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”Linjanveto suuntaan tai toiseen 
selventäisi kirkon tilannetta.”

”Kompromissiha-
kuiset kannan-
otot toimivat 
kohtuullisesti 
aikaisemmin. 

Nyt tämä strategia tuntuu kylläs-
tyttävän ihmisiä”, sanoo dosentti 
Teemu Taira.

”Jos kirkko haluaa pitää jäsenensä, 
jokaisessa vaihtoehdossa on riskinsä. 
Jos kirkko haluaa toimia uskottavan 
arvojohtajan tavoin, suoremmat kan-
nanotot voisivat olla tarpeen. Sen jäl-
keen ihmiset päättävät, haluavatko he 
olla kirkon jäseniä vai eivät.” 

”Kirkon hiljaiselokin voi tuoda 
uusia eroaaltoja”, Taira ounastelee.

Suoraselkäinen  
vai suvaitseva?
Turun yliopiston uskontotieteen do-
sentti, FT Teemu Taira ei näe medi-
assa vellovassa kulmikkaassa homo-
keskustelussa sinänsä mitään uutta.

”Kilpailu on kovaa ja media toimii 
näin. Myös laatulehdet ovat ’tabloi-
disoituneet’ ja niihin on pesiytynyt 
juorulehtien leima. Ääripäitä hae-
taan riitelemään. Ei siitä synny kes-
kustelua, vaan medianäytelmä.”

Taira on tutkinut uskonnon, jul-
kisuuden ja median suhteisiin liitty-
viä kysymyksiä sekä suomalaisessa 
että brittiläisessä lehdistössä.

Nuotta -lehden ja kuuden kristilli-
sen järjestön Älä alistu -kampanja 
halusi tukea homo- tai biseksu-
aalisia nuoria, jotka haluavat elää 
heteroelämää uskonsa takia. Kam-
panjan symboli oli Anni, joka ker-
toi muuttuneensa biseksuaalista 
heteroksi uskon avulla.

Arkkipiispa Kari Mäkinen 
vaati kampanjan keskeyttämistä. 
Mäkisen mukaan myös seurakun-
tien antama tuki näille järjestöille 
on pantava kriittiseen tarkasteluun.

Piispa Wille Riekkinen enna-
koi kampanjan synnyttävän jopa 
itsemurhia.

Piispa Seppo Häkkinen aset-
tui varovasti kannattamaan kam-
panjaa, ja hämmästeli kirkollisten 
järjestöjen määrärahojen epäämis-
puheita. Piispa Simo Peura kehot-
ti panemaan jäitä hattuun.

Älä alistu -kampanjan taus-
tavoimina olivat Suomen luteri-
laisen evankeliumiyhdistyksen 
nuorisotyö, Suomen Raamattuo-
piston nuorisotyö, Suomen evan-
kelisluterilaisen kansanlähetyksen 
nuorten maailma ja Opiskelija- ja 
koululaislähetys sekä Luther -sää-
tiö ja Patmos -lähetyssäätiö.

Kampanja, joka puhutti

Viime vuosina uskontokirjoit-
teluun on hänen mukaansa tullut 
mukaan monimuotoisuuden teema. 
”Uskonto on mukana julkisuudessa, 
vaikka edelleen on tavallista ajatella, 
että uskonnon tulisi olla yksityisasia.”

Taira nostaa esiin kolme julkisuu-
dessa keskeisesti näkyvää teemaa.

Kirkon toimijoiden jaottelu libe-
raaleihin ja konservatiiveihin, isla-
min näkyvyys maailmanpolitiikassa 
sekä ateistien, sekularistien ja vapaa-
ajattelijoiden medianäkyvyys.

”Näitä yhdistää kehityskulku, 
jossa kristinuskon ja erityisesti lu-
terilaisuuden verrattain vakiintunut 
ja turvattu asema on muuttunut ja 
tullut uudelleen perusteltavaksi.”

”Kirkon on mietittävä sitä, mikä 
sen asema on maallistuneessa ja us-
konnollisesti monimuotoisessa suo-
malaisessa yhteiskunnassa. Onko se 
suoraselkäinen vai yrittääkö se suvai-
ta kaikenlaisia ääniä, jolloin kirkon 
tehtäväksi jää häiden ja hautajaisten 
hoitaminen.” 

Kirkko on joutunut 
puolustuskannalle
”Mediajulkisuus on keskeisimpiä 
paikkoja, jossa ihmiset kohtaavat 
uskonnon. Suurin osa passiivista jä-
senistä on tekemisissä kirkon kanssa 
lähinnä tiedotusvälineiden kautta.”

Tämä ei Tairan mukaan tarkoita 
ihmisten uskonnollisuuden voimis-
tumista eikä uskontoinstituutioiden 
vaikutusvallan kasvua.

”Uskonnosta on tullut uutisar-
voista, osittain maailmanpoliittisista 
syistä, mutta myös siksi, että uskon-
non yhteiskunnallisesta asemasta on 
tullut neuvottelun ja kiistelyn aihe.”

Maallisessa ja uskonnollisesti 
monimuotoistuvassa Suomessa lu-
terilaisuuden valta-asemaa on Tairan 
mielestä entistä tarkemmin perustel-

tava julkisuudessa.
Kirkkokriittisyydessä ei Tairan 

mukaan ole mitään uutta.
”Se voimistui Suomessa 1960–lu-

vulla, eikä sen jälkeen ole kadonnut 
julkisuudesta.” Uutta sen sijaan on 
sekularismin ja ateismin voimakas 
näkyvyys. 

”Kun ateistien täytyi aikaisem-
min julkisuudessa puolustella ole-
vansa tavallisia ja kunnollisia ih-
misiä, nykyään kirkko on joutunut 
puolustuskannalle kriittisten äänien 

kasvaessa”, sanoo ateismin uutta nä-
kyvyyttä parhaillaan tutkiva Taira.

Jalot periaatteet  
eivät kiinnosta mediaa
”Uskontouutisointiin ei mikään 
kristillinen tai muu uskonnollinen 
yhteisö ole tyytyväinen. Yhteisöt 
moittivat mediaa siitä, ettei se ole 
kiinnostunut uutisoimaan jaloista 
kristillisistä periaatteista. Mutta 
niillä ei ole uutisarvoa eikä niistä 
tule keskustelunaiheita.”

Tairan mielestä media kuuntelee 
kirkonjohtajia. ”Kirkon on sisäisesti 
pohdittava sitä, miten kirkko ’medi-
oituu’, ja tulee osaksi myös sosiaalista 
mediaa.”

”Julkisuudessa keskustelua tah-
dittava jako kulkee arvoliberaalien 
ja arvokonservatiivien välillä. Tämä 
jako jättää yhteiset näkemykset vä-
hemmälle huomiolle.”

”Mikäli on niin, että sekä liberaa-
lit että konservatiivit ovat huolissaan 
esimerkiksi tuloerojen kasvusta, 
tällaisia asioita kannattaisi koros-
taa enemmän julkisuudessa”, Teemu 
Taira ehdottaa.

 Lahja Pyykönen

Timo Jakonen

”Kirkon ja valtion  
suhde on perusteltava 
uudella tavalla,  
haluttiin sitä tai ei”,  
sanoo dosentti Teemu 
Taira. Instituutiokriitti-
syys ja uskonnollinen 
monimuotoisuus ovat 
hänen mielestään  
nakertaneet kansan-
kirkko -perustelujen 
uskottavuutta.
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Jarkko Maukonen 
Kirjoittaja on  

Kuopion seurakuntayhtymän  
nuorisokanttori.

Kirkolliset avioliittoon vihkimiset 
ovat Kuopiossa hienoisessa nousussa.

Otsikon vierestä

pääkir joitus

k o l u m n i

Nolo köyhyys
AlA-AsteellA AhertAvA poika tulee aamulla 
kouluun lopen väsyneenä ja nälkäisenä, 
vaatteet haiskahtavat lialta. Vieruska-
verin nenä vuotaa, mutta hänellä on 
heti rähinä päällä, ja opettajan on pakko 
puuttua asiaan.   

suomen lApsillA menee hyvin, mutta ei 
kaikilla. Sen näkee koulussa, lähiöiden 
reunoilla ja ostoskeskusten pihoilla. 
Huonolla käytöksellä moni lapsi osoittaa 
turvattomuuttaan ja yksin jäämistä, 
sisäisen avuttomuuden tuomaa ahdis-
tusta. 

lApsi tietää hyvin, että pitäisi osata olla 
toisen kanssa, mutta kun ei tiedä miten. 
Ei osaa, kun ei ole ohjattu. Niinpä hän 
kehittää omat keinonsa selviytyä  - luo-
malla esimerkiksi häiritsemisen vasta-
kulttuurin.

JotAin on pAhAsti viAllA, kun maailman 
vauraimpiin kuuluvassa maassa koulu-
pudokkaiden määrä on kasvanut kym-
meniin tuhansiin. Jossain mättää, kun 
maailman paras koulu tuottaa jatkuvasti 
kelkasta putoavia poikia.

lApsiköyhyyden lAsketAAn kolminkertais-
tuneen viime laman jälkeen. Kahdeksan-
vuotias Ella-tyttö kuvaa valokuvanäyt-
telyssä köyhyyttä lelujen puuttumisena: 
Köyhän leikkijuna on pahvilaatikko.

syrJäytyminen AlkAA lapsena. Kun van-
hemmat eivät löydä lastensa lahjoja ja 
pysty kannustamaan heitä, lapsi alkaa 
hävitä myös omista silmistään. Moni 
opettaja sanoo, että koulu voi antaa 
vain laastaria, kun perusturvallisuutta ei 
ole kotona syntynyt ja lapsi on jo ennen 
kouluun tuloa lakannut piittaamasta it-
sestään ja ympäristöstään. 

olemme tulleet vierAiksi toisillemme, jos 
ohitamme köyhyyden olankohautuk-
sella. Jakautuva yhteiskunta on sairas. 
Jakautuminen paljastaa myös sen, miten 
pinnallisesti olemme sisäistäneet yhteis-
vastuun.

kAllAveden seurAkunnAn vaalipaneeliin 
osallistuneet kansanedustajaehdokkaat 
olivat yksimielisiä siinä, että lapsiperhei-
den turvaverkkoja ei saa enää heikentää. 
Lapsiköyhyys on kallista inhimillisesti ja 
yhteiskunnallisesti. Sen kasvu pitää  py-
säyttää. Jätetään muutamat muut hank-
keet joksikin aikaa sivuun.

Äidinkielen aineensa kanssa hikoileva 
koululainen joutuu varomaan kah-
ta asiaa: huonoa tekstiä ja hyvää 
tekstiä, joka ei vastaa otsikkoa. On 

se rankkaa.
Tulevan puolentoista viikon aikana olem-

me demokratian ja kristinuskon keskiössä. 
Äänestyskopeista saamme sauvakävellä 
suoraan Jeesuksen kärsimystielle. Kristus 
nousi kuolleista ja 200 muuta nousevat Ar-
kadianmäelle.

Politiikka on yhteisten asioiden hoitoa. 
Tosin otsikon vierestä politiikassakin men-
nään, että humahtaa.  Kansalaisten tulisi 
keskustella ja oikeasti kiinnostua terveyden-
hoidosta, työllisyydestä, valtion velkaan-
tumisesta ja lasten syntymäpäivälahjojen 
arvonlisäveron alennuksista, mutta keskus-

telu on liikkunut poliitikkojen parisuhteissa, 
lautakasoissa, vaalirahoissa ja ties missä yhtä 
varteen otettavassa. 

Avoin hallinto on itseisarvo ja sen eteen 
on tehtävä töitä. Sotkut ja jupakat häirit-
sevät ennen kaikkea keskittymistä oikeaan 
työhön eli tämän maan rakentamiseen. En 
haluaisi olla sen ihmisen asemassa, joka on 
äänestetty tekemään merkittäviä, raskaita-
kin päätöksiä, mutta joutuukin vastailemaan 
toimittajien typeriin kysymyksiin  - vaikkapa 
kipeästä avioerosta tai jostain vuonna miek-
ka ja kivi tehdystä töppäyksestä.

Osataan tämä kirkossakin. Uskon otsik-
ko on evankeliumi ja evankeliumi keskittyy 
siihen, minkälainen Jumala on ja mitä hän 
tekee. Mutta mitä me teemme: riitelemme 
lahjakkaasti siitä, minkälainen ihmisen tulisi 

olla ja mitä hän on mennyt tekemään.
Evankeliumi ei vaadi keneltäkään mitään. 

Jokaisen omatoimisesti ja siveällä elämällä 
pelastusta yrittävän kohdalla Jeesuksen kär-
simystie ja risti on kokonaan turha. 

Täysin toinen asia on, mihin ylösnoussut 
Vapahtaja kenetkin kutsuu ja mitä hedelmää 
kenenkin elämään suo. Siitä saamme iloi-
sesti kinastella maailman tappiin. Tosin sitä 
tappelua ei päästä edes alkamaan, elleivät 
osapuolet saman otsikon alla vilpittömästi 
halua kysyä, mitä Jumalan tahto oikeasti 
omalla kohdalla tarkoittaa. 

Ainekirjoituksessa huonoin mahdollinen 
vaihtoehto on otsikon vierestä huonosti kir-
joitettu teksti. Kunpa sellaista osaisimme ka-
vahtaa muuallakin elämässä. Ja kolumneissa.

”Kirkkohäät olivat itsestään 
selvä asia”, sanoo Laura 
Mielonen, joka avioitui 
viime kesänä Jani Mie-
losen kanssa.

Myös kirkon valinta oli tarkoin harkittu.
”Ajattelimme ensin Tuomiokirkkoa, mut-

ta emme halunneet ainutkertaisena päivänä 
puolen tunnin liukuhihnameininkiä. Pyhän 
Johanneksen kirkossa saimme rauhassa naut-
tia vieraiden kanssa vihkitoimituksesta.”

Laura Mielonen kuvaa kirkollista vih-
kimistä, seurakunnan rukousta ja papin 
aamenta sinetiksi liitolle, johon lähdetään 
täysillä. Avoliitto jättäisi oven auki, siviili-
vihkiminen tuntuisi kalsealta.

Mieloset ovat osaltaan vaikuttaneet sii-
hen, että kirkollisten vihkimisten määrä on 
koko vuosituhannen alun alamäen jälkeen 
kääntynyt nousuun. Viime vuonna Kuopios-
sa kirjattiin 326 kirkollista vihkimistä. 

”Nousua on ollut parin vuoden ajan”, Kes-
kusrekisterin vt. johtaja Mika Pulkkinen 
kertoo.

Pulkkisen mielestä vihkimisiin kannattaa 

panostaa entistä enemmän, koska toimituk-
set ovat yhä tärkein syy kuulua kirkkoon.

Seurakunnissa on hänen mukaansa 
tärkeää muistuttaa suurta päivää mietti-
ville erilaisista mahdollisuuksista järjestää 
häitä.  

”Moni ajattelee automaattisesti, että pi-
täisi olla isot häät, joilla on komeaa liittyä 
sukupolvien ketjuun. Yhtä hyvä vaihtoehto 
ovat pienet häät, joihin kutsutaan lähimmät 
ystävät, joiden kanssa muutenkin ollaan te-
kemisissä.”

Kirkkohäiden reteään mainostamiseen 
Pulkkinen ei usko. Asialinja puree hänen 
mielestään paremmin. Voi korostaa esimer-
kiksi sitä, että vihkiminen kuluu kirkon jä-
senelle ja papin voi saada tulemaan melkein 
minne tahansa ja vaikka mihin aikaan.  

Pulkkinen näkee, että uskonnollisuus on 
vielä luonnollinen asia monelle suomalaiselle 
ja kirkollinen vihkiminen on eräällä tavalla 
jopa värinsä tunnustamista. 

”On hyvä muistaa, että kirkollisessa vih-
kimisessä ollaan Jumalan kasvojen edessä, 
jossa seurakunta rukoilee parin puolesta.”

Tuomiokirkossa vihitään 
puolessa tunnissa
Kuopion Tuomiokirkko on suosittu vih-
kikirkko. Vihkimiset on vuosikymmeniä 
suoritettu puolen tunnin välein, mikä vaatii 
tarkkaa suunnittelua ja yhteispeliä vihkipa-
rilta, papilta, kanttorilta ja vahtimestarilta.

”Mielestäni olemme suhteellisen hyvin 
onnistuneet tässä. Vain harvoin on tullut 
palautetta, että kiire olisi pilannut toimituk-
sen”, tuomiorovasti Ilpo Rannankari sanoo.

Tulevana kesänä Tuomiokirkon on varan-
nut häitään varten 97 paria. Viime kesänä 
kesä-elokuussa siellä vihittiin 63 paria, mikä 
merkitsi 8-9 parin häitä joka viikonloppu.

Vuonna 2012 aikana kesähäissä siirrytään 
aikatauluun, jossa vihkimiselle on varattu 45 
minuuttia aikaa..

Lea Lappalainen

Kirkkohäiden 
väheneminen pysähtyi

Lea Lappalainen 
lea.lappalainen@evl.fi

Laura Ja Juhani 
Mielonen vihittiin 
avioliitoon  
viime kesänä.
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• Kuopion kaupungintalo, 
Ikääntyvien yliopiston 
luento, Juhani Aho -juh-
lavuoden kunniaksi Minna 
Kettunen: ”Juhani Aho 
pappilakulttuurin kuvaaja-
na” to 14.4. klo 13–14.30. 

• Itä-Suomen yliopisto, 
Snellmania L21: Huma-
nismin ilta, Ole oma itsesi, 
tuomiokapitulin notaari 
Marja-Sisko Aalto ti 26.4. 
klo 18–19.30.

• Pääkirjaston ala-aula: 
Hengitysliiton 70-vuotis-
valokuvanäyttely 16.4. asti.

• Niiralan jäähalli: Kuopi-
on Luisteluseuran Peter 
Pan -jääshow, seikkailu 
merirosvojen ja intiaanien 
parissa su 17.4. klo 14 ja 
klo 18.

• Galleria Carree: Rinkelia-
varuus – Riikka Viinikano-
jan maalauksia 6.4.–8.5.

• Galleria 12: Kuvataiteilija 
Mardiros Sanoukian – Tori-
valokuvia ja maalauksia.  
Alakerrassa Minna Vänskä 

ja Elina Vänskä: Pyhiesi 
yhteyteen 12.–30.4. 

• Kuopion museo: Ryijy elää 
-näyttely 25.4. asti. 

• Korttelimuseo: Merkillinen 
matka Savosta Samoalle. 
Kuopion filatelistikerhon 
90-vuotisnäyttely 15.1.–
5.6. Maailman ympäri pos-
timerkkien matkassa -osio 
22.3.–17.4.

• Kuopion museo: Sade-
metsän lapset 18.1.–11.9. 

• Torni: Leluja ja leikkijöitä 
17.2.2011–29.1.2012.

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

• Lisäksi taidemuseon omien 
kokoelmien vesiaiheisia 
teoksia: Pisara meressä. 

• Taiteilijatapaaminen, 
Jaana Partanen su 17.4. 
klo 14.

• VB-valokuvakeskuksessa 
Anni Leppälä: Viides luku – 
Chapter five 8.4.–1.5.

• Kuopion Musiikkikeskus: 
Amko-Sinfonia: Rauno 
Tikkanen, kapellimestari; 
solisteina rytmimusiikin 

opiskelijoita ke 20.4. klo 19. 
• Kansallisen Veteraanipäi-

vän Kuopion juhla ke 27.4. 
klo 13. Vapaa pääsy.

• Sinfoniasarja VII, Kuopion 
kaupunginorkesteri; Atso 
Almila, kapellimestari; 
Natalie Stutzman, kontra-
altto ja kapellimestari to 
28.4. klo 19. Vappu @ 

Musiikkikeskus: ”Luokaton 
vappu” su 1.5. Vappub-
runssi klo 13 ja Vappukon-
sertti klo 15.

• Kuopion kaupunginte-
atteri: Näyttelijä valmis-
tautuu, Tommi Kekarainen 
/ Tarpeettomia ihmisiä to 
14.4. klo 18.30.

• Suuri näyttämö: Kilpako-

sijat, Papin perhe ja Laina-
tenori jatkuvat.

• Fedja-setä, kissa ja koira 
14. ja 27.4. klo 10 ja 13; 
30.4. klo 14 sekä 3.5. klo 
10 ja 13; 4.5. klo 12.

