaa. ”Ilman kuo-
piolaisia vapaaehtoisia Kirkkopäivien 
rakentaminen ei olisi onnistunut”, Ja-
ri Kupiainen sanoo. ”Tämä on myös tie 
seurakuntaan osallistumiseen.”

Kupiainen tuli Kirkkopäivien kehitys-
johtajaksi muodin ja tapahtumajärjes-
telyjen maailmasta. ”Tämä on ollut yk-
si elämäni parhaimmista vuosista”, hän 
sanoo.

Kirkon tunnistettava  
uudet kohderyhmät
Myös Kirkkopäiviin Kupiainen on tuo-
nut tullessaan muutosta. Päivät eivät 

enää ole suurimmalta osin työntekijä- ja 
luottamushenkilötapaamisia. ”Iso muu-
tos on se, että nyt teemme tapahtumia 
suurelle yleisölle.” 

Kuopiossa päivät näkyvät suurta-
pahtumina torilla ja Piispanpuistossa. 
Myös ravintoloissa on päivien ohjelmaa. 
”Olemme siellä, missä ihmiset tässä kau-
pungissa normaalistikin liikkuvat, päi-
vällä torilla, nuoret ovat lauantai-iltaisin 
ravintoloissa, perheet liikkuvat lauantai-
päivänä puistoissa.”

Muusikko Arto Koistinen saa ohjeita 
järjestyksenvalvontaan.  ”Tulin, jos voisin 
olla jollain tavalla hyödyksi ja tiedän, et-
tä porukkaa tarvitaan.”

”Meidän tehtävämme on pitää huol-
ta siitä, että yleisöllä on turvallista ja hy-
vä olla”, sanoo turvallisuuspäällikkö, 
ylikomisario Pauli Heikkonen.  ”Riski-
analyysit ja turvallisuussuunnitelmat pe-
lastuslaitoksen kanssa ovat kunnossa.” 

Diakoniopiskelija Petteri Suomalai-
nen tekee opinnäytetyötään kirkon va-
paaehtoisista. Kirkkopäivät on hänelle 
hyvää harjoittelua tulevaan työhön. Päi-
vien aikana Suomalainenon autonkuljet-
tajana ja roudaa kirkkopäivien kutsuvie-
raita lehtokentältä ja takaisin. 

”Kirkkopäivien ydintiimi on tehnyt 
hyvää työtä puolitoista vuotta, eikä jär-
jestelyissä ole moitteen sijaa.” Kehitys-
päällikkö Jari Kupiainen kiittää Kuopion 
yhteistyökumppaneita mutkattomasta 
asenteesta. ”Neuvottelut ovat olleet yl-
lättävän helppoja.”

Kirkon työssä Kupiainen korostaa ak-
tiivisempaa ja rohkeampaa asennetta  ja 
eri kohderyhmien kutsumista. ”Yhtenäi-
syys on kadonnut ja yhteiskunnan pirs-
taloituminen on hyväksyttävä.” 

Kutsutaan ja kohdataan, tulee Kupi-

Kirkon tulevaisuus 
on vapaaehtoisissa 

N ilsiän kirkossa on Juho 
Rissasen maalama altta-
ritaulu Ristintie. Sen hän 
maalasi vuosina 1905–

1907 asetuttuaan asumaan Nilsiään. 
Rissasen tie oli vienyt 1800-lu-

vun lopun Kuopiosta maailmal-
le, muiden muassa Italiaan, josta 
palattuaan hän etsi paikkaa, mi-
hin asettua ja päätyi Nilsiään, jossa 
hän sitten asui eripituisia aikoja lä-
hes koko 1900-luvun ensimmäisen 
vuosikymmenen. 

Nilsiän nykyinen kivikirk-
ko oli silloin rakenteilla ja Rissa-
nen ehdotti rakennustoimikun-
nalle voivansa maalata kirkkoon 
alttaritaulun joko freskona tai öljy-
maalauksena. Rissanen ehdotti ai-
heeksi ”Kristuksen Kolkatalle meno 
kun hän kantaa ristiänsä ja uupuu”. 

Sopimus syntyi ja tilaus uutisoi-
tiin muutamalla rivillä kymmenissä 
silloin ilmestyneissä sanomalehdis-
sä. Uutisen mukaan ”taulu tulee esit-
tämään kohtausta, jossa Pilatus näyt-
tää kansalle ruoskittua Kristusta”. 

Yli neljän metrin korkuinen alttaritaulu valmistui heinä-
kuussa 1907. Rissasen tiedetään maalanneen sitä  kahdessa-
kin eri paikassa, paitsi ateljeenaan käyttämässä Rissalan sa-
lissa myös WPK:n juhlasalissa.

Matti Komulainen on kirjassaan ”Sanan kaunistukset” tä-

män ja Juankosken ruukinkirkon 
samanaiheisen Via Dolorosan yh-
teydessä nostanut esiin, mitä evan-
kelistat kertovat kummankin maala-
uksen tapahtumasta. 

Kuolemaantuomittu orja jou-
tui roomalaisen käytännön mukaan 
kantamaan itse ristinsä mestauspai-
kalle. Maalaus kuvaa hetkeä, jolloin 
sotilaat pakottivat pellolta tulleen 
maatyöläisen, Simon Kyreneläisen, 
kantamaan Jeesuksen ristiä.  Jouk-
ko kansaa seurasi häntä. Mukana 
oli myös naisia, jotka itkivät Jeesuk-
sen kohtaloa ja kuinka Jeesus kehot-
ti heitä itkemään lapsensa tähden, 
ei hänen tähtensä. 

Alttaritaulu Ristintie oli heti val-
mistuttuaan painokuvana muka-
na Rissasen teoksista kootussa Työ-
väen joulualbumissa, johon sisältyi 
toistakymmentä muuta maalausta. 
Niiden joukossa olivat myös Nilsiän 
vuosina syntyneet Kellonvaihtajat, 
Vuoristolähteellä ja moniosainen 
Lapsuuden muisto. 

Niiden jälkeen hän maalasi siellä 
vielä tunnetut työkuvansa sekä hartaan virrenveisuun täyt-
tämän teoksensa Ruumiinpesijät. 

HELENA RIEKKI

Hän kantaa ristiänsä ja uupuu

Nilsiän kirkon alttaritaulu on yli neljän 
metrin korkuinen.
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”Kirkossa 
tarvitaan 
työntekijöitä, 
mutta tulevai-
suudessa he ovat 
mahdollistajia.
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Millainen siellä on ilma

S isäilma-asiantuntija Ville Leinonen Insinööri-
toimisto Savon Cotrolteam Oy:stä tutkii ja ana-
lysoi erityisesti julkisten rakennusten, koulujen 
ja toimistotilojen sisäilmaongelmia. 

Mitä ilmasta yleensä tutkitaan?

”Sisäilmasta voidaan tutkia esimerkiksi mikrobeja, ke-
miallisia ja hiukkasmaisia epäpuhtauksia, materiaali-
päästöjä ja kuituja. Lisäksi voidaan mitata sisäilman 
olosuhteita, kuten lämpötilaa, suhteellista koste-
utta sekä hiilidioksidipitoisuutta. Joskus voi olla 
tarpeen mitata myös pakokaasupäästöjä kuten 
häkää ja typenoksideja. Jokainen tutkimuskoh-
de ja sen tutkimustarpeet arvioidaan tapaus-
kohtaisesti.”

Milloin tutkimus kannattaa tehdä?

”Lähtökohtana on usein tilojen käyttäjän 
tai käyttäjien oireilut tai tuntemuk-
set. Sisäilman laatua kannattaa ryh-
tyä selvittämään, mikäli oireiluille tai 
poikkeaville hajuille ei löydy aiheut-
tajia, joihin itse voisi mahdollisesti 
vaikuttaa, kuten oikea lämpötila, 
riittävä ilmanvaihto ja siivouksen 
taso. Usein ulkopuolinen näke-
mys selvittää tilannetta. Ajan-
kohdallisesti mikrobien tutki-
minen sisäilmasta kannattaa 
tehdä lumisena vuodenaika-
na, jolloin ulkoilmasta sisälle 
kulkeutuvien mikrobien vai-
kutukset tulokseen saadaan 
minimoitua. ”

Miten tutkimusta tehdään?

”Se ei ole pelkkää ilman keräämistä pumpuilla homei-
tiöiden etsimiseksi. Usein sisäilmaongelma on useam-
man tekijän summa, jolloin tutkimuksen täytyy olla 
kokonaisvaltaista. Osana tutkimusta voi olla erilaisten 
ilmanäytteiden, sively- tai pintanäytteiden ja materiaali-

näytteiden ottamista ja laskeumapölyn tutkimista. 
Lisäksi tehdään olosuhdemittauksia, ilman-

vaihtojärjestelmän toiminnan selvityksiä, 
kosteusmittauksia ja rakenteiden kunnon 
ja tiiveyden tutkimuksia sekä ilmavirta-
usten kulun ja ilman painesuhteiden sel-
vityksiä.”

Miten tulokset analysoidaan?

”Varsinaisen näytteiden analysointityön 
hoitaa laboratorio. Meidän tehtäväm-

me on tehdä yhteenveto analyy-
sivastauksista ja muista selvi-

tysten tuloksista siten, että 
mahdolliset tulosten epä-
varmuustekijät huomioi-
daan. Pelkkä yksittäinen 
näytetulos ei ole aina sa-
taprosenttinen totuus, 
koska tutkittavan aineen 
pitoisuudet sisäilmassa 
voivat vaihdella eri olo-
suhteissa ja eri ajankoh-
tina.”

Teksti ja kuva HANNA 
KARKKONEN

mitä mielessä?

Lehtori Väinö Matti Miettinen 70 v.
Juhlakahvit sunnuntaina 14.4. klo 13 
alkavan jp:n jälkeen Vehmersalmen 
seurakuntakodissa. Tervetuloa!
Puheiden, kukkien ja lahjojen sijaan 
muistamiset: FI2655080120037102 
nuorisotyölle partioliikkeessä.
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Tulevia kulttuurimatkoja 
2013

8.–9.6.13 Ilmajoen musiikkijuhlille
Ohj. ooppera Kekkosesta ja Vuosi

kymmenten suosikit konsertti. 
Hotellimajoitus Seinäjoella.

14.7.13 Taidekeskus Salmelaan 
konsertti- ja näyttelymatka.
Ruokailu Tertinkartanossa.

19.7.13 ja 21.7.13 päivän bussi matkat 
Kuhmon kamarimusiikkijuhlille.

3.8.13 Savonlinnaan ooppera- 
matka bussilla. Vierailuesityksenä

Tsaikovskin Jevgeny Onegin. Ruokailem
me laiva risteilyllä ennen oopperaa. 

Laiva vie meidät suoraan Olavinlinnaan.
21.–27.9.13 Kulttuurimatka 

Portugaliin. Liitäntälennolla Kuopiosta. 
Majoitus Lissabonissa. Retkiä 

ympäristöön sekä bussilla, että junalla.
Matkoillamme vastuull. matkanjärj. 

toimivat matkatoimistot.
Tiedustelut yht.henkilöltä ilt. ja 

viikonloppuisin puh. 050529 1814.
Tervetuloa menoon mukaan!

HammaslaboratorioDentoTeam
Hammaslääkärit Hyvä Hammas Oy

Puree Paremmin.

Vuorikatu 36, 70100 Kuopio
 

Erikoishammasteknikko
Satu Koskela

p. 017 265 4400

• Matot
• vuodevaatteet • ym.

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

 
 
 

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

040 5844 045 

Tietokoneapu 

www.orden.fi 

KAATUMISEN JA SELÄN 
KIPEYTYMISEN JÄLKEEN
TUTKIMUKSIIN

 

On muitakin tapoja 
testata luun lujuutta ja 

tasapainoa.
Selän kuvaus, luuntiheys-ja 

tasapainomittaus. 
Hinta 350€, Kela 115€��

omavastuu n. 235€�
Yleislääketieteen erikoislääkäri

Markku Hyvönen

Kiekkotie 2, Kuopio
 017 2828 244

www.puijonlaaksonlaakarikeskus.fi

TUTKIMUKSIIN

Hinta 350 €, Kela n. 189 €
omavastuu n. 161 €

Tutkimus sisältää 
osteoporoosilää-
kärin vastaanoton,  
selän kuvauksen ja 
luuntiheys- ja tasa-
painomittauksen.

Kirkkopäivien tur-
vallisuuspäällikkö, 
yikomisario Pauli Heik-
konen antaa ohjeita 
Kirkkopäivien järjes-
tysmiehille ja -naisille.  
”Päätehtävämme on 
taata yleisön hyvä olo.”

aisen mukaan näkyä kirkon työn tule-
vaisuudessa.  ”On tunnistettava kohde-
ryhmät.”

Kuopiolainen Johanna Rusanen-
Kartano kertoo osallistuvansa ”omien 
keikkojensa” lisäksi myös muihin Kirk-
kopäivien tilaisuuksiin: siioninvirsiseu-
roihin sekä lasten tapahtumaan Piispan-
puistossa. ”Ja koko perheellä menemme 
tietysti Kirkko- KuPS hyväntekeväisyys-
otteluun, jossa pelaa myös piispa Jari 
Jolkkonen.”

Rusanen-Kartanon ”omia keikkoja” 
ovat Minun rukoukseni tapahtuma se-
kä  Suvivirsiveisuut  Kuopion torilla. Siel-
lä hän on Petri Laaksosen kanssa esi-
laulajana.

Vanhasta pappilasta on Kirkkopäivi-
en ajaksi muotoutumassa Hiljaisuuden 
talo. Martti Leppälä suunnittelutyöryh-
mästä kertoo, että tulossa on myös mie-
lenkiintoa ja ajatuksia herättävä sekä 
mielenrauhaankin vaikuttava Hiljaisuu-
den polku. Tai ehkä kaksikin, lyhyempi 
ja pidempi.

Kirkkopäivät pystyttää  toriteltan 
Kuopion torille jo vapuksi. Siellä jaetaan 
Kirkkopäivätunnuksella varustettuja il-
mapalloja sekä lisää ohjelmatietoja. Ta-
vattavissa on Kuopion kirkkopäivätiimin 
jäseniä sekä seurakuntien työntekijöitä. 

LAHJA PYYKÖNEN
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Klassikkoteos 
Tuomiokirkossa
Kuopion Tuomiokirkon Psalmikuo-
ro, jyväskyläläinen naiskuoro Pulssi sekä 
kuopiolainen soitinyhtye esittävät Tuomio-
kirkossa lauantaina 30.3. klo 15 Giovanni 
Battista Pergolesin klassikkoteoksen Stabat 
mater. Teoksen johtaa Taru Parviainen. So-
listeina Noora Määttä, sopraano, Anna Ko-
sola, mezzosopraano. Vapaa pääsy.

Musiikin makuja
 ✚ Yhteisvastuukonsertti Alavan kir-
kossa tiistaina 9.4. klo 19. Esiintymässä 
mm. Ilkka Pettersson, Popo Salami band, 
Annastiina Tahkola, Tiina Jortikka, Merja 
Paalimäki, Sara Komu (VOF 2013). Ohjel-
ma 10 € Yhteisvastuulle. 

 ✚ Uudet hytisevän hauskat Lasten 
virret Kallaveden kirkossa sunnuntai-
na 7.4. klo 16. Mari Pingviini juontaa ja 
laulattaa, Lähde-bändi säestää. Jäätelö-
tarjoilu. 

 ✚ Hyväntekeväisyyskevätkonsertti 
sunnuntaina 7.4. klo 15 Vehmersalmen 
Majakalla. Jorma Koponen, Riikka Tuu-
ra, kirkkokuoro. Pääsymaksu 15 €, sisäl-
tää kahvin ja pullan. Tuotto sotiemme 

veteraanien hyväksi Vehmersal-
mella. LC Vehmersalmi 

ja Vehmersalmen 
alueseura-

kunta. 

Kolmet synttärit
Maan ja taivaan välillä – kolmen Sii-
linjärven seurakunnan diakoniatyöntekijän 
150-vuotiskahvikonsertti Siilinjärven seura-
kuntatalolla sunnuntaina 7.4. klo 16. Esiin-
tyjinä Ossi Jauhiainen, Jarkko Maukonen, 
Kaarina Heikkinen, Marjaana Kaisto ja Vesa 
Kajava. Muistamiset Yhteisvastuun hyväk-
si, ohjelma 10 €.

Avaimia tasapainoon
Elämän pidot – näkökulmia eläkevuosiin 
Puijon kirkolla keskiviikkona 10.4. klo 13. 
Mistä löytyy avaimia mielen tasapainoon 
ja elämän iloon, miten vaalia omaa hyvin-
vointia ja mielenterveyttä elämän muutos-
vaiheissa? Näkökulmia eläkevuosiin alustaa 
psykiatrian professori Heli Koivumaa-Hon-
kanen.

Sanaa ja seuroja
 ✚ Siioninvirsiseuroja 2. pääsiäispäi-
vänä 1.4. Puijon kirkossa klo 18, Nilsiän 
seurakuntakodilla klo 18, Juankosken 
seurakuntatalolla klo 19. Siioninvirsiseu-
rat Männistön Vanhassa kirkossa sun-
nuntaina 7.4. klo 18. 

 ✚ Rauhanyhdistyksen seurat 
Kaavin seurakuntatalolla sunnun-
taina 7.4. klo 14.30.   

 ✚ Sanan ja yhteyden ilta 
Juankosken seurakuntatalolla 
tiistaina 9.4. klo 18.30. Kansan-
lähetys. Pastori, upseeri, kirjailija 

Hannu Uusmies.
 ✚ Lehtomäen kodin lounas, seurat ja 
kahvit Nilsiän seurakuntakodilla sun-
nuntaina 7.4. jumalanpalveluksen jäl-
keen. 

Matkalle
 ✚ Ruska-aikaan Kuopiosta Ylläksel-
le, 31.8.-6.9. Majoitus Ylläshuminassa. 
Opastettuja vaelluksia, Pallaksella käynti 
ja iltaisin ohjelmaa mm. siioninvirsiseu-
rat ja viikkomessu Pyhän Laurin kappe-
lissa. Auto kulkee Iisalmen, Pyhäsalmen, 

Kärsämäen ja Oulun kautta. Matka ja 
puolihoito 495 €. Matkanjohtajina ro-
vasti Reijo Mattila (puh. 040 8649201) 
ja aluesihteeri Tuomo Ruuttunen (puh. 
040 5061386). Tiedustelut ja ilmoittau-
tumiset 13.5. mennessä: Matka-Kyllönen 
Oy (puh. 08 6520771 tai 040 5909229, 
matkatoimisto@matka-kyllonen.inet.fi) 
tai matkanjohtajat.

 ✚ Herättäjäjuhlamatka Haapajär-
velle 5.-7.7. Lähtö perjantaina klo 10 
Puijon kirkolta, Maljalahdenkadulta klo 
10.10. Paluu sunnuntaina päätösseuro-
jen jälkeen. Majoitus Reisjärven opistol-
la 50 €/yö. Bussi 50 €. Sitovat ilmoittau-
tumiset 31.5. mennessä puh. 050 5691302 
tai 017 158 111. 

kirkkojakoti@evl.fi

Enkeli lausuu naisille:
Pois heittäkää jo murheenne,
ei ole täällä Herranne!
Halleluja, halleluja, halleluja! 

VIRsI 85:3

Kiirastorstaina 
Kiirastorstain messu Tuomiokirkossa, 
Karttulan, Männistön Vanhassa kirkossa ja 
Tuusniemen kirkossa klo 18. Alavan, Kallave-
den, Puijon, Riistaveden, Juankosken Ylösnou-
semuksen, Kaavin, Muuruveden, Nilsiän, Säy-
neisen, Vehmersalmen, Siilinjärven ja Vuorelan 
kirkossa klo 19. 

Pitkäperjantaina 
 ✚ Musiikkia Jeesuksen kuolinhetkenä 
Pyhän Johanneksen kirkossa klo 15.

 ✚ Jeesuksen kuolinhetken hartaus 
Tahkon kappelissa klo 15.

 ✚ Kristuksen hautaamisen muistohet-
ki Tuomiokirkossa klo 18. 

 ✚ Vanhoja virsiä pitkäperjantain ilta-
na Puijon kirkossa klo 20. Cadzo ihmistä! 
on otsikoitu pitkäperjantain kontemplaa-
tio eli rukoushetki. Laulamme vuoroveisuu-
na vuoden 1701 virsikirjan ja vanhojen Sii-
onin virsien kärsimysvirsiä. Rukoushetken 
järjestävät Puijon seurakunta ja Herättäjän 
Puijon paikallisosasto. 

Pääsiäisjuhlaa
 ✚ Pääsiäisyön Taizé-messu Alavan kir-
kossa lauantaina 30.3. klo 22. Teehetki mes-
sun jälkeen. 

 ✚ Pääsiäisyön messu Tuomiokirkossa lauan-
taina 30.3. klo 23. Saarna piispa Jari Jolkkonen.

 ✚ Pääsiäisyön kirkkohetki - Hän elää! 
Nilsiässä Tahkon kappelissa lauantaina 30.3. 
klo 23.

 ✚ Pääsiäisyön messu Vuorelan kirkossa 
lauantaina 30.3. klo 23. 

 ✚ Koko kristikunta riemuitsee Herram-
me voitosta! Ylistysilta Kallaveden kirkos-
sa sunnuntaina 31.3. klo 18. Sudanilaiset, 
King´s kidsit, Richard Nicholls ja Anni Tan-
ninen. Tee/kahvihetki.

 ✚ Kirkkodraama Markuksen evankeliumi 
Muuruveden kirkossa 1. pääsiäispäivän ilta-
na 31.3. klo 19. Tornion kaupunginteatterin 
johtaja Pauli Mahlamäki esittää sooloteat-
terina Markuksen evankeliumin kymmeniä 
eri henkilöitä ja tapahtumia. Vapaa pääsy, 
kolehti Yhteisvastuukeräykselle ja Muuru-
veden alueseurakunnan kummilapsityölle. 

 ✚ Tämä ei ole aprillia! Riemullinen perhe-
messu Puijon kirkossa toisena pääsiäispäivä-
nä 1.4. klo 11 yhdessä kirkkomuskarilaisten ja 
kirkkokuoron kanssa. Kirkkokahvit ja -mehut. 

 ✚ Messu ja israelilainen pääsiäisateria 
Alavan kirkossa maanantaina 1.4. klo 13. Mes-
sussa esitetään musiikillinen draama ”Ensim-
mäinen ehtoollinen”. Aterialipun ennakkoon 
varanneille ruokailu messun jälkeen.

tapahtuuPääsiäisenä

Anton Laurila Duo esiintyy Pappila-
klubilla, Kuninkaankatu 12, perjan-
taina 5.4. klo 20.30. 
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Ylistämme sinua, ylösnoussut Herra Jeesus Kristus. Sinä voitit kuoleman vallan. Sinä mursit synnin ja pimeyden kahleet. 
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Nyt kiitos 
haavoistasi, 
syntisten ystävä! 
On ristinkuolemasi 
minulle elämä. 
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Kuopion 
Tuomiokirkon 
Psalmikuoro 
esiintyy jyväs-
kyläläisen nais-
kuoro Pulssin 
sekä kuopiolai-
sen soitinyh-
tyeen kanssa 
Tuomiokirkossa 
lauantaina 30.3. 
klo 15. 

Elämänleivän äärelle.
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 ✚ Kuopion pääkirjaston ala-aula: Ke klo 
12-valokuvanäyttely Kuopion kaupunginkir-
jasto 6.4. asti.

 ✚ Kuopion kaupungintalo, Ikääntyvien yli-
opiston luento, lääketieteen tohtori Marja 
Aira: Ikääntyvä ja alkoholi – hyvästä vai pa-
hasta? 4.4. klo 13. 