• Studio: Kiviä taskussa, 
Pieni raha, Älä sano mua 
prinsessaksi jatkuvat.

• Tarpeettomia ihmisiä 14. 
ja 27.4. klo 19.15; 30.4. klo 
14.15 ja 4.5. klo 12.

• YLE Radio 1: Matti Pel-
lonpään ja Kari Väänäsen 
Nalle Puh -luentasarja 
lauantaisin 24.3.–2.7. klo 
11.15.

Vaella pääsiäiseen 
 Hiljaisen viikon vaellus Puijon kir-
kolla sunnuntaina 17.4. klo 11.30-20. 
Kierros kestää noin 20 minuuttia. 
Vaellusreitti avoinna yleisölle ma 
18.4. klo 18-20, ti 19.4. klo 17-20, 
ke 20.4. klo 17-19, pitkäperjantaina 
22.4. klo 11.30-18. Tule yleisöaikoina 
tai kokoa kymmenen henkilön ryhmä 
ja varaa oma vaellusaika.
 Ylös Jerusalemiin-kuvaelma ja eh-
toollinen Tuomiokirkossa maanantai-
na 18.4. klo 12 ja Inkilänmäen seura-
kuntatalossa tiistaina 19.4. klo 18. 
 Pääsiäiskuvaelma Alavan kirkossa 
maanantaina 18.4. klo 9.30. Pääsi-
äiskuvaelma, hiljaisen viikon ehtool-
liskirkko ja arkinen ateria Särkiniemen 
seurakuntatalossa tiistaina 19.4. klo 
10.30 sekä Neulamäen kirkossa kes-
kiviikkona 20.4. klo 10.30. 
 Surumusiikkia Jeesuksen kuolin-
hetkenä Pyhän Johanneksen kirkossa 
pitkäperjantaina 22.4. klo 15. 
 Rukoushetki Kristuksen hautaa-
misen muistoksi ja Ylös Jerusalemiin 
-kuvaelma Tuomiokirkossa pitkäper-
jantaina 22.4. klo 18.

Hiljentymiseen
 J.S.Bachin Johannes-passio Tuo-
miokirkossa sunnuntaina 17.4. klo 18. 
Kapellimestarina Atso Almila, Kuopion 
Tuomiokirkon Kamarikuoro, Kamarior-
kesteri, Anu Pulkkinen (urut), Kuoron 
valmennus Pertti Rusanen. Solistiti: 
Anssi Hirvonen (evankelista, teno-
riaariat), Johanna Rusanen-Kartano 
(sopraanoaariat), Marjatta Airas (alt-
toaariat), Ville Rusanen (Pietari, Pila-
tus), Janne Sundqvist (bassoaariat), 
Pertti Rusanen (Jeesus), Kari Rautsi 
(Servus), Marja-Leena Vuori (Ancilla). 
Ohjelma 15/8 €.
 Seppo Pänkäläisen Luukas-passio 
Päivärannan kirkossa maanantaina 
18.4. klo 19, Siilinjärven kirkossa tiis-
taina 19.4. klo 19 sekä Kallaveden 
kirkossa keskiviikkona 20.4. klo 19. 
Esittäjinä Sola Gratia -kuoro ja Kalla-
veden kirkkokuoro Anna-Mari Linnan 
johdolla, Joona Saraste (evankelista), 
Arto Löppönen (Jeesus) ja Vesa Kaja-
va (urut). Vapaa pääsy.
 Jukka Kankaisen Luukas-passio 
Alavan kirkossa tiistaina 19.4. klo 
19. Mukana Alavan kirkkokuoro, Erkki 
Holopainen (Jeesus), Pekka Leskelä 

(evankelista), Riikka Tuura (urut), 
musiikinjohto Ossi Jauhiainen. Oh-
jelma 10 €.

Ehtoolliselle
 Kiirastorstain messu 21.4. klo 19 
Tuomiokirkossa, Alavan, Kallaveden, 
Karttulan, Puijon, Päivärannan, Riis-
taveden, Vehmersalmen, Juankosken 
Ylösnousemuksen, Kaavin, Muuruve-
den, Säyneisen, Tuusniemen, Siilin-
järven ja Vuorelan kirkoissa. Klo 18 
Männistön vanhassa kirkossa.

Pääsiäisiloa
 Pääsiäisyön Taizé-messu Alavan 
kirkossa lauantaina 23.4. klo 22. 
Pääsiäisyön messu Tuomiokirkossa, 
Vuorelan kirkossa ja Juankosken Ylös-
nousemuksen kirkossa klo 23. 
 Pääsiäisen nyyttikestit Päiväran-
nan kirkolla sunnuntaina 24.4. klo 11. 
Tarjolla kanakeittoa, pääsiäismunat, 
kahvi ja pasha. Voit täydentää aami-
aispöytää tuomalla esimerkiksi leipää, 
leikkeleitä ja hedelmiä. Valmistelut 
lauantaina 23.4. klo 12.
 Perheiden ja lasten pääsiäinen 2. 
pääsiäispäivänä 25.4. klo 16 Kalla-
veden, Pyhän Johanneksen, Puijon 
ja Juankosken Ylösnousemuksen kir-
kossa.

Exit ja Crux  
yhteiskonsertissa
Pekka Simojoki esiintyy Exit -yhty-
eensä kanssa Kuopiossa Eelim-temp-
pelissä, Vuorikatu 29, lauantaina 16.4. 
klo 18. Konsertissa esiintyy myös Vi-
ron kuuluisin gospel-yhtye Crux, joka 
on kiertueella Suomessa ensimmäistä 
kertaa. Liput 15/10/5 €.

Sävelten siivin
 Konsertti Säyneisen kirkossa tors-
taina 14.4. klo 18.30. Jouni Oksman, 
laulu. Ohjelma 5 € Yhteisvastuulle.
Musiikillinen pääsiäisateria ”Koh-
ti Jerusalemia” Neulamäen kirkossa 
lauantaina 16.4. klo 14. Konsertissa 
israelilaista musiikkia esittää Zippo-
rim-kuoro. Aterialipun ennakkoon 
varanneille ruokailu noin klo 15 kon-
sertin jälkeen.
 Nuorten pöljäläislähtöisten pianis-
tisisarusten Saara ja Petteri Turusen 
pianokonsertti Siilinjärven seura-
kuntatalossa lauantaina 16.4. klo 
18. Vapaaehtoinen ohjelmamaksu 5 
€ YV:n hyväksi.

 Jousiorkesterin 
hiljaisen viikon 
sävelhartaus 
Riistaveden seu-
rakuntatalossa 
maanantaina 
18.4. klo 19.
 Hiljaisen viikon 
konsertti Muu-
ruveden kirkossa 
tiistaina 19.4. klo 
19. Pyhän Nikola-

oksen Katedraalikuoro, johtajanaan 
Anita Lintu. Vapaa pääsy, ohjelma 8 €.

Yle nauhoittaa, 
seurakunta laula-
maan!

Runolaulumessu Tuomiokirkossa vap-
pupäivänä 1.5. klo 10. Pastori Satu 
Karjalainen saarnaa, liturgina rovasti, 
MuT Pekka Vapaavuori. Musiikin to-
teutus Sibelius-Akatemian Kuopion 
osaston ja Pohjois-Karjalan ammat-
tikorkeakoulun yhteistyönä, johtajana 
kansanlaulaja MuT Sanna Kurki-Suo-
nio. YLE Radio 1 nauhoittaa messun, 
joka lähetetään sunnuntaina 24.7.
Pekka Vapaavuori pitää torstaina 
28.4. klo 17 keskusseurakuntasalis-
sa avoimen harjoituksen, johon olet 
tervetullut opettelemaan messun 
lauluja. Messun teksti- ja sävelmä-
vihkoset jaetaan harjoituksissa kai-
kille osallistujille, mutta sellaisen voi 
halutessaan hakea myös etukäteen 
Tuomiokirkkoseurakunnan virastosta. 

Shoppailemaan 
 Lähetysmyyjäiset keskusseurakun-
tatalossa perjantaina 15.4. klo 10.30. 
 Pääsiäismyyjäiset Yhteisvastuun 
hyväksi Särkiniemen seurakuntata-
lolla lauantaina 16.4. klo 11, Inkilän-
mäen seurakuntatalossa klo 10-13. ja 
Männistön vanhan kirkon alakerran 
kerhotiloissa klo 10-12. Leivonnaisia, 
käsitöitä, kahvila, ruokaa ja arpajaisia.
 Lähetysmyyjäiset perjantaina 29.4. 
klo 9.30-14 Puijonlaakson ostoskes-
kuksessa.

Vappuriemua
 Kaikenikäisten kansainvälinen 
messu ja vappupippalot Kallaveden 
kirkossa lauantaina 30.4. klo 17 al-
kaen. Yhteiseen nyyttäripöytään voit 
tuoda makeaa purtavaa.
 Karttulan alueen seurakuntien ja 
Syvänniemen Kyläyhdistyksen järjes-
tämä Lasten ja perheiden vappu-
tapahtuma lauantaina 30.4. klo 18 
Hermannintalolla.
 Vappujuhla Keskusseurakuntatalol-
la vappupäivänä, sunnuntaina 1.5. klo 
12. Mukana muun muassa nimikkolä-
hetti Kati Kemppainen ja Mieskuoro 
Puijon Laulu.

Hoida suhdetta
Parisuhteen palikat - tapahtuma lau-
antaina 16.4. klo 16. Aiheesta ”Tun-
teet” alustaa Kirsi ja Markku Virta. 
Lastenhoito järjestetty. Kahvitarjoilu.
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Jeesuksen  
kuolemaa  
muistellaan ja 
ylösnousemuk-
sen aamua  
juhlitaan pää-
siäisen aikaan 
seurakunnissa. 
Katso tarkem-
mat tiedot 
oman seura-
kuntasi  
tapahtumista. 

Olga Shiskina tuo kantelekonser-
tissaan Puijon kirkossa sunnun-
taina 1.5. klo 17 esille suomalai-
sen kanteleen ja vanhimman ve-
näläisen kielisoittimen, guslin, 
monipuolisen sointipaletin. 

Kuopion taidemuseon  
Waters – Vesiä – Amanzi näyttelyä  
esitteli Kristiina Korpela,  
Sataako, 2110–2011, installaatio;  
lasi, rooibos-juoma, ämpärit.  
Oikealla Witty Nuiden linopiirros.  
Jaana Partanen vuorossa 17.4.

Puijon kamarikuoron Virsikirjo-
levy julkistetaan konsertissa Pui-
jon kirkossa keskiviikkona 20.4. 
klo 19.30. 
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”Kuulostaa pal-
jolta”, tuumaa 
paperiteollisuu-
desta eläkkeelle 
jäänyt, särkinie-

meläinen  Rolf Runonen. 
Ay-konkarin mittatikku sanoo, 

että ihmisestä voi tulla köyhä, kun 
hän joutuu työttömäksi, sairastaa 
pitkään ja on osaton siitä, mitä nyky-
suomalainen pitää normeina. 

”Rikkaus ei tee välttämättä on-
nelliseksi, mutta köyhäkin voi olla 
onnellinen”, hän sanoo.

Runonen tietää, että köyhäksi 
voi tekeytyä ja käyttää väärin kor-
vauksia, jotka on tarkoitettu pulaan 
joutuneelle. Kynnyksen leipäjonoon 
menemiselle hän uskoo kuitenkin 
olevan niin korkea, että harva sinne 
mielellään menee. 

Keitä ovat  
köyhät?
”Yksin eläviä, työttömiä, työkyvyt-
tömiä, pätkätyöläisiä”, tutkija Jouko 
Karjalainen Terveyden- ja hyvin-
voinnin laitokselta luettelee. 

Myös maahanmuuttajista puo-
let elää alle 13 000 eurolla vuodessa, 
mitä pidetään Tilastokeskuksessa 
köyhyysrajana. Yksinhuoltajista 
kolmannes lasketaan köyhiin. Ta-
kuueläkekään ei nostanut kaikkia 
60-vuotiaita yli köyhyysrajan.

Muutamat tutkijat puhuvat luok-
kajaosta, vaikka näin rumaa sanaa 

Köyhyys kasvaa
Köyhyys lymyää kansan syvissä riveissä. 
700 000 köyhää Suomessa, 
maailman mallimaassa?

ei vuosikymmeniin ole liitetty tasa-
arvon Suomeen.

Uusi luokkayhteiskunta on ta-
loussosiologian professorin Pekka 
Räsäsen mukaan erilainen kuin 
varhaisempi.

”Luokka ei enää viittaa vain tu-
lotasoon vaan osaamiseen. Uudella 
sukupolvella on aivan ylivoimaista 
digitaalista osaamista kuin edellisillä 
polvilla.”

Hyvinvointiyhteiskunta, joka on 
tasannut tuloeroja, ei ole Räsäsen 
mukaan muodissa. Työn merkitys 
vähenee, itsensä toteuttaminen kas-
vaa.   

Köyhää 
pidetään laiskana
Uusien EU-mittarien mukaan Suo-
messa on jopa 900 000 köyhää.

”Täytyy muistaa, että kyse on 
suhteellisesta köyhyydestä, mutta 
sillä on tutkijoiden mukaan abso-
luuttisia vaikutuksia”, kirkon diako-
nian ja yhteiskuntatyön johtaja Kalle 
Kuusimäki sanoo.

Räsäsen tavoin hän puhuu koke-
muspiirien eriytymisestä.

”Hyväosaisen on vaikea ymmär-
tää köyhän maailmaa. Asenteiden 
koventuessa köyhää pidetään helpos-
ti laiskana.” 

Kirkon miehenä Kuusimäki ottaa 
esille kultaisen säännön: Kaikki mi-
tä tahdotte ihmisten tekevän teille, 
tehkää te heille.

”Kun teemme päätöksiä, meidän 
tulisi edes yrittää asettua heikoim-
massa asemassa olevan rinnalle.”

Kirkon tultava  
työelämätalkoisiin
Kuopiolainen teollisuusneuvos 
Seppo Saarelainen kutsuu kirkkoa 
työelämä-talkoisiin.   

”Kenen intressi on ruokkia tyy-
tymättömyyttä suurilla köyhyyslu-
vuilla”, hän kysyy ja viittaa euroba-
rometriin, jonka mukaan vain neljä 
prosenttia suomalaisista on tyyty-
mättömiä elämäänsä.

Seurakunnat jakoivat viime vuonna yli 100 000 ruokakassia.  
Jotkut rientävät Kuopion Männistön koulun leipäjonoon puolijuoksua.  

Timo Hartikainen

Saarelainen muistuttaa, että 
yleensä rikkaat laittavat rahan pyö-
rimään, jolloin yritykset, palkat ja 
verotulot kasvavat. Potista yhteis-
kunta saa osansa ja voi pitää huolta 
köyhistä.”

Hän pelkää, että isänmaa kaatuu 
ennen kaikkea yrittäjyyden puut-
teeseen ja mahdollisiin nollakasvun 
vuosiin.

”Jos valtio jatkuvasti velkaantuu 
8-10 miljardia euroa vuodessa, se on 
pelottavaa menoa.”

Eläkeikää pitää Saarelaisen mie-
lestä nostaa, vapaamatkustajat panna 
kuriin ja työttömyyspäivärahaa nos-

tavalle työvelvoite sekä osatyökykyi-
syys saatava kiinnostavaksi.

”Meillä on paljon tekemätöntä 
työtä, mutta päättäjillä ei ole uskal-
lusta tarttua asiaan. Kaikki tehty 
työtä lisää hyvinvointia ja pienentää 
sosiaalimenoja.”

Saarelainen on hyvässä seurassa. 
Työ on paras suoja köyhyyttä vas-
taan, ja riittävä työnteko on ainoa 
kestävä keino hyvinvointivaltion 
rahoituksen turvaamiseksi, kirjoit-
taa EVA:n toimitusjohtaja Sixten 
Korkman Onko hyvinvointivaltiolla 
tulevaisuutta -raportissa.

Lea Lappalainen

Tuloerot kasvavat ja arvot kovenevat. 
Miten katkaista kaula syvenevältä 
köyhyydeltä, kysyttiin Kallaveden 
seurakunnan vaalipaneelissa. 

”Työtä parempaa keinoa ehkäis-
tä köyhyyttä ei ole keksitty”, Pekka 
Niiranen (kok.) kuulutti.

Työ on Paula Mehdon (vas.) mu-
kaan koko kansantaloudelle halvem-
paa kuin työttömyys.

Mari Kauhanen (vihr.) toivoi kan-
nattavaa työtä.

Nuoret pitää Tuula Väätäisen 
(sd.) mukaan saada takaisin yhteis-

kuntaan, joko koulutukseen tai töi-
hin, ennen kuin he putoavat kelkasta.

Koko paneeli kantoi huolta per-
heistä, joissa on pieniä lapsia. Poh-
jois-Savo on erityisen mustaa aluetta 
lasten huostaanotoissa. 

Sirpa Kulin (ps.) syytti köyhien 
perheiden kriisistä väärää säästö-
linjaa.

Leila Savolaisen,(kesk.) mukaan 
avuksi tarvitaan vertaistukiryhmiä. 

Tuomo Keinänen (kd.) näki 
1990-luvun lamalla yhtymäkohtia 
nykyhetkeen. ”Arvot ovat kadoksissa.” 

Paneelin vetäjä, professori Juhani 
Laurinkari kertoi, että suomalainen 
hyvinvointiyhteiskunta oli huipulla 
vuonna 1991, minkä jälkeen turva-
verkot lähtivät rispaantumaan. Lau-
rinkari kuvasi nykykehitystä kontrol-
loivan sosiaalipolitiikan ajaksi.

Yleisöpuheenvuoroissa tuli vä-
lähdyksiä perheiden syrjäytymises-
tä. Apua ahdinkoon ei aina uskalleta 
hakea, kun pelätään lasten huos-
taanottoa.

Lea Lappalainen

Perheiden kurjistuminen kuriin
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Turvallisuus ennen kaikkea
Pääsiäinen on yksi vuoden vilk-

kaimpia sesonkeja junaliiken-
teessä. Lippujen tarkistuksen 

lisäksi konduktööri vastaa matkustajien 
turvallisuudesta. Jouko Huttunen on 
palvellut Valtion Rautateillä 31 vuotta. 
Konduktöörejä on Kuopiossa 20, joista 
kaksi on naisia. 

Minkälainen työaika sinulla on? 
”Teemme kolmivuorotyötä, jossa 

aikaisin vuoro alkaa aamuyöllä kol-
men maissa ja seuraava viiden jälkeen. 
Kolmen viikon jaksoon sisältyy pari 
kolme yötä Helsingissä. Päivän reissuja 
on Ouluun ja Helsinkiin. Työvuoron 
jälkeen on aina useampi päivä vapaata.”

Miksi halusit alalle?
”Työ on itsenäistä ja monipuolista ja 

saa olla ihmisten parissa. Olen tehnyt 
monenlaisia töitä rautateillä ja viimeksi 
kuluneet kymmenen vuotta konduk-
töörinä. Olemme asiakkaiden saatavilla 
koko matkan ajan, joten työhön pitää 
olla motivoitunut.”

Mitä työsi sisältää?
”Matkustajien turvallisuudesta huo-

lehtiminen on tärkein asia. Ennen lähtöä 
tarkistetaan ovien toimivuus, jarrut sekä 
kaluston kunto. Olen ryhmän vetäjä ja 
vastaan, ettei virheitä pääse tapahtu-
maan. Matkan aikana opastamme ja 
palvelemme matkustajia eri tavoin.”

Pääsiäisen pyhät ovat yksi vuoden 
sesongeista?

”Näin on, mutta nykyisin myös 
viikonloppuina junat ovat täynnä. Eri-
koissesonkeina on aina lisätyövoimaa 

ja lisäkalustoa. Ruuhka-aikana työ on 
raskaampaa, kun on kova tungos. Mat-
kalipun voi ostaa myös junassa ja ihmiset 
tulevat ilman lippua, eikä kaikille riitä 
istumapaikkoja. Matkustajia ei ehdi 
palvelemaan niin hyvin, kun haluaisi - 
venymistä vaaditaan.”

Miksi poikkeusti-
lanteista ei aina 
tiedoteta?

”Asioista pi-
tää olla oikeaa 
tietoa, ennen 
kuin kuulutam-
me. Pyrimme ai-
na tie-

dottamaan, sillä tieto tyynnyttää, kun 
ihmiset ovat kärsimättömiä esimerkiksi 
myöhästelyistä. Kaikille matkustajille 
järjestetään jatkoyhteyksiä, jos juna ei 
voi jatkaa matkaa.” 

Mikä on syynä junasta poistamiseen?
”Jos matkustajalla ei ole rahaa lunas-

taa lippua, hänet jätetään seuraavalle 
asemalle. Joskus tulee uhkaavia tilan-
teita alkoholin tai huumeen käyttäjien 
kanssa, jolloin pitää vain olla kärsivälli-
nen. Jos tilanne ei rauhoitu, hälytämme 
poliisit seuraavalle asemalle.”

Saatko koskaan kiitosta – entä kri-
tiikkiä matkustajilta?

”Yksikin myönteinen palau-
te auttaa raskaan reissun jälkeen 
jaksamaan. Matkustajia voi rau-
hoitella myös huumorin keinoin, 
mutta siinä pitää olla varovainen. 
Kritiikkiä ei pidä ottaa henkilö-
kohtaisesti.”

Miten uusia työntekijöitä rek-
rytoidaan alalle?

”Monet aloittavat junamyy-
jänä asiakaspalvelussa, josta 

hakeutuvat konduktöörin kou-
lutukseen. VR- on hyvä työnantaja 

ja uusille kursseille on paljon tulijoita. 
Tehtäviini kuuluu myös tulevien kon-
duktöörien kouluttaminen ja työhön 
opastaminen.” 

Mikä on työsi paras puoli?
”Tässä näkee koko kansan kirjon. 

Meillä on hyvä työyhteisö.” 

Teksti ja kuva Hilkka Sipilä

Pyritään  
kohtuullisuuteen
Psykologian emeritusprofessori 
Markku Ojanen kirjoittaa meille 
kaikille tärkeistä asioista teoksessaan 
Minä ja muut. Itsetuntemuksen kirja.

Itsetuntemus liittyy ihmistunte-
mukseen. Jos ei tunne itseään, ei voi 
tuntea muitakaan, Ojanen kirjoittaa. 
Itsetuntemus on pelottavakin asia, sil-
lä kaikkea itsestään ei halua tunnistaa.

Kirjassa on väittämiä, joista itse-
ään voi peilata. Kevyesti perustelem-
me tekojamme, että ”kaikki muutkin” 
niin tekevät.

Ajankohtainen väittämä näin vaa-
lien aikaa: Joku ei suostu uskomaan 
mitään kielteistä henkilöstä, jota on 
äänestänyt vuosien ajan. Tosiasioi-
hinkaan hän ei usko, vaan väittää eh-
dokkaan joutuneen vainon kohteeksi.

Oma kuva syntyy sosiaalisessa 
vuorovaikutuksessa. Listalta löytyy 
muun muassa tieto, että omaan itseen 
liittyvät yliarvioinnit ovat tavallisia. 

Elämä on täynnä ristiriitoja. Kun elä-
keläiset ostavat eläkeasunnon uudelta 
paikkakunnalta, heille voi olla yllätys, 
että muutos ahdistaa.

Ojanen kertoo esimerkein minuu-
desta. Jotta voitaisiin puhua itsetun-
temuksesta, on oltava minuus. Men-
neisyys on identiteetin olennainen 
osa, hän muistuttaa. Itsetuntemuksen 
historia on tärkeä luku.

Voimme tarkkailla liikaa tekemi-
siämme, siksi on hyvä tehdä jotain 
mukaansa tempaavaa. Spontaanit, 
luonnolliset teot eivät kaipaa arvi-
ointia, professori sanoo.  Vertailusta 
voimme luopua, ja pyrkiä viisauteen 
ja kohtuuteen.

Viisas kirja itseopiskeluun ja ih-
misten parissa työtä tekeville.
Markku Ojanen: 
Minä ja muut. 
Itsetuntemuksen kirja, 
231 s., 31,90 e., Kirjapaja 2011.

Sielunkutinaa  
ja läsnäoloa
Hannu Väisäsen kaunis proosateos 
koostuu viiden osaston pienistä es-
seistä. Luvut ovat nimettömiä, mutta 
osastoja nimittävät kaviaaripallosis-
ta koostuvat kuviot ja tekstisitaatit. 
Kirja muuten kannattaa avata täysin, 
jotta kannen kuva hahmottuu.

Apupata alkaa lauseella Meidän 
kylällä elää varsin tavallista väkeä. 
Siihen tavalliseen ranskalaiskylän 
väkeen tutustutaan lukemisen myötä.

Kirjailija kertoo postimiehestä, 
jonka olemusta hän kummeksui ja 
taitoa epäili, kunnes hän kuuli pos-
timiehen todellisen tarinan. Hän 
häpesi ajatuksiaan. Kuinka usein 
meille käykään näin. Lukija samas-
tuu. Vastaavanlainen tilanne syntyi 

tietokoneen korjaajan kanssa. Ha-
bitus pettää.

Väisänen todistaa, vaikka kieltä ei 
ymmärrä, tunnetasolla yhteys toimii. 
Kertomukseen vatupassista sisältyy 
opetus.

Uskomuksista ja poppakonsteista 
kertoessaan Väisänen kirjoittaa, että 
niistä on yhtä vähän hyötyä kuin hau-
teesta puujalan ympärillä.

Teitittely on vanhoissa sivistys-
maissa sitkeässä, sävyeroja on. Kier-
toilmaisu, hän, synnyttää komiikkaa, 
kuten aikoinaan Suomi-filmeissä. 
Väisänen kuljettaa tekstiensä mu-
kana muistoja.

Taiteilija ja kirjailija tuo esseisiin-
sä värit ja äänet. ”Kevään herääminen 
on aina aistien draamaa.”

Kun taiteilijalla on herkkyyttä ol-
la läsnä, syntyy śielunkutinaá . 

Tyylillä tehty teos. 
Hannu Väisänen: 
Apupata, 
220 s., 30,40 e., Otava 2011.

   Ritva Kolehmainen

Rakenta j ien  tar inoita

Rukoi lemme

Sinä auringon pimetessä 
yksin ristille hylätty Jeesus,
huudan sinua oman pimeyteni pohjalta!
Ota haltuusi minussa myllertävät 
vieraat voimat,
paina rintaasi vasten
nämä kylmyyden voimat,
keräile syliisi
minun hajalle peloteltu henkeni,
tämä vihan valtaan suostunut sydän.

Tämä palsta johdattaa kohti pääsiäisen juhlaa 
Anna-Maija Raittilan rukousaarteiston myötä.
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Kanavaristiriitoja
Parisuhteessa teot ja toiminta ovat vähintään yhtä tärkeitä 
kuin sanat. Joskus teot saattavat toimia tehokkaammin. 
Teot voivat puhua enemmän kuin sanat ja toisinaan niihin 
voi luottaa paremmin kuin sanoihin. 

On hämmentävää, jos sanat ja teot puhuvat eri kieltä 
tai ovat sanomaltaan vastakkaisia. Jos kertoo arvostavansa 
kumppaniaan, mutta ei huomioi häntä, ei ole läsnä eikä 
anna hänelle aikaansa, on  vaikea luottaa sanoihin. Mikäli 
sanat ja teot ovat ristiriidassa, teot voittavat. 

Teot, huomionosoitukset ja valinnat esimerkiksi ajan-
käytössä ovat näkyviä ja  mitattavia asioita ja useimmille 
enemmän totta kuin sanat, joita voidaan käyttää ohimen-
nen tai huolimattomasti. Tekoja tarvitaan sanojen vakuu-
deksi. Niiden on hyvä tukea toisiaan, puhua samaa kieltä.

Tekoja tarvitaan myös ristiriitojen selvittelyssä. Teoilla 
on joskus helpompi lähteä liikkeelle, sanat seuraavat pe-
rässä. Kun on oltu toisilleen suutuksissa ja mökötetty, on 
helpompi ryhtyä vaikka kahvin keittoon ja selvitellä asioita 
paremmalla mielellä pullakahvien kera. Kumppanin le-
pyttelyssä mukavat huomionosoitukset, hellittelyt ja sylin 
tarjoaminen ovat kautta aikojen olleet toimivia keinoja.

Kun monille naisille on luontaista lähestyä kumppania 
sanallisella ilmaisulla, mies lähestyy tekemällä ja hakemal-
la fyysistä kontaktia. Tämä ikuinen ”kanavaristiriita” tuo 
parisuhteelle haasteen. Sen ei kuitenkaan tarvitse olla este 
vaan mahdollisuus, kunhan sen tiedostaa. 

Läheisyyttä haetaan erilaisin keinoin. Miehinen vähä-
puheinen tapa lähestyä kumppania toiminnallisin mene-
telmin ei ole väheksyttävämpää kuin naisen runsassanai-
nen selonteko tilanteen kaikista käänteistä. Toiminta on 
aivan yhtä merkittävää ja mukavan tunnelman hakemista 
kuin keskusteleminenkin. 

Tunteiden ilmaisemisen tapoja parisuhteessa on jaotel-
tu rakkauden viideksi kieleksi. Näitä ovat sanat, kosketus, 
yhteisen ajan varaaminen ja yhteinen tekeminen, lahjat ja 
huomionosoitukset sekä arkiset teot. 

Luettelossa painottuu tekeminen, mikä kertoo mah-
dollisuuksien runsaudesta. Jokainen saa ilmaista tuntei-
taan omalla ja parhaaksi havaitsemallaan tavalla: kuka 
tykkää kukkapuskataktiikasta, kuka sohvalla sylikkäin 
köllöttelystä, kuka tietää tiskaamisen tehoavan, kuka 
luottaa suukkojen voimaan.  

Tarja Pousi
Perheneuvoja 

Tällä palstalla Kuopion seurakuntayhtymän perheneuvojat 
avaavat parisuhteen tärkeimpiä alueita.
Osa 6/9 Teot
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kirkon kulmilta
Ruukinkirkko
Juankosken ruukinkirkko on Kuopion 
seurakuntayhtymän kirkoista Tuomio-
kirkon jälkeen toiseksi vanhin. Järvi-
Kuopion seurakunnan toinen puukirk-
ko, Tuusniemen kirkko, jää siitä vain 
muutaman vuoden. Juantehtaan kirkko 
otettiin käyttöön lokakuussa 1862, Tuus-
niemen kirkko elokuussa 1869.

Juankosken vanhana kirkkona tun-
nettu ruukinkirkko on yksi maamme 
tehtaankirkoista, niistä joita patruunat 
rakensivat palvelemaan työntekijöitään 
usein kaukana emäkirkolta sijaitsevien  
teollisuuslaitosten yhteyteen. 

Hannu Mustakallio kertoo pari vuot-
ta sitten ilmestyneessä Kuopion hiippa-
kunnan historiassa, miten Juankosken 
tehtaanseurakunta erotettiin vuonna 
1862 Nilsiän emäseurakunnasta. Jo 
edellisenä vuonna se oli saanut oman 
saarnaajan, joka piti jumalanpalveluksia 
ja toimi tehtaankoulun opettajana. Ruu-
kinseurakunnalla oli oma hautausmaa ja 
omat kirkonkirjat.

Pietarsaarelaisen rakennusmestarin 
Henrik Heseliuksen rakentama kirkko 
toimi myös kouluna. Kirkkosalista on 
vanhoja valokuvia, joissa salin toisella 
puolella on kirkonpenkit, toisella puo-
lella pulpetit. Opettajan ja seurakunnan 
paimenen asunto oli samassa rakennuk-
sessa alttaripäätyyn tehdyssä lisäosassa, 
joka myöhemmin toimi muina seura-
kunnan tarvitsemina tiloina.

Vuonna 1893 ruukinkirkkoon saatiin 
alttaritaulu. Sen aiheena on pääsiäisen 
tapahtumia kuvaava Via Dolorosa. Sii-
nä Simon Kyreneläinen kantaa maahan 
lyyhistyneen Jeesuksen ristiä. Ryhmän 
muita henkilöitä ovat sureva nainen, 
sotilas ja kolme syyttäjää, kuten Matti 
Komulainen kertoo Kuopion emäseu-
rakunnan 1800-luvun kirkkomaalauksia 
esittelevässä kirjassaan. 

Taulun on maalannut kuopiolaissyn-
tyinen taidemaalari Mikael Kiljander, 
joka on tehnyt alttaritaulut myös Juuan 
ja Uukuniemen kirkkoihin. Ne molem-
mat hän teki Kaavin edellisessä kirkossa 
olleen Adolf von Beckerin alttaritaulun 
mukaan.

Kiljanderin muusta tuotannosta ei 
tiedetä paljonkaan, mutta siihen kuuluu 
ainakin muotokuvia ja maisemia muiden 
muassa Kaavilta, jossa Mikael Kiljande-
rin esi-isät palvelivat pappeina monessa 
polvessa 1600-luvun lopulta alkaen. Hä-
nen oma isänsä Karl Mårten Kiljander 
ei kuitenkaan toiminut Kaavilla, vaan 
Lapinlahdella, Kuopiossa ja Nilsiässä, 
johon Juankoskikin pitkään kuului. 
1700-luvulla, jolloin ruukki perustettiin, 
se kuului Kuopion seurakuntaan. Nyt 
ympyrä on sulkeutunut.

Helena Riekki

aanjäristykset, sodat, 
ydinsaasteen uhka ja 

tsunamit varjostavat tämän 
päivän elämää kaikkialla 
maailmassa. Aina jossain on 

sota, kitkerä ilma keuhkoissa 
ja öljynsavusta pimennyt taivas. Moni 
ahdistuu ja menettää mielenrauhan ajan 
merkkejä tarkkaillessaan. 

Kaiken tämän keskellä ylösnoussut 
Kristus kutsuu meitä yhteyteensä. Hän 
lupaa: ”Minä jätän teille rauhan. Oman 
rauhani minä annan teille, en sellaista, 
jonka maailma antaa. Olkaa rohkeat, 
älkää vaipuko epätoivoon (Joh. 14: 27)!” 

Pääsiäissanoma kertoo Jeesuksen 
ylösnousemuksesta ja siitä, miten Va-
pahtaja kutsuu meitä elämän tielle. 

Yhtäältä mielessämme tulisi tällöin 
olla elämän päämäärä eli iankaikkinen 
elämä, yhteys Jumalaan ja yhteys jo perille 
päässeeseen Jumalan kansaan, niihin, joi-
den silmistä on jo pyyhitty viimeisetkin 
kyyneleet. 

Toisaalta tuo yhteys Jumalaan antaa 
sykkeen myös tälle nyt elettävälle elä-
mälle. Se synnyttää meissä halun elää 
tätä elämää siten, että voisimme palvella 
toinen toistamme: nostaa alas painuneet 
katseet ja osoittaa rakkautta siellä, missä 

kärsimys, ahneus, omahyväisyys ja vä-
linpitämättömyys muutoin rusentavat 
ihmistä. 

Tämä kaikki on mahdollista silloin, 
kun ylösnoussut Kristus ja hänen lupaa-
mansa rauha saavat meissä sijaa. Kun 
tämä tapahtuu, mielenkiintomme ei 
kohdistu enää muinaisten pääsiäisker-
tomusten yksityiskohtiin, pohdintoihin 
tyhjistä haudoista tai älyllisiin selvittelyi-
hin ylösnousseen olomuodoista. 

Sen sijaan saamme riemuita itse 
pääsiäissanomasta: Kristus on totisesti 
ylösnoussut! Hän on voittanut kuoleman 
vallat! Hän elää! Hän on kanssamme joka 
päivä! Ja samalla saamme jo mahdollisuu-
den osoittaa, mitä tämä sanoma tarkoit-
taa elämän arjessa. 

Uuden elämän tuntomerkkejä ovat 
rakkaus lähimmäiseen, rauha sydämessä 
ja tulevaisuuden toivo. Juuri niitä tämän 
pimeän maailman ja kärsivän luomakun-
nan keskellä tarvitaan. Ylösnoussut Jee-
sus antakoon meille itse kullekin näihin 
tarvittavan tahdon ja taidon. 

Pääsiäisrauhaa ja Jumalan siunausta 
lämmöllä toivottaen. 

Wille Riekkinen  
piispa 

Kristus kuoleman voittaja

Kuva Kari Jämsén. 
Kuopion kulttuurihistoriallinen museo.

Juhlapyhät  
pelottavat
Minulle pääsiäinen on aina merkinnyt per-
heen yhdessäoloa, rauhaa ja hiljaisuutta ja 
myös kevään tuloa. Olen itse syntynyt keväällä 
ja kevät on minusta parasta aikaa vuodesta. 
Siksi kai minusta pääsiäinen on aina ollut 
ilon aikaa. 

Muistan, että lapsena pääsiäinen oli niin 
suuri juhla, ettei silloin saanut mennä kylään, 
eikä kavereita saanut kutsua kotiin. Äiti pai-
notti aina, että pääsiäinen on rauhoittumisen 
aikaa niin aikuisille kuin lapsillekin.

Vuosien saatossa pääsiäisen merkitys ei 
ole muuttunut, mutta silloin kun lapset olivat 
pieniä, vapaapäivät merkitsivät lasten ehdoilla 
olemista; ulkoilttiin ja käytiin mummien ja 
ukkien luona, joiden luona pääsi aina pääsi-
äisen tunnelmaan. Minun äitini rakasti nar-
sisseja ja niistä on tullut minullekin pääsiäisen 
symboli. 

Tänä päivänä en mielelläni ajattele suuria 
juhlapyhiä, vaan otan ne tosiaan vain vapaa-
päivinä. 

Menetin mieheni muutama vuosi sitten 
suurena juhla-
na, eli jouluna, 
ja se tapahtu-
ma iskosti jon-
kinnäköisen 
juhlapyhäpe-
lon. Niputan 
pääsiäisenkin 
jotenkin sa-
maan nippuun. 
Mihinkään ei 
kuitenkaan ole 
hävinnyt tarve 
rauhoittua ja 
hiljentyä. 

Luulen, että tänä pääsiäisenäkin luen pal-
jon, teen käsitöitä, ulkoilen ja tietysti teen 
ruokaa pojilleni Antille ja Eerolle, jos he ovat 
pääsiäisenä luonani. 

Marja Tiittanen-Savolainen 
kirjastotoimenjohtaja, Kuopio

Minun pääsiäiseni

Saa riehaantua
Olen viettänyt monet pääsiäiset matkustellen 
eri puolilla Suomea.

Tänä vuonna pääsiäinen alkaa kotikau-
pungissa, kun koristelen sivualttarin palmu-
sunnuntain Tuomasmessuun Alavan kirkolla. 
Aivan kuten tein viime vuonnakin, jolloin 
asettelin alttarin ääreen vaatteita niin kuin 
Jeesuksen tielle kerrotaan heitellyn. Ajatus 
oli, että on tervehdyttävää unohtaa vaattei-
den tahriutuminen kulkijoiden jalkojen alla. 
Pääsiäisen riemu saa riehaannuttaa.

Pitkäperjantaiksi ajamme perheellä Loh-
jan Vivamoon, missä seuraamme Raamat-
tukylän pääsiäisnäytelmää Ihmisen Poika. 
Ulkona toteutettava vaellusnäytelmä kestää 
puolitoista tuntia. 

Pääsiäisen evankeliumikertomus on tut-
tuakin tutumpi, onhan pääsiäinen kristin-
uskon  kulminaatiopiste. Pääsiäisen aikaan 
tulee itse asiassa ihmettynyt olo: Miksi tämä 
ei tunnu miltään? On pakko myöntää, että 
suklaasta tehdyt kindermunat ovat todelli-
sempi yllätys.

Olen ajatellut, että ylösnousemuksen 
sanoma on kuin munankuoren sisään kät-
keytynyt tuhansien pienien kindermunien 
kätkö. Kun arki rasittaa, joskus masentaa-
kin, ylösnousemuksen voima virtaa toivona 
elämään. Kuin pieni kindermuna, jossa on 
helmi sisällä.

Inkeri Tuori 
lääketieteen opiskelija, Kuopio
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Pajunkissoja  
pientareilla
Lapsuuteni pääsiäismuistoihin kuuluu pa-
junkissojen kerääminen pientareiden pensai-
koista aikaisten  kevätaamujen hankiaisien 
kannattelemina.

Jos oikein muistan, äiti teki pääsiäiseksi 
mämmiä kotona. 

Lapsen silmin juhlapyhät olivat maalaista-
lossa rauhallista aikaa. Viihde ja hälinä puut-
tuivat, eikä  edes radiota juuri avattu. Uskova 
mummo kuunteli kuitenkin kirkonmenot ra-
diosta. Sen sijaan muistan touhuamiset isän 
kanssa, joka keksi aina jotain uutta.