 ✚ VB-valokuvakeskus: Sellaisena kuin olet 
– Palkittujen itäsuomalaisten muotokuvaaji-
en yhteisnäyttely 28.4. asti; Ateljeetilassa Pa-
perittomat, Katja Tähjän näyttely 28.4. asti.

 ✚ Kirjanpitotsto Anna Korhonen (Pui-
jonk. 9): Tuija Suutarin Maalauksia vielä 28.3. 

 ✚ Kuopion museo: Parvihuone, 2. krs.: Papa-
namaan kartta 31.3. asti.

 ✚ Laivaeläimet. Eläimellistä menoa museos-
sa 24.1.–20.4. 

 ✚ Kuopion museo: Yö rakkauden kaupun-
gissa. Virpi Rautsiala, Mikko Paananen, Tar-
mo Valkonen ja Seija Pitkänen 5. ja 10.4. 
klo18.30.

 ✚ Kuopion taidemuseo: HEP! Hypetys-
tä elämästä 14.2.–25.5. Pääsiäisaikaan näyt-
telyssä asiantuntijaopastuksia: la 30.3. klo 
14 oppaana toimii lääninrovasti Jaana Mar-
janen Puijon seurakunnasta ja la 6.4. isä Ti-
mo Hirvonen Kuopion ortodoksisesta seu-
rakunnasta. 

 ✚ Työpajassa koristellaan pääsiäismunia huo-
vuttamalla ja kultaamalla kahtena lauantaina 
23.3. ja 30.3. klo 13–15. Alle 10-vuotiaat aikui-
sen kanssa. 5/3 €. Ilmoittautumiset työpajaan 
p. 017 182 633. 

 ✚ Korttelimuseo: Sirkus saapuu Kuopioon 
– Päivä sirkuslaisten elämästä 100 vuotta sit-
ten. 24.1.–1.6.

 ✚ Galleria G 12: Senja Vellonen, akvarelle-
ja 9.3.–4.4. 

 ✚ Galleria Carree: Tuomas Virtanen 3.–21.4. 
Virtasen valokuvia on ollut esillä yli 10 näyt-
telyssä vuodesta 1979 lähtien. 

 ✚ Kuvakukko, Hopeatähdet: Kwai-joen sil-
ta 30.3. klo 12. 7 Oscaria voittanut klassik-
ko (K12). Vapaa pääsy, kesto 2 t 40 min. Ko-
timainen uutuus Kaikella rakkaudella 2.4. klo 
13 ja 16.

 ✚ KAVA: Mel Brooks, Pähkähullujen paratiisi 
8.4. klo 19, USA 1976 (S).

 ✚ Finnkino: Les Misérables 27.3. klo 15.
 ✚ Kuopion Musiikkikeskus: Erin ja Jore 

Marjaranta: Niin kaunis on Kuopio nyt 5.4. 
klo 19. 

 ✚ Sinfoniasarja VII, Kuopion kaupunginor-
kesteria johtaa Jorma Panula; Zvi Carmeli, alt-
toviulu 11.4. klo 19.

 ✚ Kuopion kaupunginteatteri, Yhteiskou-
lu: Peppi Pitkätossu 3. ja 4.4 klo 11; 5.4. klo 
18.30; 6.4. klo 14.

 ✚ Puistokoulu: Paperittomat 6.4. klo 19; El-
ling 4.4. klo 19.

 ✚ Puistokoulu: Soita minulle Billy 3.4. klo 12; 
5.4. klo19; 6.4.klo 14.

 ✚ Yhteiskoulu: Elämänmeno 6.4. klo 19. 
 ✚ Yhteiskoulu: Klockriketeatern vierailu, 

Morbror Vanja 10. ja 11.4 klo 19.

Auringon noustessa 
pääsiäisaamuna 
olemme Öljymäellä.

R iitta Luume odottaa pääsiäisen 
juhlaa toista kertaa Israelissa. 

Hän työskentelee Suomen Lä-
hetysseuran kummiyhdyshen-
kilönä sekä Jordanian ja Pyhän 

maan evankelisluterilaisen kirkon diakonia-
työssä. Kuopion Alavan seurakunta sekä 
Kuopion hiippakunta tukevat tätä Lähi-idän 
ainoaa luterilaista kirkkoa.

Arki Jerusalemissa on jännitteistä.
”Tilanteet ja levottomuudet voivat puh-

jeta nopeasti. On aivan tavallista, että työ-
matkallani bussiin tulee aseistettuja sotilai-
ta tekemään turvatarkastusta. Tällä hetkellä 
on Yhdysvaltain presidentti Barack Obama 
ensimmäisellä vierailullaan Israelissa. Turva-
toimet ovat tietysti mittavat ja Länsirannal-
la on jo ollut mielenosoituksia vierailua vas-
taan”, raportoi Luume.

Kiitos olkoon,  
Herramme elää
Tuhannet ihmiset eri puolilta maailmaa ko-
koontuvat Jerusalemiin pääsiäisen tapahtu-
mien äärelle. 

”Palmusunnuntaina kokoonnumme ju-
malanpalvelukseen Öljymäelle luterilai-
seen Augusta Victorian kirkkoon. Yleen-
sä kokoonnumme Jerusalemin Vanhassa 
kaupungissa sijaitsevassa Redeemer -kir-
kossa. Saarnaa ei pidetä vaan sen tilalla lue-
taan pääsiäistapahtumat Raamatusta”, Luu-
me kertoo. 

Perheiden lapset on puettu kuin kevät-

juhlaan ja he tuovat siunattaviksi palmun-
lehvistä ja kukista sidotut punokset, jotka he 
vievät koteja koristamaan. 

”Pitkäperjantain vietto alkaa aamulla var-
hain klo 6.30. Kävelemme yhdessä pitkin Via 
Dolorosaa eli Jeesuksen kulkemaa kärsimys-
tietä. Pääsiäisaamuna olemme Öljymäellä jo 
klo 5.30 auringon noustessa. Pääsiäismessun 
jälkeen piispa ja seurakuntamme pappi kät-
televät kaikki messuun osallistujat ja sanovat 
”Kristus on noussut kuolleista” ja seurakunta 
vastaa ”Kiitos olkoon, Herramme elää”.”

Kodit siivotaan  
kaikesta hapatuksesta
Miten kaikki eroaa Suomen juhlakaudesta? 

”Pääsiäisnoitia, trulleja ja virpomispe-
rinnettä ei täällä tunneta. Eikä tietenkään 
mämmiä. 

Kaikkien kirkkokunti-
en läsnäolo Jerusalemissa 
tuo näkyväksi Kristuksen 
seurakunnan moninai-
suuden. Syyrialaiset, ar-
menialaiset, etiopialaiset, 
anglikaanit, koptit, orto-
doksit, katolilaiset viet-
tävät pääsiäistä vuoden 
suurimpana juhlanaan.

Israelissa kristittyjä on 
vain noin 2 prosenttia. 
Muualla kuin Jerusalemin 
Vanhassa kaupungissa ei 
pääsiäistä huomaa.  

”Israelin viranomaiset 
myöntävät arabikristityil-
le länsirantalaisille kulku-
lupia Jerusalemiin juh-
la-ajaksi ja he osallistuvat 
sankoin joukoin kirkol-

lisiin tilaisuuksiin perheidensä ja sukujensa 
kanssa, mikä muutoin on heille mahdoton-
ta.”

Juutalaisten pääsiäinen, pesach, on vii-
kon mittainen juhla-aika, juutalaisen kansan 
Egyptin orjuudesta vapautumisen muistoksi. 

”Tänä vuonna juhlakausi alkaa illalla 26.3. 
Seder-aterialla. Ennen juhlaa kodit siivotaan 
perusteellisesti ”kaikesta hapatuksesta” ja 
mitään hiivaa sisältävää ei saa olla talossa.”

Pienellä seurakunnalla  
suuri tehtävä
Riitta Luumelle pääsiäisen kohokohta on ko-
ko sanoma, ”siihen mitään lisäämättä, siitä 
mitään pois jättämättä”. 

”Pääsiäisaamuna lähti suuri ilosanoma Je-
rusalemista. Ilman somea, sosiaalista mediaa 

tai skypeä se on kantautu-
nut maan ääriin ja kaukais-
ten merten rannoille.” 

”On suorastaan liikutta-
vaa nähdä esimerkiksi ko-
realaisen ryhmän kulkevan 
pitkin Via Dolorosaa ristiä 
kantaen ja laulaen ”risti vain, 
risti vain, olkoon kunniani”. 
Tai nigerialaisen seurakun-
takuoron laulavan ”On ar-
mo suuri ihmeinen” puutar-
hahaudalla. 

”Pieni kristillinen seura-
kuntamme Jerusalemissa on 
määrältään vähäinen, mutta 
sille on uskottu suuri todis-
tuksen tehtävä”, Riitta Luu-
me kuvailee tunnelmiaan Is-
raelista.

HANNA KARKKONEN

Kärsimystietä Öljymäelle

maalisvinkit

”Ilman 
somea ja skypeä 
ilosanoma on 
kantautunut 
maan ääriin 
ja kaukaisten 
merten rannoille.

Autoja. Kuopiolainen Tuomas Virtanen 
on valokuvannut kouluajoista lähtien. 
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”Pääsiäiseen hiljentyessäni rukouslauluni on: ”Niin loistat Kristus, kuin aurinko meissä. Pimeyden syyttävä ääni häädä 
pois. Oi, loista Kristus, niin kirkkaana meissä, sinulle sydän että aueta vois.”
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”Kirkko on aivan täynnä 
nuoria aikuisia viimeistä penkkiriviä 
myöten. Kaksi yli kahdeksan 
metrin korkuista ristiä 
kirkon etuosassa on valaistu. 
Aika hurmaavan näköistä. 
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Nyt ei tarvinnut toistaa  
kirkollisten tilaisuuksien  
vakio-aloitusta: ”Kuuluuko?”

R aitiovaunu kitisee Viiskul-
maan ja purkaa sisältään 
melkoisen joukon nuoria. 
Pimeässä illassa Helsingin 
Agricolan kirkko näyttää ih-
meellisen kauniilta. Torni on 
valaistu punaisella, keltaisel-
la  ja vihreällä. 

Tump, tump, jump, jump.  Vähän tömisyttää.  
Konemusiikki pauhaa, ja huomaan, että edessä-
ni istuvalla on korvatulpat.  Tämä on trance- ja 
housemusiikkia, minua ymmärtämätöntä valis-
tetaan. Kirkossa on väriä, valoa, ääntä ja teatte-
riusvaa. 

On alkamassa Dance+Pray -messu.

Millaisesta kohusta  
Kuopio kieltäytyi
Ei voi tietää, mistä Kuopion seurakuntayhtymä 
kieltäytyi, ellei  itse mene katsomaan. Kirkkopäi-
vät tarjosi Dance+Pray -messua toukokuuksi Ala-
van kirkkoon, mutta Alavan seurakuntaneuvos-
to piti messua liian rauhattomana kirkkotilaan. 
Asia oli esillä myös yhtymän johtoryhmässä, jo-
hon kuuluvat kaikkien seurakuntien kirkkoher-
rat. Messun paikaksi ehdotettiin koulua, mutta 
järjestäjien mukaan ehtoollismessun paikka on 
kirkossa. 

Kirkko on aivan täynnä nuoria aikuisia vii-
meistä penkkiriviä myöten. Takaseinää vasten 
nojaa muutamia vanhempia ihmisiä. Kaksi yli 
kahdeksan metrin korkuista ristiä kirkon etuosas-
sa on valaistu. Aika hurmaavan näköistä. Valo-
keilat liikkuvat ihmisiä kohden. Pappia valaistaan 
erityisesti. 

Alttarin takana on suuri näyttö, johon heijas-
tetaan messun kulku sekä yhteiset laulut. Valojen 
ja videoiden takana on noin 70 hengen ammatti-
laisryhmä. Tapahtuman tuottajan Joona Haara-
lan mukaan valoa käytetään niin paljon kuin su-
lakkeista irtoaa.

Paljon kestävät tämän temppelin sähkövarat.  
Ja Kirkkopäivien kukkaro.   

Messu on saanut mediassa kylkeensä kohu-
messun leiman. Raha on tuonut paholaisen mer-
kin.  Vaiko se, että pappikin tanssii. Kuopion 
messun hinnaksi arvioitiin noin 9000 euroa. Ko-
va hinta messusta. Totta. Muuta kohua messus-
sa tuskin olikaan.

Aloitetaan siis. 
Kirkkaat valot kohdistuvat suoraan ristikulku-

eeseen, jossa kirkkoon tulevat tanssijat, avustajat 
sekä papit. Valot välkkyen. Dj antaa musiikkiin 
lisää poweria. Pastori Kari Kanalan viitan alta 
kurkkivat lenkkikengät. 

Dance+Pray -messu noudattaa ehtoollisjuma-
lanpalveluksen kaavaa, jossa synnintunnustus-, 
rukous- ja tekstienlukuosuudet vietetään  täyden 
hiljaisuuden vallitessa. Pastori Johannes Alaran- Rukouksen aikana holvikaarien alla oltiin hiljaa eivätkä valot välkkyneet.
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”Yöpuulle 
palatessa on 
raikas olo.  
Messu oli tehty 
kaikille aisteille.

nan kolmen minuutin saarna on parhaita aikoi-
hin kuulemiani. ”Kanveesiin lyödyistä Kristus te-
kee mestareita.”

 Messun liturgi, pastori Kari Kanala käyttää 
ääntään tehostetun voimakkaasti.  Pieni kuoro 
vastaa seurakunnan osuuksiin, jotta Aamen var-
masti kuuluu.

Välillä kirkkoväki nousee ylös ja taputtaa. Jo-
no ehtoolliselle täyttää kirkon keskikäytävän. Pa-
ri poikaa nostaa pienimpiään olkapäilleen. Vie-
ressäni istuva poikajoukko, pipot ja takki penkille  
viskattuina laulaa ehtoollisen aikana näytölle hei-
jastettuja lauluja. 

”Herra, auta aina, etten ketään paina, etten 
toisten taakkaa, suuremmaksi tee.”

Ylistystä tanssien  
ja rumpua lyöden
Lopun ylistysosuus on se, josta on varoitettu niin,  
ettei penkillä saa tanssia. Ei ole vaaraa. Suurin osa 
nousee seisomaan, osa tanssii käytävällä. Jumalaa 
ylistetään tanssien ja rumpua lyöden, kuten Van-

hassa Testamentissa sanotaan. Alttarin ja papin 
vierelle harva menee. 

Tanssin mallia kirkkokansalle näyttivät Audile 
-yhtyeen Tia Svart ja Kaarle Pakkanen. 

Kertaakaan tilanne ei karkaa käsitä, eikä ole 
riehakas.  En pääse otsikoimaan, kuinka Dance 
-messu olisi villinnyt kirkkokansan. 

Olisipa ollut mukavaa, jos kirkkokaverina oli-
si ollut joku Alavan seurakuntaneuvostosta tai 
Kuopion kirkkopäivätiimistä.  Kun ei niin ei, siksi 
pakko tiirailla, onko ketään tuttavia.  

Käytävän reunassa  seisoskelee kirkkopäivä-
pomo Jari Kupiainen, silmänkantaman päässä 
metallimessupappi , Kuopiossakin asunut Haka 
Kekäläinen, professori Atte Korhola istuu Kirk-
kopäivien kutsuvieraspaikoilla,  Helsingin tuo-
miorovasti Matti Poutiainen tulee ehtoolliselta.

Siinäpä ne.
Yöpuulle palatessa on raikas olo.  Messu oli 

tehty kaikille aisteille. Olisi tämän Kuopiokin kes-
tänyt. 

LAHJA PYYKÖNEN

Rumpua lyöden
ylistystä Jumalalle 
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”Sateenkaa-
ren viesti on sama 
kuin jouluyön ja 
pääsiäisaamun 
viesti: Jumala ei 
tahdo hukuttaa 
vaan pelastaa!

L ounais-Suomen Syöpäyh-
distyksen saattohoitoko-
dissa Turun Hirvensalossa 
kuolevan läheisensä luo-

na vieraillut ihminen avaa arasti ka-
pean kuparisen oven. Kynnyksellä 
hän hämmentyy edessään vapaut-
tavan korkeana avautuvaa avaraa ti-
laa. Vaistomaisesti hän alkaa kulkea 
eteenpäin. Valo kutsuu, vaikka hän 
ei tiedä, mistä se tulee. 

Samaan aikaan kappelin ulko-
puolella haalareihin pukeutunut, 
harmaantunut mies katsoo juu-
ri valmistunutta työtään: rakennuk-
sen päädyssä molemmin puolin  
12 metrin korkeuteen kohoavia vä-
rittömiä lasireliefejään. 

Ajatuksissaan hän on yhtäk-

T ämä on ensimmäinen muisti-
kuvani taiteilija Hannu Kono-
lasta. Kun Juankosken kirkon 
peruskiveä samana keväänä 
muurataan, kukkivat Savossa 
leskenlehdet. 

He katselevat ikään  
kuin näkymätöntä
Konoloiden pelkistetyn kauniissa kodissa atel-
jeenseiniltä katselevat pikkupirut ja enkelit, 
jähmettyneet kivi-ihmiset ja merestä värinsä 
saaneet teokset. Kaksi miestä tutkii ääneti teli-
neellä olevaa luonnosta. Piirros on suhteellisen 
pieni, mutta millimetrin tarkka. Siitä on tule-
va Juankosken uuden kirkon vaikuttavan suuri 
alttaritaulu: Hannu Konolan ensimmäinen la-
simaalaustyö. 

Ateljeen hiljaisuudessa minulle syntyy vai-
kutelma, että Hannut, taiteilija Hannu Kono-
la ja Juankosken kirkkoherra Hannu Komu-
lainen jo ikään kuin katselevat tuon väritetyn 
luonnoksen edessä näkymätöntä. Vain nyök-
käys tai hiljainen oivallus tunnistaa toisen luo-
man ja toisen näkemän uskonsyvyyden, jonka 
tämä abstrakti teos todentaa.  

Seuraan Hannu Konolan työskentelyä lasi-
maalaustyön eri vaiheissa. Värilasien valinta on 
ehdottoman tarkkaa, sillä tämä teos tulee heh-
kumaan ja vaikuttamaan myös väreillään. Tal-
ven yli kestävässä luomisen työssä tarvitaan 

Särkyneestä peilistä
näkyvät todelliset kasvot

”Haavo-
jen keskellä 
pienellä 
kirjoitettuna 
kolme sanaa: 
usko toivo 
rakkaus. 

Baskeripäinen, mustiin pukeutunut 
mies poimii valikoiden valkovuokkoja.  
Turussa on kevät 1989. 

Lukiolaispoika rakentaa  
iltakaudet kirkkoa

lasinleikkaajia, monia ammattilaisia – ja saha-
jauhoja! Tv-dokumenttini nimeksi muotoutuu 
arvoituksellinen ”Läpikuultavaa lasia.”

Kristuksen syli  
avoinna ovelle asti
Juankosken uudessa kirkossa tehdään kuu-
meisesti viimeisiä sisustustöitä. Samanaikaises-
ti Hannu Konola valvoo kirkossa ensimmäisen 
lasimaalaustyönsä kiinnittämistä. Aistin, että 
hän on yhtä aikaa sisäisesti riemuissaan ja sy-
västi levoton. 

Kun ylimpään kolmioon on kiinnitetty 
Kristuksen haavan läpi seurakuntaansa katso-
va Jumalan silmä, kävelee kirkkoon sisälle sat-
tumalta toinen Hannu. Pysähtyy, katsoo, ja 
silmät täyttyvät kyynelistä. Liiton merkki on 
valmis.

Sen jälkeen kukaan ei voi ohittaa Juan-
kosken uutta kirkkoa näkemättä rajat ja sei-
nät läpäisevää kuvaa ylösnousseesta Kristuk-
sesta. Tuo kuva kuuluttaa, että Kristuksen 
ruumiin kokoontumispaikka on täällä. Tääl-
lä Hän itse on läsnä yhtä läpinäkyvänä kuin 
elämä on. 

Juankosken Ylösnousemuksen kirkon vih-
kiäisiä vietetään Herran kansan koti-ikävän 
sunnuntaina toukokuun alussa 1990. Kristuk-
sen syli on ovelle asti avoinna jokaiselle tuli-
jalle. Kuoleman ja Perkeleen voittajana Hän 
kohottaa kätensä, jonka haavoina hehkuvat 

paratiisin puun punaiset hedelmät. Ja veren-
punaisena katsoo Hänen silmänsä suoraan elä-
mänkulkijaan. 

Ylösnousseen ylä- ja alapuolella kaikissa vä-
reissään kaartava viisikerroksinen sateenkaa-
ri yhdistää taivaan ja maan. Sen viesti on sama 
kuin jouluyön ja pääsiäisaamun viesti: Jumala 
ei tahdo hukuttaa vaan pelastaa!

Vihkiäispäivänä aurinko värjää alttaritau-
lun läpi etupenkeissä istuvien kutsuvieraiden 
kasvot milloin verenpunaisiksi, milloin us-
kollisuuden sinisiksi, milloin kullankeltaisik-
si. Heidän joukossaan työnsä valmiiksi tehnyt 
taiteilija veisaa virttä: ”Näin Herra vaivaisel-
le on aivan laupias, sielulle murheiselle on ai-
na armias…” 

Tähän virteen yhtyy uudestaan ja uudes-
taan myös ihminen, joka ehtoollispöytään pol-
vistuneena näkee alttaritaulussa omat todelli-
set kasvonsa, särkyneessä peilissä.

sATU VÄÄTÄINEN 
Kirjoittaja on Järvi-Kuopion  

Muuruveden seurakunnan  
aluekappalainen.

Järvi-Kuopion  kappalaisen rovasti Hannu  
Komulaisen eläkkeellelähtöjuhlaa vietetään 
Herran kansan koti-ikävän sunnuntaina 21.4. 
Messu klo 10 ja lähtöjuhla sen jälkeen. 

kiä Kuopiossa, lukiolaispoika, jo-
ka iltakaudet sängyssään suunnit-
telee ja rakentaa kirkkoa! Sellaista, 
joka poikkeaa kaikista muista: kaik-
kien kirkkoa! Nyt se on valmis. Se 
on kappeli, joka yksinkertaisuudes-
saan on niin vaikuttavan kaunis, et-
tä ”Pirukin pyörtyy kynnykselle.”   

Männikköisellä kalliollaan Py-
hän Henrikin ekumeeninen taide-
kappeli Turussa on uskon, unelmi-
en, uskalluksen ja uhrautumisen 
ihme. Se on taiteilija Hannu Kono-
lan näky kristittyjen yhteisestä us-
kosta ja toivosta, jonka arkkitehti 
Matti Sanaksenaho on konkreti-
soinut tämän miljöön ja maiseman 
maamerkiksi. Rakennus on saanut 
muotonsa körmyniskasta, kalasta, 

jakamattoman kirkon kristittyjen 
tunnuksesta. Se on Ikhtys, tila, joka 
ei vaadi mitään, mutta antaa sinne 
saapuvalle kaiken. 

Viisi jälkeä  
muistuttavat nauloista
Tuntematon valoa kohti vaeltaja on 
päässyt perille ja pysähtynyt altta-
ripöydän eteen. Silmät osuvat alas 
vasemmalle: Passion, –  kärsimys, 
minun elämäni tämän hetken tila. 
Katse kulkee lattian rajaa ja löytää 
lasista kirjoituksen: ”Minä olen tie-
dän kanssanne kaikki päivät.” 

Silmät uskaltautuvat ylem-
mäs pitkin lasireliefin rosoista pin-
taa. Löytävät ihmetellen haavoja tai 
nauloja muistuttavia jälkiä. – Onko 

niitä viisi? Ja haavojen keskellä pie-
nellä kirjoitettuna kolme sanaa: us-
ko toivo rakkaus. 