Aikuisena olen viettänyt useat juhlapy-
hät, myös pääsiäiset siskoni perheessä levon 
ja perinteisten ruokien, kuten lampaan äärellä. 

Siskon lapsille oli tapana aikaisemmin 
hankkia suklaasta tehtyjä pääsiäismunia. Sen 
havainnon tein, että lapselle oli tärkeintä saada 
pääsiäismuna, jossa oli jokin yllätys sisällä.

Pääsiäinen on suurten musiikkiteosten 
aikaa. Minä en kuulu varsinaisiin passio-ih-
misiin, vaikka muutaman kerran olen käynyt 
niitä Mikkelissä kuuntelemassa.

Pääsiäisen kristillistä sanomaa on vaikea 
käsittää järjellä. Se jää täysin uskon varaan. 
Jumala vihaa syntiä, mutta ei syntistä ihmistä. 
Siksi hän valitsi oman poikansa sijaiskärsijäksi 
ja antoi tämän surmattavaksi.  

Hannu Kuivalainen, Kuopio 
teknisen tuen asiantuntija
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017 369 0700017 369 0700
Ahertajankatu 3, 78850 Varkaus 

p. 017 369 0700

HOIVA- JA KOTIPALVELUA
myös palveluseteliasiakkaat

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

Luotettavasti, laadukkaasti ja ammattitaidolla

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

www.arjavihonen.fi

• HAUTAKIVET
• KAIVERRUKSET

• KULTAUKSET
ENTISÖINTITYÖT

• KIVILYHDYT

Sari Kämäräinen 
Jääskelänkatu 1

70780 Kuopio 
puh. 050 575 0004

www.kivipajasarik.fi

• Matot
• vuodevaatteet • ym.

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

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

asiantuntemuksella.
Varatuomari Seppo Turunen

044 349 2299Kotitalousvähennys 60% 

Koulutus Ordén Ky 

Tietokoneapu 
040 5844 045  

www.orden.fi 

- erikoishammas-
teknikon palvelut

- hammaslaboratorio-
palvelut

Käsityökatu 18 A 
70100 KUOPIO

puh. 017-262 6990

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

MUISTA
LAHJA-
KORTIT!

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

KIPU-HOITO
Aino Pusa

Aukioloajat: ark. 9-20 la 9-16
Kiekkotie 4, 70200 Kuopio, p. (017) 550 8800

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

Suru on
hitaasti vaalenevia varjoja...

Hautaustoimisto
J. NURRO OY

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

ASIANAJOTOIMISTO 
KOLARI&CO.OY

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

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

www.kolari-co. 

Itkonniemenkatu 13
puh. (017) 2621 130

• Merkkipäivät • Häät
• Muistotilaisuudet

• Perhejuhlat
• Ylioppilas- ja rippijuhlat

TYYLILLÄ JA TAIDOLLA
TÄYDEN PALVELUN

JUHLAPALVELU

Laadukkaat 

julkiset palvelut

ovat kaikkien

parhaaksi.

47
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Perunkirjoitukset
Luotettavasti – asiakasystävällisin hinnoin

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

tukiryhmä Sydän Savossa
www.irjasokka.fi 45

Kukka ja hautauspalvelu

ROSANNA
Puijonkatu 17

www.kukkajasidontarosanna.fi

Kukkakauppa
Hautaustoimisto

Pitopalvelu

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

Kääriäinen
Tuhtia Asiaa.

Tärkeintä on 
luottamus

Keskusta
www.seppokaariainen.net

54
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Hinta 194 euroa, josta
Kela-korvaus n. 80 euroa

Minna Reijonen
farmaseutti,  
vastuullinen valkotakki  
eduskuntaan!

Hy vä terveydenHuolto ja  
laadukas vanHustenHoito 
ovat perusoikeuksiamme!

113
w w w.krist ill isdemokr a atit.com/minnarei jonen/  

Rakkautta & 
     Arkadiaa

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

A  inOA  inO

Sosionomi (AMK)
Sosiaalihallintotiede (YTM 2012)

116

EDUSKUNTAAN TARVITAAN  
NYT UUSI KASVO JA ÄÄNI

Toimittaja, teologian tohtori

PEKKA NIIRANEN – SAVON ÄÄNI
• Kallaveden srk:n seurakuntaneuvoston jäsen 

• Kuopion yhteisen kirkkovaltuuston jäsen 
• Kuopion hiippakuntavaltuuston jäsen 

”Suomalaisesta yhteiskunnasta puuttuu tolkku:  
rehellisyys, oikeudenmukaisuus, kohtuus ja yhteisvastuu.”

www.pekkaniiranen.fi

75

Maksaja: Savon ääni

PERUNKIRJOITUKSET
testamentit - kauppakirjat ym. asiakirjat ammattitaidolla

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

Paras ratkaisu muistomerkkiä 
valitessa on tutustua veistämöllä 

eri mallisiin, kokoisiin ja 
värisiin vaihtoehtoihin

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

 Suoritamme kaiverruksia
 myös hautausmaalla.

PUIJON KIVI
Kettulahdentie 25, 70400 Kuopio

Puh. (017) 282 9000

              

KIMMO KIVELÄ
rovasti, teologian maisteri

– savolaisten iloissa ja  
suruissa, palvelee 

myös eduskunnassa!

kimmokivela.fi

  

94

Seuraava
Kirkko ja koti
ilmestyy 4.5.
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Aabrahamin perilliset maailman keskipisteessä
Juutalainen, kristitty ja muslimi kohtaavat toisensa joka päivä Jerusalemissa.
Israel on jälleen uuden konfliktin kynnyksellä.

Kävely Jerusalemin van-
hassa kaupungissa lie-
nee ateistille painajai-
nen. Kirkonkellojen ja 
minareettien rukous-

kutsujen kaikuvat. 
Ahtailla kujilla vaeltavat musta-

hattuiset juutalaismiehet, hunnu-
tetut musliminaiset ja hymnejään 
laulavat kristityt pyhiinvaeltajat. 

Jerusalem on kolmelle uskonnolle 
maailman keskipiste. Juutalainen, 
kristitty ja muslimi uskovat samaan 
yhteen ja ainoana pitämäänsä Juma-
laan. Kaikki pitävät itseään Aabra-
hamin perillisinä. 

Silti Israel tunnetaan maailman 
sitkeimmän konfliktin keskipistee-
nä. Pommi-isku Jerusalemissa päätti 
vuosia kestäneen rauhallisemman 
jakson.  Uutta sotaa pelätään.

Itkumuurin kolot  
täynnä paperinpaloja
Juutalaisten pyhimmän paikan, Län-
simuurin eli Itkumuurin kolot ovat 
täynnä paperinpaloja, joihin kävi-
jät ovat kirjoittaneet rukouksensa. 
Lierihattuihin ja mustiin pukuihin 
pukeutuneet miehet lukevat pyhiä 
kirjoituksia ja nytkyttävät ylävarta-
loaan eteen ja taakse.

Juutalaisten kaikkein pyhin paik-
ka on vaatimaton: 57-metrinen pät-
kä kivimuuria Jerusalemin vanhassa 
kaupungissa  - ei upeaa temppeliä, ei 
kultaa eikä mirhamia.

Muurin alimpien kivien uskotaan 
olevan alkuperäisiä, 500-luvulla eKr. 
rakennetun niin sanotun Toisen 
temppelin muurin osia. Temppelis-
sä oli juutalaisten kaikkein pyhin, 
jossa säilytettiin Liiton arkkua. Se 
oli sama temppeli, jossa Jeesus kaatoi 
rahanvaihtajien pöydät.

Juutalaisten hajaannus 
ja kuuden päivän sota
Pahin mahdollinen juutalaisen us-
kon kannalta tapahtui vuonna 70 
jKr.: roomalaiset valloittajat tuho-
sivat temppelin täydellisesti. Kun 
juutalaiset hävisivät sodan rooma-
laisille vuonna 135, he hajaantuivat 
maailmalle.

Hajaannus oli jo toinen. Vuo-
sisatoja aiemmin babylonialaiset 
olivat hajottaneet samalta paikalta 
kuningas Salomonin rakennuttaman 
Ensimmäisen temppelin. 

1800-luvun lopulla syntyi sionis-
mi ja juutalaisten haave päästä ta-
kaisin Jerusalemiin alkoi toteutua. 
Sen tuloksena Israelin valtio julisti 
itsenäisyytensä 1948. Itä-Jerusalem 
ja vanhakaupunki jäi alueelle, jonka 
Yhdistyneet kansakunnat oli kaavail-
lut itsenäiselle palestiinalaisvaltiolle.

Vuonna 1967 Israel valloitti Kuu-

den päivän sodassa Itä-Jerusalemin. 
Arabiasutus, niin sanottu Marokko-
lainen kortteli, raivattiin Länsimuu-
rilta pois ja muurin eteen muodostui 
aukio ja Jerusalemin vanhankaupun-
gin juutalainen osa.

Juutalaisten paluusta 
syntyi sitkeä kriisi
Islamilaisen historian takia Jerusale-
min vanhassa kaupungissa ei ole edes 
paljon synagogia, ne ovat muurien 
ulkopuolella uudemmassa Länsi-
Jerusalemissa.

Miksi Salomonin temppeliä 
muistelevat juutalaiset tyytyvät 
muurinpätkään, eivätkä rakenna 
uutta temppeliä pyhälle vuorelle? 
Koska temppelivuorella ovat nyt Je-
rusalemin tunnusmerkki, islamilai-
nen kultakattoinen Kalliomoskeija, 
ja Al Aqsan moskeija.

Juutalaisten paluu Palestiinaan 

on synnyttänyt maailman sitkeim-
män poliittisen kriisin. Kun juu-
talaiset lähes kaksituhatta vuotta 
sitten karkotettiin, ei maa jäänyt 
tyhjäksi, vaan Palestiinaa asuttivat 
arabit, joiden nykyjälkeläisiä kutsu-
taan palestiinalaisiksi. Juutalaisten 
paluu pyhään maahan ja sodat ovat 
tuottaneet 4,7 miljoonaa palestiina-
laispakolaista.

75 prosenttia Israelin väestöstä on 
juutalaisia, mutta jos palestiinalais-
alueiden väestö lasketaan mukaan, 
vain noin 50 prosenttia. Israelin juu-
talaisuudella on myös sama ongelma 
kuin kristinuskolla länsimaissa: jopa 
puolet juutalaisista pitää itseään täy-
sin maallistuneina.

Puutarhahaudalta 
Pyhän haudan kirkkoon
Palestiinalaisnaisesta kadulla näkee 
heti, onko hän kristitty vai muslimi. 
Muslimi on pukeutunut huntuun ja 
pitkään kaapuun, kristitty nainen 
on pukeutunut eurooppalaisittain. 
Nyky-Jerusalemin asukkaista vain 
pieni osa on kristittyjä ja heistä suu-
rin osa palestiinalaisia.

Vanhankaupungin kristillisissä 
ja islamilaisissa kortteleissa kristin-
usko on silti näkyvää ja kuuluvaa. 
Lukemattomien kirkkokuntien pa-
pisto ja länsimaiset pyhiinvaeltajat 
kansoittavat Via Dolorosaa, kapeil-
la kauppakujilla kulkevaa 14-osaista 
pyhiinvaellusreittiä. 

Se on Jeesuksen pitkänperjantain 
reitti tuomiosta ristin kautta hau-
taan. Reitillä ei tosin ole historiallis-
ta perustaa, sillä Jeesuksen ajan Jeru-
salem on unohdettu ja hautautunut 
metrejä nykykaupungin alapuolelle.

Jeesus oli juutalainen ja Jerusalem 
oli alkuseurakunnan kotikaupunki. 
Jeesuksen hautapaikalle on Jerusale-
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Juutalaiset häviävät sodan roomalaisil
le, jotka häätävät nämä kaupungista. 
Juutalaiset pakenevat tai heidät myy
dään orjiksi. Alkaa lähes kaksituhatta 
vuotta kestävä juutalaisten hajaannus.

Rooman Keisari Konstantinus 
rakennuttaa Pyhän Haudan kir
kon Jerusalemiin. Kristittyjä py
hiinvaeltajia saapuu Jerusalemiin.

Muhammad perus
taa islamin ja tekee pe
rimätiedon mukaan öi
sen retken Jerusalemiin.

Kalifi Omar valloit
taa Jerusalemin. Al
kaa Jerusalemin is
lamilainen aika.

Kalliomoskeija 
ja Al Aqsan mos
keija valmistuvat 
Temppelivuorelle.

Kalifit alkavat vainota 
kristittyjä ja tuhoavat 
Pyhän Haudan kirkon.

Paavi Urbanus II ju
listaa ristiretken Py
hään maahan alkavaksi. 

Ristiretkeläiset 
valtaavat Jeru
salemin. Musli
meja vainotaan.

Egyptiläinen Saladin 
valloittaa Jerusalemin. 

Ottomaanit eli nykyiset turkkilaiset otta
vat Palestiinan haltuunsa. Jerusalemin muu
rit rakennetaan. Kristityt saavat harjoittaa us
koaan Jerusalemissa. Euroopassa vainot
tuja juutalaisia alkaa muuttaa maahan.

Theodor Herzl julkai
see kirjansa Juutalais-
valtio ja sionismi syntyy.

Britit ottavat Palestii
nan haltuunsa, juu
talaisten maahan
muutto lisääntyy.

Juutalaisia vainotaan Euroo
passa. Monet heistä muut
tavat muualle. Toisen maail
mansodan aikana 6 miljoo
naa juutalaista murhataan.

YK esittää Palestiinaan sekä juu
talaisten valtiota että palestii
nalaisten valtiota ja Jerusale
mia kansainväliseen hallintaan.

Israelin valtio julistaa itsenäisyytensä. Sodassa Is
rael valloittaa alueita ja palestiinalaiset joutuvat 
lähtemään pakolaisiksi. Sodan jälkeen Jordania 
hallitsee Jerusalemin vanhaakaupunkia ja ItäJe
rusalemia. Juutalaiset eivät pääse Länsimuurille.

Kuuden päivän sodassa Israel valloittaa Je
rusalemin ja Länsirannan. YK tuomitsee val
loitukset. Jerusalemissa armeija tuhoaa Län
simuurin edessä olleen arabiasutuksen.

Oslon sopimuksen mukaan perustetaan palestii
nalaishallinto, jonka oli tarkoitus johtaa itsenäi
seen Palestiinan valtioon. Jerusalem on keskei
nen ongelma, koska sekä Israel että palestiina
laiset haluavat sen omaksi pääkaupungikseen.

1967

Roomalaiset 
valloittavat  
Jerusalemin.

Koko Jerusalem on edel
leen Israelin hallussa ja 
neuvottelut palestiina
laisten asemasta jumissa.
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Aabrahamin perilliset maailman keskipisteessä

missa ainakin kaksi kilpailevaa vaih-
toehtoa: puutarhahauta vanhankau-
pungin itäpuolella ja Pyhän haudan 
kirkko. Kristityn korttelin ytimessä 
oleva Pyhän haudan kirkko on pe-
rinteisempi Jeesuksen kuoleman ja 
ylösnousemuksen paikka. 

Ensimmäisen kerran sen raken-
nutti 300-luvulla keisari Konstanti-
nus, joka teki kristinuskosta Roo-

man virallisen uskonnon.
Kristittyjen vaikutus Jerusale-

missa oheni muslimien kasvattaessa 
merkitystään 600-luvulta eteenpäin. 

Keskiajalla tilanne muuttui. Eu-
rooppalaiset aloittivat ristiretket, 
joiden tavoitteena oli vallata Pyhä 
maa ja Jerusalem. 

Pyhän haudan kirkko raken-
nettiin uudestaan ristiretkeläisten 
hallitessa Jerusalemia 1100-luvulla. 
Parinsadan vuoden sotaisten ris-
tiretkien jälkeen Jerusalem palasi 
muslimihallintoon, mutta kristityt 
pyhiinvaeltajat jäivät kaupunkiin.

Useat kristilliset kirkot ovat ra-
kentaneet oman temppelinsä Jeru-
salemiin, myös luterilaiset. 

Kristittyjen määrä  
vähenee
Kristityn väestön osuus Israelissa 
ja palestiinalaisalueilla pienenee. 
Israelissa kristittyjä on noin 2 pro-
senttia, palestiinalaisalueilla noin 4 
prosenttia. Ylivoimainen enemmis-
tö kristityistä on arabeja, loput ovat 
kirkkojen työntekijöitä ja juutalais-
ten maahanmuuttajien puolisoita.

Lähi-idän kriisissä maailman 
kristityt ovat mukana sen mukaan, 
kuinka he suhtautuvat juutalaisuu-
teen ja islamiin. Osa länsimaiden 
kristityistä tukee Israelia kaikessa 
sen politiikassa, koska he pitävät juu-
talaisia Jumalan valittuna kansana. 
Osa tukee palestiinalaisia, koska he 
katsovat oikeaksi olla sorrettujen 
puolella ja tukea kristittyjä pales-
tiinalaisia.

Jerusalemin maltilliset palestii-
nalaiset väittävät, ettei muslimien 
ja kristittyjen välillä ole ongelmia. 
Hurskaat juutalaiset sen sijaan saat-
tavat suhtautua käännytystyötä teke-
viin tai palestiinalaisten oikeuksia 

Kristityt pyhiinvaeltajat hakevat 
Pyhän haudan kirkossa siunausta 
kivipaadesta, jonka päällä  
Jeesus perimätiedon mukaan 
puettiin käärinliinoihin.

puolustaviin kristittyihin karsaasti. 
Ankea käytännön ongelma ovat ol-
leet ortodoksijuutalaiset, jotka osoit-
tavat halveksuntaansa sylkemällä 
kristittyjen päälle.

Ole muslimi niin  
pääset Temppelivuorelle
Temppelivuori on muslimien kol-
manneksi pyhin paikka Mekan ja 
Medinan jälkeen. Turistit pääsevät 
alueelle Länsimuurin vierestä vain 
tiettyinä aikoina. Vahtimiehet eivät 
kuitenkaan päästä sisään kumpaan-
kaan moskeijaan. 

”Vain muslimeille”, he sanovat.
Miksi? Mies kertoo ystävällisesti, 

että sen jälkeen, kun Israelin päämi-
nisteri Ariel Sharon provokatiivises-
ti vieraili yli tuhannen poliisin tur-
vaamana Temppelivuorella vuonna 
2000, on sisään päästetty vain mus-
limeja. Sisään ei päästetä kristittyjä-
kään, vaikkei heillä olisikaan mitään 
tekemistä Israelin politiikan kanssa.

”Ole muslimi, niin pääset sisään”, 
mies sanoo. Ehdottaako hän käänty-
mistä vai vihjaako, että valkoisella 
valheella sisään kyllä pääsee?

Temppelivuoren alueen kiertää 
rivakasti kävellen kipa päässään 
myös juutalainen mies, sukkasillaan 
kahden aseistetun vartijan seuraa-
mana. Sukkasillaan, jottei loukkaa 
pyhää maaperää; vartioituna, ettei 
syntyisi yllättävää konfliktia.

Äärijuutalaiset ja 
muslimit vahvistuvat
Kun Muhammad profetoi ainoasta 
Jumalasta, Allahista, hän perusti 
uskontonsa juutalaisuuden ja kris-
tinuskon perinteen pohjalle. Mutta 
toisin kuin monet matkaoppaat vir-
heellisesti kertovat, Muhammad ei 
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Koko Jerusalem on edel
leen Israelin hallussa ja 
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laisten asemasta jumissa.

koskaan käynyt Jerusalemissa.
Jo 600-luvulla rakennetun Kal-

liomoskeijan nimi perustuu tähän 
juutalaisten ja muslimien pyhään 
kallioon. Se on jätetty näkyviin 
keskelle moskeijan lattiaa, vaikka 
me kristityt emme pääsekään sitä 
katsomaan. Samalla kalliolla uskon 
alkuisä Abraham oli uhrata poikansa 
Iisakin — niin uskovat sekä juutalai-
set että muslimit.

Osa juutalaisista haaveilee edel-
leen, että jonain päivänä Temppeli-
vuorelle rakennetaan kolmas temp-
peli. Mutta se edellyttäisi 1300 vuotta 
vanhan Kalliomoskeijan purkamista 
ja siksi haave elää vain ääriryhmis-
sä. Nämä ryhmät esittelevät Länsi-
muurin lähistöllä valtavaa kultaista 
menoraa, juutalaisten seitsemänhaa-
raista kynttilänjalkaa. Se on valmis-
tettu tulevaa temppeliä varten.

Israelilaisista muslimeja on 17 pro-
senttia, palestiinalaisalueiden asuk-
kaista 95 prosenttia. 

Israelin kovakouraisen vallan alla 
ääri-islam vahvistuu. Sen seurauk-
sena Gazan palestiinalaisaluetta 
hallitsee terroristijärjestönä pidetty 
islamistinen Hamas ja Israel on eris-
tänyt alueen. Samaan aikaan elin-
tason noustessa myös Jerusalemin 
muslimeista osa on maallistunut. 
Nuorten muslimien putiikit myyvät 
viiniäkin tiskin alta, kun työnjako on 
ennen ollut, että kristityt hoitavat 
alkoholikaupan.

Israelin ja Palestiinan tulevai-
suuden kannalta väestönkasvu on 
merkittävä asia: muslimit ja äärijuu-
talaiset lisääntyvät eniten, kristityt ja 
maltilliset juutalaiset vähiten. Juuta-
laiset saattavat jäädä vähemmistöksi 
luvatussa maassaan, jos palestiina-
laisten itsenäinen valtio ei toteudu.

Timo Saarinen
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Kuopion  
seurakuntayhtymälle 
kunniamaininta  
tuottavuus- 
yhteistyöstä
Työmarkkinajärjestöjen Tuotta-
vuuden pyöreä pöytä on myöntänyt 
Kuopion seurakuntayhtymälle kun-
niamaininnan tuloksellisesta tuotta-
vuusyhteistyöstä, jolla parannetaan 
työelämän laatua.

Kunniamaininta myönnettiin 
Helsingissä 28. maaliskuuta pide-
tyssä seminaarissa.

Seurakuntayhtymän kehittämis-
tarpeet on nostettu näkyviksi ja poh-
dittavaksi. Seurakuntaliitosten myö-
tä kehittämiseen on tartuttu entistä 
ponnekkaammin, kunniamaininnan 
perusteluissa todetaan.

Erityisenä ansiona mainitaan 
poikkeuksellisen monimutkainen 
seurakuntaliitos, jossa seurakun-
tayhtymään kuuluneet Riistave-
den ja Vehmersalmen seurakunnat 
muodostivat Juankosken, Kaavin ja 
Tuusniemen kanssa Järvi-Kuopion 
seurakunnan.

Työyhteisökonsultti Antti Kok-
kosen johtamassa 2000 –luvun lopul-
la aloitetussa kehitystyössä on selkiy-
tetty toiminnan tavoitteita, yhteisiä 
päämääriä sekä johtamiskäytäntöjä. 
Kehittämistyötä jatketaan parhail-
laan vuoden 2011 alusta syntyneessä 
Järvi-Kuopion seurakunnassa.

Työhyvinvointikyselyn mukaan 
työtahdin kiristyminen ja työmäärän 
liiallinen kasvu on saatu taittumaan. 
Johtaminen ja esimiestyö ovat ke-
hittyneet.

Henkilöstön mukaan vaikutus-
mahdollisuudet ovat parantuneet 
erityisesti työtehtäviin liittyvissä 
kysymyksissä. Sairauspoissaolojen 
määrä on vähentynyt.

Tuottavuuden pyöreässä pöydäs-
sä ovat mukana kaikki työmarkkina-
järjestöt. Työmarkkinoiden keskus-
järjestöt perustivat Tuottavuuden 
pyöreän pöydän vuonna 2007 työelä-
män laadun ja tuottavuusyhteistyön 
kehittämiseksi.

Kunniamaininnan sai seitsemän 
yritystä ja organisaatiota. Kuopion 
seurakuntayhtymä on ensimmäinen 
seurakunta, jolle kunniamaininta 
myönnettiin.

Ujokin saa tulla  
Tyttöjen Taloon 
Mie meen eteenpäin vaikk ois pakki 
päällä. Näin lukee viime viikolla ava-
tun Kuopion Tyttöjen Talon seinällä. 

Tyttöjen Talo on Setlementti 
Puijolan uusin toimintamuoto, ma-
talan toiminnan olohuone keskellä 
kaupunkia. Edeltäjiä sillä on jo nel-
jällä paikkakunnalla.

”Tänne voi tulla kaikkein ujoin-
kin tyttö”, Tyttöjen Talon johtaja 
Merja Issakainen vakuutti ava-
jaispäivänä, kun kaksikerroksisen 
monitoimitalon seinät pullistelivat 
juhlavieraista.

Tyttöjen Talo on tarkoitettu 12-
28 tytöille ja nuorille naisille, joiden 
kasvua omannäköisiksi talossa ha-
lutaan tukea.

Kevät ja kesä rakennetaan yhteis-
työtyöverkostoja ja pannaan paikko-
ja kuntoon yhdessä tyttöjen kanssa. 
Syksyllä alkaa avoin toiminta, ryh-
mät pyörivät, on teeiltoja, retkiä, 
leirejä, juhlia, keskustelu- ja hem-
motteluiltoja sekä yksilötyötä. 

Erityisesti lähdetään tavoittamaan 
tyttöjä, joilla on riski pudota toimet-
tomuuteen ja näköalattomuuteen.

Kuopion Setlementti Puijola 
aloitti toimintansa vuonna 1995. 
Tyttöjen Talo -hanke on Raha-au-
tomaattiyhdistyksen rahoittamaa 
toimintaa.
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iliArjen tuntemusta eduskuntaan

Sairaanhoitaja,  
psykoterapeutti, perheterapeutti

AINO KANNIAINEN
Suomen hyvinvointi rakennetaan
arjen teoilla.

Vastuullinen politiikka on inhimillistä www.ainokanniainen.net
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»Omaishoidon päätökset Kelalle
»Eläkkeiden ostovoima  
   turvattava
»Yritysten kilpailukyvyn  
  edellytykset kuntoon 
 

»Tasa-arvoinen sosiaaliturva  
    myös yksinyrittäjille
»Työllistämiskynnyksiä  
   madallettava

Kirkastetaan yhteisten asioi-
den hoidon moraalipohja. 
Politiikka on palvelutehtävä, 
jolla varmistetaan työn, 
toimeentulon ja terveyden 
edellytykset tasaveroisesti 
kaikille.
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Puhtautta 
politiikkaan!

Sairaanhoitaja-diakonissa, 
yrittäjä, Savon Yrittäjien pj.
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Näistä voidaan aloittaa:

www.pitkasenpasi.fi

Pitkäsen Pasi 

        Voimana
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KM, luokanopettaja
yleisurheiluvalmentaja

kunnanvaltuutettu
kunnanhallituksen vpj.
kirkkovaltuuston jäsen

seurakunta- 
neuvoston jäsen

Tila-Auto OyTila-Auto Oy
Kuopion

www.tila-auto.com
info@tila-auto.com     Facebook

Matkoja Viroon
Tallinna Vanhan Kaupungin Päivät 2.-5.6.2011 alk 314 eur

Saarenmaa 18.-21.6.2011 alk 325 eur
Tallinna öllesummer 6.-10.7.2011 alk 399 eur

Viherpeukaloiden matka 17.-19.7.2011 alk 305 eur
Sipulitie 12.-14.8.2011 alk 300 eur.

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

• kiinteistöosakeyhtiöt • palvelutalot • veteraanitalot • senioritalot

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

se on tietenkin Isännöintipalvelu Isarvo Oy.

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

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

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

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

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

merkkipäivääni muistaneille
 Merja Huttunen Salonkulma

Lämpimät
         KIITOKSET

Ilmoitusasiossa 
Vappu Kuusiniemi  

p. 014 619 824

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

Uudet hammasproteesit, pohjaukset ja korjaukset
LAATU- JA TYÖTAKUU

• Hoivapalvelut • Siivouspalvelut
• Kotisairaanhoidon palvelut

Palveluja kotiin jo vuodesta 1993
Gerttu Ky – Kuopion Hellähoito Oy – Kotihoito Saga Oy
Puh. 044 355 54 51 Maaherrankatu 15-19, 70100 Kuopio

Kansallisen 
Veteraanipäivän juhla 
Kuopiossa 27.4.2011

Vuoden teema: 
Viesti kulkee – Vetovastuu vaihtuu   
Budskapet förs vidare – Vi yngre tar över

klo 11.30–13.00 Juhlakahvitus
	 Kuopion	Musiikkikeskus:	Valohalli

klo 13.00 Veteraanipäivän juhla:
	 Ekumeeninen hartaustilaisuus 
 Seppelpartioiden lähettäminen
 Juhlatilaisuus
	 Kuopion	Musiikkikeskus:	
	 Konserttisali

Tumma puku ja kunniamerkit

Järjestää:	Kuopion	kaupungin	Hyvinvoinnin	edistä-
misen	palvelualue	ja	sotiemme	veteraanijärjestöt
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KAIKKEA MAAN JA TAIVAAN VÄLILTÄ.

Äidille!

Kaisa Raittila
Ikonin hiljainen puhe 
Kirja tuo lukijan eteen 
18 ikonia jotka esitellään 
kuvin ja sanoin.

Maaria Leinonen
Elämä on enemmän
Kauneimpia runoja
Runot kertovat hetken 
kauneudesta, ilosta ja 
toivosta, joka on punottu 
jokaiseen päivään.

Papas no mamas
Matkalaukkuvirsiä cd
Hurmaavan 15-miehisen 
kuoron tulkintoja virsistä.

Maija Paavilainen
Mummologiaa
Mummous on olemista, 
ei suorittamista. 
Jokainen saa olla mummo 
omalla tavallaan.

Outi Lehtipuu
Raamatun äidit 
Sivustakatsojista 
päähenkilöiksi.

19,–90

34,–90

toivosta, joka on punottu 

24,–90

22,–90

17,,–10

Kirkon Ulkomaanapu
Ilon enkeli 
Taidokkaasti valmistettu 
hopeinen kaulakoru Perusta. 
Koru on pakattu värikkää-
seen kangaspussiin. 

Kirkon UlkomaanapuKirkon Ulkomaanapu

32,-

On aika Kiitoksen
työtoverit, ystävät ja
yhteistyökumppanit.

Kiitokset  
niistä lämpimistä sanoista ja
halauksista sekä lahjoista, 

joiden saattelemana  
sain lähteä eläkkeelle.
Käytä hyvin tämä päivä,

niin jokainen eilispäivä on
onnellinen unelma

ja jokainen huomen ihana toivo.
Siunausta elämäänne! Hilkka Sipilä

Lue yksin tai yhdessä vanhemman kanssa Raamatusta Sakarjan kirjasta, 
luvusta 9, jakeet 9-10. Etsi reitti Jerusalemiin ja yhdistä pisteet. Silloin 
tiedät, millä kyydillä Jeesus kulki matkan.

Tehtävän laati Susanna Holma.

P y h ä P u u h a  

Kirkon Ulkomaanavun nuorten vai-
kuttamisverkosto Changemaker jär-
jesti viime sunnuntaina  Kuopiossa 
Velan vangit -tempauksen Suomen 
Costa Ricalle myöntämän epäoikeu-
tetun velan mitätöimiseksi. Verkos-
to vaatii, että Suomi myöntäisi vas-
tuunsa tapauksessa, joka johti velan 
syntyyn. Tempaus on osa verkoston 
juuri avattua kampanjaa.

Tempauksessa raidallisiin vanki-
pukuihin ja kahleisiin pukeutuneet 
nuoret osoittivat mieltä vastuutto-
masti myönnettyä lainaa vastaan. 
He keräsivät nimiä vetoomukseen, 
joka luovutetaan ulkoasiainminis-
teriölle loppuvuodesta 2011. Ve-
toomuksen voi allekirjoittaa myös 
verkossa Changemakerin verkko-
sivuilla.

”Epäoikeutetut velat estävät ke-
hitysmaiden kehityksen. Velkoja 
maksavat maat joutuvat tinkimään 
esimerkiksi koulutuksesta ja terve-
ydenhuollosta. Costa Rican tapa-
uksessa Suomen pitäisi toimia esi-

Tällä viikolla vietetään kristillisen 
kirjan viikkoa. Kampanjan järjestää 
Kristilliset kustantajat ry

Palmusunnuntaihin päättyvän 
viikon teemana on Puhuuko Jumala? 
Viikolla pohditaan, onko luonteva 

Kristillisen 
kirjan viikko 
puhuu Jumalasta

Changemakers 
-verkosto 
tempaisi 
Kuopiossa

merkillisesti ja myöntää vastuunsa, 
sekä mitätöidä sairaalalaiteviennis-
tä syntynyt epäoikeutettu velka”, 
sanoo kampanjavastaava Heidi 
Torsti.

Changemakerin Velan vangit 
-kampanja keskittyy niin kutsuttuun 
Proyecto Finlandia -tapaukseen, 
jossa Suomi tuki Instrumentarium-
Medko Medicalin sairaalalaitevien-
tiä Costa Ricaan korkotukiluotoilla 
vuosina 2001-2003. Velka on epäoi-
keutettua, sillä sairaalalaitteet osoit-
tautuivat ylihintaisiksi ja tarpeetto-

miksi. Hanke kyseenalaistettiin jo 
ennakkoselvityksissä ja on tuomittu 
jälkeenpäin. Suomi ei ole kuitenkaan 
myöntänyt tehneensä hankkeessa 
virhettä.

Kuopion tempaus oli osa Chan-
gemakerin valtakunnallista viikon-
lopputapahtumaa Rautavaaralla.

Changemaker on Kirkon Ulko-
maanavun yhteydessä toimiva ver-
kosto, joka tarjoaa vapaaehtois- ja 
vaikuttamistoiminnan mahdolli-
suuksia kehityskysymyksistä kiin-
nostuneille nuorille.

puhe Jumalasta kadonnut, ja voiko 
Jumala puhua kirjan kautta myös 
nykyihmiselle.

”Jumalasta puhuminen on ny-
kyihmiselle usein vaikeaa ja ehkä 
hieman noloakin. Jumala kuiten-
kin puhuu Sanassaan Raamatussa. 
Monet ovat kohdanneet Hänet myös 
kristillisen kirjan sivuilla. Haluam-
me kannustaa ihmisiä tarttumaan 
kristilliseen kirjaan ja puhumaan 
luontevasti uskosta ja Jumalasta”, 

toteaa Kristillisten kustantajien 
hallituksen puheenjohtaja Minna 
Saarelma-Paukkala, joka toimii 
myös Suomen Lähetysseuran kus-
tannusjohtajana.

Kristilliset kustantajat ry on 
lähestynyt viikon merkeissä kirja-
kauppoja, kirjastoja ja eri kirkkojen 
seurakuntia. Seurakuntia kannus-
tetaan järjestämään kristilliseen 
kirjaan liittyviä tilaisuuksia esimer-
kiksi yhdessä paikallisen kirjaston 
tai kirjakaupan kanssa. 
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Tuomiokirkko

Tuomiokirkko
Tuomiokirkko avoinna tutustumista ja 
hiljentymistä varten klo 10-15, lisäksi 
perjantaina 18-23. 
p. 040 4848 256
Pääsiäisajan ehtoollinen ke 13.4. klo 
19. Lauri Kastarinen. Györin ystävyys-
seurakunnan nuoret esiintyvät.
Eläkeläisjärjestöjen paastonajan 
kirkkojuhla pe 15.4. klo 13. 
Ei perjantaimessua pe 15.4. klo 19. 
EI urkutuokiota la 16.4. klo 15. 
Palmusunnuntain perhemessu su 
17.4. klo 10. Saarnan toteuttaa kehitys-
vammaisten näytelmäryhmä, liturgia 
Olli Viitaniemi, kanttorina Pertti Rusa-
nen, urkurina Anu Pulkkinen, Jaakko 
Pöyhönen, rummut. 
J.S.Bach: Johannes-passio su 17.4. 
klo 18. Kapellimestari: Atso Almila Kuo-
pion Tuomiokirkon Kamarikuoro, Ka-
mariorkesteri, Anu Pulkkinen (urut) 
Kuoron valmennus: Pertti Rusanen. 
Solistiti: Anssi Hirvonen (evankelista, 
tenoriaariat), Johanna Rusanen-Karta-
no (sopraanoaariat), Marjatta Airas 
(alttoaariat), Ville Rusanen (Pietari, Pi-
latus), Janne Sundqvist (bassoaariat), 
Pertti Rusanen (Jeesus), Kari Rautsi 
(Servus), Marja-Leena Vuori (Ancilla). 
Johannes-passion esitys on omistettu 
Kuopion Tuomiokirkon Kamarikuoron 
pitkäaikaisen laulajan ja puheenjohta-
jan, viime kesänä edesmenneen rovas-
ti Oiva Voutilaisen muistolle. Ohjelma 
15/8 euroa.
Kehitysvammaisten urkutuokio ja 
ehtoollinen ma 18.4. klo 10. Ilpo Ran-
nankari, Anna-Sofia Olkkola ja Anu 
Pulkkinen.
Ylös Jerusalemiin-kuvaelma ja eh-
toollinen ma 18.4. klo 12. Lauri Kasta-
rinen, kanttorina Pertti Rusanen, urku-
rina Anu Pulkkinen, Tuomiokirkon 
päiväkuoro. 
Hiljaisen viikon ehtoollinen ma 18.4. 
klo 19. Lauri Kastarinen.
Hiljaisen viikon aamuehtoollinen ke 
20.4. klo 7.30. Liisa Penttinen ja Anu 
Pulkkinen.
Ylös Jerusalemiin -kuvaelma ke 20.4. 
klo 14.30. 
Taizémessu (Viikkomessu) ke 20.4. 
klo 19. Sari Kärhä, Pirjo Rissanen ja Anu 
Pulkkinen. Marika Heiskanen, klarinet-
ti.
Koululaisten pääsiäishartaudet to 
21.4. klo 9. klo 11 ja klo 12.15. Satu Kar-
jalainen, Pirjo Rissanen ja Anna Kosola.
Kiirastorstain messu to 21.4. klo 19. 
Saarna Ilpo Rannankari, liturgia Sari 
Kärhä, kanttorina Pertti Rusanen, urku-
rina Anna Kosola, Tuomiokirkkokuoro 
ja Tuomiokirkon päiväkuoro.
Pitkäperjantain sanajumalanpalve-
lus pe 22.4. klo 10. Saarna Olli Viitanie-
mi, liturgia Lauri Kastarinen, kanttori-
na Pertti Rusanen, Tuomiokirkkokuoro.
Rukoushetki Kristuksen hautaami-
sen muistoksi ja Ylös Jerusalemiin 
-kuvaelma pe 22.4. klo 18. Olli Viita-
niemi ja Anna Kosola.
Urkutuokio ja rukoushetki la 23.4. 
klo 15. Anna Kosola ja Liisa Penttinen.
Pääsiäisyön messu la 23.4. klo 23. 
Saarna Lauri Kastarinen, liturgia Satu 
Karjalainen, kanttorina Pertti Rusanen, 
urkurina Anna Kosola, Tuomiokirkon 
Kamarikuoro, nuoret. 
Pääsiäispäivän messu su 24.4. klo 10. 
Saarna Liisa Penttinen, liturgia Ilpo 
Rannankari, kanttorina Pertti Rusanen, 
urkurina Anna Kosola, Tuomiokirkon 
Päiväkuoro ja Tuomiokirkkokuoro, Ta-
pani Heiskanen, trumpetti.
2. pääsiäispäivän messu ja Ylös je-
rusalemiin -kuvaelma ma 25.4. klo 
10. Liturgia Liisa Penttinen, kanttorina 
Pertti Rusanen, urkurina Anna Kosola.
Kansainvälinen messu ma 25.4. klo 
14. 
Viikkomessu ke 27.4. klo 19. Mikko 
Väisänen (saarnanäyte).
Perjantaimessu pe 29.4. klo 19. 
Urkutuokio la 30.4. klo 15. 
Runolaulumessu su 1.5. klo 10. Saar-
na pastori Satu Karjalainen, liturgia 
rovasti, MuT Pekka Vapaavuori. Musii-
kin toteutus Sibelius-Akatemian Kuo-
pion osaston ja Pohjois-Karjalan am-

mattikorkeakoulun yhteistyönä, johta-
jana kansanlaulaja MuT Sanna Kurki-
Suonio. YLE Radio 1 nauhoittaa mes-
sun, joka lähetetään su 24.7.
Viikkomessu ke 4.5. klo 19. Liisa Pent-
tinen.