Rohkeammin kulkijan katse kur-
kottaa nyt ylöspäin. Sinne, missä ik-
kunat kohtaavat toisensa katon 
harjalla ja auringonvalon liikkeessä 
tähdet kimaltavat korkeuksissa kuin 
timantit. Oikeanpuoleinen ikkuna 
tulvii valoa. Reliefissä on kohokuvia, 
mutta lasi on sileää, kirkasta ja lä-
pinäkyvää. Katse löytää siitä ikään 
kuin liekkejä tai enkelinsiipiä: 

”Jubilate” – siis ilotkaa, riemuit-
kaa, juhlikaa!

sATU VÄÄTÄINEN 
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J eesus syö palan paistettua kalaa.
Hän tarjoaa hiilloksella valmistamiaan 

veden antimia ja leipää myös kalastamas-
sa olleille opetuslapsilleen, kun nämä saa-
puvat rantaan. Kukaan heistä ei rohkene 
kysyä: ”Kuka sinä olet?”, sillä he aavistavat, 
kuka on kyseessä.

Kuollut mies on palannut. Taivas on 
taas laskeutunut maan päälle tuon jotenkin tutun mutta sa-
malla tuntemattoman Herran hahmossa.

Taivastoivon lisäksi kalamiesten – sittemmin ihmisten ka-
lastajien – silmiin syttyy uudenlainen usko, toivo ja rakkaus. 
Sen rinnalla jumalankieltäjien nokkelat kokkapuheet kuu-
lostavat aina kärpäsensurinalta, ja katoavat kuin kala-aterian 
jälkeinen ilmavaiva erämaahan.

Vanha kunnon  
Mestari maisemissa
Jo aiemmin Jeesus on ilmestynyt lukittujen ovien takana pii-
leskelleille seuraajilleen. Epäilevät tuomaat ovat saattaneet 
omin sormin koskettaa kuolleeksi ja kuopatuksi luultua ku-
ningasta varmistuakseen, että vanha kunnon Mestari on 
maisemissa. Sama mies, joka vain vähän aikaa sitten riippui 
ristillä ja kärsi kidutuskuoleman Jerusalemissa.

Emmauksen tiellä Ylösnoussut näyttäytyy kahdelle kär-
simyksen ja kauhujen kaupungista paenneelle opetuslapsel-
le. Kävelyn aikana murheen murtamat miehet eivät tunnista 
pyhien kirjoitusten ja edellispäivien kaoottisen tapahtumien 
tarkoitusta kirkastavaa Kristusta.

Vasta Jeesuksen tuttu tapa murtaa leipää paljastaa, kuka 
on ateriaseurana. Epätoivon ja surun sokaisemien miesten 
silmät avautuvat toisen todellisuuden edustajalle, ja he tun-
nistavat ylösnousseen:

”Eikö sydämemme hehkunut innosta, kun hän kulkies-
samme puhui meille ja opetti meitä ymmärtämään kirjoi-
tukset?” 

Ei eteerinen  
astraaliruumis
”Kristus on noussut esikoisena kuoloon nukkuneista. Tapah-
tuma merkitsee uuden aikakauden alkua ihmisille. Jeesuksen 
ylösnousemukseen pohjautuu koko meidän kristillinen tai-
vastoivomme”,  kommentoi Mika Aspinen.

Kirkon työntekijöille raamattukoulutusta antava pappi 
ja eksegeetti kertoo, että evankeliumit kuvailevat Jeesuksen 
ylösnousemuksen jälkeisiä tapahtumia katkelmallisina koh-
tauksina, erilaisista näkökulmista.

Ikään kuin koko totuus kuolleista nousseen Kristuksen 
olemuksesta ei olisi ymmärrettävissä yhdellä kertaa, yhdellä 
inhimillisellä silmäyksellä.

”Jeesuksen koskettaminen korostaa hänen läsnäolonsa 
konkreettisuutta – kyseessä ei siis ole vain eteerinen astraa-
liruumis.”

”Emmauksen tiellä taas Jeesus näyttää jotenkin vieraalta, 
eikä häntä heti tunnisteta. Toisessa kertomuksessa hän hu-
huilee Tiberiaanjärven rannalla, eivätkä opetuslapset silloin-

Jumala luo uuden taivaan ja uuden 
maan. Se, mikä tässä maailmassa on 
hyvää, on taivaassa vielä parempaa. 

Taivaan esimakua 
Emmauksen tiellä

kaan aluksi tajua, kenestä on kysymys. Magdalan Mariakin 
on luullut häntä ensin puutarhuriksi.”

”Silminnäkijöiden erilaiset, osin ristiriitaiselta tuntuvat 
kokemukset virittivät joka tapauksessa juuri sellaisinaan 
vahvan taivastoivon. Ne viestivät, että on olemassa Jumalan 
todellisuus, jonka täydelliseen ymmärtämiseen meillä maan 
päällä elävillä ihmisillä ei ole vielä pääsyä.”

Elämä on enemmän  
kuin tähdenlento
Millainen perspektiivi ylösnousemuksen ja taivaan todelli-
suudesta avautuu elämäämme?

”Johtopäätöksenä ei voi olla katseen kääntäminen koko-
naan tuonpuoleiseen ja ajattelutapa, jonka mukaan elämä 
täällä on vain kurja välivaihe, mutta ajan rajan tuolla puolen 
kaikki on paremmin.”

”Vaikeuksien keskellä on toki inhimillistä ja ymmärrettä-
vää panna toivonsa tulevaisuuteen taivaassa. Tieto siitä, että 
meitä odottaa taivas, on ollut kristittyjen turva kautta aiko-
jen, varsinkin vainojen aikana.”

”Mutta taivasperspektiivi kannustaa meitä myös suhtau-
tumaan kiitollisesti ja pelottomasti tähän ainutkertaiseen 
elämäämme, sillä jälleensyntymiseenhän emme usko. Meitä 
kutsutaan elämään vapautuneesti täyttä elämää jo tässä ja 
nyt”, Mika Aspinen vastaa.

Hän muistuttaa, että Ylösnousseen Kristuksen kohdan-
neet ihmiset saivat valtavan rohkeuden ja ilon. Heidät va-
pautettiin turhista peloistaan ja rajoituksistaan.

Uskoa alettiin elää todeksi myös maallisessa todellisuu-
dessa – ei vain hengellisissä sfääreissä. Jeesuksen opettama 
lähimmäisenrakkaus on innoittanut näihin päiviin asti hä-
nen seuraajiaan siihen, että tästä maailmasta on haluttu ra-
kentaa parempi paikka elää.

”Meidät vapauttaa täyteen elämään se, että aavistamme 
elämän olevan kuolemaa voimakkaamman. Elämämme on 
paljon enemmän kuin lyhyt tähdenlento.”

Taivas on toisenlainen  
kuin kuvitelmamme
Mika Aspinen ajattelee, että ihmisen logiikkaa on turha so-
veltaa tuonpuoleisen kuvaamiseen. Esimerkiksi apostoli Paa-
valilla (1. Kor. 15) taivas ei näyttäydy tämän ajan hyvien asioi-
den täydellistymänä vaan täysin toisenlaisena.

”Ei ole siis kysymys siitä, että raihnainen ruumiini saatet-
taisiin kuntoon ja kieroutunut mieleni oiottaisiin, vaan jos-
takin paljon suuremmasta.”

”Joku on esittänyt tietokonevertauksen Jumalan (keskus)
muistissa olevasta identiteetistämme, jonka hän luo uudel-
leen: Ei pelkästään päivitys versiosta 1.0 versioon 2.0, vaan 
kokonaan uusi käyttöjärjestelmä, jota ei ruoste raiskaa eikä 
virus vaaranna.”

” Jos tällaiset analogiat tuntuvat banaaleilta, ne osoitta-
vat, kuinka nopeasti hauraat kuvamme taivaasta ovat vaa-
rassa hajota, jos niitä lähtee liikaa analysoimaan. Taivasku-
vamme toimivat parhaiten ihmisen ikuisen taivasikävän 
ilmauksina”, arvioi Mika Aspinen.

”Ei ole kysymys 
siitä, että raihnainen 
ruumiini saatettaisiin 
kuntoon ja kieroutunut 
mieleni oiottaisiin, 
vaan jostain paljon 
suuremmasta.

Hänen mielestään Raamatussa kirkkaimmin taivasikä-
västä puhuu Paavali pelätessään henkensä edestä vankilassa 
(Fil. 1). Apostoli haluaisi jo päästä Kristuksen luo, mutta toi-
saalta oma tehtävä tuntuu olevan vielä kesken.

”Kumpikin perspektiivi herättää hänessä iloa ja toivoa. 
Paavali on vakuuttunut siitä, ettei yhteys Kristukseen katkea 
kuolemassakaan. Kuolema ei ole enää elämän synkkä vasta-
kohta vaan taivastoivon täydellistymä.”

Äkkimakea ei  
maistu perusmiehelle
Ilmestyskirjassa Jumala luo uuden taivaan ja uuden maan. Il-
mestyskirjan taivasnäyt tarttuvat tämän maailman hyvinä ja 
arvokkaina pidettyihin asioihin, korottaen ne potenssiin.

Se, mikä on jo tässä maailmassa hyvää, on taivaassa vie-
lä parempaa. Se, mitä täällä tavoittelemme, on siellä todelli-
suutta: ikuinen yhteys Jumalaan, ilo, valo ja terveys...

”Yksityiskohtaiseksi muuttuessaan taivaskuvasto saa 
ajoittain äkkimakeita sävyjä. Hohtavan valkopukuisen jou-
kon uusi laulu kaikuu kuin suurten vesien pauhu tai ukko-
sen jylinä, mutta mahtaako tämä puhutella suomalaista pe-
rusmiestä, joka ei välttämättä tunne erityistä vetoa valkeisiin 
vaatteisiin, harpulla soitteluun saati kuorolauluun”, Mika As-
pinen aprikoi.

Jatkuu sivulla 14
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Mika Aspinen luonnehtii 
sielun ikuista taivasikävää 
ihmismielen matkaksi 
todellisuuteen, josta meillä 
on vain välähdyksenomaisia 
kokemuksia tai unelmia.
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Hän uskoo kuitenkin, että itselle vieraan taivaskuvaston 
pohdinta saattaa ravistella kaavoihin kangistunutta hengel-
lisyyttä.

Siellä vesikin  
voittaa saksalaisoluen
Taivaskaipuun kohteet liittyvät kunkin ihmisen henkilökoh-
taisiin mieltymyksiin.

”Oluen ystävä Luther unelmoi siitä, kuinka taivaassa ve-
sikin on parempaa kuin saksalainen olut. Karjalan evakoil-
la taas taivasikävään sekoittuvat lapsuuden muistot, mene-
tetyt mutta mielessä aina läsnä olevat maisemat. Karjalassa 
luontokin oli vihreämpää ja vehmaampaa.”

”Tämä kuva muuntuu taivasikäväksi, ikuiseksi koti-ikä-
väksi ikivihreisiin maisemiin, sinne, mistä ei enää tule äkki-
lähtöä ja missä pakkaset eivät pauku vaan vallitsee ikuinen 
kesä”,  raamatuntutkija herkeää runolliseksi.

Hän siteeraa jatkosodassa kuolleen Wäinö Havaksen sa-
noittamaa virttä 574: ”Annathan taivaassasi sen suven autu-
aan... Ei siellä syksy uhkaa, ei sinne talvi saa.”

Paavali kaipaa lopulliseen, rikkoutumattomaan yhteyteen 
Herran kanssa (1. Tess. 4). Pietari taas tähyilee kohti ylistystä, 
kirkkautta ja kunniaa (1. Piet. 1) sekä vanhurskauden asuinsi-
jaa (2. Piet. 3). Luukkaan kertomus rikkaasta miehestä ja La-
saruksesta kuvaa taivasta lohdun paikkana (Luuk. 16).

Useimmin toistuva kielikuva taivasten valtakunnasta on 
ateriayhteys. Tämä tulee esiin vertauksissa kuninkaanpo-
jan häistä (Matt. 22), suurista pidoista (Luuk. 14), ilojuhlasta 
tuhlaajapojan löydyttyä (Luuk. 15) ja Jeesuksen lupauksesta 
oppilailleen: Palkaksi uskollisuudesta ”te saatte minun valta-
kunnassani syödä ja juoda minun pöydässäni” (Luuk. 22).

Ateriayhteys on aina ilmentänyt Lähi-idässä suurta arvos-
tusta. Jeesuksen ateriointi opetuslasten ja syntisten kanssa 
näyttäytyy taivaan esimakuna. Siksi myös ehtoollista on pi-
detty kappaleena taivasta maan päällä, kuten virressä 229:

”Hän luonamme on armollaan, lämmittää meidän pais-
teellaan, ja taivasta jo päällä maan on hetki hänen seuras-
saan.”

Seksillä, huumeilla  
ja benjihypyllä hurmioon?
Täydellisen hyvän elämän etsiminen kantaa Mika Aspisen 
mukaan kaikuja vauvan autuudesta äitinsä sylissä, kaikki pe-
rustarpeet tyydytettyinä.

”Siinäkö olemme päässeet lähimmäs taivasta ja sitäkö ta-
voittelemme etsiessämme extreme-elämyksiä harrastuksis-
sa, seksissä, benjihypyssä tai tavoittelemalla taivaita nousu-
humalassa.”

”Hohtavan valkopukuisen 
joukon laulu kaikuu kuin 
suurten vesien pauhu, 
mutta mahtaako tämä 
puhutella suomalaista 
perusmiestä, joka ei 
välttämättä tunne 
erityistä vetoa 
harpulla soitteluun.

Tämän maailman ”huippukokemukset” jäävät tosin usein 
hyvin lyhyiksi…

Täydellisen hyvän on nähty voivan toteutua vain pahan 
puuttumisena. Taivaaseen sijoitettuna toive tästä on saanut 
jotkut päättelemään, ketkä ovat niitä ”pahoja”, joita heidän 
peesissään ei taivaan iloon päästetä.

Raamatuntutkija ei innostu ihmisten tekemistä taivastuo-
mioista.

”Pikemminkin kuuntelisin sitä vanhaa rovastia, joka saar-
nasi: ”Ei taivaassa ole syntiä eikä pahuutta. Mutta siellä on 
syntisiä ja pahoja ihmisiä – armahdettuja syntisiä.”

Mika Aspinen viittaa myös Johannes ”Kultasuu” Krys-
ostomoksen (347 – 407) kuuluisaan pääsiäissaarnaan. Sii-
nä kirkkoisä kutsuu ylösnousemuksen juhlaan aivan kaikkia 
Sanan kuulijoita; niin oikeudenmukaisen palkan kilvoitte-
lustaan saavia pitkän linjan paastoajia ja Jumalan palvelijoi-
ta kuin niitä tuhlaajapoikia ja -tyttöjä, jotka saapuvat juhliin 
vasta viimeisellä mahdollisella hetkellä.

Aikomustakin hän kiittää 
”Joka saapui vasta 11. hetkellä, älköön olko huolissaan viiväs-
tymisestään, sillä valtias on jalomielinen: hän ottaa vastaan 
viimeisen niin kuin ensimmäisenkin, hän suo levon 11. het-
ken työntekijälle kuten ensimmäisestä hetkestä työtä teh-
neelle. Viimeisenkin hän armahtaa ja ensimmäisestä pitää 
huolen: tuolle hän antaa, tälle lahjoittaa. Hän ottaa vastaan 
teot ja hyväksyy aikeenkin. Hän antaa arvon työlle ja aiko-
mustakin hän kiittää.

Siis tulkaa kaikki sisälle Herranne iloon. Niin ensimmäiset 
kuin toiset, iloitkaa juhlasta. Rikkaat ja köyhät, riemuitkaa 
toinen toistenne kanssa. Kilvoittelijat ja välinpitämättömät, 
kunnioittakaa tätä päivää. Te, jotka paastositte, ja te, jotka 
ette paastonneet, riemuitkaa tänä päivänä.

Pöytä on runsas, syökää ylenpalttisuudessa. Älköön ku-
kaan poistuko nälkäisenä, sillä juhlaruokaa on paljon. Rie-
muitkaa kaikki oikeamielisyyden rikkaudesta. Riemuitkaa 
kaikki uskon juhlapidoista.

Älköön kukaan valittako puutetta, sillä yhteinen valta-
kunta on ilmestynyt. Älköön kukaan itkekö rikkomuksiaan, 
sillä anteeksiantamus on noussut haudasta. Älköön kukaan 
pelätkö kuolemaa, sillä Vapahtajan kuolema on meidät va-
pauttanut”, Johannes Krysostomos julistaa.

Tämä on taivaan kuva.
 Kaunopuheisuudestaan tunnetun Johannes Kultasuun 

kuva onkin yksi kauneimmista, minkä pääsiäisriemun eläh-
dyttämä ihminen on onnistunut sanoillaan toisesta todelli-
suudesta maalaamaan.

JANNE VILLA
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Raamatun taivasnäyt korottavat tämän maailman hyvinä pidetyt asiat useaan potenssiin.
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Seurakuntien    

LEIRIKESÄ 2013
Kuopion seurakunnat järjestävät kesällä 2013 suuren määrän erilaisia laadukkaita leirejä. Tule mukaan!

Leirikesä 2013 -leirit on tarkoitettu kouluikäisille (ensimmäisen luokan käyneille) Kuopion ev.lut. seurakuntay-
htymän alueella asuville lapsille.

Haemme myös leiri-isosia! Haku käynnissä 18.3. - 14.4.  Lisätietoa nettisivuilta!

Ilmoittautumiset 18.3. - 14.4 osoitteessa:  www.kuopionseurakunnat.fi/leirikesa2013

Tyttöjen kesäleirit 1 ja 2
Kohderyhmä: 7-9 -vuotiaat
Aika: 3.-4.6.
Paikka: Rytky
Ohjaajat: Susanna Pakkala-Koskelainen ja  
Pia Sahi Sousa
Hinta: 10 euroa (20 euroa)
Lisätietoja: Susanna Pakkala- Koskelainen p. 040 4848 414

Kohderyhmä: 10 - 14 -vuotiaat
Aika: 4.-5.6.
Paikka: Rytky
Ohjaajat: Pia Sahi Sousa ja Susanna Pakkala-Koskelainen 
Hinta: 10 euroa (20 euroa)
Lisätietoja: Pia Sahi Sousa p. 040 4848 293

kesäleiri
Kohderyhmä: 7-12 -vuotiaat tytöt ja pojat 
Aika: 12.-14.6.
Paikka: Tiirinlahti, Nilsiä
Ohjaajat: Jenni Kasurinen
Hinta: 20 euroa (40 euroa)
Lisätietoja: Jenni Kasurinen p. 040 4888 674

Kymppileiri
Kohderyhmä: vuonna 2003 syntyneet
Aika: 24. -26.6.
Paikka: Hirvijärvi
Ohjaajat: Eija Huuskonen, Olli Inkinen, Tuija Soini  
ja Markku Holopainen
Hinta: 20 euroa (40 euroa)
Lisätietoja: Eija Huuskonen p. 040 4848 378 ja 
 Markku Holopainen p. 040 4888 633

Ihanasti pihalla 
Kohderyhmä: 10 - 14 -vuotiaat
Aika: 10.-12.6.
Paikka: Outokummun Kolmikanta leirikeskus Särkiselkä 
Ohjaajat: Markku Holopainen ja Olli Inkinen
Hinta: 30 euroa (60 euroa)
Lisätietoja: Markku Holopainen p. 040 4888 633

Kädentaitoleiri
Kohderyhmä: 10 - 14 -vuotiaat
Aika: 3.-5.6.
Paikka: Hirvijärvi
Ohjaajat: Olli Inkinen  ja  Markku Holopainen 
Hinta: 20 euroa (40 euroa)
Lisätietoja: Olli Inkinen p. 040 4888 628

Inkkarileiri – 
uua – uua – ha - ha - haa!

Kohderyhmä: 7 - 9 -vuotiaat
Aika: 3.-5.6.
Paikka: Hirvijärvi
Ohjaajat: Nuorisosihteeri ja Juha Mertanen 
Hinta: 20 euroa (40 euroa)
Lisätietoja: Nuorisosihteeri p. 040 4848 474

Aarre - 
Seikkailuleiri

Kohderyhmä: 7 - 9 -vuotiaat
Aika: 19.-20.6.
Paikka: Rytky
Ohjaajat: Vappu Palmu ja Tuija Soini
Hinta: 10 euroa (20 euroa)
Lisätietoja: Vappu Palmu p. 040 4848 297

Seikkailuleiri  
”kolme kokonaista leiripäivää”

Kohderyhmä: 7 - 14 -vuotiaat
Aika: 7.-9.8.
Paikka: Hirvijärvi
Ohjaajat: Nuorisosihteeri, Jenni Kasurinen ja Vappu Palmu
Hinta: 25 euroa (50 euroa), kolme kokonaista leiripäivää
Lisätietoja: Nuorisosihteeri p. 040 4848 474

Yhden yön leiri
Kohderyhmä: 6-9 –vuotiaat;  esikoululaiset, 
eka- ja tokaluokkalaiset 
Aika: 27. -28.6.
Paikka: Poukama
Ohjaajat: Juha Mertanen ja Jukka Korhonen 
Hinta: 10 euroa (20 euroa)
Lisätietoja: Juha Mertanen p. 040 4848 409

Leiripäivät
Kohderyhmä: 7 - 13 -vuotiaat
Aika: 24. -26.6.
Paikka: Poukama
Ohjaajat: Jukka Korhonen ja Juha Mertanen
Hinta: 18 euroa (36 euroa)
Lisätietoja: Jukka Korhonen p. 040 484 8292

Kohderyhmä: 7 - 14 -vuotiaat
Aika: 5.7.
Paikka: Tiirinlahti, Nilsiä 
Ohjaajat: Jenni Kasurinen 
Hinta: 10 euroa (20 euroa)
Lisätietoja: Jenni Kasurinen p. 040 4888 674

Hippu – Iloa pienistä asioista 
Kohderyhmä: 10 - 14 -vuotiaat
Aika: 24. -29.7.
Paikka: Partaharjun toimintakeskus Pieksämäellä
Ohjaajat: Eija Huuskonen ja Katri Heikkinen
Hinta:  80 euroa ( 120 euroa),  
Lisätietoja: Eija Huuskonen p. 040 4848 378 tai 
netissä www.hippu.jiipeenetti.fi

K -12 –leiri
Kohderyhmä: 12-14–vuotiaat
Aika: 24.-26.6.
Paikka: Rytky
Ohjaajat: Susanna Pakkala-Koskelainen ja Pia Sahi Sousa
Hinta: 20 euroa (40 euroa)
Lisätietoja: Susanna Pakkala- Koskelainen p. 040 4848 414

Chillaa!!!
Kohderyhmä: 12-15-vuotiaat
Aika: 7.-9.8.
Paikka: Rytky
Ohjaajat: Niklas Grönholm
Hinta: 20 euroa (40 euroa)
Lisätietoja: Niklas Grönholm puh. 040 4848 415

Sporttileirit 1 ja 2
Kohderyhmä: 7 - 14 –vuotiaat
Aika: 19.-20.6.
Paikka: Hirvijärvi
Ohjaajat: Jukka Korhonen, Niklas Grönholm, 
Susanna Pakkala-Koskelainen ja Pia Sahi Sousa
Hinta: 10 euroa (20 euroa)
Lisätietoja: Jukka Korhonen p. 040 4848 292, 
Pia Sahi Sousa p. 040 4848 293 

Rennosti – Isä – 
lapsileiri

Kohderyhmä: Kouluikäiset lapset yhdessä isän, 
ukin tai muun miespuolisen aikuisen kanssa.
Aika: 9.-11.8.
Paikka: Rytky
Ohjaajat: Niklas Grönholm ja Jarkko Voutilainen 
Hinta: 20 euroa lapset ja 40 euroa aikuiset (40 / 80 
euroa) 
Lisätietoja: Niklas Grönholm p. 040 4848 415 

Äiti, isoäiti 
- lapsileiri

Kohderyhmä: 7 - 14 –vuotiaat äidin tai isoäidin kanssa
Aika: 9.-11.8.
Paikka: Hirvijärvi majatalo
Ohjaajat: Katri Heikkinen ja Vappu Palmu 
Hinta: 20 euroa lapset ja 40 euroa aikuiset (40 / 80 euroa)
Lisätietoja: Katri Heikkinen p. 040 4848 334

Kummi – lapsileiri 
Kohderyhmä: 7 - 14 –vuotiaat tytöt ja pojat
 yhdessä kumminsa kanssa
Aika: 9.-11.8.
Paikka: Hirvijärvi mökit
Ohjaajat: Tuija Soini ja nuorisosihteeri 
Hinta:  20 euroa lapset ja 40 euroa
 aikuiset (40 / 80 euroa) 
  Lisätietoja: Tuija Soini p. 040 4848 543 HUOM! Suluissa hinta muille 

kuin kirkon jäsenille
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Tuomiokirkko

TuOMIOKIRKKO
Tuomiokirkko on avoin-
na klo 10-15, lisäksi pe klo 
18-23.
puh. 040 4848 256
Hiljaisuuden messu 
(Viikkomessu) ke 27.3. klo 
18. Marjo Parttimaa, Anu 
Pulkkinen ja Marika Heis-
kanen, klarinetti.
Alakoulujen pääsiäishar-
taus to 28.3. klo 11.15. Satu 
Karjalainen ja Anu Pulk-
kinen.
Kiirastorstain messu to 
28.3. klo 18. Saarna Lau-
ri Kastarinen, liturgia Ilpo 
Rannankari, kanttori-
na Anna Kosola, urkurina 
Anu Pulkkinen, Tuomio-
kirkkokuoro ja Tuomiokir-
kon päiväkuoro.
Pitkäperjantain sanaju-
malanpalvelus pe 29.3. 
klo 10. Saarna Ilpo Ran-
nankari, liturgia Satu Kar-
jalainen, kanttorina Pert-
ti Rusanen. Tuomiokirk-
kokuoro.
Kristuksen hautaamisen 
muistohetki pe 29.3. klo 
18. Ilpo Rannankari.
Giovanni Battista Per-
golesi: Stabat Mater la 
30.3. klo 15. Kuopion Tuo-
miokirkon Psalmikuoro 
ja naiskuoro Pulssi, johtaa 
Taru Parviainen, Noora 
Määttä, sopraano, Anna 
kosola, altto, Minna Ket-
tunen ja Anna-Kaisa Väi-
sänen, I viulu, Marjaana 
Oliveira ja Susanna Ranta-
kylä, II viulu, Uti Koistinen, 
alttoviulu, Heidi Miet-
tunen, sello ja Anna Anti-
kainen, urut.
Pääsiäisyön messu la 
30.3. klo 23. Saarna piispa 
Jari Jolkkonen, liturgia Ilpo 
Rannankari ja Satu Kar-
jalainen. Kanttorina Pert-
ti Rusanen, urkurina Anu 
Pulkkinen, Tuomiokirkon 
kamarikuoro, Tapani Heis-
kanen, trumpetti. 
Pääsiäispäivän messu 
su 31.3. klo 10. Saarna Lii-
sa Penttinen, liturgia Mar-
jo Parttimaa, kanttorina 
Pertti Rusanen, urkurina 
Anu Pulkkinen, Tuomio-
kirkkokuoro ja Tuomiokir-
kon päiväkuoro.
2. pääsiäispäivän mes-
su ma 1.4. klo 10. Saarna 
Satu Karjalainen, liturgia 
Ilpo Rannankari, kanttori-
na Anna Kosola ja urkuri-
na Anu Pulkkinen.
IYF-messu ke 3.4. klo 18. 
Sanna Husso, Jarkko Mau-
konen, nuoria kansainvä-
liseltä leiriltä. Messu pää-
osin englanninkielinen.
Perjantaimessu pe 5.4. 
klo 19. Tuomiokirkossa. 
Lauantaituokio la 6.4. klo 
15. Veera Heino, urut.
Messu su 7.4. klo 10. Saar-
na Marjo Parttimaa, litur-
gia Liisa Penttinen, kantto-
rina Anna Kosola ja urku-
rina Anu Pulkkinen.
Viikkomessu ke 10.4. klo 
18. Marjo Parttimaa ja 
Anu Pulkkinen.

KeSKuSSeuRA- 
KunTATALO
Suokatu 22
Seurakuntamestarit puh. 
040 4848 259
eläkeläisten virkistys-
päivää ei ole viikolla 13 
ke 27.3. 
Raamattupiiri ti 2.4. klo 
17 Suokadun nuorisotilo-
jen takkahuoneessa.
Kotien / keskiviikon lä-
hetyspiiri ke 3.4. klo 13 
Maija Erosella, Tulliportin-
katu 26 B 26.
Keskikaupungin palve-
lupiiri ke 3.4. klo 13 Ker-
hohuone Eetussa, Suoka-

tu 22 C. 
Maanantain lähetyspiiri 
ma 8.4. klo 16 Kerhohuo-
ne Aaronissa, keskusseura-
kuntatalo, Suokatu 22 C. 
eläkeläisten virkistyspäi-
vä ke 10.4. klo 11. Varpu 
Ylhäinen, “Mistä voimia 
omaan arkeen?”, OMA 
ry:n vastaava omaistyön-
tekijä Tiina Puranen. Klo 
12.30 raamattutunti “Pää-
siäisen ilo” Marjo Part-
timaa. 

MuMMOn MöKKI
Puijonkatu 10. 
Avoinna ma-to klo 11-15.  
puh. 040 4848 272
Mummon mökki ke 27.3. 
klo 13. Toivevirret.
Mökki suljettu to 28.3.
Raamattutuokio ti 2.4. 
klo 13. Virpi Soveri.
Viriketuokio to 4.4. klo 
13. Raamattuaiheinen tie-
tokilpailu.
Raamattutuokio ti 9.4. 
klo 13. Virpi Soveri. Mökki 
suljetaan klo 14.
Viriketuokio to 11.4. klo 
13. Tietovisa.

nuOReT
IYF-messu ke 3.4. klo 18. 
Sanna Husso, Jarkko Mau-
konen, nuoria kansainvä-
liseltä leiriltä. Messu pää-
osin englanninkielinen.
Perjantaimessu pe 5.4. 
klo 19 Tuomiokirkossa. 

VARHAISnuOReT
Kerhot seuraavasti: Kes-
kusseurakuntatalo, Suo-
katu 22 e Tyttökerho 1. - 
4. -luokkalaisille, ma klo 
17.30 - 19. Kokkikerho 1. - 3. 
-luokkalaisille, ti klo 17.30 
- 19. Snellmaninkoulu, 
Maaherrankatu 13 Sähly-
kerho 1. - 2. -luokkalaisil-
le pojille ti klo 16. - 17. Tyt-
töjen liikuntakerho 1. - 3. 
-luokkalaisille to klo 16. - 
17. ja 4. - 6. - luokkalaisille 
ma klo 16. - 17. Lisätietoja 
nuorisotyönohjaaja Jark-
ko Voutilainen puh. 040 
4848 285. 

LäHeTYS
Kotien / keskiviikon lä-
hetyspiiri ke 3.4. klo 13 
Maija Erosella, Tulliportin-
katu 26 B 26.
Maanantain lähetyspiiri 
ma 8.4. klo 16 Kerhohuo-
ne Aaronissa, keskusseura-
kuntatalo, Suokatu 22 C. 
näpertäjät ti 9.4. klo 13 
Kerhohuone Aaronis-
sa, keskusseurakuntatalo, 
Suokatu 22 C. 

DIAKOnIA
Diakoniatoimisto Vas-
taanotot: Keskusseura-
kuntatalo, Suokatu 22 C. 
Päivystys ilman ajanvara-
usta ma klo 9-10.30 ja pu-
helinaika klo 10.30-11.30 
puh. 040 4848 253 Pirjo 
Litmanen, muuna aikana 
puh. 040 4848 282. Ke klo 
9-10.30 ja puhelinaika klo 
10.30-11.30 puh. 040 4848 
253 Birgitta Oksman-Ket-
tunen. Inkilänmäen dia-
koniatyöntekijän Varpu 
Ylhäisen päivystys ilman 
ajanvarausta, Suokatu 22 
C. Ti klo 9-10.30, puhelin-
aika klo 10.30-11.30 puh. 
040 4848 254, muuna ai-
kana puh. 040 4848 255.

MuuTA
2. pääsiäispäivän mes-
su ma 1.4. klo 12 Tätiläs-
sä, Inkilänmäellä. Saar-
na Satu Karjalainen, litur-
gia Ilpo Rannankari, Anu 
Pulkkinen.
Inkilänmäen palvelupii-
ri ja käsityöryhmä Täti-
lässä to 4.4. klo 13. Varpu 
Ylhäinen ja Muistiluotsis-
ta vertaisryhmän ohjaaja 
Kaija Valta.

PeRHeTYö
Perhekerho “keltainen” 

ti 2.4. klo 9.30.-11 Keskus-
seurakuntatalolla, Suoka-
tu 22 E. 
Perhekerho “punainen” 
ti 9.4. klo 9.30.-11 Keskus-
seurakuntatalolla, Suoka-
tu 22 E. 

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

KASTeTuT
Minja Selina Makko-
nen, Aate Ensio Myllymä-
ki, Minja Melina Isabella 
Riekkinen. 

KuOLLeeT
Elias Juho Purhonen 92v, 
Risto Johannes Hiltunen 
82v, Aino Tellervo Kajas-
maa 90v, Eija Maire Mir-
jam Sormunen 89v, Vie-
no Annikki Miettinen 82v, 
Hilkka Maija Kuosmanen 
85v, Hilja Tiihonen 94v, 
Pauli Uolevi Ilva 80v, Tan-
ja Marianne Pitkänen 42v, 
Irja Anneli Sutinen 78v, 
Armi Maria Kyllikki Pirtti-
koski-Virolainen 59v. 

alava

ALAVAn KIRKKO
Keihäskatu 5
puh. 040 4848 298
Kiirastorstain ehtoollis-
kirkko to 28.3. klo 19. Piis-
pa Matti Sihvonen, Hannu 
Koskelainen, Ossi Jauhiai-
nen, seniorikuoro. 
Pitkäperjantain juma-
lanpalvelus pe 29.3. klo 
10. Juha Välimäki, Anna 
Väätäinen, Leila Savolai-
nen, Zipporim. 
Pääsiäisyön Taizé-messu 
la 30.3. klo 22. Ilkka Kopo-
nen, Juha Välimäki, Leila 
Savolainen, nuorten bän-
di, teehetki messun jäl-
keen. 
Pääsiäispäivän messu su 
31.3. klo 10. Hannu Koske-
lainen, Pirjo Kuula, Ossi 
Jauhiainen, Popo Salami, 
kirkkokuoro ja bändi, kirk-
kokahvit. 
Messu ja israelilainen 
pääsiäisateria ma 1.4. klo 
13. Messussa esitetään mu-
siikillinen draama ”Ensim-
mäinen ehtoollinen”, Pirjo 
Kuula, Juha Välimäki, Zip-
porim. Aterialipun ennak-
koon varanneille ruokai-
lu messun jälkeen n. klo 14 
seurakuntasalissa. 
Messu su 7.4. klo 10. Juha 
Välimäki, Anna Väätäinen, 
Ossi Jauhiainen, Yliopis-
ton kamarikuoro, johtaja-
na Anni Pesälä. 
Yhteisvastuukonsert-
ti ti 9.4. klo 19. Esiintymäs-
sä mm. Ilkka Pettersson, 
Popo Salami band, Annas-
tiina Tahkola, Tiina Jortik-
ka, Merja Paalimäki, Sara 
Komu (VOF 2013). Ohjel-
ma 10 € yhteisvastuulle. 

ALAVAn  
SeuRAKunTAKeSKuS
Keihäskatu 5 B 
Kirjallisuuspiiri to 28.3. 
klo 14 uudessa neuvotte-
luhuoneessa, B-rappu. Ru-
noja: Elämän matkalla. 
Yht. henk. Aino Mikkonen 
puh. 040 7071 499. 
Alavan eläkeläisten päi-
väpiiri ti 2.4. klo 12 Ala-
van seurakuntasalissa. Vie-
railijana kanttori Leila Sa-
volainen. 
Ruotsinlapin kevätlähe-
tys seurat pe 5.4. klo 14 ja 
18 seurakuntasalissa. Pu-
hujina Eero Mäkelä, Juhani 
Heinonen, Lauri Koistinen, 
Toivo Mäkelä. 

neuLAMäen KIRKKO
Vesurikuja 4
puh. 040 4848 311
Ystäväntupa ma 18.3. klo 
13. Vieraana Kati Ukkonen, 
teemana Kirkkopäivät. 
Messu su 7.4. klo 13. Juha 
Välimäki, Anna Väätäinen, 
Leila Savolainen, Hanna 
Eskel, viulu. 
Yhteisvastuutapahtu-
ma ”Kevätkeikaus” ma 
15.4. klo 18. Yhteisvastuu-
myyjäiset ja -arpajaiset, 
ohjelmaa. Zipporim-kuo-
ro. Keitto ja kahvit. Tuotto 
yhteisvastuulle.

SäRKInIeMen  
SeuRAKunTATALO
Särkiniementie 20
puh. 040 4848 307 
Pääsiäiskuvaelma, eh-
toolliskirkko ja arkinen 
ateria ke 27.3. klo 11. Pirjo 
Kuula, Timo Vepsäläinen, 
Leila Savolainen, Hanna 
Eskel, viulu. 

KASTeTuT
Alex Eemeli Lötjönen, Las-
si Valtteri Halme, Helmi 
Olivia Kohonen, Jero Kimi 
Matias Turunen, Lumia 
Aino Olivia Peltonen, Hil-
ma Aurora Räsänen, Eelis 
Bernhard Kauppinen, Lot-
ta Ilona Huupponen.

KuOLLeeT
Ilmi Mirjam Halonen 100v, 
Anna Esteri Ledentsä 79v, 
Uuno Ensio Reinikainen 
82v, Matti Gustaf Grön-
berg 64v, Onni Veikko Ai-
raksinen 94v.

kallavesi

KALLAVeDen KIRKKO
Rauhalahdentie 21
puh. 040 4848 336
Kiirastorstain messu to 
28.3. klo 19. Liturgia An-
na-Maija Hella, saarna Veli 
Mäntynen ja kanttorina 
Anna-Mari Linna.
Pitkäperjantain sanaju-
malanpalvelus pe 29.3. 
klo 10. Liturgia Anni Tan-
ninen, saarna Petteri Hä-
mäläinen, kanttorina An-
na-Mari Linna ja kirkko-
kuoro.
Pääsiäispäivän messu su 
31.3. klo 10. Liturgia Mat-
ti Pentikäinen, saarna Rai-
li Rantanen, kanttorina 
Richard Nicholls ja Tahdis-
tin orkesteri.
Ylistysilta su 31.3. klo 18. 
Pääsiäisenä koko kristi-
kunta riemuitsee Herram-
me voitosta. Synti, kuole-
ma ja pimeyden vallat on 
voitettu! Tule riemuitse-
maan yhdessä toisten kris-
tyttyjen kanssa Kristuk-
sen ylösnousemuksesta! 
Sudanilaiset, King´s kid-
sit, Richard Nicholls ja 
Anni Tanninen. Ilta päät-
tyy tee/kahvihetkeen kir-
konmäellä.
2. pääsiäispäivän per-
hemessu ma 1.4. klo 
16. Liturgia Mikko 
Väisänen,saarna Sanna 
Alanen, kanttorina Mari 
Vuola-Tanila ja lapsikuoro.
Messu su 7.4. klo 10. Litur-
gia Veli Mäntynen, saarna 
Raili Rantanen, Seppo Kir-
kinen ja Dolce. 
uudet hytisevän hauskat 
Lasten virret su 7.4. klo 
16. Mari-Pingviini juontaa 
ja laulattaa, Lähde-bän-
di säestää, lisäksi lapsikuo-
ro, Anne- kanttori, Jynkän-
vuoren päiväkerholaiset, 
Merja- ja Marita-lastenoh-
jaajat.  Jäätelötarjoilu.

MuuTA
Perheraamattupiiri su 
7.4. klo 16.30. Kirkon ala-

Seurakunnat 27.3.–9.4.13

nais�en vaa�ei�en
erikoisliike.

Palveleva

Elämän
iloon ja
suruun.

Savonkatu 22 Kuopio
Sokoksen parkkipaikkaa vastapäätä

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

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

             
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

JALKAHOIDOT 
KOTIKÄYNTEINÄ 
¤ Muut kosmetologin 
palvelut ja lahjakortit 
¤ Aromaterapiaan 
pohjautuvat hoidot ja 
hieronnat 
Teitä varten: 
¤ Maria Kokkonen 
050–3775640 
¤ Taimi Heinilehto 
050–3313216 
Mustikkatie 26 B, Kuopio 
www.kehakukka.com   

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

MUISTA
LAHJA-
KORTIT!

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

KIPU-HOITO
Aino Pusa

Perunkirjoitukset
Luotettavasti – asiakasystävällisin hinnoin

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

Arja auttaa arjen askareissa.
Soita Arjalle.

Hoiva- ja kotityöpalvelu
Arja Vihonen Ky

050 336 3503

Ihmiskauppa elää köyhyydestä. 
Katkaise köyhyys.

Jo 10 eurolla mahdollistetaan ihmiskaupan 
uhrin turvallinen kotiinpaluu. 
Lähetä tekstiviesti Tasaus5 (5 €) tai 
Tasaus10 (10 €) numeroon 16155.
Lue lisää www.tasaus.fi.

Keräysluvat: Manner-Suomi 2020/2012/2695, voimassa 2013-2014, myönnetty 27.9.2012, Poliisihallitus. Ahvenanmaa 2012/6893, voimassa 2013, myönnetty 27.8.2012, Ahvenanmaan 
maakuntahallitus. Kerätyt varat käytetään vuosien 2013-2015 aikana Suomen Lähetysseuran ulkomaantyöhön.

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

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

Jumala vaikuttaa poissaolevalta,
esiripun taakse kätkeytyvältä,
ei paljasta kasvojaan.

Usko on uskossa,
ei näkemisessä
mutta ihminen vaatii todisteita, vakuuksia, näyttöjä.

Mitä muuta vapaat vedet ovat, 
mitä muuta roudan alta paljastuneet niityt,
hennot valkovuokot
ja muurahaisten nousu aurinkoon.

Jeesuksen lävistetyissä käsissä me katsomme
kohtisuoraan Jumalaan.

RIsTO KORMILAINEN 
sen matkan tahdon kulkea

Ota yhteyttä ilmoitusmarkkinointi
p. 020 754 2000

ilmoitusmyynti@kotimaa.fi

Kuolinilmoitukset ja
-kiitokset seurakuntalehdessä

1234
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REILUSTI KRISTITTY

Nyt voit lukea Kotimaa-lehden kokonaisuudessaan missä tahansa, kun sinulla 
on verkkoyhteys. Kotimaa-näköislehti on täydellinen Kotimaa-lehti kannesta 
kanteen. Avaa ja selaa silloin, kun sinulla on siihen parhaiten aikaa – näköis-
lehti kulkee verkossa mukanasi. Testaa nyt veloituksetta: jatkossa näköislehden 
lukuoikeus kuuluu automaattisesti Kotimaa-lehden kestotilaajalle.

Lukijoiden 
pyynnöstä!
Kotimaa-lehti on nyt myös näköislehti verkossa. 

Kokeile nyt
veloituksetta!
www.kotimaa.fi/lehti

Kokeile, miltä tuntuu lukea näköislehteä – 
veloituksetta 30.4.2013 saakka. 
Löydät Kotimaa-näköislehden täältä: 
www.kotimaa.fi/lehti
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kerrassa. Raamattupiiris-
tä vastaa Pia Karjalainen 
puh. 050 5251 012.

PeTOSen  
SeuRAKunTATALO
Pyörönkaari 21
puh. 040 4848 345
Messu su 7.4. klo 16. Anni 
Tanninen.

VeHMASMäen 
KAPPeLI
Sotkanniemi 15
puh. 040 4848 351
Pääsiäispäivän messu su 
31.3. klo 13. Raili Rantanen 
ja Richard Nicholls.

HIRVILAHDen 
KAPPeLI
Länsirannantie 2410
puh. 044 275 7936.
Pääsiäispäivän messu su 
31.3. klo 13. Matti Pentikäi-
nen ja Anne Keränen.

KARTTuLAn KIRKKO
Kirkkotie 23
puh. 040 4848 545
Kiirastorstain iltamessu 
to 28.3. klo 18. Reijo Mus-
tonen, Anne Keränen, 
Marjo Tolonen, Martti Ol-
sen ja Juhani Koskell.
Pitkäperjantain sanaju-
malanpalvelus pe 29.3. 
klo 10. Reijo Mustonen, 
Anne Keränen ja kirkko-
kuoro.
Pääsiäispäivän messu su 
31.3. klo 10. Mikko Väisä-
nen, Anne Keränen ja kirk-
kokuoro.
Messu su 7.4. klo 10. Litur-
gia Mikko Väisänen, saar-
na Seppo Vänskä, kant-
torina Anne Keränen ja 
Miesten lauluryhmä.

MuuTA
2. Pääsiäispäivän Kylä-
kirkko ma 1.4. klo 10 Sei-
ja ja Esko Karttusella, Kar-
hulantie 81, Airaksela. Pet-
teri Hämäläinen ja Anne 
Keränen.
Miesten lenkkipiiri to 
4.4. klo 17.30 Rytkyn leiri-
keskuksessa.
Airakselan varttunei-
den piiri ma 8.4. klo 13 Eli-
na Laakkosella, Airakse-
lantie 508.

KARTTuLAn  
SeuRAKunTAKOTI
Kissakuusentie 14
puh. 040 4848 547
Syntymäpäiväjuhla ja 
-seurat Pauli Mertanen 
70 vuotta to 7.3. klo 12. 
Rukousilta ma 1.4. klo 18. 
Puuhailta 4-6-vuotiail-
le ma 8.4. klo 17-18.30. 
Ilm. tekstiviestillä (Lapsen 
nimi, ikä ja lapsen huolta-
jan tiedot) Tuija Soinille 
5.4. klo 16 mennessä puh. 
040 4848 543.Ryhmään 
mahtuu 15 lasta. Tuija Soi-
ni ja Mari Paukkonen. 

KARTTuLAn  
SeuRAKunTAKOTI  
- MuuTA
Lähetysseurat su 7.4. klo 
12 Marjatta ja Tauno Ris-
sasella, Lohitie 5. Mukana 
Japanin lähetit Seppo ja 
Vuokko Vänskä.

nuOReT
nuorten iltamusiikkia ke 
27.3. klo 18 Kallaveden kir-
kolla. Musiikissa Olli Haa-
palainen, Tuukka Kopo-
nen ja Jonne Ripatti, kita-
rat, Kaisa Kurkinen, kla-
rinetti, Tuulia Tanila, viu-
lu ja Elma Hyöky, rumpu 
sekä nuorten lauluryhmä 
ja Mari Vuola-Tanila. Pet-
teri Hämäläinen ja Topi 
Litmanen.
nuortenillat to 4.4. ja 
11.4. klo 17.30-20.30 Kalla-
veden kirkolla. 4.4. Pääsi-
äisjuhlaa! ja 11.4. Hyvä pai-
men.