Keskusseurakuntatalo 
Suokatu 22 
Seurakuntamestarit p. 040-4848 259
Eläkeläisten virkistyspäivä ke 13.4. 
alkaen klo 11 raamattutunnilla, Olli Vii-
taniemi. Iltapäivällä musiikkiohjelmaa. 
Lounas ja kahvi 6 €.
Torstaiseurat to 14.4. klo 18 kerho-
huone Samuli.
Lähetysmyyjäiset pe 15.4. klo 10.30. 
Myytävänä leivonnaisia, ruokia ja käsi-
töitä. Arpajaiset. 
Raamattupiiri ti 26.4. klo 17. Olli Viita-
niemi, kerhohuone Aaron, Suokatu 22 C. 
Eläkeläisten virkistyspäivä ke 27.4. 
klo 11. Raamattutunti ”Kristus on ylös-
noussut”, pastori Olli Viitaniemi. 
Torstaiseurat to 28.4. klo 18 kerho-
huone Samuli. 
Vappujuhla su 1.5. klo 12. Mukana ni-
mikkolähetti Kati Kemppainen. Musiik-
kiohjelmaa. Mieskuoro Puijon Laulu. 
Kahvit, sima ja munkkeja lähetystyön 
hyväksi.
Keskikaupungin palvelupiiri ke 4.5. 
klo 13. kerhohuone Eetu.

Inkilänmäen  
seurakuntatalo 
Inkiläntie 7 
Emäntä p. 040-4848 273
Lasten pääsiäiskirkko ke 13.4. klo 10. 
Györin ystävyysseurakunnan nuoret 
esiintyvät.
Inkilänmäen palvelupiiri ke 13.4. klo 
13. Pääsiäisajan ruuat Raamatussa, 
Lauri Kastarinen. 
Pääsiäismyyjäiset yhteisvastuun 
hyväksi la 16.4. klo 10-13. Leivonnai-
sia, käsi- ja savitöitä, kirppari ja arpajai-
set. 
Palmusunnuntain messu su 17.4. klo 
12. Saarna Satu Karjalainen, liturgia Olli 
Viitaniemi, kanttorina Anu Pulkkinen, 
Maranata-kuoro.
Hiljaisen viikon ehtoollinen ja Ylös 
Jerusalemiin -kuvaelma ti 19.4. klo 
18. Olli Viitaniemi ja Anu Pulkkinen.
Raamattupiiri ti 26.4. klo 16.30. Liisa 
Penttinen.
Inkilänmäen palvelupiiri ke 27.4. klo 
13. Kuopion seudun omaishoitajat ja 
läheiset ry:stä Pirkko Kuukkanen.

Mummon mökki 
Puijonkatu 10
Avoinna ma-to klo 11-15. Mökki kiinni 
21.4.-25.4.2011. 
p. 040 4848 272
Hiljaisen viikon hartaushetki ke 
20.4. klo 13. Liisa Penttinen.
Papin päivä ti 26.4. klo 13. Olli Viita-
niemi.
Puuropäivä ma 2.5. klo 11. Tarjolla 
perunapuuroa.

Nuoret
Nuortenilta to 14.4. klo 18. Keskusseu-
rakuntatalo, Suokatu 22 E. 
Ei nuorteniltaa to 21.4. klo 18. Hiljai-
nen viikko. 
Pääsiäisyön messu la 23.4. klo 23. 
Tuomiokirkossa.
Nuortenilta to 28.4. klo 18. Keskus-
seurakuntatalo, Suokatu 22 E. 

Lähetys
Lähetysmyyjäiset pe 15.4. klo 10.30. 
Keskusseurakuntatalolla, Suokatu 22. 
Myytävänä leivonnaisia, ruokia ja käsi-
töitä. Arpajaiset. 

Muuta
Ehtoolisjumalanpalvelus ke 20.4. klo 
13. Suokadun palvelutalossa, Suokatu 
6. Lauri Kastarinen, Pirjo Litmanen ja 
Anu Pulkkinen.

Perhetyö
Lukupiiri su 17.4. klo 16. Keskusseura-
kuntatalo, Suokatu 22 E.
Naisten lenkkipiiri ma 18.4. klo 18. 
Poukamassa. Lenkkeily, sauna, iltapala 
ja iltahartaus. Piirin vetäjänä Pirjo Ris-
sanen p. 040-4848252.
Ei perhekerhoa ti 19.4. klo 9.30. Kes-
kusseurakuntatalolla eikä ke 20.4. Inki-
länmäen seurakuntatalolla. Hiljainen 
viikko.

Perhekerho ti 26.4. klo 9.30-11 ”Em-
mauksen tiellä” Keskusseurakuntatalo, 
Suokatu 22.
Perhekerho ke 27.4. klo 9.30-11 ”Em-
mauksen tiellä” Inkilänmäen seurakun-
tatalo, Inkiläntie 7.
Naisten lenkkipiiri ma 2.5. klo 18. 
Poukamassa. Lenkkeily, sauna, iltapala 
ja iltahartaus. Piirin vetäjänä Pirjo Ris-
sanen puh. 040-4848252.
Perhekerho ti 3.5. klo 9.30-11 ”Äitien-
päivä” Keskusseurakuntatalo.
Perhekerho ke 4.5. klo 9.30-11 ”Äitien-
päivä” Inkilänmäen seurakuntatalo.

Pyhäkoulu
Pyhäkoulu su 17.4. klo 17. Hermanni-
naukion Sibelius-Akatemian tiloissa, 
Hermanninaukio 3. 

Kastetut
Ninni Helinä Kantelinen, Emma Katerii-
na Hukkanen, Ella Ilona Tarvainen, Ee-
lis Vilho Valtteri Gustafsson, Tiia Ida 
Anniina Miettinen, Tauno Eemeli 
Huuskonen, Roni Mikael Nieminen.

Kuulutetut
Vesa Matti Lyyra ja Ulla Leena Johanna 
Lamminaho, Petri Kustaa Venesmaa ja 
Sari Sinikka Grönlund.

Kuolleet
Elsa Kumpulainen 86 v, Yrjö Johannes 
Immonen 86 v, Sirkka Annikki Wiljasa-
lo 90 v, Tapani Tapio Länsivuori 70 v, 
Pauli Tapio Kekäläinen 62 v, Armas Eli-
as Rouvinen 92 v, Aune Maria Väisänen 
103 v, Sulo Olavi Vartiainen 89 v, Lin-
nea Rakel Viemerö 83 v, Arvo Johannes 
Tirkkonen 74 v, Teuvo Olavi Törrönen 
82 v, Ahti Angelo Niiranen 86 v, Aili 
Kirsti Toivanen 76 v, Sirkka Liisa Ryynä-
nen 81 v, Erkki Olavi Mauranen 74 v.

A l av a

Alavan kirkko 
Keihäskatu 5 
p. 040 4848 298
Rauhanyhdistyksen pääsiäislaulu-
kirkko ke 13.4. klo 19. 
Palmusunnuntain perhekirkko su 
17.4. klo 10. Saarnaa Sanna Husso, litur-
gina Pirjo Kuula, kanttorina Leila Savo-
lainen, lapsikuoro, Alavan ja Lehtonie-
men päiväkerholaiset. Messun jälkeen 
ruokailu (vapaaehtoinen maksu) seu-
rakuntasalissa. Mahdollisuus askarrella 
pääsiäiskoristeita kirkon alasalissa. 
Tuomasmessu su 17.4. klo 18. Saarnaa 
Tarja Säynevirta. 
Pääsiäiskuvaelma ma 18.4. klo 9.30. 
Hiljaisen viikon ehtoolliskirkko ja 
kirkkokahvit ti 19.4. klo 12. Hannu 
Koskelainen, Sirpa Pesonen ja Ossi Jau-
hiainen. 
Luukas-passio ti 19.4. klo 19. säv. Juk-
ka Kankainen. Alavan kirkkokuoro, Erk-
ki Holopainen (Jeesus), Pekka Leskelä 
(evankelista), Riikka Tuura (urut), musii-
kinjohto Ossi Jauhiainen. Ohjelma 10 
€. 
Kiirastorstain ehtoolliskirkko to 
21.4. klo 19. Matti Sihvonen, Hannu 
Koskelainen, Heikki Kemppainen, Leila 
Savolainen ja nuoret. 
Pitkäperjantain jumalanpalvelus pe 
22.4. klo 10. Saarnaa Hannu Koskelai-
nen, liturgina Sanna Husso, kanttorina 
Leila Savolainen, Zipporim-kuoro. 
Pääsiäisyön Taizé-messu la 23.4. klo 
22. Sanna Husso, Ossi Jauhiainen, IYF-
nuoret.
Pääsiäispäivän messu su 24.4. klo 10. 
Saarnaa Pirjo Kuula, liturgina Juha Vä-
limäki, kanttorina Ossi Jauhiainen. 
2. pääsiäispäivän messu ma 25.4. klo 
10. Saarnaa Juha Välimäki, liturgina 
Heikki Kemppainen, kanttorina Ossi 
Jauhiainen. 
Popo Salamin levyn julkistamiskon-
sertti to 28.4. klo 19. 
Messu su 1.5. klo 10. Saarnaa Salla 
Tyrväinen, liturgina Pirjo Kuula, kant-
torina Ossi Jauhiainen. 

Alavan seurakuntakeskus 
Keihäskatu 5 B 
Muistatko? -piiri ti 26.4. klo 13. kirkon 

Antin Piha ja Kiinteistö Apu
www.antinpihajakiinteistoapu.fi

• Mökkitalkkaripalvelut • Pihapuiden kaadot sekä aitojen 
leikkaukset, havujen hoito • Vesirännien puhdistukset

• Lehtien haravoinnit / lehtien puhallukset 
sekä pihan keväthuolto.
p. 050 575 3410

Kuopion kesäyliopisto 
puh. 044 746 2840 

KESÄOPINTOJA KUOPIOSSA
Intercultural Studies 25 op (JY)
Kasvatustieteen perusopinnot 25 op (Uef)
Runsaasti eritasoisia kielikursseja: englanti, espanja, italia, japani, 
kiina, ranska, ruotsi, saksa, suomi, venäjä, viittomakieli ja viro
Lisätietoja ja ilmoittautumiset: www.kuopionkesayliopisto.fi

Tule GRADUSPARRAUSRYHMÄÄN,
jos gradusi on keskeytynyt tai viivästynyt. Uusi ryhmä alkaa 27.8.
Lisätietoja ja ilmoittautumiset: http://bit.ly/guibOT

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

Kodin Kukkapalvelu
Kuninkaankatu 26, keskusta •  p. 2612 438

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

Kukka ja Sidonta Floretta Ky
Kauppakatu 63, keskusta •  p. 2811 655  •  MA-PE 9-18, LA-SU 9-15 

•  www.floretta.fi

Kukkanen
 K-Citymarket, kauppakeskus  •  p. 3613 802  •  MA-PE 9-20, LA 9-18

K-Citymarket, Päiväranta  •  p. 3633 288  •   MA-PE 9-20, LA 9-18  
Linja-autoasema  •  p. 2616 196  •  JOKA PÄIVÄ 8-19

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

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

•  MA-PE 9-18, LA 9-15, SU 10-15

Siilinjärven Kukka- ja hautauspalvelu
Viertotie 7, Siilinjärvi • p. 4621 253, 0400-576 249

•  MA-PE 9-17, LA 8-14, SU 9-14

Tarhurin Kukka ja Sidonta
Männistön Ostoskeskus  •  p. 2622 821  •  MA-PE 9-17, LA-SU 9-15

Sielunhoito-
terapia 
SYDÄN-
JUURI

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

KANSANPARANNUSTA
Hoidan perinteisellä

JÄSENKORJAUKSELLA
mm. niska-, selkä-,
olkapää- ja lihas-

vaivoja, esim. iskias
tenniskyynärpää,

penikkatauti.
JORMA VIRTANEN

044 517 8848
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Joh. 12:1-8 

Siksi tämä tuhlaus

Taide, sivistys ja uskonto eivät 
tuota sijoittajalleen. Miksi siis 
rakentaa katedraaleja, kun sa-
malla hinnalla voisi palkata 

käsiä ja jalkoja sairaiden ja köyhien 
avuksi? Mitä tuhlausta, arvostelee 
valveutunut sijoittaja.

Romaniheimo järjestää hau-
tajaiset, ja juhlat paisuvat. Rahat 
kootaan monesti eri tahoilta. Mitä 
tuhlausta, arvostelee rahan arvon 
tunteva säästäjä.

Brasiliassa tavalliset häät taval-
lisessa perheessä. Kutsutaan tuhat 
häävierasta. Kootaan rahat pienistä 
puroista, velkaannutaankin ja juhli-
taan useampi päivä. Mitä tuhlausta, 
neuvoo tv-sohvaltaan maailmaa tul-
kitseva moralisti. 

”Maria otti täyden pullon aitoa, 
hyvin kallista nardusöljyä, voiteli 
Jeesuksen jalat ja kuivasi ne hiuk-
sillaan.” Panna nyt kymmenien tai 
satojen päivien ansio voiteeseen ja 

tuhlata se kerralla halpoihin jalkoi-
hin! Mikä tuhlaus, sanoo Juudas. 

Mitä lähempänä pyhää temp-
peliä Jerusalemissa, sitä varmempi 
tieto oikeasta ja väärästä ja sitä 
tarkkaavammin seurataan elämän-
tapaa. Juhlitaan ja eletään sääntöjen 
ohjaamina. Kaukana ovat Kaanaa ja 
Magdala. 

Mitä kauempana pyhästä kau-
pungista, sitä vähemmän tarkkaavia 
silmiä. Nainenkin kelpaa aterialla 
palvelemaan vieraita kuten Mart-
ta. Maalla eletään mutkattomasti. 
Sieltä Vapahtaja löysi ystävänsä ja 
hengenheimolaisensa.

Mutta kaikkea tarvitaan. Kuo-
lettavaa moralismia ristiinnaulitse-
maan elämän Herraa, ahneutta ja 
petollisuutta nostamaan vilpittö-
myys pilkattavaksi, jäykkiä ihmis-
ten laatimia sääntöjä alistamaan 
omiatuntoja. 

Jumala tarvitsee Juudaksen. Ju-

mala nostaa näkyviin synnin, kuole-
man ja pahan, koska Jumalan pelas-
tava teko kyntää syvältä ja kääntää 
elämän juurimutiaan.  

”Koko huone tuli täyteen voi-
teen tuoksua.” Maailmassa leviää 
armo ja rakkaus tuhlaten itseään 
kuin narduksen tuoksu. Kun van-
haa maailmaa ja ihmistä haudataan, 
tuoksuu ajassa jo iankaikkisen elä-
män nardus.

Hannu Komulainen 
Kirjoittaja on  
Järvi-Kuopion 

seurakunnan kappalainen.

Joonas Vähäsöyrinki

alasalissa. Keskustelua historiasta ja yh-
teiskunnallisista asioista. 
Kirjallisuuspiiri to 28.4. klo 14. Kirja: 
Laila Bunn, Lastenreki. Laila Bunn vie-
railee. Yht.henk. Aino Mikkonen p. 040 
7071 499. 
Eläkeläisten päiväpiiri to 3.5. klo 12 
seurakuntasalissa. Ruokailu. 

Neulamäen kirkko 
Vesurikuja 4
p. 040 4848 311
Musiikillinen pääsiäisateria ”kohti 
Jerusalemia” la 16.4. klo 14. Kirkossa 
klo 14 konsertissa israelilaista musiikkia 
esittävät Zipporim-kuoro, johtajana 
Leila Savolainen, Ari Lahtinen, Jarmo 
Hallikainen sekä Hanna Eskel-Koistinen. 
Koreografia, Hanna Kahrola, kuvat Ari-
ela Toivanen. Konsertti on kuoron val-
mistautumiskonsertti kevään Israelin 
matkaa varten. Aterialipun ennakkoon 
varanneille ruokailu n. klo 15 konsertin 
jälkeen. Järj. Alavan seurakunta ja Zip-
porim-kuoro.
Palmusunnuntain messu su 17.4. klo 
13. Saarnaa Sanna Husso, liturgina Pirjo 
Kuula, kanttorina Leila Savolainen. Kirk-
kokahvit. 
Pääsiäiskuvaelma, hiljaisen viikon 
ehtoolliskirkko ja arkinen ateria ke 
20.4. klo 10.30. Sanna Husso, Ulla Turu-
nen. 
Messu su 1.5. klo 13. Saarnaa Salla Tyr-
väinen, liturgina Pirjo Kuula, kanttorina 
Ossi Jauhiainen. Kirkkokahvit. 

Särkiniemen seurakuntatalo 
Särkiniementie 20
p. 040 4848 307 
Pääsiäisaskarteluilta ke 13.4. klo 
17.30. Kaikki yhdessä askartelemaan 
vauvasta vaariin mummosta mukulaan. 
Kahvio Yhteisvastuun hyväksi. 
Pääsiäismyyjäiset la 16.4. klo 11. Yh-
teisvastuun hyväksi myytävänä pääsi-
äisleivonnaisia ja -koristeita sekä piira-
koita. Hernekeittoa paikan päällä syötä-
väksi ja omiin astioihin, kahvit. Myyjäi-
set aloitamme hartaushetkellä kirkossa. 
Pääsiäiskuvaelma, hiljaisen viikon 
ehtoolliskirkko ja arkinen ateria ti 
19.4. klo 10.30. Juha Välimäki, Sisko Lai-
tinen. 
Pääsiäispäivän messu su 24.4. klo 13. 
Saarnaa Pirjo Kuula, liturgina Juha Väli-
mäki, kanttorina Ossi Jauhiainen. 

Diakonia
Diakoniatoimiston Alavan ajanvaraus-
vastaanotto ke klo 9-11, Liisa Tiilikainen 
p. 040 4848 324, Särkiniemen ajanva-
rausvastaanotto ti klo 9-11, Sisko Laiti-
nen p. 040 4848 326, Neulamäen ajan-
varausvastaanotto to klo 9-11 Ulla Turu-
nen p. 040 4848 325. 

Perhetyö
Perhekerhot klo 9.30. Viikolla 16 Ala-
valla ei kerhoa, Neulamäessä, Särkinie-
messä ja Lehtoniemessä Kevättä rinnas-
sa. 4.5. Retkipäivä. 

KASTETUT
Weeti Harald Berlin, Janica Anita Harti-
kainen, Aada Lotta Sofia Puustinen, Lil-
ja Ester Talvikki Pekonen, Samuel Lassi 
Soininen, Onni Aleksi Hassinen, Erik 
Urho Allan Mikkonen, Kerttu Katariina 
Räsänen, Sofianna Maria Kamunen, Sel-
ja Alisia Savolainen, Joona Eemil Hytti.

KUOLLEET
Pirjo Kyllikki Miettinen 56 v, Aini Lovisa 
Tuomainen 92 v, Vieno Maria Törrönen 
88 v, Kalervo August Ronkainen 87 v, 
Kaija Tytti Kaarina Myöhänen 81 v, Tau-
no Kalevi Kainulainen 67 v.