Seurakunnat 27.3.–9.4.13

rukoilemme

LäHeTYS
naisten lähetyslöylyt ke 
27.3. klo 18 Rytkyllä. Lähtö 
kirkolta klo 17.30 ja Peto-
selta klo 17.35.

DIAKOnIA
Valoa arkeen -ryhmä 
naisille parillisten viikko-
jen to Petosen seurakun-
tatalolla. Sinulle nainen, 
joka kaipaat elämääsi uut-
ta sisältöä ja uusia ihmis-
suhteita. Ilmoittautumiset 
ja tarkempia tiejoja Hanna 
Rasalta puh. 040 4848 372 
tai Riitta Reimalta puh. 
040 4848 370.
Diakoniatoimiston päi-
vystys seuraavasti; Kal-
laveden kirkko, Rauha-
lahdentie 21, päivystys 
ma & to klo 9-10 puh. 
040 4848 332 (Jynkkä, Le-
vänen, Rautaniemi, Ete-
läinen ja Läntinen maa-
seutu). Diakoniatyönteki-
jät: Maarit Kirkinen, Riit-
ta Reima ja Irene Savolai-
nen. Petosen seurakun-
tatalolla, Pyörönkaari 21, 
puhelinpäivystys ma ja to 
klo 9-10 puh. 040 4848 
333 ja päivystysvastaanot-
to klo 10-11 (Petonen, Pirt-
ti, Savolanniemi ja Pitkä-
lahti). Diakoniatyönteki-
jät: Martti Olsen (ma, ti ja 
pe 31.7. saakka), Osmo Ris-
sanen (ke ja to 31.7. saak-
ka), Hanna Rasa ja Kirs-
tii Makkonen. Karttulan 
seurakuntakodilla, Kis-
sakuusentie 14, puhelin-
päivystys to klo 9-11 puh. 
040 4848 371 (31.7. saakka) 
Martti Olsen (puh. 040 
4848 371) ke ja to, Osmo 
Rissanen (puh. 040 4848 
539) ma, ti, ja pe.
Hyvää huomenta arki! 
Avoin kohtaamispaikka 
ke klo 10-12 Petosen seu-
rakuntatalon, Pyörönkaari 
21, takkahuoneessa. 
Varttuneen väen ahti-
kirkko ke 27.3. klo 12-14 
Kallaveden kirkolla, Rau-
halahdentie 21. Liturgia 
Raili Rantanen, saarna An-
na-Maija Hella, Richard 
Nicholls ja nokkahuiluyh-
tye. Kahvitarjoilu.
Ystäväpiiri parittomina 
to klo 12 Petosen seura-
kuntatalolla. 
Toiminnan miehet pe 
klo 13-15 toimettomuuden 
torjumiseksi Petosen seu-
rakuntatalon takkahuo-
neessa.

Leväsen kammari ma 8.4. 
klo 12.30-14 Leväsentie 27. 
Savolaisjuttuja, mukana 
murremestari.

PeRHeTYö
Taidetiistai ti 2.4. ja 9.4. 
klo 9.30-11.30 tai 13-15. 
Koko perhe kädentaitojen 
pariin Kallaveden kirkolle. 
Omat eväät ja taiteiluun 
sopivat vaatteet mukaan. 

PIIRIT
Rytkyn lähetyspiiri ke 
3.4. klo 18 Erkki ja Kirsti 
Oinosella, Poikkimäki 6.

KASTeTuT
Aada Emmiina Uusisuo, 
Lumi Adalmiina Turunen, 
Viivi Eveliina Ovaskainen, 
Jere Aleksi Kokkonen, Pii-
tu Emilia Lappalainen, Jep-
pe Kaapo Antero Lempi-
nen, Michelle Osas Ma-
rie Nosa, Niila Armas Kaa-
salainen, Miki Petteri Jun-
nula, Daniel Leon Väänä-
nen, Samuel Aarre Juha-
ni Heikkilä, Lilja Laura Eli-
na Isotalo, Riku Kauko Ta-
pani Roivainen, Aatu Eljas 
Rönkä, Nelli Vieno Emi-
lia Mäkinen, Viljami Kas-
per Halonen, Matias Onni 
Ulmanen. 

KuuLuTeTuT
Marko Juhani Heikkinen ja 
Kirsi Johanna Eveliina Pit-
känen. 

KuOLLeeT
Jorma Olavi Pasanen 82v, 
Vasili Bordi 83v, Jouni Pek-
ka Ensio Vepsäläinen 47v, 
Juha-Pekka Matilainen 
58v, Tomi Petteri Airaksi-
nen (Vuosaari evl) 39v.

männistö

PYHän JOHAnneK-
Sen KIRKKO
Kellolahdentie 8
puh. 040 4848 386
Kuorokonsertti “Armon 
valo lohduttaa” ke 27.3. 
klo 18. 
Lasten pääsiäishartau-
det kiirastorstaina 28.3. 
klo 9 ja 9.45. 
Kalevalan koulukirkko 
kiirastorstaina 28.3. klo 12. 

Pitkäperjantain sanaju-
malanpalvelus 29.3. klo 
10. Saarna Sanna Husso, li-
turgia Aulikki Mäkinen, 
kanttorina Tintti Tinkala.
Musiikkia Jeesuksen 
kuolinhetkenä pitkäper-
jantaina 29.3. klo 15. Heik-
ki Mononen ja Tintti Tin-
kala.
Messu 1. pääsiäispäivänä 
31.3. klo 10. Saarna Aulik-
ki Mäkinen, liturgia Sirpa 
Nummenheimo, kanttori-
na Tintti Tinkala.
Messu su 7.4. klo 10. Saar-
na Aulikki Mäkinen, litur-
gia Sirpa Nummenheimo, 
kanttorina Tintti Tinkala.

MännISTön  
VAnHA KIRKKO
Lönnrotinkatu 24
puh. 040 4848 386
Lasten pääsiäishartau-
det ke 27.3. klo 9 ja 9.45. 
Raamattupiiri naisille - 
hiljentymistä ja jakamis-
ta peruttu ke 27.3. Pide-
tään 3.4. klo 18.
Pohjantien koulukirk-
ko kiirastorstaina 28.3. 
klo 9.15. 
Mäntykankaan koulu-
kirkko kiirastorstaina 28.3. 
klo 10. 
Kiirastorstain ehtoollis-
kirkko 28.3. klo 18. Saar-
na Aulikki Mäkinen, litur-
gia Sanna Husso, kanttori-
na Heikki Mononen.
Iltamessu 2. pääsiäispäivä-
nä 1.4. klo 18. Sirpa Num-
menheimo, Heikki Mo-
nonen.
Siioninvirsiseurat su 7.4. 
klo 18. Sirpa Nummen-
heimo.

DIAKOnIA
Diakoniatyön ajanva-
rausvastaanotto Pyhän 
Johanneksen kirkolla ti klo 
9-10 Ulla Halonen (Saa-
rijärvi, Kelloniemi, Kettu-
lanlahti) puh. 040 4848 
405. Puhelinpäivystys ti 
klo 9-10 Mari Mertanen 
(Männistö, Linnanpelto, 
Pappilanmäki) puh. 040 
4848 406, Merja Hyväri-
nen (Itkonniemi, Tiihotar) 
puh. 040 4848 407.
Hyvän Mielen Päivän 
messu ke 27.3. klo 11-13.30 
Pyhän Johanneksen kirkol-
la. Ruoka klo 11-12, messu 
klo 12-13, kahvi klo 13-13.30. 
Päivän kustannukset 5 €.
YV-lipaskeräys kiirastors-
taina 28.3. klo 16-18 City-

• HAUTAKIVET
• KAIVERRUKSET

• KULTAUKSET
ENTISÖINTITYÖT

• KIVILYHDYT

Sari Kämäräinen 
Jääskelänkatu 1

70780 Kuopio 
puh. 050 575 0004

www.kivipajasarik.fi

Suru on
hitaasti vaalenevia varjoja...

Hautaustoimisto
J. NURRO OY

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

puh. 040 585 0456






HAUTAKIVET 
KAIVERRUKSET 

ENTISÖINNIT 
MUUT KIVITYÖT 

 

Kettulanlahdetie 25 
70400 Kuopio 

www.puijonkivi.fi 
 

Puh. (017) 282 9000 

Kukka ja hautauspalvelu

ROSANNA

Kukkakauppa
Hautaustoimisto

Pitopalvelu

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

Vuorikatu 25
www.rosanna.fi 

Savonkatu 25, Kuopio
(Sokoksen takana)
www.lansivuoriky.fi
p. 017 261 3665

Hautakivi näyttely
liikkeessämme

-tervetuloa tutustumaan!

LÄNSIVUOREN
HAUTAUSHUOLTO

PERHEOIKEUDEN LAKIASIAT 
esim. avioehto, testamentti, perunkirjoitus 

alkaen 300 e + kulut + alv 24 %

Asianajotoimisto Kalevi Pitkänen Oy
Puistokatu 6, 70110 Kuopio 

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

Lehtori Väinö Matti Miettinen 70 v.
Juhlakahvit sunnuntaina 14.4. klo 13 
alkavan jp:n jälkeen Vehmersalmen 
seurakuntakodissa. Tervetuloa!
Puheiden, kukkien ja lahjojen sijaan 
muistamiset: FI2655080120037102 
nuorisotyölle partioliikkeessä.
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Tulevia kulttuurimatkoja 
2013

8.–9.6.13 Ilmajoen musiikkijuhlille
Ohj. ooppera Kekkosesta ja Vuosi

kymmenten suosikit konsertti. 
Hotellimajoitus Seinäjoella.

14.7.13 Taidekeskus Salmelaan 
konsertti- ja näyttelymatka.
Ruokailu Tertinkartanossa.

19.7.13 ja 21.7.13 päivän bussi matkat 
Kuhmon kamarimusiikkijuhlille.

3.8.13 Savonlinnaan ooppera- 
matka bussilla. Vierailuesityksenä

Tsaikovskin Jevgeny Onegin. Ruokailem
me laiva risteilyllä ennen oopperaa. 

Laiva vie meidät suoraan Olavinlinnaan.
21.–27.9.13 Kulttuurimatka 

Portugaliin. Liitäntälennolla Kuopiosta. 
Majoitus Lissabonissa. Retkiä 

ympäristöön sekä bussilla, että junalla.
Matkoillamme vastuull. matkanjärj. 

toimivat matkatoimistot.
Tiedustelut yht.henkilöltä ilt. ja 

viikonloppuisin puh. 050529 1814.
Tervetuloa menoon mukaan!

HammaslaboratorioDentoTeam
Hammaslääkärit Hyvä Hammas Oy

Puree Paremmin.

Vuorikatu 36, 70100 Kuopio
 

Erikoishammasteknikko
Satu Koskela

p. 017 265 4400

• Matot
• vuodevaatteet • ym.

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

 
 
 

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

040 5844 045 

Tietokoneapu 

www.orden.fi 

KAATUMISEN JA SELÄN 
KIPEYTYMISEN JÄLKEEN
TUTKIMUKSIIN

 

On muitakin tapoja 
testata luun lujuutta ja 

tasapainoa.
Selän kuvaus, luuntiheys-ja 

tasapainomittaus. 
Hinta 350€, Kela 115€��

omavastuu n. 235€�
Yleislääketieteen erikoislääkäri

Markku Hyvönen

Kiekkotie 2, Kuopio
 017 2828 244

www.puijonlaaksonlaakarikeskus.fi

TUTKIMUKSIIN

Hinta 350 €, Kela n. 189 €
omavastuu n. 161 €

Tutkimus sisältää 
osteoporoosilää-
kärin vastaanoton,  
selän kuvauksen ja 
luuntiheys- ja tasa-
painomittauksen.

Isä, sinun käsiisi.
Niin, Jeesus, sinä hengähdit
elämäsi takaisin sinne,
josta olit lähtöisin.
Tämä lohdutus yltää 
surumme pohjaan saakka:
Jeesuskin kuoli.
Ja mekin saamme 
antaa henkemme
takaisin Luojamme käsiin.
Mikään ei katkea.
Mikään ei huku pimeyteen.
Rakkaus ei koskaan häviä.

ANNA-MAIJA RAITTILA 
Minun rukouskirjani
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marketilla. 
ukintuvan laulupäivä to 
11.4. klo 12. Heikki Mononen.

MuuTA
ehtoollishartaudet kiiras-
torstaina 28.3. klo 13 ja 13.30 
Sunnen kodilla, Päivärin-
teentie 29. Aulikki Mäkinen 
ja Mari Mertanen.
ehtoollishartaus kiirastors-
taina 28.3. klo 13.30 Mänty-
län palvelutalolla, Untamon-
katu 5. Salla Tyrväinen ja 
Tintti Tinkala.
ehtoollishartaus kiirastors-
taina 28.3. klo 13.30 pienryh-
mäkoti Honkarannassa, San-
delsinkatu 14. Sanna Husso.

KASTeTuT
Ville Tapio Heimonen, Aida 
Liana Pulkkinen, Noel Niki 
Kristian Savolainen, Onni 
Matti Kantelinen.

KuuLuTeTuT
Markku Juhani Keinänen ja 
Tarja Tuulikki Räsänen. 

KuOLLeeT
Saimi Kaarina Saukkonen 
85v, Aune Maria Kyllikki Kai-
vosaari 87v, Kirsti Kyllikki 
Huotari 83v, Saima Tellervo 
Pirskanen 94v, Ari Matti Ju-
hani Karttunen 62v, Rainer 
Antero Mustonen 82v, Heljä 
Eva Lentz 88v. 

puijo

PuIJOn KIRKKO
Taivaanpankontie 3
puh. 040 4848 419
Lasten pääsiäishartaus ke 
27.3. klo 9.45. Heikki Hyväri-
nen, Joona Saraste, Sari Hut-
tunen, Markku Kojo, Su-
sanna Pakkala-Koskelainen, 
Hanne Lahikainen, Tuula Pit-
känen. 
Viikkomessu ke 27.3. klo 
14. Jaana Marjanen saarnaa, 
Pekka Nieminen, Maija Anti-
kainen. Hiljaisen rukouslau-
lun ryhmä, johtaa Tiina Tas-
kinen-Viinikainen. Kantto-
rina Joona Saraste. Kirkko-
kahvit.
”Hiljaisuudessa kuuluu 
laulu” Kuopion Yhteis-
koulun Musiikkilukion ka-
marikuoron ja soitinyhty-
een konsertti ke 27.3. klo 
18. Marjaana Ritanen, Annii-
na Joensalo, Eetu Joukainen, 
Olli Tikkanen, Mari-Anni Hi-
lander, Outi Keskisipilä, Juha 
Hilander. Vapaa pääsy. Va-
paaehtoinen ohjelmamaksu 
Yhteisvastuukeräykseen.
Kiirastorstain messu to 
28.3. klo 19. Heikki Hyväri-
nen, Johanna Lemmetyinen, 
Outi Keskisipilä, Puijon ka-
marikuoro. Kirkkokyyti klo 
18 Uuhilahdentie-Ranta-Toi-
valantie-Päiväranta-Met-
säkummuntie-Puijonsar-
ventie-Rypysuontie-Ahkio-
tie-Puijon kirkko. Pysäkeiltä 
pääsee kyytiin, paluu mes-
sun jälkeen.
Pitkäperjantain sanajuma-
lanpalvelus pe 29.3. klo 10. 
Jaana Marjanen, Joona Saras-
te, Johanna Lemmetyinen.
Pitkäperjantain kontemp-
laatio Cadzo Ihmistä! vuo-
roveisuun tapaan pe 29.3. 
klo 20. Puijon kamarikuoron 
kvartetti, Outi Keskisipilä.
1. pääsiäispäivän messu su 
31.3. klo 10. Kari Kuula, Outi 
Keskisipilä, Aissa Bah, piano
2. pääsiäispäivän perhe-
messu ma 1.4. klo 11. Heik-
ki Hyvärinen saarnaa, Kari 
Kuula. Kanttorina Joona Sa-
raste. Kirkkomuskarilaiset. 
Puijon kirkkokuoro. Kirkko-
kahvit.
Tämä ei ole aprillia! ma 1.4. 
klo 11. Toisena pääsiäispäivä-
nä vietetään riemullista per-
hemessua yhdessä kirkko-
muskarilaisten ja kirkkokuo-

ron kanssa. Messussa saar-
naa Heikki Hyvärinen. Kirk-
kokahvit ja -mehut. 
Siioninvirsiseurat 2. pää-
siäispäivänä ma 1.4. klo 18. 
Lauri Kastarinen, Matti Ko-
mulainen, Kari Kuula.
Messu su 7.4. klo 10. Pek-
ka Nieminen saarnaa, Heik-
ki Hyvärinen. Joona Saraste. 
Lapsille pyhäkoulu.
Kutsu yhteyteen -messu su 
7.4. klo 17. Tarja Säynevirta, 
Heikki Hyvärinen. Musiikki-
ryhmä. Kahvitarjoilu. Lapsil-
le oma ohjelma.

PuIJOn  
SeuRAKunTAKeSKuS
Taivaanpankontie 3
Ystävän Kammari ti 2.4. klo 
11. Avoinna ti klo 11-14. Kah-
vitarjoilu.
Perhekerho ke 3.4. klo 9.30. 
Kalassa.
Midinetti-lähetyspiiri ke 
3.4. klo 13. 
eläkeläisten kerho to 4.4. 
klo 12.30. Kuopiolaisia lau-
luntekijöitä, Saara Lehti-
mäki.
Israel-piiri ti 9.4. klo 14. Ari-
ela Toivanen. 
Perhekerho ke 10.4. klo 9.30. 
Hyvä Paimen.
elämän pidot – näkökul-
mia eläkevuosiin ke 10.4. 
klo 13. Aiheesta alustaa psy-
kiatrian professori Heli Koi-
vumaa-Honkanen, kahvitar-
joilu, musiikkia kanttori Outi 
Keskisipilä.

POuKAMA
Poukamantie 105
Ystävänpäiväkerho ke 27.3. 
klo 11. ruokailu. Klo 12-13.30 
Ikääntyvän kuulo, Kuopion 
kuulo ry, Titta Väisänen. 
Perhekerho ti 2.4. klo 9.30. 
Kalassa.
Ystävänpäiväkerho ke 3.4. 
klo 11. Ruokailu. Lähdetään 
liikkeelle, pastori Tarja Säy-
nevirta.
Perhekerho ti 9.4. klo 9.30. 
Hyvä Paimen.
Ystävänpäiväkerho ke 10.4. 
klo 11. Ruokailu. Kankaanpai-
nanta, Liisa Nenonen.

MuuTA
Viikkomessu Puijonlaak-
son palvelukeskuksen juh-
lasalissa to 28.3. klo 13. Pek-
ka Nieminen, Outi Keski-
sipilä.
Perhekerho ti 2.4. klo 9.30 
Toukolan päiväkodissa. Ka-
lassa.
Perhekerho ti 9.4. klo 9.30 
Toukolan päiväkodissa. Hyvä 
Paimen.

KASTeTuT
Nea Helmi Emilia Karppi, 
Milo Aulis Petteri Väänänen, 
Nella Emilia Hynynen, 
Luukas Aarne Oskari Huo-
vinen, Sandra Josefiina Ris-
sanen. 

KuOLLeeT
Hanna Rautiainen 84v, Pauli 
Juho Ahtonen 91v, Eeva-Liisa 
Korhonen 93v.

Järvi-kuopio

RIISTAVeDen  
KIRKKO
Joensuuntie 2505
Kiirastorstain messu to 
28.3. klo 19. Raili Pursiainen, 
Pauliina Vuorinen, Jatta Ut-
riainen.
Pitkäperjantain sanajuma-
lanpalvelus pe 29.3. klo 10. 
Raili Pursiainen, Riikka Tuu-
ra. Mukana kirkkokuoro.
Pääsiäispäivän messu su 
31.3. klo 10. Raili Pursiainen, 
saarna Reijo Leino, Riikka 
Tuura. Lapsi- ja kirkkokuoro 
avustavat.
Messu su 7.4. klo 10. Kirsi 
Leino, Riikka Tuura.

RIISTAVeDen  
SeuRAKunTATALO
Keskustie 2
Tuomasmessu ke 27.3. klo 
18. Mikko Huhtala, Riikka 
Tuura.
Sanajumalanpalvelus ma 
1.4. klo 10. Mikko Huhtala, 
Riikka Tuura.
neulepiiri ti 2.4. klo 13-14.30 
takkahuoneessa.
Seurakuntaretki Vehmer-
salmelle ti 9.4. (korvaa vir-
kistypäivän). Lähtö seura-
kuntatalolta klo 9.15 ja pa-
luu noin klo 13, hinta 10 
€. Ilm. Leena Vartiaiselle 
27.3. mennessä puh. 040 
4888 608 tai leena.var-
tiainen@evl.fi. Ilm. yhte-
ydessä ilmoita lähiomaisen 
yhteystiedot (nimi ja puhe-
linnumero) sekä ruoka-aine-
allergiat. 
Kuopion kamarimusiikki-
seuran konsertti Tansseja 
ja tunnelmaa ke 10.4. klo 19. 

MuuTA
Miesten lenkkipiiri ma 8.4. 
klo 18 OP:n kerhohuoneessa.

YLöSnOuSeMuKSen 
KIRKKO, JuAnKOSKI
Mäntytie 5
Hiljaisen viikon iltakirkko 
ke 27.3. klo 19. Hannu Komu-
lainen, Matti Saarela.
Päivärukous to klo 12. 
Kiirastorstain messu to 
28.3. klo 19. Hannu Komulai-
nen, Matti Saarela, Leila Asi-
kainen. Kirkkokuoro.
Pitkäperjantain hiljainen 
jumalanpalvelus pe 29.3. 
klo 10. Hannu Komulainen, 
Matti Saarela.
Pääsiäispäivän messu su 
31.3. klo 10. Hannu Komulai-
nen, Matti Saarela.
2. pääsiäispäivän messu ma 
1.4. klo 10. Hannu Komulai-
nen, Matti Saarela.
Messu su 7.4. klo 10. Hannu 
Komulainen, Matti Saarela.

JuAnKOSKen  
SeuRAKunTATALO
Mäntytie 5
Lähetysaskartelu paritto-
milla viikoilla to klo 10-13. 
Siioninvirsiseurat ma 1.4. 
klo 19. Hannu Komulainen, 
Matti Saarela.
Sanan ja yhteyden ilta ti 
9.4. klo 18.30. Kansanlähetys, 
mukana past. upseeri, kirjai-
lija Hannu Uusmies.
Seurakuntakerho paritto-

milla viikoilla ke klo 12. 
naisten raamattupiiri to 
11.4. klo 18. pieni kerho-
huone.

MuuTA
Iivolan viikkomessu to 28.3. 
klo 13.30. Hannu Komulai-
nen.

KAAVIn KIRKKO
Kaavintie 24
Lasten pääsiäisajan harta-
us ke 27.3. klo 9.30. Mikko 
Huhtala, Tapani Majuri, Olli 
Inkinen.
Iltakirkko ke 27.3. klo 18. 
Mikko Huhtala, Tapani Ma-
juri.
Kärsimysnäytelmä ke 27.3. 
klo 18. Säyneisen vapaaeh-
toiset. Mikko Huhtala.
Kiirastorstain messu to 
28.3. klo 19. Mikko Huhta-
la, Tapani Majuri, Pirjo Jul-
kunen.
Pitkäperjantain jumalan-
palvelus pe 29.3. klo 13. Mik-
ko Huhtala, Tapani Majuri.
Pääsiäispäivän messu su 
31.3. klo 13. Mikko Huhta-
la, Paula Hagman-Puusti-
nen, Tapani Majuri. Konfir-
maatio.
Messu su 7.4. klo 13. Kirsi 
Leino, Ari Lohi. Rauhanyh-
distyksen kirkkopyhä, mes-
sun jälkeen kirkkokahvit ja 
seurat seurakuntatalossa.
Ylistyskonsertti su 14.4. klo 
18, jossa puhe Lea Mutan 
muistolle, Leena Märsylä.

KAAVIn S 
euRAKunTATALO
Kirkkorannantie 1
Rauhanyhdistyksen seurat 
su 7.4. klo 14.30. 
elsan kerho to 11.4 klo 11-
13.30 srk-kodissa. Asiaa ter-
veydestä, lääkäri Mirka Kois-
tinen.
Raamattuluento Moosek-

sen pelko to 11.4. klo 18. Ulla 
ja Kalevi Havukainen.

MuuTA
elsan kerho to 28.3. klo 14 
Kortteisen koululla.
2. pääsiäispäivän maa-
kirkko ma 1.4. klo 13. Mik-
ko Huhtala, Tapani Majuri. 
Sepänahon kartanossa, ent. 
Rovevaaran koulu.
elsan kerho to 4.4. klo 14 
Maarianvaaran koulussa.

MuuRuVeDen KIRKKO
Kirkkotie 1
Hiljaisen viikon kirkko-

hetki ke 27.3. klo 19. Mieli-
vallan malja. Piinaviikon 
tekstejä ja musiikkia. Satu 

Väätäinen, Ari Lohi, Sola 
Gratia kuoro johtajana Vesa 
Kajava, Mika Lohi. 
Kiirastorstain ehtoollis-
kirkko to 28.3. klo 19. Siu-
nauksen malja. Satu Väätäi-
nen, Leena Vartiainen, Jukka 
Leutonen.
Pitkäperjantain sanajuma-
lanpalvelus pe 29.3. klo 13. 
Kuoleman malja. Satu Vää-
täinen, Matti Saarela ja kirk-
kokuoro.
Pääsiäisen messu su 31.3. 
klo 13. Elämän malja. Satu 
Väätäinen, Ari Lohi.
Kirkkodraama Markuksen 
evankeliumi 1. pääsiäispäi-
vän iltana 31.3. klo 19. Torni-
on kaupunginteatterin joh-
taja Pauli Mahlamäki esit-
tää sooloteatterina Markuk-
sen evankeliumin kymmeniä 
eri henkilöitä ja tapahtumia. 
Vapaa pääsy, kolehti Yhteis-
vastuukeräykselle ja Muu-
ruveden alueseurakunnan 
kummilapsityölle. 
ei jumalanpalvelusta ma 
1.4. vaan Maakirkko Toisen 
kontin kodalla Kesämäes-
sä klo 13.
Messu su 7.4. klo 13. Hannu 
Komulainen, Matti Saarela.

MuuRuVeDen  
SeuRAKunTATALO
Kirkkotie 1
Perhekerho ja perhekah-
vila vuoroviikon to klo 
9.30-11. 
Aluepapin ja diakonia-
työntekijän päivystys joka 
toinen to klo 9-11. Seuraa-
va päivystys to 11.4. Alue-
pappi Satu Väätäinen jää lo-
malle 1.4. ja siirtyy loman jäl-
keen muihin tehtäviin. Mui-
na aikoina diakoniatyönte-

kijän numerosta puh. 040 
4888 608. 
Seurakuntakerho to 11.4. 
klo 13. Leena Vartiainen.

MuuTA
Kiirastorstain ehtoollisen-
vietto ja seurakuntaker-
hon vierailu to 28.3. klo 13. 
Leena Vartiainen, Satu Vää-
täinen, Matti Saarela ja kirk-
kokuoro, Muurutvirran hoi-
tokodilla.
Maakirkko Toisen kon-
tin kodalla 2. pääsiäispäivä-
nä ma 1.4. klo 13. Paula Hag-
man-Puustinen, Matti Saa-
rela. Traktorikuljetus parkki-
paikalta kodalle.
Seurakuntapiiri Muurut-
virran hoitokodissa to 11.4. 
klo 13. Pentti Väätäinen.

nILSIän KIRKKO
Kirkonmäentie 1
Lasten pääsiäiskirkko ke 
27.3. klo 10. Eino Keihänen, 
Arja Ahonen.
Sotiemme veteraanien eh-
toolliskirkko to 28.3. klo 
11. Eino Keihänen, Annet-
te Kärppä-Leskinen. Kahvit 
srk-talolla.
Kiirastorstain ehtoolli-
nen to 28.3. klo 19. Kirsi Lei-
no, Eino Keihänen, Annette 
Kärppä-Leskinen.
Pitkäperjantain juma-
lanpalvelus pe 29.3. klo 
10. Mathias Junell, Annet-
te Kärppä-Leskinen. Kirkko-
kuoro.
Pääsiäispäivän messu su 
31.3. klo 10. Eino Keihänen, 
Annette Kärppä-Leskinen. 
Kirkkokuoro.
2. pääsiäispäivän sana-
jumalanpalvelus ma 1.4. 
klo 10. Kirsi Leino, Annet-
te Kärppä-Leskinen. Gospel 
-kuoro. Seurat seurakunta-
kodissa.
Messu su 7.4. klo 10. Leh-
tomäen kodin päivä. Saar-
naa Vilho Harvala, Eino Kei-
hänen, Mathias Junell, Jukka 
Leutonen. Lounas seurat ja 
kahvit seurakuntakodissa.

nILSIän  
SeuRAKunTAKOTI
nilsiäntie 59
Ruokajakelu ma ja to klo 
9-11 vähävaraisille alaker-
rassa. 
Diakoniapäivystys ma ja 
to klo 9-11 seurakuntakodin 
alakerta, samalla vähävarais-
ten ruokajakelu.

Aluepapin päivystys to klo 
9-11 virastossa, Pappilan-
kuja 7. 
Mannaruokailu ke 27.3. ja 
10.4. klo 12. yläsalissa. Työt-
tömille, päihdeongelmaisille 
ja yksinäisille.
näpertäjät to 28.3. klo 12-15 
alasalissa.
Siioninvirsiseurat ma 1.4. 
klo 18. 
Ikäihmisten kerho to 4.4. 
klo 11 yläsalissa. Kuoro klo 
9.30.
näpertäjät to 4.4. klo 12-15 
alasalissa.
Lehtomäen kodin lounas, 
seurat ja kahvit su 7.4. ju-
malanpalveluksen jälkeen 
yläsalissa.
naisten raamattupiiri ma 
8.4 klo 18-20 alasalissa.

MuuTA
Leivontupa (kaikkien yh-
teinen asukastupa) on 
avoinna arkipäivisin klo 9-15, 
Matintie 21A. Ti klo 15 kat-
sellaan kristillistä TV7-kana-
vaa. Osmo Korhonen. 
Kirpputori Sopukka avoin-
na ma, ke, la klo 10-14, Til-
hintie 2.
Päiväkerhot ti ja to klo 
9-11.45 ja 13.15-16 (4-5-vuoti-
aat), ke klo 9-11 (3-vuotiaat). 
Pikkupappilassa. 
Perhekerhot ma ja pe klo 
10-12 Pikkupappilassa.
Karhitien virsipiiri ke 27.3. 
klo 13. Karhitie 3. Ehtoollisen 
vietto, Eino Keihänen.
Bible in english ke 27.3. ja 
10.4. klo 14 Sopukassa, Til-
hintie 2.
ehtoollisen vietot to 28.3. 
klo 12.45 Terveyskeskukses-
sa, 13.15 Ollukassa ja 13.45 Lo-
kottajalla. Eino Keihänen.
Tilhiälän laulupiiri to 28.3. 
klo 14. Tilhintie 1. Ehtoollisen 
vietto. Mathias Junell.
nuorten ilta to 28.3. klo 
15.30-17 Pappilankuja 7.
Jeesuksen kuolinhetken 
hartaus pe 29.3. klo 15. Mat-
hias Junell, Annette Kärppä-
Leskinen. Tahkon kappelissa.
Pääsiäisyön kirkkohetki - 
Hän elää! la 30.3. klo 23 Tah-
kon kappelissa, Mathias Ju-
nell, Kirsi Leino.
naisten kasvuryhmä ti 
2.4. ja 9.4. klo 18 Pikkupap-
pilassa.
nuorten ilta to 4.4. klo 
15.30-17 Pappilankuja 7.
Vauvamuskari to 4.4. klo 
16.30 Pikkupappilassa. 
Lapsikuoro to 4.4. klo 17.30 

Kirkkodraama 
Markuksen evan-
keliumista Muu-

ruveden kirkossa 
su 31.3. klo 19.

Ilmoittautuminen 2.–21.4.2013 
    www.kuopionseurakunnat.fi 

Ryhmiin otetaan 25 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 
23.5.2013 mennessä.

Kesis
5–9-vuotiaille lapsille • Lapsilla on omat eväät • Toiminta on maksutonta •

Kesis  
10.–14.6.2013 
klo 10–14
Jynkänvuoren kerhotilat
Kurkimäen koulu
Männistön vanha kirkko
Kallaveden kirkko 
Nilsiä Pikkupappila  
11.–14.6.2013 
(ryhmäkoko 15 lasta)
Puijon kirkko  
Särkiniemen srk.koti
Muuruveden seura-
kuntatalo 10.–12.6.2013 
(4–7-vuotiaat, 
ryhmäkoko 15 lasta)
Säyneisen kirkko 
13.–14.6.2013 
(4–7-vuotiaat, ryhmä-
koko 15 lasta) 
Tuusniemi 10.–13.6.2013 
(4–7-vuotiaat, ryhmä-
koko 15 lasta)

Kesis  
17.–19.6.2013 
klo 10–14
Alavan kirkko, alasali
Jynkänvuoren kerhotilat  
Kaavin seurakuntatalo 
(4–7-vuotiaat, ryhmä-
koko 15 lasta)
Kallaveden kirkko
Karttulan srk.koti  
17.–18.6.2013 (ryhmä-
koko 15 lasta)
Nilsiä Pikkupappila 
18.–19.6.2013 
(3–4-vuotiaat, ryhmä-
koko 15 lasta)
Vehmersalmen 
seurakuntakoti 
17.–19.6.2013 (ryhmä-
koko 15 lasta)

Kesis  
3.–7.6.2013 
klo 10–14
Jynkänvuoren kerhotilat
Neulamäen kirkko 
Männistön vanha kirkko
Puijon kirkko
Nilsiä Pikkupappila  
4.–7.6.2013 (ryhmäkoko 
15 lasta)
Riistaveden srk.talo 
(ryhmäkoko 15 lasta)
Särkiniemen srk.koti
Valoharju
Juankosken seurakunta-
talo (4–7-vuotiaat, 
ryhmäkoko 15 lasta) LAPSITYÖ

17

Muut tunnukset

Diakoniakeskus

DIAKONIAKESKUS

DIAKONIAKESKUS

Oppilaitostyö

OPPILAITOSTYÖ

OPPILAITOSTYÖ

Lapsityö

LAPSITYÖ

LAPSITYÖ

Lisätietoja toiminnasta saa Kuopion seura-
kuntien yhteisen lapsityön toimistosta 
p. 040 4848 482 ja 040 4848 223

www.kuopionseurakunnat.fi /lapsetjaperheet



20 Nro 6 — 27.3.2013&

Pikkupappilassa. 
Kirkkokuoro to 4.4. klo 
18.45 Pikkupappilassa.
Raatin, Ahmapuron ja 
Siikajärvi-Saarimäen ky-
läseurat to 4.4. klo 19. Toi-
ni Lukkarisella, Kirkkokos-
kentie 578.
Kyläseurat ti 9.4. klo 19 
Pentti ja Suoma Savolaisel-
la, Jouhilahdentie 38.
Sänkimäki-Konttimäen 
kinkerit to 11.4. klo 19 Sei-
ja ja Pertti Rissasella, Ylä-
ahontie 50, Nilsiä.

SäYneISen KIRKKO
Kirkkoharjuntie 2
Iltakirkko ke 27.3. klo 19. 
Kirsi Leino, Raija Kilpeläi-
nen-Somero.
Koulukirkko to 28.3. klo 
9. Mathias Junell, Tapa-
ni Majuri.
Kiirastorstain messu to 
28.3. klo 19. Mathias Junell, 
Raija Kilpeläinen-Somero.
Pitkäperjantai hiljainen 
jumalanpalvelus pe 29.3. 
klo 13. Mathias Junell, An-
nette Kärppä-Leskinen.
Pääsiäispäivän messu su 
31.3. klo 13. Eino Keihänen, 
Annette Kärppä-Leskinen.
2. pääsiäispäivän messu 
ma 1.4. klo 13. Mathias Ju-
nell, Annette Kärppä-Les-
kinen.
Messu su 7.4. klo 13. Tarja 
Säynevirta saarna, Mathi-
as Junell, Jukka Leutonen, 
kirkkokahvit ja lähetysti-
laisuus seurakuntakodissa, 
jossa Tarja Säynevirta ker-
too lähetystyöstä.

SäYneISen  
SeuRAKunTAKOTI
Kirkkoharjuntie 2 A
Lähetyskahvila to 4.4. klo 
12. Mathias Junell.
Virsikaraoke ma 8.4. 
klo 12. 
Seurakuntakerho seu-
raavan kerran 11.4. klo 12. 
Mathias Junell.

MuuTA
Keskustelupiiri ti 9.4. klo 
14. Annikki ja Mikko Räsä-
nen, Säyneinen.

TuuSnIeMen KIRKKO
Keskitie 21
Kiirastorstain messu to 
28.3. klo 18. Paula Hag-
man-Puustinen, Ari Lohi, 
Auli Kekkonen.
Pitkäperjantain juma-
lanpalvelus pe 29.3. klo 
10. Paula Hagman-Puusti-
nen, Ari Lohi, Tuustytöt.
Pääsiäispäivän messu su 
31.3. klo 10. Paula Hagman-
Puustinen, Ari Lohi, kirk-
kokuoro.
Messu su 7.4. klo 10. Pau-
la Hagman-Puustinen, Ari 
Lohi.

TuuSnIeMen  
SeuRAKunTATALO
Koivukuja 2
Aamurukouspiiri ti klo 
10-12 Lähimmäisen kam-
marissa.
Perhekerho ti klo 9.30-11. 
Pääsiäiskuvaelma Ris-
tin juureen - sanoin, ku-

vin ja sävelin ke 27.3. klo 
18. Kukilan perhe ja Paula 
Hagman-Puustinen.
Isoskoulutus ke 3.4. klo 
18-19.30 kerhohuoneessa. 
naisten piiri su 7.4. klo 14 
Hirvolassa. Mukana alue-
pappi.
nuorten ilta ke 10.4. klo 
18-19.30 kerhohuoneessa. 

MuuTA
2. pääsiäispäivän messu 
ma 1.4. klo 10. Paula Hag-
man-Puustinen, Tapani 
Majuri. Haurangin nuo-
risoseuran talossa.
Lähetyspiiri pe 5.4. klo 
12 Eeva Kyllösellä, Kierto-
tie 20 B 7.

VeHMeRSALMen 
KIRKKO
Lempeläntie 17
Kiirastorstain messu to 
28.3. klo 19. Uwe Mäkinen, 
Riikka Tuura, Tuula Paul, 
kirkkokuoro.
Pitkäperjantain juma-
lanpalvelus pe 29.3. klo 13. 
Uwe Mäkinen, Ari Lohi
Pääsiäispäivän messu su 
31.3. klo 13. Uwe Mäkinen, 
Riikka Tuura. Kuoro.
Messu su 7.4. klo 13. Uwe 
Mäkinen, Riikka Tuura.

VeHMeRSALMen  
SeuRAKunTAKOTI
Lempeläntie 15
Papin ja diakonin toimis-
to on pe 5.4. alkaen seura-
kuntakodin alakerrassa.
Varttuneen väen virkis-
tyspäivä ti 9.4. klo 10-12. 
Ruokamaksu 5 €. Muka-
na vieraileva Riistaveden 
ryhmä.
Kokki-ukkojen kokkaa-
minen ti 9.4. klo 17. 

MuuTA
Mustinlahden hiljaisen 
viikon hartaus ke 27.3. klo 
19. Uwe Mäkinen, kyläta-
lossa, kahvit yhteisvastuun 
hyväksi.
Lähimmäisen kammari 
ei kokoonnu 1.4. ja 8.4.
Hyväntekeväisyyskevät-
konsertti su 7.4. klo 15 
Majakalla. Jorma Kopo-
nen, Riikka Tuura, kirkko-
kuoro. Pääsymaksu 15 €, 
sisältää kahvin ja pullan. 
Tuotto sotiemme veteraa-
nien hyväksi Vehmersal-
mella. LC Vehmersalmi ja 
Vehmersalmen alueseu-
rakunta.
Vehmersalmen kirkko-
kuoron retki ke 10.4. Kuo-
pion kamarimusiikkiseu-
ran konserttiin, Riista-
veden seurakuntatalos-
sa. Lähtö linja-autolla klo 
17 Vehmersalmen torilta, 
konsertti alkaa klo 19. Oh-
jelma 10 € (osa tuotosta 
YV-keräykseen). Ilmainen 
matka. Ilm. Keijo Puusti-
selle 3.4. mennessä puh. 
0400 519 591.

JäRVI-KuOPIOn Seu-
RAKunnAn YHTeISeT
Kirkkodraama Markuk-
sen evankeliumi 1. pää-
siäispäivän iltana 31.3. klo 

19 Muuruveden kirkossa. 
Tornion kaupunginteatte-
rin johtaja Pauli Mahlamä-
ki esittää sooloteatterina 
Markuksen evankeliumin 
kymmeniä eri henkilöitä 
ja tapahtumia. Vapaa pää-
sy, kolehti Yhteisvastuuke-
räykselle ja Muuruveden 
alueseurakunnan kummi-
lapsityölle. 

KASTeTuT
Siiri Miriam Martikainen, 
Nilsiä, Sasu Olavi Saka-
ri Jylkkä, Tuusniemi, Joo-
na Tapio Miikael Metros, 
Vehmersalmi, Minni An-
neli Toivanen, Nilsiä

KuuLuTeTuT
Kari Mikael Hartikainen ja 
Sonja Helena Emilia Ovas-
kainen, Kari Juhani Lippo-
nen ja Raili Marjatta Will-
man.

KuOLLeeT
Väinö Turunen 85v, Nilsiä, 
Riitta Liisa Kokkonen 84v, 
Nilsiä, Ilmi Irene Serge-
jeff 83v, Nilsiä, Sylvi Kaari-
na Korhonen 83v, Juankos-
ki, Reino Antero Pitkänen 
76v, Tuusniemi, Kauko Pie-
tari Räsänen 86v, Muuru-
vesi, Eila Tellervo Rissanen 
74v, Juankoski, Tarja Han-
nele Kontinen 52v, Veh-
mersalmi, Sirkka Tellervo 
Tuomainen 86v, Vehmer-
salmi, Jenni Kaskenaho 
90v, Nilsiä, Enna Maija Rä-
sänen 80v, Vehmersalmi, 
Leena Anneli Ylönen 60v, 
Nilsiä, Pentti Olavi Kopo-
nen 83v, Riistavesi, Matti 
Olavi Toivanen 54v, Nilsiä, 
Alma Elina Järveläinen 92v, 
Kaavi, Otto Vilho Rautiai-
nen 67v, Tuusniemi.

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

siilinjärvi

KIRKKO
Haarahongantie 2
Hiljaisen viikon iltakirk-
ko ke 27.3. klo 19. Kasta-
rinen Heikki, Kaisto Mar-
jaana.
Hiljaisen viikon viikko-
messu to 28.3. klo 10.30. 
Ylikotila Sirpa, Laitanen 
Seppo, Heiskanen Airi.
Kiirastorstain messu to 
28.3. klo 19. Ylikotila Sir-
pa, Kastarinen Heikki, Ka-
java Vesa.
Pitkäperjantain juma-
lanpalvelus pe 29.3. klo 
10. Laitanen Seppo, Hof-
frén Matti, Heiskanen Airi, 
Lauluveikot johtajanaan 
Richard Nicholls.
Pääsiäispäivän messu su 
31.3. klo 10. Hoffrén Mat-
ti, Niskanen Unto, Kaisto 
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Seurakunnat  27.3.–9.4.13

nais�en vaa�ei�en
erikoisliike.

Palveleva

Elämän
iloon ja
suruun.

Savonkatu 22 Kuopio
Sokoksen parkkipaikkaa vastapäätä

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

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

             
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

JALKAHOIDOT 
KOTIKÄYNTEINÄ 
¤ Muut kosmetologin 
palvelut ja lahjakortit 
¤ Aromaterapiaan 
pohjautuvat hoidot ja 
hieronnat 
Teitä varten: 
¤ Maria Kokkonen 
050–3775640 
¤ Taimi Heinilehto 
050–3313216 
Mustikkatie 26 B, Kuopio 
www.kehakukka.com   

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

MUISTA
LAHJA-
KORTIT!

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

KIPU-HOITO
Aino Pusa

Perunkirjoitukset
Luotettavasti – asiakasystävällisin hinnoin

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

Arja auttaa arjen askareissa.
Soita Arjalle.

Hoiva- ja kotityöpalvelu
Arja Vihonen Ky

050 336 3503

Ihmiskauppa elää köyhyydestä. 
Katkaise köyhyys.

Jo 10 eurolla mahdollistetaan ihmiskaupan 
uhrin turvallinen kotiinpaluu. 
Lähetä tekstiviesti Tasaus5 (5 €) tai 
Tasaus10 (10 €) numeroon 16155.
Lue lisää www.tasaus.fi.

Keräysluvat: Manner-Suomi 2020/2012/2695, voimassa 2013-2014, myönnetty 27.9.2012, Poliisihallitus. Ahvenanmaa 2012/6893, voimassa 2013, myönnetty 27.8.2012, Ahvenanmaan 
maakuntahallitus. Kerätyt varat käytetään vuosien 2013-2015 aikana Suomen Lähetysseuran ulkomaantyöhön.

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

ERIKOISHAMMASTEKNIKKO
ANSSI SOININEN

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

Ma, ti, to, pe
Kuopio
Hapelähteenkatu 41

Ke klo 9-12
Siilinjärvi
Kasurilantie 13
Palvelukeskus Akuliina
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Marjaana, Gospelryhmä.
2. pääsiäispäivän juma-
lanpalvelus ma 1.4. klo 
10. Niskanen Unto, Kaja-
va Vesa.
Messu su 7.4. klo 10. Isos-
ten siunaaminen tehtä-
väänsä. Kastarinen Heik-
ki, Yletyinen Kaisa, Kaja-
va Vesa.

SeuRAKunTATALO 
Haarahongantie 4
Askartelupiiri ke 27.3., 
3.4., 10.4. klo 9–12 lähetys-
kellarilla.
nuorten Perjantaikahvi-
la pe 5.4. klo 18–22 nuori-
sotiloissa.
Sunnuntaipyhäkoulu su 
7.4. klo 10–11 kerhotiloissa.
Maan ja taivaan välil-
lä su 7.4. klo 16. Kolmen 
diakoniatyöntekijämme 
150-vuotiskahvikonsertti. 
Esiintyjinä Ossi Jauhiainen, 
Jarkko Maukonen, Kaarina 
Heikkinen, Marjaana Kais-
to ja Vesa Kajava. Muista-
miset Yhteisvastuun hy-
väksi, ohjelma 10 €.
Tuolijumppa ma 8.4. klo 
12–12.30 päätysalissa.
eläkeikäisten päiväpiiri 
ma 8.4. klo 13 päätysalissa.
Sanan ja yhteyden ilta 
ma 8.4. klo 18.30. Han-
nu Uusmies, Unto Niska-
nen. Järj. Kansanlähetyk-
sen kanssa.