Ka l l ave s i

Kallaveden kirkko 
Rauhalahdentie 21
p. 044-4848 336
Palmusunnuntain messu ja syysripa-
rin konfirmaatio su 17.4. klo 10. Saarna 
Milla Huttunen, liturgina Lauri Kastari-

nen ja Anna-Mari Linna.
Seurakuntailta ma 18.4. klo 18.30. Kal-
laveden kirkon koulutussalissa. Hiljai-
sen viikon ahtikirkko - Jeesus Getsema-
nessa Joh. 18:1-27.
Hiljaisen viikon ahtikirkko ma 18.4. 
klo 19. Saarna Esko Konttinen, liturgia 
Veli Mäntynen ja kanttorina Seppo Kir-
kinen.
Nuorten ahtikirkko ti 19.4. klo 19. 
Saarna Petteri Hämäläinen, liturgia 
Anni Tanninen ja kanttorina Jarkko 
Maukonen ja Luomus-kuoro.
Seppo Pänkäläinen: Luukas-passio 
ke 20.4. klo 19. Esittäjinä Sola Gratia 
-kuoro ja Kallaveden kirkkokuoro Anna-
Mari Linnan johdolla, Joona Saraste 
evankelista, Arto Löppönen Jeesus ja 
Vesa Kajava urut.
Kiirastorstain messu to 21.4. klo 19. 
Saarna Matti Pentikäinen, liturgia Raili 
Rantanen, kanttoreina Anna-Mari Linna 
ja Richard Nicholls.
Pitkäperjantain sanajumalanpalve-
lus pe 22.4. klo 10. Saarna Esko Kontti-
nen, liturgia Veli Mäntynen, kanttorina 
Anna-Mari Linna ja kirkkokuoro.
Perheiden pääsiäinen ma 25.4. klo 16. 
Raili Rantanen, Juha Määttä, Richard 
Nicholls ja lapsikuoro, Tuula Hoffrén, 
Rytkyn ja kirkon päiväkerholaiset oh-
jaajineen.
Kaikenikäisten kansainvälinen mes-
su ja vappupippalot la 30.4. klo 17. 
”Vappuilo kateissa” Täältä sen voisi löy-
tää... Tervetuloa isot ja pienet mukaan 
- ikään, sukupuoleen tai ilmapallon vä-
riin katsomatta! Yhteiseen nyyttäripöy-
tään voit tuoda makeaa purtavaa jaet-
tavaksi. Mahdollisuus osallistua Yhteis-
vastuuseen. 
Messu su 1.5. klo 10. Saarna Veli Mänty-
nen, liturgia Raili Rantanen ja kanttori-
na Seppo Kirkinen.
Seurakuntailta ma 2.5. klo 18.30. Kalla-
veden kirkon koulutussalissa. Suuri Ka-
lansaalis, Joh. 21:1-14.

Petosen seurakuntatalo 
Pyörönkaari 21
p. 040-4848 345
Raamattuilta ke 13.4. klo 18.30. Paatu-
mus, kilvoittelu ja parannuksenteko 
-vanhanaikaistako?
Parisuhteenpalikat - tapahtuma la 
16.4. klo 16. Aiheena ”Tunteet”, alustaa 
Kirsi ja Markku Virta. Lastenhoito järjes-
tetty. Kahvitarjoilu.
Palmusunnuntain messu su 17.4. klo 
16. Anni Tanninen ja Anna-Mari Linna.
Raamattuilta ke 27.4. klo 18.30. Uskon 
omalla tavallani! Usko on yksityisasia! 
Tarvitaanko kirkkoa tai seurakuntaa?
Aikuisten takkailta ke 4.5. klo 18.30 
seurakuntatalon takkahuoneessa. Vas-
tuuhenkilönä Alvar ja Terttu Savallam-
pi.

Vehmasmäen kappeli 
Sotkanniemi 15
p. 040-4848 351
Pääsiäispäivän messu su 24.4. klo 13. 
Juha Määttä ja Richard Nicholls.

Hirvilahden kappeli 
Länsirannantie 2410
p. 017-3629 205
2. pääsiäispäivän messu ma 25.4. klo 
10. Raili Rantanen ja Richard Nicholls.

Karttulan kirkko 
Kirkkotie 23
p. 040-4848 545
Kiirastorstain messu to 21.4. klo 19. 
Saarna Reijo Mustonen, liturgia Mikko 
Väisänen ja kanttorina Anne Keränen ja 
Iltatuuli-lauluryhmä.
Pitkäperjantain sanajumalanpalve-
lus pe 22.4. klo 10. Reijo Mustonen, 
Anne Keränen ja kirkkokuoro.
Pääsiäispäivän messu su 24.4. klo 10. 
Mikko Väisänen, Anne Keränen ja kirk-
kokuoro.
Messu su 1.5. klo 10. Saarna Jorma 
Huusko, liturgia Mikko Väisänen ja kant-
torina Anne Keränen. Lehtomäenkodin 
kutsujumalanpalvelus. Vappulounas ja 
päiväjuhla seurakuntakodilla. Lähetys-
työ.

Karttulan seurakuntakoti 
Kissakuusentie 14
p. 040-4848 547
Palvelupäivä ke 13.4. klo 10. Vieraana 
Matti Pentikäinen.
Rukouksen talon rukousilta ma 25.4. 
klo 18. 
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Verenluovutus pe 29.4. klo 13. Voit 
käydä luovuttamassa klo 19.30 asti.

Syvänniemen pappila 
Kuttajärventie 6
p. 040 4848 548
Pääsiäisaskarteluilta perheille ke 
13.4. klo 17.30. 

Nuoret
Nuortenilta to 14.4. klo 18. Kallaveden 
kirkolla. Meidän puolestamme.
Nuorten ahtikirkko ti 19.4. klo 19. 
Kallaveden kirkossa. Saarna Petteri Hä-
mäläinen, liturgia Anni Tanninen ja 
kanttorina Jarkko Maukonen ja Luo-
mus-kuoro.
Nuortenilta to 28.4. klo 18. Kallaveden 
kirkolla. Rakkaus.
Nuortenilta to 5.5. klo 18. Kallaveden 
kirkolla. Jeesus hoitaa.

Musiikki
Lauluhetki ti 3.5. klo 13.30. Liisanpi-
hassa. Anne Keränen.

Lähetys
Lähetysaskartelut ma 18.4. klo 18. 
Kevään viimeinen kokoontuminen Pe-
tosen seurakuntatalolla.
Naisten lähetyslöylyt ke 27.4. klo 18. 
Rytkyllä. Lähtö kirkolta klo 17.30 ja Pe-
toselta klo 17.35. Osallistumismaksu 5 
€. Saunomisen lisäksi kevyt iltapala ja 
asiaa lähetyksestä. Mukana nimikkolä-
hetti Tiia Juzi.

Diakonia
Leväsen kammari ma18.4. klo 12.30-
14 Leväsen palvelukeskuksessa. Kam-
marissa voi tutustua uusiin ihmisiin ja 
juoda kupin kuumaa. Kädentaidot, Arja 
Mielikäinen.
Varttuneen väen ahtikirkko ke 20.4. 
klo 12. Saarna Raili Rantanen, liturgia 
Esko Konttinen, kanttorina Anna-Mari 
Linna ja seniorikuoro.
Hyvän hoidon päivät Omaishoitajille, 
hoidettaville ja kyytipalvelua käyttävil-
le ke 27.4.klo 10.30- 14.30 Rytkyn leiri-
keskuksessa. Kevään kohinaa, kukkais-
hetki. Mukana pastori Raili Rantanen. 
Ohjelmaan kuuluu mukavaa yhdessä 
oloa ja lounas (5 €). Ilmoittautumiset 
Maaritille p. 040-4848 369 tai Riitalle p. 
040-4848 370 tai diakoniatoimistoon 
p. 040-4848 332.
Leväsen kammari ma 2.5. klo 12.30-14 
Leväsen palvelukeskuksessa. Kamma-
rissa voi tutustua uusiin ihmisiin ja juo-
da kupin kuumaa. Kiitos lauluin kohti 
kesää, Arja Mielikäinen ja Maarit Kirki-
nen.
Diakonia- ja lähetystyön vapaaeh-
toisväen kiitosretki Karttulaan su 
22.5. Lähtö Kallaveden kirkolta klo 9. 
Osallistumme messuun, jonka jälkeen 
lounas ja kiitosjuhla seurakuntakodilla. 
Ilmoittautuminen 13.5. mennessä seu-
rakunnan toimistoon Eija Räsäselle p. 
040-4848 327. 
Diakoniatyön järjestämä kevätretki 
ke 25.5. Järvi-Kuopion alueelle. Lähtö 
klo 9 ja paluu klo 16. Ilmoittautumiset 
16.5. mennessä Petosen diakoniatoi-
mistoon ma ja ke klo 9-10 p. 040-4848 
333 tai Kallaveden kirkon diakoniatoi-
mistoon ma ja to klo 9-10 p. 040-4848 
332. Retken hinta 10 €. Retki on tarkoi-
tettu Kallaveden seurakunnan alueella 
asuville.  

Muuta
Leväsen messu ti 19.4. klo 13.30. Esko 
Konttinen, Anna-Mari Linna ja seniori-
kuoro.
2. Pääsiäispäivän Kyläkirkko ma 
25.4. klo 10. Airakselan koululla. Reijo 
Mustonen.
Lasten ja perheiden vapputapahtu-
ma la 30.4. klo 18. Hermannintalolla. 
Järjestäjinä Karttulan alueen seurakun-
nat ja Syvänniemen Kyläyhdistys.
Siioninvirsiseurat su 1.5. klo 18. Ryt-
kyn leirikeskuksessa.

Perhetyö
Perheen Pyhän perhejumalanpalve-
lus su 17.4. klo 16. Pihkainmäen koulul-
la. Messussa mukana Tuija Soini, Anne 
Keränen, Petteri Hämäläinen ja maa-
hanmuuttajien lauluryhmä.
Kirkkomuskari su 17.4. klo 17. Kurki-
mäessä kerhohuoneella.
Perhekerhot eivät kokoonnu viikol-
la 16.
Perhekerhot kokoontuvat seuraavas-

ti: Petosen seurakuntatalolla ja Valo-
harjulla tiistaisin klo 9.30-11, Kallave-
den kirkolla, Jynkänvuoren kerhohuo-
neella ja Kurkimäessä (Kurkipirtti)  kes-
kiviikkoisin klo klo 9.30-11.
Taidetiistai ti 26.4. klo 9.30. klo 9.30-
11.30 ja 13-15.
Taidetiistai ti 3.5. klo 9.30. klo 9.30-
11.30 ja 13-15.
Kummileiripäivä la 7.5. klo 11. Kut-
summe Teidät 4-8-vuotiaiden kummit 
yhdessä kummilapsenne kanssa leiri-
päivään Hirvijärven leirikeskukseen. 
Hinta sisältää lounaan, päiväjuoman ja 
päivällisen 10 € kummilta, kummilapsi 
ilmaiseksi. Päivä päättyy klo 18.30. Il-
moittautumiset tiistai 19.4. klo 16 men-
nessä Tuija Soini p. 040-4848 543 tai 
sähköpostilla tuija.soini@evl.fi.

Piirit
Niemisjärven olotila ti 26.4. klo 11.30. 
Niemisjärven kylätalossa. Mukana Riit-
ta Reima.
Kaislastenlahden päiväpiiri ti 26.4. 
klo 13. Aatulassa, Valto Lapveteläisellä, 
Makkarapurontie 48. Esko Konttinen.

Aikuistyö
Sanan ja rukouksen ilta ke 13.4. klo 
18. Karttulan vapaakirkossa.
Rukoushetki to 14.4. klo 13. Marinpi-
hassa. Osmo Rissanen. Mukana Airak-
sela-Koskenkylän seurakuntapiiri.
Rukoushetki to 14.4. klo 14. Lerikanpi-
hassa. Osmo Rissanen. Mukana Soin-
lahti-Virmaanpään seurakuntapiiri.
Miesten lenkkipiiri to 14.4. klo 17.45. 
Niemisjärven kylätalolla. Bussi Karttu-
lan seurakuntakodilta klo 17.15. Bussiin 
pieni maksu.
Ehtoollishetki ke 20.4. klo 12.30. Jaak-
kolassa. Reijo Mustonen ja Anne Kerä-
nen.
Ehtoollishetki ke 20.4. klo 14. Sairaa-
lassa. Reijo Mustonen ja Anne Keränen.
Miesten saunailta ke 20.4. klo 17.30 
Kauko Tiihosella, Mustanlahdentie 290, 
Syvänniemi. Sauna lämmin klo 17.30 
alkaen, keskustelua ja ohjelma alkaa 
noin klo 19. Ottakaa omat makkarat 
mukaan.
Ehtoollishetki to 21.4. klo 13. Lerikan-
pihassa. Reijo Mustonen ja Anne Kerä-
nen.
Ehtoollishetki to 21.4. klo 14. Ainolas-
sa. Reijo Mustonen ja Anne Keränen.
Miesten sauna- ja takkailta pe 29.4. 
klo 18-20 Poukaman leirikeskuksessa. 
Köyhyys Kuopiossa. Hannu Hyvärinen 
kertoo Virvatulen toiminnasta. Osan-
ottomaksu 4 €, johon sisältyy sauna ja 
kevyt iltapala. 
Matka Laatokan Valamoon 30.5.-
1.6.2011. Matkan hinta on 345 €. Hin-
taan sisältyy bussikuljetus Kuopiosta 
alkaen, majoitus hotelli Sortavala, 2 
yötä aamiaisella/kahden hengen huo-
neessa, Venäjän ryhmäviisumi (suo-
menkansalaisille), Fennian ryhmäva-
kuutus viisumia varten ja Sortavala-
Valamo kokopäivä retki. Matkanjohta-
jana Matti Pentikäinen. Ilmoittautumi-
set Kallaveden seurakunnan toimis-
toon 18.4. mennessä p. 040-4848 327. 

KASTETUT
Jerkka Eemeli Kallio, Aatu Juhani Valt-
teri Martikainen, Kerkko Eevert Kurvi-
nen, Pyry Eemil Valtteri Poikolainen, 
Nooa Veikko Viljami Teir, Elias Valtteri 
Turunen, Maisa Olivia Leikas, Joel Vilja-
mi Paananen, Niko Taisto Tapio Kontti-
nen, Tuomas Mikael Iivarinen, Einar 
Oruetxebarria Kekarainen, Venla Olivia 
Kainu, Milla Emilia Väisänen, Luukas 
Olli Eliel Korteniemi, Leo Elias Korho-
nen, Piitu Olivia Spets, Vilma Aino Jo-
hanna Laulainen, Leevi Jeri Juhani Frö-
berg, Rasmus Henrik Samuel Thurén, 
Ilona Evita Tauriainen, Onni Weikka Sa-
kari Härkönen, Emmi Tinka Vilhelmiina 
Nuutinen, Juha Leo Sakari Jakola, Ven-
la Eerika Tossavainen, Julia Hilja Olivia 
Jolkkonen, Karmen Armiina Seppel.

KUULUTETUT
Marko Antero Mikkonen ja Hanna Elina 
Uosukainen.

KUOLLEET
Milja Annikki Korhonen 77 v.

M ä n n i s t ö

Pyhän Johanneksen kirkko 
Kellolahdentie 8
p. 040 4848 386
Miesten piiri ke 13.4. klo 18-20 takka-
huoneessa.
Markku Hietaharjun urkukonsertti 
ke 13.4. klo 19. 
Yhteislauluhetki to 14.4. klo 12. Heik-
ki Mononen.
Messu ja Kansanlähetyksen kirkko-
pyhä palmusunnuntaina 17.4. klo 10. 
Saarna teol.tri Seppo Väisänen Kansan-
lähetyksestä, liturgia Salla Tyrväinen, 
kanttorina Riitta Matilainen. Kirkko-
kahvit ja lähetystilaisuus.
Rauhanyhdistyksen nuortenpäivien 
iltamessu palmusunnuntaina 17.4. klo 
18. Ari Pelkonen, Teuvo Mononen.
Hyvän Mielen Päivän hiljaisen vii-
kon messu ke 20.4. Ruoka ja kahvi 
kello 11, messu klo 12. Linja-auton 
(Jääskeläisen auto) reitti: Päivärannan-
tie, Citymarketin jälkeinen pysäkki Ket-
tulanlahteen päin klo 9.50, Kaijan pa-
dan pysäkki klo 9.55, Pihlajaharjuntien 
ja Rahusentien risteys klo 10, Kellonie-
men Sale klo 10.05, Itkonniemi (Mal-
minkatu 13 pysäkki) klo 10.10, Sotilas-
pojankadun pysäkki klo 10.15, Teller-
vonkadun pysäkki 10.20, Lönnrotinka-
dun pysäkki (Lönnrotinkatu 11 kohdal-
la) klo 10.25, Pohjolankadun pysäkki 
(Pohjolankatu 28 kohdalla) klo 10.30, 
Killisenkatu ja Pohjolankatua Lönnro-
tinkadulle, Saariaitan pysäkki klo 10.40, 
Pyhän Johanneksen kirkko. Paluu sa-
maa reittiä alkaen klo 13.30. Päivän 
hinta 5 €.
Pääsiäiskuvaelmat lapsille ke 20.4. 
klo 9.30 ja 10.15. 
Sanajumalanpalvelus pitkäperjantai-
na 22.4. klo 10. Saarna ja liturgia Tarja 
Säynevirta, kanttorina Heikki Mono-
nen, kirkkokuoro.
Surumusiikkia Jeesuksen kuolin-
hetkenä pitkäperjantaina 22.4. klo 15. 
Salla Tyrväinen, viulu, Heikki Mononen, 
piano. Pärt, Bach, Messiaen. Vapaa 
pääsy.
Messu pääsiäispäivänä 24.4. klo 10. 
Saarna Salla Tyrväinen, liturgia Unto 
Niskanen, kanttorina Riitta Matilainen.
Perheen pyhäpäivän perhekirkko 2. 
pääsiäispäivänä 25.4. klo 16. Tarja Säy-
nevirta, Riitta Matilainen, lapsikuoro. 
Pääsiäiskuvaelmassa rippikoulujen iso-
sia. Mehutarjoilu.
Ukintuvan Sanan torstai 28.4. klo 12. 
Tarja Säynevirta.
Elämää etsimässä -keskusteluryh-
mä to 28.4. klo 14.30-16 srk-salissa. 
Tarja Säynevirran aiheena ”Ylösnou-
semuksen todistajat liikkeellä”.
Messu su 1.5. klo 10. Saarna ja liturgia 
Unto Niskanen, kanttorina Heikki Mo-
nonen.

Männistön Vanha kirkko 
Lönnrotinkatu 24
p. 040 4848 386
Yhteisvastuumyyjäiset la 16.4. klo 
10-12 alakerran kerhotiloissa, käynti 
Lönnrotinkadun puolelta. Alkuhartaus 
Lauri Paatero. Leivonnaisia, kahvila, ar-
pajaiset ja yv-tuotteita.
Messu palmusunnuntaina 17.4. klo 13. 
Saarna Seppo Väisänen, liturgia Salla 
Tyrväinen, kanttorina Riitta Matilainen.
Viittomakielinen messu ti 19.4. klo 
17. Seppo Laukkanen ja Anna-Sofia 
Olkkola.
Pääsiäiskuvaelma lapsille to 21.4. klo 
10. 
Kiirastorstai-illan messu 21.4. klo 18. 
Saarna ja liturgia Lauri Paatero, kantto-
rina Riitta Matilainen.
Ostergottesdienst in deutscher 
Sprache am Monntag 25.4., 17 Uhr. 
Alte Kirche von Männistö. Uwe Mäki-
nen.
Messu su 1.5. klo 13. Saarna ja liturgia 
Unto Niskanen, kanttorina Heikki Mo-
nonen.

Muuta
Pääsiäishartaudet ma 18.4. klo 13 ja 
13.30 Sunnen kodilla, Päivärinteentie 
29. Salla Tyrväinen.

Hartaus kiirastorstaina 21.4. klo 13.15 
Mäntylän palvelutalolla, Untamonkatu 
5. Tarja Säynevirta, Riitta Matilainen.

KASTETUT
Sisu Veikko Nikolas Väänänen, Aada 
Emilia Eronen, Elias Otto Antero Saijon-
kari, Aapo Mikael Kantelinen, Elias Il-
mari Linnoaho, Iina Eliisa Salminen.

KUOLLEET
Seppo Ilmari Lukkarinen 55 v, Maire 
Heikkinen 90 v, Sirkka Kristiina Niska-
nen 91 v, Gunnar Kullervo Niiranen 88 
v, Irja Marita Aukee 80 v, Hilkka Annikki 
Koistinen 93 v.