VuOReLAn KIRKKO
Rissalantie 2
Kiirastorstain messu to 
28.3. klo 19. Laitanen Sep-
po, Heiskanen Airi.
Pitkäperjantain juma-
lanpalvelus pe 29.3. klo 13. 
Laitanen Seppo, Heiska-
nen Airi.
Pääsiäisyön messu la 30.3. 
klo 23. Ylikotila Sirpa, Ka-
java Vesa.
Pääsiäispäivän messu su 
31.3. klo 13. Hoffrén Mat-
ti, Niskanen Unto, Kaisto 
Marjaana.
Sanajumalanpalvelus su 
7.4. klo 13. Yletyinen Kaisa, 
Kaisto Marjaana.
eläkeikäisten päiväpiiri 
ma 8.4. klo 13.
Vuorelan lähetyspiiri ti 
9.4. klo 10. Mukana Seija 
Rissanen.

MuuTA
Blogi: Pysähdy pääsiäiseen 
myös verkossa!
Yhteisvastuukeräystä Jel-
pi-palvelussa. Haastesi-
vumme löytyy verkkosivu-
jemme linkistä sekä www.
jelpi.fi/kerayssivut. Osal-
listu huhtikuun loppuun 
mennessä.
näkökerho ti 2.4. klo 12–
13.30 Akuliinassa.
Hartaus/kinkerit ke 3.4. 
klo 14 Akuliina. Unto Nis-
kanen ja Marjaana Kaisto.
Risulantien kerho ma 8.4. 
klo 13 Risulantie 12:n ker-
hohuoneessa.

KASTeTuT 
Luka Eero Ilmari Venehsa-
lo, Elias Oskari Emil Hiekka-
mäki, Reino Veikka Vilpert-
ti Nuopponen, Enna Hel-
miina Kohonen, Viivi Sofie 
Verbaan, Topi Onni Eevertti 
Kuosmanen, Julius Kalle Aa-
peli Kröger, Emilia Anniliina 
Lappeteläinen, Oona Pep-
piina Mikaela Puranen.

KuOLLeeT 
Elbe Kaarina Markkanen 
66v, Veikko Antero Kok-
konen 67v, Toini Mirjami 
Immonen 87v.

Diakonia-
keskus

KeSKuSSeuRA- 
KunTATALO
Suokatu 22
Seurakuntamestarit 

puh. 040 4848 259
Huonokuuloisten seura-
kuntapiiri ke 3.4. klo 13. 
Kuurojen lähetyspiiri to 
11.4. klo 17. 

DIAKOnIAKeSKuS
Suokatu 31
puh. 040 4848 464. Ul-
ko-ovi avataan klo 9.40, 
hartaus 9.50, diakonien 
vastaanotot ilman ajan-
varausta, kahvio Nuot-
ta ja kierrätyspiste avoin-
na 10 - 12. 
Kehitysvammaisten keh-
vikerho ke 27.3. klo 13.30. 
Pullakirkko pe 5.4. klo 12. 
Katulähetyspiiri ti 9.4. 
klo 17. 
Kehitysvammaisten kah-
vikerho ke 10.4. klo 13.30. 

Perheasiain 
neuvottelu-
keskus

Suokatu 22
Luottamuksellista ja mak-
sutonta keskusteluapua 
parisuhteen kysymyk-
sissä. Käynnit sopimuk-
sen mukaan. Tiedustelut 
puh. 040 4848 480 ma-pe 
klo 9-11. 

Palveleva 
puhelin

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

Järjestöt

nnKY
Myllykatu 5
puh. 017 2614 500, 044 
7721928
toimisto@knnky.fi

www.ywca.fi/paikallisyh-
distykset
Raamattu- ja lähetyspiiri 
vuoroviikoin ke klo 13.
Perhekahvila ma klo 
9.30-12.
Kuoro ti klo 14. 
Yhteiskristillinen ru-
kousilta ti klo 18.
Kirkkopäivien kahvila 
”Wirwoitus” NNKY:llä 17.-
19.5. Ilmoittaudu vapaaeh-
toiseksi kanslian puh.
Pannumyssy- ja taide-
näyttely kahvilassa. 
Onko kellään Lotta-ai-
heista pannumyssyä lai-
naksi?

KANSAN  
RAAMATTUSEURA 
Sanan Kulma 
Tulliportinkatu 22
www.sana.fi/kuopio
krs-kuopio@sana.fi
p. 0207681660
KRS:n toiminnanjohta-
jan, pastori ulla Sauna-
luoman vierailu Kuopios-
sa pe-su 12.-14.4.
Sanan ilta pe 12.4. klo 18 
Sanan Kulmalla. Rohkai-
sun lähteillä, Ulla Sauna-
luoma; musiikki ylistysryh-
mä Jaspe.
naisten päivä la 13.4. 
klo 10- 16 Keskusseura-
kuntatalolla, Suokatu 22. 
Rohkaise ja rohkaistu, 
Ulla Saunaluoma, muka-
na myös opettaja Mar-
jatta Lehtinen; musiik-
ki Zipporim-kuoro, kirja-
myynti.
Messu ja kirkkokahvit 
su 14.4. klo 10 Pyhän Jo-
hanneksen kirkko, Kello-
lahdentie 8, saarna Ulla 
Saunaluoma.
Kirjamyyntipiste avoinna 
tilaisuuksien aikana ja per-
jantaisin klo 13-16.
Pienpiirit Sanan Kul-
malla 
Rukouspiiri ma klo 16-
17.30 puh. 050 3089567/ 
Leena.
Raamattupiiri ma pa-
riton vk klo 18 puh. 050 

5484087/ Juha.
naisten solu ti pariton vk 
klo 18 puh. 05003 72791/ 
Aune.
Askartelupiiri ke pari-
ton vk  klo 13-16 puh. 050 
5552300/ Marjatta.
Krito-ryhmät to klo 18-
20. Krito-ryhmät: puh. 
0400 793446/Anja.
Rukouspäivystys ja avoi-
met ovet pe klo 13-16. 
nuorekkaiden naisten 
kotisolu pariton ke klo 
18. marjut.rasanen@gmail.
com,  ninattpartanen@
hotmail.com.
Kodeissa kokoontu-
va miesten rukousso-
lu pariton ke klo 18 puh. 
0440127857/Tero,
turter1@gmail.com.

POHJOIS-SAVOn  
eV.LuT.  
KAnSAnLäHeTYS 
Sairaalakatu 11
puh. 017 262 2082, 
www.p-savonkl.sekl.fi
Myös Facebook.
Pienryhmät Lähetysko-
dilla: Ma klo 7 aamuru-
koushetki, klo 9.30, äiti-
lapsipiiri. Ke klo 12 päivä-
hartaus ja kahvihetki, klo 
18 nuorten aikuisten kol-
me Kohtaamista. To klo 
16 raamattu- ja lähetys-
piiri joka toinen to, klo 
18.30 nuorten Nuotta-il-
ta. La klo 19 Opkon opis-
kelijailta.
Kuopio: Toivonkehto, 
Raamattu- ja rukouspii-
ri ti 2.4. klo 18 Lähetys-
kodilla.
Sanan ja yhteyden ilta su 
7.4. klo 16 NNKY:llä, Han-
nu Uusmies.
Raamattupäivät pe 19.4.–
su 21.4. NNKY:llä, opetta-
jana Jorma Pihkala.
Juankoski: Sanan ja yhte-
yden ilta ti 9.4. klo 18.30, 
Hannu Uusmies.
Karttula: Lähetyspy-
hä su 7.4. klo 10 Karttu-
lan kirkossa messu ja sen 
jälkeen lähetysseurat Tau-

no ja Marjatta Rissasella, 
Lähdetie 5, Karttula, Sep-
po Vänskä.
Siilinjärvi: Sanan ja yhte-
yden ilta ma 8.4. klo 18.30 
srk-talolla, Hannu Uus-
mies.

KuOPIOn  
YMPäRISTön  
RAuHAnYHDISTYS
Ahmatie 22
Seuroja voi kuunnella 
osoitteessa www.kuopion-
rauhanyhdistys.net
Seurat 28.3. klo 13.30 Riis-
taveden palvelukeskuk-
sessa.
Pitkäperjantain seurat 
29.3. klo 14.
1.Pääsiäispäivän seurat 
31.3. klo 14 ja klo 15.30.
2.Pääsiäispäivän seurat 
1.4. klo 14 ja klo 15.30.
Seurat 3.4. klo 10.45, Tuus-
niemen palvelukeskuk-
sessa.
Lauluseurat 6.4. klo 19.
Seurat 6.4. klo 19.
Kaavin kirkkopyhä 7.4, 
klo 13 messu kirkossa, kirk-
kokahvit srk-talolla sekä 
seurat klo 15.
Seurat 7.4. klo 14, klo 15.30 
ja klo 17.
Tiistaikerho 9.4. klo 10.30.
Lauluseurat 10.4. klo 19.

SuOMen  
LuTeRILAInen  
eVAnKeLIuMI- 
YHDISTYS
Raamattu- ja lähetyspii-
ri ke 10.4. klo 18.30 Kes-
kusseurakuntatalolla Aa-
ronissa. Aiheena raama-
tun aarteet.
SLEY:n Itä-Suomen pii-
rin työntekijä on Johan-
nes Häkämies, puh. 050 
3212938, johannes.haka-
mies@sley.fi.

SuOMen  
RAAMATTuOPISTO
Pienryhmät kokoon-
tuvat: 
Raamattupiiri ti klo 18.30 
Merja-Riitta Jaakkosella, 
Pitkäsiima 15, Kuopio, puh. 
040 557 3285. 
Rukouspiiri ti klo 16 ja 
Keskusteleva raamat-
tupiiri klo 17 Kuopi-
on NMKY:n toimistossa, 
Kauppakatu 40-42. Vuo-
roviikoin Roomalaiskirje ja 
Miikan kirja.
Yhteisluterilainen katu-
lähetyskoulutus ti 2.4. klo 
17 Kuopion NMKY:n toi-
mistossa, Kauppakatu 40-
42. Kari Kuula: “Alkuseu-
rakunnan Kristus-todis-
tus”; Heikki Räisänen: “Ko-
kemuksia kadulla todis-
tamisesta”. Juonto Rau-
no Perälä.

HeRäTTäJäYHDISTYS
Kuninkaankatu 22
Toimisto avoinna ke klo 
10-13.
Virsituokio ke klo 11-12.
Seurat su 17.3. klo 14 seu-
rakuntasalissa Alavassa.
esa Ruuttusen virsikon-
sertti ma 25.3. klo 19 Riis-
taveden kirkossa.
Seurat su 1.4. klo 18 Puijon 
kirkossa.
Seurat su 7.4. klo 18 
Männistön vanhassa kir-
kossa.
Seurat su 14.4. klo 18 Kes-
kusseurakuntatalolla.
Seurat su 21.4. klo 14 seu-
rakuntasalissa Alavassa.

VAKKA
Kuninkaankatu 22
Puh. 017 2622 322, 043 
8243270. 
Vakka on auki ti-pe klo 
11-15. 
www.kuopionseurakun-
nat.fi/lahetyskauppavakka
Vakassa tarjolla Samotin 
enkelikeramiikkaa, ikonei-
ta, ristejä ja krusifiksejä. 
Kirja-ale jatkuu.

AA-ryhmä, Hatsalankatu 37, 
p. 2622 621 savuttomat pala-
verit ma-pe klo 11 ja 19, su klo 
9 ja 19. 
AA- ryhmä Kotipolku 7, Sii-
linjärvi. Savuttomat palave-
rit to klo 19, la klo 9 ja su klo 
18 sekä joka kk:n 1. ma naisten 
ryhmä klo 19.
AA-ryhmä  Nilsiän srk-kodilla 
Arkissa Nilsiäntie 59 joka ma 
klo 13 ja pe klo 19 sekä Simo-
lassa Pajuniementie 11 Työn 
uudet areenat ry:n tiloissa ke 
klo 19.
AAL-ryhmä alkoholistisessa 
tai toimintahäiriöisessä per-
heessä
kasvaneille aikuisille ti klo 18-
20 Suokadun Palvelutalolla, 2 
krs., Suokatu 6, www.aal.fi.
Al-Anon ryhmät alkoholion-
gelmaisten läheisille, Hatsalan-
katu 37 su klo 19, p. 040 5579 
470 ja Kotipolku 7, Siilinjärvi 
ke klo 19, p. 050 3988 883 sekä 
Toimintakeskus, Koulutie 2, 
Kaavi ti klo 19.
esikoislestadiolaisten seurat 
Kettulan srkkodissa, Jäniksen-
polku 2, su 7.4.  klo 14.
Imetystukiryhmä, vapaaeh-
toispohjalta toimiva vertaistu-
kiryhmä imettäville ja odotta-
ville äideille. Kok. Maljapuron 
päiväkodilla (Maaherrank.24) 
parittomien vkojen ma klo 
18. www.kuopionimetystuki-
ryhma.fi.
Irti huumeista puhelinpäi-
vystys ma-pe klo 18-21, p. 
0203-22388. Läheisryhmät, p. 
040 8459 052. 
Katiska, Särkiniemen asukas-
tupa, Rimpitie 2 avoinna ark. 
klo 9-16, p. 017 2822 239. www.
sarkiniemi.toimikunnat.net.
Kompassi, Kuopion Setle-
mentti Puijolan Monikulttuu-
rikeskus, Myllykatu 1-3. Avoin-
na ma, ke, to, pe klo 8.30-15.30 
ja ti klo 8.30-17. Ilmaiset suo-
men kielen kurssit ma klo 9-12, 
ti klo 17-18.30 ja to klo 10-12. 
www.puijola.net/kompassi
Kotikulma, kohtaamispaik-
ka avoinna ark. klo 8.30-15. 
Kuopion Setlementti Puijo-
la ry, Jalkasenkatu 7, p. 050 
3727 900.
Kuopion Kriisikeskukses-
sa kriisipäivystys ja ajanvaraus 
ma-pe klo 8-21, la-su klo 14-21. 
p. 017 2627 733 ja 2627 738. 
Kuopion A-Kilta. Vertaisryh-
mät päihteettömyyden tu-
kemiseksi ma, ke ja to klo 18-
20. Ma ja to myös omaiset, ke 
nuoret ja tulokkaat. Mäkik. 11 
Kuopio, päihdeosaston pääty. 
p. 045 1134245. www.kuopio-
nakilta.fi. 
Kuopion Kristilliset eläkeläi-
set. Laulun ja Sanan tilaisuus 
pe 5.4. klo 14 Lepolan palvelu-
kodissa. Laulutuokio ja kerho 
ti 9.4 klo 12.30 keskussrktalon 
Samuli-salissa.
Kuopion Mielenterveystuki 
ry. Keilahallissa Keilaus to klo 
14.45. Voiportissa, Tulliportin-
katu 52, ma klo 12 paritt. vkoil-
la avoin oma-apuryhmä ja pa-
rill. vkoilla Mieli Maasta-ryh-
mät miehille ja naisille, ke klo 
12 paritt. vkoilla Kinotus (elo-
kuvia), parill. vkoilla Laula-
tus (yhteislaulu).Tied. p. 040 
733 1713.
Kuopion Tyttöjen Talon 
avoimet illat 12-28 -vuotiail-
le tytöille Hapelähteenkatu 33, 
2 krs. Avoimet illat kaikille ty-
töille ti klo 15-19 ja yli 16-vuo-
tiaille to klo 16-19. Kysy lisää p. 
050 554 8010/045 8776400 tai 
www.hilimat.fi.
Kuopion Työttömät ry. Suo-
katu 18. Avoinna ma-pe 8-15, 
p. 050 4400 900. www.kuty.fi.
Länsi-Puijon asukastupa 
avoinna ma-pe klo 9-16. 
Ruokapäivät ti, ke, to ja 
pe klo 11-13.
MLL:n perhekahvilat ti klo 
10-12, ke klo 10-14.30 ja to klo 
10-12 Tavallisen Toiminnan Ta-
lolla, Kasarmikatu 1. www.
kuopio.mll.fi
nimettömät narkomaanit 
su klo 16 Vinkkelissä, Kauppa-
katu 46.
nMKY, Kauppakatu 40-42. 

Elämänkatsomuspiiri ti klo 9. 
Miesten Raamattupiiri parill. 
vkon ke klo 18.
nnKY:n Itu -puhelinpäivys-
tys ja tukipalvelu yllätysras-
kaustilanteissa ja abortin jäl-
keen ilmenneissä kriiseissä 
ma-pe klo 17-21, p. 044 5766 
670. www.ituprojekti.net  
narsistien uhrien vertaistu-
kiryhmä  kokoontumiset 2 
vkon välein Kuopiossa,Teletie 
4-6 E. 
Omaiset mielenterveystyön 
tukena, Itä-Suomi, OMA ry: 
Mt-omaisten ja -läheisten pu-
helimitse tapahtuviin vertais-
ryhmiin ilm. ja lisätietoja Mik-
ko Savolainen p. 040 715 7431.
Petosen asukastupa Pyörön-
kaari 19, 2. krs. Avoinna ma-
pe klo 9-17, p. 3644 597, pe-
tosen.asukastupa.ast@kuo-
pio.fi, www.toimikunnat.net/
petonen
Portti, terveysneuvonta- ja 
välineiden vaihtopiste suo-
nensisäisesti huumeita käyttä-
ville, Vuorikatu 31-33. Avoinna 
ma 12-16, ti 16-18, to 14-16. Asi-
ointi nimettömänä. Petosen 
Pyörön Portti, Pyörönkaari 
26, avoinna ke 14-16.
Päihdeklinikka Puistokatu 14-
16, II krs., hoitajan vastaanotto 
ma-pe klo 8 alkaen p. 017 183 
672. Päihdeosasto,Mäkikatu 11 
p. 183 684.
Puijonlaakson asukastupa  
palvelukeskuksessa, Sammak-
kolammentie 12. Avoinna ma-
pe klo 9-15. Leivän jakelu ma.
Rikosuhripäivystys käytän-
nön neuvoja, ohjausta ja hen-
kistä tukea. Palvelupiste/Krii-
sikeskus, p. 2627 738. Autta-
va puhelin, p. 0203-16116, ma-
ti klo 13-21 ja ke-pe klo 17-21. 
Help line, p. 0203-16118 ma-ke 
klo 15-18. Juristin puhelinneu-
vonta ma-to klo 17-19, p. 023-
16117.  www.riku.fi 
Sotaveteraanimuseo avoin-
na tilauksesta ryh. Varaukset 
puh. 281 1130 ark. Klo 9-13.
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. 
Turvakoti- ja lastensuojelu 
24h/vrk p. 017 183 393. Perhe-
kriisiyksikkö, Lastentie 1. 
Vertaisryhmä itsemurhan 
tehneiden läheisille ti 16.4. 
klo 18 Mielenterveysseuran ti-
lassa, Teletie 6 E.Tied. Liisa 
Paatelainen, p. 044 3313 710, 
Anneli Hartikainen, p. 040 
8324 955.
Virvatuli ry:n lahjoitusruo-
kajakelu Myllykatu 1-3. 
Ti ja pe klo 10. Oma kassi 
mukaan.
Yhden Vanhemman Perhei-
den Liitto ry:n eroinfo ma-to 
klo 10-16, ke klo 10-19, p. 020 
7749 800.
Yksinhuoltajien Kanava ry 
ti-iltaisin, Kotopolku 7, Siilin-
järvi. Tied. Marjut Kankkunen, 
p. 040 7332 197.

KIRPPUTORIT:
Kirpputori Toivonsäde, Ase-
matie 11, Siilinjärvi. Avoin-
na ma-pe 10-18, la 10 -14.30, p. 
044 5471 629.
Kehitysmaakauppa elämän-
lanka, Torikatu 17. Ma-pe klo 
11-17, la klo 10-15,  p. 2614 774. 
MLL:n kirpputori Tavallisen 
Toiminnan Talolla, Kasarmi-
katu 1.
Pohjois-Savon Syöpäyhdis-
tys ry:n kirpputori, Kunin-
kaankatu 23; kirpputori avoin-
na ma-to 10-16, pe 10-13.Tie-
dustelut p. 040 709 2430.
Rihma, Puijonkatu 39. Avoin-
na ark. klo 10-17 ja la klo 10-15, 
p. 2612 004. 
Vapaaseurakunnan kirp-
pari Ropo, Käsityökatu 28. 
Avoinna ma-pe klo 10-17, p. 
3623 614. 
Kirpputori Sopukka, Tilhin-
tie 2, Nilsiä. Avoinna ma klo 
10-17, ke ja la klo 10-14. Tuotto 
lähetys- ja diakoniatyölle.

Lue Joh. 1: 1-4
Minkä tekstin löydät kirjainruudukosta?

Tehtävän laati PAULA REMEs.

pyhä puuha

muistioSeurakunnat  27.3.–9.4.13
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Naapuri  
tutuksi
Viestinnän ammattilainen 
Leena Liukkonen (s.1965) on 
työskennellyt Venäjällä diplo-
maattina ja konsulttina. Hä-
nen esseekokoelmansa Ve-
näläiset tulevat! on oiva opas 
venäläisyyteen. 

Toimintakulttuurimme 
poikkeavat toisistaan. Suoma-
laiset osaavat huonosti venä-
jää, mutta eivät naapuritkaan 
taida suomea hyvin hallita. 
Suomessa asuu lähes 60 000 
venäjänkielistä, he ovat myös 
asiakkaita ja työkavereita. 
Neuvostoliiton hajotessa, Ve-
näjä päätti olla Neuvostolii-
ton seuraajavaltio, ei tsaarin 
Venäjä.

Liukkonen kirjoittaa vetä-
västi ja keventää välillä Radio 
Jerevan -vitseillä tulevaisuutta 
pohtiessa; tulevaisuudesta tie-
detään kaikki, mutta mennei-
syys tuppaa muuttumaan ko-
ko ajan.

Hän kertoo vasta aikuise-
na kiinnostuneensa venäläi-
syydestä, sanoista ja sanon-
noista.  Ensi kosketus hänellä 
venäläisyyteen tuli tätinsä ker-
tomusten kautta venäläisistä 
sotavangeista. Täti oli tuolloin 
kahdeksanvuotias. Kiinnosta-
vaa ajankuvaa.

Liukkonen kertoo kuin-
ka hän innostui opiskelemaan 
venäjää. Ja niinhän siinä sit-
ten kävi, että vähänkin venä-
jää osaavalle lykätään tehtäviä, 
kun taitoa ja kokemusta on.  Ja 
tehdessä taito karttuu. Asiaan 
jää kiinni. Liukkonen näyttää 
sisäistäneen mummonsa oh-
jeen. Pitää myydä sillä kielellä 
mitä ostaja ymmärtää. 

Esseitä lukiessa opimme 
myös itsestämme.

Leena Liukkonen: 
Venäläiset tulevat! 
261 s., 29,95 e., Siltala 2013. 
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Syvemmälle 
Raamattuun
Jotta Raamatun sanoma tulisi 
tutuksi, jumalanpalveluksissa 
luetaan ja selitetään pyhää kir-
jaa. Luettavat kohdat on jaettu 
kolmeen eri vuosikertaan niin 
että samoihin teksteihin pala-
taan vasta kolmen vuoden ku-
luttua.

Kirkkovuoden tekstejä käy-
tetään myös henkilökohtai-
sen hiljentymisen apuvälinee-
nä. Pyhän teksti luetaan ja sitä 
mietiskellään. 

Tähän on nyt tarjolla mai-
nio apuväline. Alussa oli sana 
selittää ensimmäisen vuosiker-
ran evankeliumitekstit. Noin 
80 muutaman sivun mittaista 
selitystä vie lukijan syvemmäl-
le tekstin maailmaan.

Kommentaari ei kuiten-
kaan jää pelkkään raamatun-
historiaan. Siellä täällä esitel-
lään kiinnostavia katsauksia 
tekstien myöhempään tulkin-
tahistoriaan. Lukija saa esimer-
kiksi tietää, millaisia ajatuksia 
Jeesus -lasta katsomaan tullei-
siin tietäjiin on myöhemmin 
liitetty.

Uskon näkökulma on esillä 
rakentavasti, joskin hyvin hilli-
tysti, pääpaino on raamatun-
historiassa. Syvempi teologi-
nen analyysi jää lukijan omaksi 
tehtäväksi.

Vaikka kirja sopii kenelle ta-
hansa Raamatun opiskelijal-
le, ehkä jossakin seurakunnas-
sa harkitaan sen lahjoittamista 
saarnojensa kanssa kipuileval-
le pastorille.  Vinkiksi ja apu-
välineeksi.

Raimo Hakola, Outi Lehtipuu: 
Alussa oli sana.  
Kirkkokäsikirjan evankeliumi-
tekstien kommentaari. 1. vuo-
sikerta. 
Kirjapaja 2013. 407 sivua. 

KARI KUULA

Loistavaa  
lastenteatteria
Alun Peppi-laulu jää vain viit-
teeksi, sitä ei tuputeta, eikä muu-
takaan aatetta tai kasvatusta 
Astrid Lindgenin (1907–2002) 
näytelmässä Peppi Pitkätossu.

Kun Peppi (Outi Kärpä-
nen) sinkoaa itsensä lavalle, 
hän on itse Peppi. Ohjaaja Ol-
li-Matti Oinonen on ravistel-
lut Pepistä elokuvan näsävii-
saan ja lapsellisen kuvan pois. 
Peppi on ajaton ja iätön.

Tunnistan ikäiseni Pepin 
anarkismin hyvällä tavalla. Näy-
telmä puhuttelee ja viihdyttää 
aikuisiakin; näkee itsensä.

Hyvä oivallus on elävä Herra 
Tossavainen (Sari Harju). Mai-
nio roolityö. Pepin parhaat ka-
verit Huvikummussa Annika 
(Katri-Maria Peltola) ja Tom-
mi (Karri Lämpsä) eivät näytte-
le lapsia, vaan ovat lapsia. Heitä 
katsoessaan ei edes ajattele ai-
kuisia. Teatterin illuusio toimii.

Roolitus on osunut koh-
dalleen sosiaalitätineen ja po-
liiseineen sekä rosvoineen. 
Tanssiesitykset (Savonia am-
mattikorkeakoulun 1. vuosi-
kurssin tanssiopiskelijoita eri 
rooleissa.) ja sirkus tuovat len-
nokkuutta mukaan. Outi Kär-
pänen trapetsilla on taitava.

Koulumaailman kuvaa ku-
kin voi miettiä. Ehkä se onkin 
nyt tuollaista? 

Ja tuleehan Merirosvo Pit-
kätossu (Tapani Korhonen) 
lopulta joukkoineen kotiin. On 
aika taas lähteä merille. An-
nika ja Tommi ovat surullisia. 
Ei auta hevosvoimat, kun sinä 
et ole täällä. Peppi oli antanut 
hevosensa heille.

Mutta Peppi yllättää vielä. 

Astrid Lindgren, suom.  
Liisa Ryömä: Peppi Pitkätossu 
Ensi-ilta Puistokoululla 
21.3.2013 
Ohjaus: Olli-Matti Oinonen 
Musiikin sovitus:  
Mika Paasivaara
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Yhteisvastuu ja 
Minna Canth juhlivat 
yhdessä Kuopiossa. 
Yhteisvastuuleivokset ja Minna 
Canthin leivokset ovat kahvipöydäl-
lä vierekkäin. Näille kahdelle on Tuomio-
kirkkoseurakunnan diakoniatyön jär-
jestämä päivä Keskusseurakuntatalossa 
omistettu. 

Diakoniatyöntekijät Pirjo Litmanen 
ja Birgitta Oksman-Kettunen alkoi-
vat suunnitella tätä päivää jo vuosi sit-
ten. Kahvila yhteisvastuulle oli jo viime 
vuonna, mutta nyt haluttiin lisätä kahvi-
laan myös kulttuuria. Mikä sen sopivam-
paa kuin toteuttaa ajatus liputuspäivänä, 
Minna Canthin päivänä. Diakonissa Var-
pu Ylhäinen piti aarreaitta-kirpputorin  
yhteisvastuun hyväksi. 

”Tasa-arvo ei vielä ole täydellistä”, 
muistuttaa LC Kuopio Canthin presi-
dentti Tuula Ollila. Kunnallisvirkamiehe-
nä elämäntyönsä tehnyt Ollila kertoi tör-

männeensä lasikattoihin. Ai, nainen.
”Eikä tasa-arvo vieläkään toteudu su-

kupuolivähemmistöjen kohdalla”, Ollila 
tietää läheisiään seuratessaan. ”Elämä on 
taistelua”, muistutti myös Minna Canth, 
mutta lisäsi siihen: ”Ihanaa taistelua.”

esa Sihvonen säestää  salin hiukan 
epävireisellä pianolla tuomiorovasti Mat-
ti Järveläisen viulunsoittoa. ”Erilaisuus 
miehen ja naisen välillä pitää olla ole-
massa. Päätökset niin yhteiskunnassa 
kuin perheessäkin tehdään yhdessä”, Sih-
vonen miettii. 

”Haluamme kohtaamisten kautta tul-
la keskelle arkipäivää”, diakonissa Pirjo 
Litmanen sanoo. Päivän mittaan väkeä 
kiertää kirppareilla. Marja Putkonen on 
koonnut vapaaehtoisten joukon, jotka 
ovat ommelleet kierrätystavarasta uutta. 

Lepolan palvelukodin Helli Willman 
on kutonut arpajaisten päävoitoksi kau-
niin ryijyn. Seinälleen sen sai Saimi Turu-
nen Inkilänmäeltä. Ryijyn punaiset sydä-
met muistuttavat hyvän jakamisesta. 

LAHJA PYYKÖNEN

Tasa-arvo vie vastuuseen

Esa Sihvonen ja Tuula Ollila miettivät tasa-arvoa Minna Canthin päivänä.
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Luther-säätiö  
eroaa kirkosta

T arja Halonen liittyi takaisin 
kirkon jäseneksi. Hän kom-
mentoi maaliskuussa Hel-
singin Sanomissa, ettei kir-
kosta eroaminen ollut oikea 

valinta. ”Pois voi lähteä vain kerran, vai-
kuttaminen on kestävämpää. En pidä ero-
amista hyvänä ratkaisuna, jos muuten 
tuntee kirkon omaksi yhteisökseen.”

Halosen protestin syynä oli aikanaan 
se, ettei naispappeus toteutunut. Nais-
pappeuden vastustajien perustaman Lut-
her-säätiön väki lähtee nyt päinvastai-
sesta syystä pelastuslaitoksestamme.

Kirkosta johdonmukaisesti ja tietoi-
sesti erkaantuva joukko jatkaa tiellä kohti 
itsenäistä vapaaseurakuntaa. Se protes-
toi avoimesti kirkkoa vastaan ja kieltäy-
tyy yhteisiin peli-
sääntöihin sopeu-
tumisesta.

Luther-säätiö-
läisten ”juma-
lanpalvelusyh-
teisöjen” muo-
dostama Suo-
men evankelislu-
terilainen lähe-
tyshiippakunta 
on valinnut itsel-
leen uuden piis-
pan. Joukko ei 
hyväksy luteri-
laisten piispo-
jen kaitsentaa, 
vaikka väittää 
haluavansa pysyä kirkon sisällä.

Aikana, jolloin kirkko on muutenkin 
haastettu monesta suunnasta, aktiivis-
ten seurakuntalaisten johtaminen ulos 
kirkosta on erittäin valitettavaa. Omassa 
oikeauskoisten porukassa on ehkä muka-
vaa olla, mutta kirkon enempi hajot-
taminen ei kannattaisi. Ei sittenkään, 
vaikka protestoijien motiivi olisi vilpitön. 
Useimmat heistä kantanevat aitoa huolta 
kirkon tilasta.

Piispat ovat olleet pitkämielisiä sää-
tiöläisten menoa kohtaan. Keskustelu ja 
odottaminen ei ole johtanut mihinkään, 
vaan raja tuli vastaan.

Luterilaiset piispat ilmoittivat, ettei 
seurakuntien tiloja pidä luovuttaa lähe-
tyshiippakunnan käyttöön. Säätiön papit 
menettävät pappisoikeutensa.

Lähetyshiippakunnan dekaani häm-
mästeli ratkaisua, vaikka tietää teolo-
gina, ettei kirkon sisällä voi toimia itse-
näistä hiippakuntaa saati piispaa.

Luther-säätiöläiset saavat toki palata 
vapaaseurakunnistaan takaisin kirkkoon 
– Tarja Halosen esimerkin innoittamana. 

Avaran kansankirkon elopellolle aher-
tamaan jääneet veljet ja siskot ottavat 
kapinallisensa 
epäilemättä 
mieluusti vas-
taan kuin tuh-
laajapojat kon-
sanaan.

JANNE VILLA 

”Omassa 
oikeauskois-
ten porukas-
sa on ehkä 
mukavaa, 
mutta kirkon 
enempi ha-
jottaminen ei 
kannattaisi. 

Ei mitään uutta auringon alla

O n niin helppoa tuomita tietä-
mättä. On niin helppoa meuhkata 
siinä kuorossa, joka syntyy kun 
sensaatio on saatava nopeasti.  
Ei ole aikaa odottaa selvityksiä 

syyllisyydestä.
Ei tässä ole mitään uutta. Mihin ihminen olisi 

muuttunut? Kansan kiihko nousee ja Pilatuksia 
riittää, raukkoja ja pelkureita, jotka toden paikan 
tullen pesevät kätensä.

Paha yhdistää pelottavalla tavalla pahaa tah-
tovia ihmisiä. Järjen ääni on kaukana silloin kun 
kansankiihottaja villitsee. Alkukantainen raivo 
ja tyhmyys saavat vallan.

Pilatus sanoi heille kolmannen kerran: 
”Mitä pahaa hän sitten on tehnyt? En 

ole havainnut mitään, minkä vuoksi hänet 
pitäisi tuomita kuolemaan. Minä pääs-
tän hänet vapaaksi, kunhan olen antanut 
kurittaa häntä.”

Mutta he eivät antaneet periksi, vaan 
huusivat yhä kovemmin ja vaativat, että 
Jeesus oli ristiinnaulittava.

Huutonsa voimalla he saivat tah-
tonsa läpi. Pilatus päätti lopulta suos-
tua heidän tahtoonsa. 

LAHJA PYYKÖNEN Palstalla kirjoittavat vuorotellen  
yliopistonlehtori Helena Kantanen Kuopiosta  

sekä toimittaja Janne Villa Helsingistä.

kissa pöydälle

Sateinen ja kolea Pietarin aukio on 
täynnä kansaa. Ihmisiä seisoskelee yksikseen 
tai pieninä ryhminä joka puolella ympärillä-
ni. Munkkeja ja nunnia on saapunut paikalle 
maailman joka kolkalta. Vanhempaa väkeä 
on paljon. Monet perheet ovat liikkeellä las-
tensa kanssa.

On maaliskuun 13. päivän ilta.
Kellon viisareiden osoittaessa 19.06 alkaa 

SikStiiniläiskappelin piipusta vihdoin nous-
ta kaivattu savujuova. Se on kuitenkin niin 
hentoinen, ettei sen väristä voi sanoa mitään 
varmaa. Ihmiset alkavat liikuskella ja kom-
mentoida.

Pieni tummaihoinen tyttö, joka istuu 
isänsä hartioilla, on ilmeisesti asioista hyvin 
selvillä, sillä hän kysyy: ”Isi, onko se mustaa 

vai valkoista.” Mietimme kaikki samaa, kun-
nes savu tuprahtaa kunnon vauhtiin, ja on 
helppo nähdä, että se on valkoista.

Habemus Papam!
Katolisella maailmalla on uusi ylin pai-
men. Huomiomme varmistavat oikeaksi Py-
hän Pietarin kirkon kellot, jotka alkavat lyö-
dä juhlasoittoa. Niihin yhtyvät heti kaikkien 
Rooman kirkkojen kellot, ja pauhu täyttää 
koko kaupungin. kansa ympärilläni riemuit-
see.

Uuden hallitsijan Pyhän Pietarin istuimel-
le valitsee konklaaviksi nimitetty kardinaa-
lien kokous. Sama käytäntö on ollut pienin 
muutoksin voimassa vuodesta 1059. Valinta 
tapahtuu suljettujen ovien takana.

Ensimmäinen päivä alkaa Sikstuksen kap-
pelissa aamumessulla, jonka jälkeen juliste-
taan sanat extra omnes, ylimääräiset ulos. 
Vain kardinaalit jäävät kappeliin, ja ovet sul-
jetaan. Ne jäävät kiinni siihen asti, kunnes 
uusi paavi on valittu. Ennen ensimmäistä ää-
nestyskierrosta osanottajat vannovat vaiti-
olovalan.

Vaalit voivat periaatteessa kestää mi-
ten pitkään tahansa. Nykyisin ne kestävät 
yleensä kahdesta viiteen päivään, mutta 
historian pisin vaali kesti lähes kolme vuot-
ta. Rooma on kesäaikaan kuuma, ja usein 
vanhimpia kardinaaleja on kuollut kesken 
prosessin. Läsnä saa olla kaksi lääkäriä se-
kä joukko pappeja, jotka voivat antaa kar-
dinaaleille ripin.

Pietarin aukiolla sataa yhä. Riemuitsevaan 
tunnelmaan yhdistyy kiihkeä odotus. Runsas 
tunti valkoisen savun jälkeen parvekkeelle il-
mestyy valkoiseen asuun pukeutunut mies, 
jonka kaulassa riippuu halvasta raudasta 
tehty risti.

”Veljet ja sisaret, hyvää iltaa, nimeni on 
Franciscus.”

Vatikaani 
TARU NYsTRÖM

 
Kirjoittaja on Italiassa asuva  

kauno- ja tietokirjallisuuden kääntäjä.  
Paavinvaalia Pietarin aukiolla  

hän seurasi lastensa Alessandran ja  
Attilion kanssa.

”Viha, kateus ja ylpeys saastuttavat 
elämämme”, sanoi paavi Franciscus vir-
kaanastujaisissaan Vatikaanissa viime 
viikolla. 

Hyvää iltaa, 
nimeni on Franciscus

Paras päivä 
kirkonmäellä
Siilinjärven Kirkonmäellä palmusun-
nuntain perhemessussa levinnyt Jeesuksen 
tuoksu muuttui yhteiselon ja Yhteisvastuun 
innoittamilla kirkonmenojen jatkoilla pullan 
ja steariinin tuoksuksi. 

Kaikkiaan parisataa eri-ikäistä seurakun-
talaista nautiskeli hymyssä suin Ruustinnan 
kuppilan fiinin rennosta tunnelmasta, nä-
perteli ekoilupajoissa, etsi aarteita kirpparilla 
ja lähetyskojulla. Nuoren väen löysi teatteris-
ta, kasvomaalauksesta ja temppuradalta. 

”Tytär aloittaa pian kerhon, tultiin tutus-
tumaan paikkoihin”, sanoo Johanna Marti-
kainen temppuradan varrelta. 

Pestuupisteessä vapaaehtoiseksi ilmoit-
tautui mm. somistaja, arkunkantaja ja kirk-
kokyytijä. 

”Äiti, tää on paras päivä!” hihkaisi yksi 
nuorista osallistujista kotiin lähdön aikaan.

sINI-MARJA KUUsIPALO

Sytykepaja Lukkarin 
leimahduksessa Pekka 
Arffman keitteli sytyke-

ruusuja kynttilänpätkistä 
sulatetussa steariinissa.
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Sokeainopettaja  
kosketuskulttuurissa

”Eräs yövartija 
sai polkupyörän. 
Meille niin pieni 
muuttuu siellä 
suureksi. 

Köyhiin oloihin  
lähtevä ei saa 
olla joustamaton 
tiukkapipo.

”I
tse olen saanut rohkeutta, 
kun olen ymmärtänyt ar-
mon merkityksen omas-
sa elämässäni. En tarvit-
se pelätä epäonnistumista, 
olen hyväksytty sellaisena 
kuin olen. En ole vähem-

män enkä enemmän. Lapsesta asti minulla on 
ollut kutsumus opettamiseen ja nyt eläkkeel-
läkin saan toteuttaa sitä”, kertoo kuopiolainen 
Marjatta Lehtinen. 

”Rakkaus on tekoja ilman vaatimuksia, il-
man ehtoja.”

Omien ennakkoluulojen  
karsimista
Lehtinen lyöttäytyi pari vuotta sitten viita-
saarelaisten opettajien ja terveydenalan am-
mattilaisten porukkaan, jotka olivat saaneet 
Gambian sydämelleen. Yksi osaa yhtä, toinen 
toista. Niin palasista rakentui verkosto.

”Jos olet syttynyt jollekin asialle, aina löy-
tyy kanava auttaa. Sinun ei tarvitse olla mil-
jonääri, ei Suomesta raha ole loppunut. Jos 
kielitaitosi ei ole paras mahdollinen, kerää 
ryhmä, jossa joku hallitsee kielen. Voit tehdä 
käytännön töitä.”

”Ennakkoluulojen karsiminen itsestä onkin 
sitten jo vaikeampaa. Ja mediasta saa usein 
yksipuolisen kuvan, vaikkapa Afrikasta.”

Tutustumalla eri kulttuureihin, oppii myös 
kotimaastaan.

”Meillä hukutaan materiaaliin. Ostamisen 
ja omistamisen halu valtaa, mutta iloa ja tyy-
tyväisyyttä on sitäkin vähemmän. Gambias-

sa huolehditaan toisista, perheet ovat lähellä ja 
eletään hetkessä. Elämää ei voi kauheasti suun-
nitella. Nykyään kysyn itseltäni, mitä voin teh-
dä tänään, kenelle soittaisin juuri nyt. Huomi-
sesta emme tiedä”, Marjatta pohdiskelee. 

Kuuden tunnin  
kuluttua synnytyksestä
Ensimmäinen, kaksi viikkoa kestänyt mat-
ka Afrikan läntiseen maahan alkoi reilu kak-
si vuotta sitten. 

”Mieheni erkki on ollut Senegalissa ja Tan-
saniassa Herättäjäyhdistyksen mukana raken-
tamassa kirkkoja. Ajattelin, että kyllä minäkin 
sille mantereelle haluan. Luotin, että jos voin 
olla siunaukseksi, raha matkoihin tulee jos-
tain. Ja niin tuli.”

Marjatta on tehnyt elämäntyönsä Jyväs-
kylän näkövammaisten koulussa, opettajana 
hän on ollut myös lakkautetussa Kuopion so-
keainkoulussa. Eläkkeelle hän jäi kahdeksan 
vuotta sitten. 

Banjulissa on Gambian ainoa sokeainkou-
lu. Oppilaat ovat 3-15 -vuotiaita.

”Materiaalia ja havaintovälineitä oli paljon, 
mutta ei koulutusta niiden käyttöön. Koulus-
sa ei ollut yhtään opetta-
jakoulutuksen saanutta, 
saati sitten näkövammai-
siin erikoistunutta.” 

Marjatta käänsi ystävi-
ensä kanssa suomalaista 
opetusmateriaalia englan-
niksi, näytti, miten välinei-
tä käytetään.

Toinen reissu ajoit-
tui viime vuoden vaihtee-
seen. Terveydenhoitajat 
veivät sairaalaan side-
tarvikkeita ja välineistöä, 
opettajien tiimi kouluta-
varoita.

”Lahjoitusten viemi-

sessä ymmärsimme, miten tärkeää on, et-
tä maassa on luotettava kontakti. Löysimme 
vastaanottajaksi kristillisen koulun sinne pe-
rustaneen Mairen. Hän toimii NNKY:n avus-
tuksen turvin, itsekin vapaaehtoisena johta-
jana.” 

Lehtisten pöydällä näen pussukan, josta 
pilkottaa pikkuriikkisiä värikkäitä pipoja. 

”Sukutan sairaalassa syntyy joka kuukau-
si 1000 lasta, jotka lähetetään äidin kanssa 
kotiin kuuden tunnin kulutta synnytykses-
tä. Tässä on siemen seuraavaa kertaa varten”, 
Marjatta kertoo hypistellen neuleita.

Perheelle patja ja  
vartijalle polkupyörä
Arjen auttaminen oli kuuntelemista, joskus 
pientä rahallista tukemista.

”Pystyimme ostamaan patjan perheelle, 
jonka yksi lapsista oli sairastunut malariaan. 
Isän palkka on 16 euroa, malarialääke maksaa 
10 euroa kuukaudessa. Nyt malariaverkon ala-
reunat sai käärittyä patjan alle, etteivät hytty-
set pääse mistään puremaan.” 

Eräs yövartija sai polkupyörän.
”Meille suhteellisesti niin pieni muuttuu 

siellä suureksi. Avun nä-
kee heti.”

Lehtiset viettivät aikaa 
paikallisten ihmisten paris-
sa. Tervehtivät, jututtivat 
ja tutustuivat.

”Neljän pojan kalasta-
jaisä ihmetteli suruissaan, 
miten kalasaaliit Atlantin 
valtamerellä ovat pienen-
tyneet. Kaksi pojista ei voi 
käydä koulua silloin, kun 
kalaa tulee vähän, koska ei 
ole rahaa koulumaksuun, 
joka on 50 euroa lukukau-
dessa. Avustimme per-
hettä ja saimme äskettäin 

sähköpostia koululta, jossa pojat nyt opiske-
levat.” 

”Mikä on se syy, jonka vuoksi tulette tän-
ne? Lennätte pitkien matkojen takaa ja tulet-
te auttamaan. Näin meitä ihmeteltiin islami-
laisessa maassa.”

”Tämä on kaikkein parasta kristittyjen ke-
hitysyhteistyötä. Auttaa, neuvoa ja opettaa. 
Olla lähellä. Että huomioimme heidät tasa-
vertaisina.”

Naiset ovat  
maan voima 
Loppuvuodesta tiimi pakkaa jälleen laukkun-
sa. Mieli palajaa koulutyöhön sekä lämpöön.

”Tällä kerralla lähdemme opettamaan pe-
rustaitoja ja käsillä tekemistä. Oppilaiden itse-
tunnon kehittämistä ja omasta itsestään huo-
lehtimista, mikä parantaa mahdollisuuksia 
itsenäiseen elämään.”

Sokeainopettaja on tottunut olemaan lä-
hikontaktissa. Se on ollut apu afrikkalaisessa 
kulttuurissa, jossa tullaan halaamaan ja kos-
kettamaan. Ihmettelemään valkoihoisia.

”Köyhiin oloihin lähtevä ei saa olla jousta-
maton tiukkapipo. Ei saa pelätä alkukantai-
suutta. Pitää nähdä ihminen ihmisenä.”  

”Rakkaus kutsuu ja kantaa. Se lujittaa us-
koa, että sydämelle laskettu asia menee 
eteenpäin.”

Naiset ovat tärkeässä roolissa Gambiassa, he 
ovat maan voima. Heidän kauttaan voi vaikut-
taa perheiden elämään antamalla tietoa hygieni-
asta, lasten hoidosta, lääkkeistä ja ravinnosta.

”Te opetatte ja neuvotte, ette vain anna ra-
haa. Olemme kiitollisia”, Marjatta Lehtinen 
kertoo gambialaisten kommentteja. 

”Kukaan ei pärjää yksin. Monet ihmiset 
Suomesta ovat antaneet tukeaan koko sydä-
mellään. Se on mahtavaa.”

”Hyvä leviää! Uskon niin.” 

HANNA KARKKONEN
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Kuopiolaiset Marjatta ja 
Erkki Lehtinen menettivät 
sydämensä gambialaisille. 
Maan alkukantaisuutta 
ei saa pelätä.