Pu i j o

Puijon kirkko 
Taivaanpankontie 3
p. 0404848419
Palmusunnuntain messu su 17.4. klo 
10. Miina Karasti saarnaa, Heikki Hyvä-
rinen, Pekka Nieminen. Kanttorina Outi 
Keskisipilä. Kuopion seniorikuoro, joh-
taa Juha Komulainen. Lapsille pyhä-
koulu.
Hiljaisen viikon vaellus su 17.4. klo 
11.30. Yleisöaika klo 20 saakka.
Palmusunnuntain sanajumalanpal-
velus su 17.4. klo 13. Miina Karasti, Outi 
Keskisipilä.
Hiljaisen viikon vaellus ma 18.4. klo 
18. Yleisöaika klo 20 saakka.
Hiljaisen viikon vaellus ti 19.4. klo 17. 
Yleisöaika klo 20 saakka.
Hiljaisen viikon viikkomessu ke 20.4. 
klo 14. Pekka Nieminen saarnaa, Sanna 
Alanen, Maija Antikainen, Raili Lehto-
viita. Kanttorina  Joona Saraste. Hiljai-
sen rukouslaulun ryhmä, johtaa Tiina 
Taskinen-Viinikainen.
Hiljaisen viikon vaellus ke 20.4. klo 
17. Yleisöaika klo 19 saakka.
Puijon kamarikuoron konsertti ke 
20.4. klo 19.30. Johtaa Outi Keskisipilä. 
Virsikirjo-levyn julkistaminen.
Kiirastorstain messu ja alttarin rii-
suminen to 21.4. klo 19. Pekka Niemi-
nen saarnaa, Sanna Alanen, Miina Ka-
rasti, Raili Lehtoviita. Kanttorina Outi 
Keskisipilä. Kamarikuoron kvartetti.
Pitkäperjantain sanajumalanpalve-
lus pe 22.4. klo 10. Heikki Hyvärinen 
saarnaa, Pekka Nieminen. Kanttorina 
Joona Saraste. Miesten lauluryhmä.
Hiljaisen viikon vaellus pe 22.4. klo 
11.30. Yleisöaika klo 18 saakka.
Pääsiäispäivän messu su 24.4. klo 10. 
Jaana Marjanen saarnaa, Pekka Niemi-
nen, Heikki Hyvärinen. Kanttorina Joo-
na Saraste. Hilanderin perheen jousi-
soittajat.
2. pääsiäispäivän messu ma 25.4. klo 
10. Sanna Alanen saarnaa, Miina Karas-
ti. Kanttorina Outi Keskisipilä. Laulu-
ryhmä Verso.
Perheen pyhäpäivän messu ja las-
ten pääsiäinen ma 25.4. klo 16. Miina 
Karasti, Niklas Grönholm. Kanttorina 
Outi Keskisipilä.
Pääsiäisen siionvirsiseurat ma 25.4. 
klo 18. Puhujina Sanna Alanen, Esko 
Konttinen, Tuomo Ruuttunen.
Messu su 1.5. klo 10. Miina Karasti saar-
naa, Sanna Alanen, Maija Antikainen. 
Kanttorina Outi Keskisipilä. Kanteleen 
soittaja Olga Shishkina. Kirkkokahveilla 
nimikkolähetti Matleena Kukkonen.
Kantelekonsertti su 1.5. klo 17. Olga 
Shiskina soittaa venäläisperäistä kan-
teletta ja guslia.

Puijon seurakuntakeskus 
Taivaanpankontie 3
Perhekerho ke 13.4. klo 9.30. Jeesus 
saapuu ratsastaen aasin varsalla.
Midinette-lähetyspiiri ke 13.4., ke 
27.4. klo 12. 
Eläkeläisten iltapäiväkerho to 14.4. 
klo 12. Agricolan päivä, Aino Mömmö 
ja Marjatta Rajamo.
Hiljaisen viikon vaellus Puijon kir-
kolla. Kierros Jeesuksen viimeisten 
päivien tunnelmissa kestää n. 20 min. 
Tule kokemaan Jeesuksen kärsimyksen 
ja ylösnousemuksen luomat tunteet 
omakohtaisesti. Yleisöajat ovat: Su 
17.4. klo 11.30-20, ma 18.4. klo 18-20, ti 
19.4. klo 17-20, ke 20.4. klo 17-19, pitkä-

perjantaina 22.4. klo 11.30-18.
Perhekerho ke 20.4. klo 9.30. Hiljaisen 
viikon vaellus Puijon kirkolla. 
Perhekerho ke 27.4. klo 9.30. Ken on 
luonut kukkasen. 
Eläkeläisten iltapäiväkerho to 28.4. 
klo 12.30. Tietotekniikka ennen ja nyt. 
Veikko Jokela.
Raamattu tutuksi -luento ma 2.5. klo 
18.30. Kaksi valtakuntaa: seurakunta ja 
valtio. Room. 12-13. Sanna Alanen.
Perhekerho ke 4.5. klo 9.30. Kiitoksen 
parhaan äidille annan. Ilmoittautumi-
nen 11.5. perhekerhoretkelle kerhossa.

Päivärannan kirkko 
Tuomikuja 4
p. 0404848426
Perhekerho ke 13.4. klo 9.30. Jeesus 
saapuu ratsastaen - soitantaa kanteleil-
la. Yhdessäoloa ja leikkiä, viikkomessu 
ja ruokailu.
Ystävänpäiväkerho ke 13.4. klo 11. 
Viikkomessu ja ohjelma: Messiasodo-
tukset VT:ssa. Heikki Hyvärinen. Ruo-
kailu klo 12.30.
Viikkomessu ke 13.4. klo 11. Heikki 
Hyvärinen, Riitta Murtorinne. Kanttori-
na Eeva Kivioja.
Naisten päivä ”Voi hyvin” la 16.4. klo 
10. Perinteeksi muodostuneen naisten 
päivän teemana on tänä vuonna sisäi-
nen ja ulkoinen hyvinvointi. Psykiatri-
an sairaanhoitajan/diakonissa Pirjo 
Miettinen puhuu aiheesta Jumalan 
hoidossa sekä kosmetologi Victoria Ra-
gozina kertoo tyylivinkkejä. Ota päi-
vään mukaasi oma huivi. Musiikkista 
vastaa kanttori Rauni Komulainen. Päi-
vän aikana myyjäiset Yhteisvastuun 
hyväksi.
Luukas-passio hiljaisen viikon maa-
nantaina ma 18.4. klo 19. Kallaveden 
kirkkokuoro ja Siilinjärven Sola Gratia-
kuoro, johtajana Anna-Mari Linna, Vesa 
Kajava, urut. Sävellys Seppo Pänkäläi-
nen.
Ystävänpäiväkerho ke 20.4. klo 11. 
Ruokailu. Ohjelma Poukaman leirikes-
kuksessa. Kevätlauluja, Riitta Murtorin-
ne.
Kiirastorstain messu ja alttarin rii-
suminen to 21.4. klo 19. Jaana Marja-
nen saarnaa, Maija Antikainen. Kantto-
rina Outi Keskisipilä.
Pääsiäisen nyyttikestit su 24.4. klo 
11. Tarjolla kanakeittoa, pääsiäismunat, 
kahvi ja pasha. Voit täydentää aamiais-
pöytää tuomalla esimerkiksi leipää, 
leikkeleitä ja hedelmiä. Valmistelut lau-
antaina 23.4. klo 12.
Pääsiäispäivän messu su 24.4. klo 13. 
Jaana Marjanen, Heikki Hyvärinen, 
kanttorina Joona Saraste. Päivärannan 
lauluryhmä.
Perhekerho ke 27.4. klo 9.30. Ken on 
luonut kukkasen.
Ystävänpäiväkerho ke 27.4. klo 11. 
Ruokailu. Tuolijumppa klo 12-13.30, 
Seija Heinonen.
Sanajumalanpalvelus su 1.5. klo 13. 
Miina Karasti, Outi Keskisipilä.
Tehdään yhdessä -ryhmä ma 2.5. klo 
18. Neulahuovutus, Seija Rissanen, He-
lena Heija-Nuutinen ja Riitta Murtorin-
ne.
Perhekerho ke 4.5. klo 9.30. Kiitoksen 
parhaan äidille annan. Ilmoittautumi-
nen 11.5. perhekerhoretkelle kerhossa.

Länsi-Puijon kerhohuone 
Rypysuontie 28-30
p. 0404848419
Perhekerho ke 20.4. klo 9.30. Osallis-
tumme Hiljaisen viikon vaellukseen 
Puijon kirkolla.
Perhekerho ti 26.4. klo 9.30. Ken on 
luonut kukkasen.
Perhekerho ti 3.5. klo 9.30. Kiitoksen 
parhaan äidille annan. Ilmoittautumi-
nen 11.5. perhekerhoretkelle kerhossa.

MUUTA
Ystävän kammari ti 26.4. klo 11. Kai-
kenikäisten kohtaamispaikka. Avoimet 
ovet tiistaisin klo 11-14. Yhdessäoloa ja 
kahvitarjoilu.
Lähetysmyyjäiset pe 29.4. klo 9.30-14 
Puijonlaakson ostoskeskuksessa.

KASTETUT
Amanda Bertta Sofia Säisä, Akseli Oiva 
Antero Pitkänen, Nelly Awa Sofia Rissa-
nen, Jaro Esko Elias Ahonen, Eerica 
Aliisa Huttunen, Alina Mirjam Karoliina 
Lepistö, Alisa Eveliina Koistinen, Milla 
Elina Kauranen, Akseli Julius Kärkkäi-
nen.
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KUULUTETUT
Jari Tapani Voutilainen ja Sari Marjut 
Kristiina Kauppinen, Tomi Markus Viita-
nen ja Kati Johanna Nukarinen. 

KUOLLEET
Pentti Jaakko Kekoni 89 v, Aune Tuulikki 
Liikanen 77 v, Marja Leena Puputti 63 v, 
Eeva Rauha Sylvia Rissanen 85 v, Anna 
Tossavainen 88 v, Irja Tellervo Ahonen 
90 v, Tyyne Luostarinen 82 v, Jenny 
Karhunen 92 v, Eija Anitta Carlsson 55 v, 
Tuula Hannele Väisänen 50 v, Aino Mar-
ja Onerva Halonen 60 v.

J ä r v i - Ku o p i o

Riistaveden kirkko 
Joensuuntie 2505 
Palmusunnuntain perhemessu su 
17.4. klo 13. Kimmo Kivelä, Tuomo Kan-
tele ja Marjatta Piironen.
Kiirastorstain messu to 21.4. klo 19. 
Kirsi Leino, Marjatta Piironen, kirkko-
kuoro mukana Henni ja Markku Hyväri-
nen sello ja piano.
Pitkäperjantain jumalanpalvelus pe 
22.4. klo 13. Kimmo Kivelä ja Marjatta 
Piironen.
Pääsiäispäivän messu su 24.4. klo 13. 
Saarnaa Niilo Lintunen, Kirsi Leino, Mar-
jatta Piironen ja kirkkokuoro.
Messu su 1.5. klo 13. Leino, Vähäsöyrin-
ki.

Riistaveden  
seurakuntatalo 
Keskustie 2 
Perhekerho keskiviikkoisin klo 9.30. 
Isoskoulutus to 14.4. klo 15.30. 
Miesten ruokapiiri ma 18.4. klo 17. 
Huom, muuttunut aika! Mukana Reijo 
Leino.
Jousiorkesterin hiljaisen viikon sä-
velhartaus ma 18.4. klo 19. 
Lasten pääsiäishartaudet ke 20.4. klo 
9.30. 
Nuortenilta to 21.4. klo 15.30. 
Toisen pääsiäispäivän jumalanpal-
velus ma 25.4. klo 13. Kirsi Leino ja 
Joose Vähäsöyrinki.
Neulepiiri ti 26.4. klo 13. 
Isoskoulutus to 28.4. klo 15.30. 
Toini Airaksisen 80-v syntymäpäivä-
juhlat pe 29.4. klo 12. 
Hemmi Bolströmin 50-v syntymäpäi-
väjuhlat la 30.4. klo 13.

Muuta
Puuha- ja kokkikerho viikolla 16 ei pi-
detä kerhoja! 
Kevätreki Rantasalmelle ti 17.5. Tutus-
tumme Rantasalmen kirkkoon ja Hako-
Apajan Aikhitupiin. Lähtö Riistaveden 
seurakuntatalolta klo 8, paluu noin klo 
16. Hinta 40 € (sis. matkat, ruokailu, 
kahvit, opastettu tutustuminen Aikhi-
kylään ja puunäyttelyihin). Ilmoittautu-
miset 6.5. mennessä Leena Vartiaiselle 
p. 040 - 4888 608 tai leena.vartiainen@
evl.fi. Ilmoittautumisen yhteydessä tar-
vittavat tiedot: ruoka-aineallergiat, lä-
hiomaisen nimi ja puhelinnumero.

Vehmersalmen kirkko 
Lempeläntie 17
Vauvakirkko su 10.4. klo 16. Mukana 
Leino, Eronen, Utriainen ja Piironen.
Palmusunnuntain Messu su 17.4. klo 
10. Kimmo Kivelä ja Marjatta Piironen.
Pääsiäishartaus ala- ja yläkoululai-
sille ke 20.4. klo 8.30. 
Lasten pääsiäishartaus ke 20.4. klo 
9.30. 
Kiirastorstain messu to 21.4. klo 19. 
Kimmo Kivelä, Joose Vähäsöyrinki ja 
kirkkokuoro.
Pitkäperjantain jumalanpalvelus pe 
22.4. klo 10. Kimmo Kivelä, Marjatta Pii-
ronen ja kirkkokuoro.
Pääsiäisen jumalanpalvelus su 24.4. 
klo 10. Kimmo Kivelä, Marjatta Piironen 
ja kirkkokuoro.

Vehmersalmen  
seurakuntakoti 
Lempeläntie 15
Perhekerho keskiviikkoisin klo 9.30 
seurakuntakodilla.

Varttuneen väen virkistyspäivä ti 
19.4. klo 10. Mukana nimikkolähetti Tar-
ja Säynevirta.

Muuta
Nuortenilta ke 13.4. klo 18.30 Majakan 
yläkerrassa.
Lähetyspiiri to 14.4. klo 11 Kammarilla.
Näkövammaisten kerhopäivä pe 
15.4. klo 11. Mukana aluesihteeri Maarit 
Partanen.
Lähimmäisen kammari ei kokoonnu 
ma 18.4. 
Hiljaisen viikon hartaus ti 19.4. klo 19. 
Puutosmäen kappelilla, Kirsi Leino, Joo-
se Vähäsöyrinki.
Nuortenilta ke 20.4. klo 18.30 Majakan 
yläkerrassa.
Hiljaisen viikon hartaus ke 20.4. klo 
19 Mustinlahden kylätalolla, Kimmo Ki-
velä.
Jouko Mäki-Lohiluoman konsertti ke 
27.4. klo 19 koulun salissa. Esitykset klo 
11.45–12.30 ja 12.45–13.30.
Lähimmäisen kammari ma 2.5. klo 11 
Kammarilla.
Perhekerhoretki Hoploppiin Kuopi-
oon ke 4.5. Lähtö klo 9.30 ja paluu n. klo 
14.00. Tied. ja ilm. Jatalle p. 040-4888 
643.

Juankosken 
Ylösnousemuksen kirkko 
Mäntytie 5
Aamurukous ke 13.4., ke 20.4., ke 27.4., 
ke 4.5. klo 8. 
Päivärukous to 14.4., to 21.4., to 28.4. 
klo 12. 
Messu su 17.4. klo 13. Vapaaehtoisval-
mennuksen päätösjuhla.
Hiljaisen viikon keskiviikon iltakirk-
ko ma 18.4. klo 19. 
Rukouspiiri ti 19.4., ti 26.4. ja ti 3.5. klo 
10.30 kirkon valmistautumishuoneessa.
Hiljaisen viikon iltakirkko ti 19.4. klo 
19. Nukketeatteri Villi Muuli esittää näy-
telmän Arka aasi.
Hiljaisen viikon iltakirkko ke 20.4. klo 
19. ”Kuka kantaa mua”, kuvakuunnelma 
sanoin, kuvin ja sävelin.
Yötön yö ”vanhoille” nuorille to 21.4. 
klo 19. Aloitamme messulla Ylösnou-
semuksen kirkossa.
Kiirastorstain messu to 21.4. klo 19. 
Pitkäperjantain sanajumalanpalve-
lus pe 22.4. klo 13. 
Pääsiäisyön messu la 23.4. klo 23. 
Pääsiäispäivän messu su 24.4. klo 13. 
Perheen pyhä ma 25.4. klo 16. Kirkko-
hetken jälkeen ruokailu seurakuntata-
lossa. Tervetuloa erityisesti lapsiperheet.
Messu su 1.5. klo 13. 

Juankosken seurakuntatalo 
Mäntytie 5
Seurakuntakerho ke 13.4. klo 12 seura-
kuntasali. Kinkerit.
Miesten raamattupiiri ke 13.4., ke 
20.4., ke 27.4., ke 4.5. klo 18 pieni kerho-
huone.
Lähetysaskartelua to 14.4., to 28.4. klo 
10 seurakuntasali.
Naisten raamattupiiri to 14.4., to 28.4 
klo 18., ke 4.5. klo 12 pieni kerhohuone.
Yhteisvastuutapahtuma su 17.4. klo 
10.30-13. 
Ei kouluikäisten kerhoja ma 18.-20.4. 
Hiljennymme pääsiäiseen.
Naisten piiri ma 18.4., ma 2.5. klo 12 
pieni kerhohuone.
Avoin päiväkerho ti 19.4. klo 9.30. 
Huom. paikka! Nukketeatteri Villi Muuli 
esittää näytelmän Arka aasi.
Raamattupiiri ke 20.4. klo 12. Seura-
kuntasali.
Perhekerho ti 26.4. klo 9.30. Päiväker-
hotila.
Seurakuntakerho ke 27.4. klo 12. Seu-
rakuntasali.
Liikunta- ja näkörajoitteisten ryhmä 
pe 29.4. klo 12. Seurakuntasali.
Donkkis BIG night pe 29.4. klo 18. 
Siioninvirsiseurat su 1.5. klo 18. 
Perhekerho ti 3.5. klo 9.30. Päiväkerho-
tila.

Muuta
Nuortenilta pe 15.4. klo 16 Vintissä.
Nuortenilta pe 29.4. klo 16 Vintissä.

Kaavin kirkko 
Kaavintie 24
Konsertti pe 15.4. klo 18. Erkki ja Martti 
Holopaisen esittämänä.
Palmusunnuntain musiikkipalvelus 
su 17.4. klo 13. Muta, Parviainen, laulu-
ryhmä Kongosta.
Hiljaisen viikon iltahartaus ma 18.4. 

klo 19. Raamattupiirin järjestämänä.
Hiljaisen viikon iltahartaus ti 19.4. klo 
19. 
Kiirastorstain messu to 21.4. klo 19. 
Muta, Parviainen ja kirkkokuoro.
Pitkäperjantain sanajumalanpalve-
lus pe 22.4. klo 13. 
Pääsiäisen messu su 24.4. klo 13. Muta, 
Vähäsöyrinki.
Messu su 1.5. klo 13. Muta, Parviainen.

Kaavin seurakuntakoti 
Kirkkorannantie 1
Mielenterveyspiiri ti 19.4. klo 13. 
Nuorten ilta ke 20.4. klo 16.30. 
Elsan kerho to 28.4. klo 11. Geriatrian 
prof. Raimo Sulkava puhuu muistiasi-
oista.
King´s Kid´s/Ilonpisarat su 1.5. klo 
16.30-18. 
Raamattupiiri ma 2.5. klo 12. 
Mielenterveyskuntoutujien omais-
ten ryhmä ma 2.5. klo 14. 
Nuorten ilta ke 4.5. klo 16.30. 

Muuta
Kohtaamispaikka to 14.4. klo 18.30 
Kaartotien kerhohuoneella.
Kansallisen veteraanipäivän juhla ke 
27.4. klo 13 Koulukeskuksella.
Jari Muta lomalla 28.4.-1.5. 

Muuruveden kirkko 
Kirkkotie 1
Messu su 17.4. klo 16. Saastamoinen, 
Piironen.
Hiljaisen viikon konsertti ti 19.4. klo 
19. Paastonajan puhuttelevimmat lau-
lut, Pyhän Nikolaoksen Katedraalikuo-
ro, joht. Anita Lintu. Vapaa pääsy, ohjel-
ma 8 €.
Kiirastorstain messu to 21.4. klo 19. 
Huhtala, Saarelainen, Kirkkokuoro.
Pitkäperjantain sanajumalanpalve-
lus pe 22.4. klo 16. 
Konfirmaatiomessu su 24.4. klo 10. 
Saastamoinen, Parviainen.
Messu su 1.5. klo 16. Huhtala, Saarela.

Muuruveden seurakuntatalo 
Kirkkotie 1
Perhekahvila ma 18.4., ma 2.5. klo 9.30 
kerhotiloissa.
Aluevastuuryhmän kokous ti 26.4. klo 
18.30. 
Seurakuntakerho to 28.4. klo 13. 
Miesten piiri to 28.4. klo 18. 

Muuta
Seurakuntaretki Itä-Viroon 2.-
6.5.2011. Lähtö su 1.5. klo 23. Muutamia 
paikkoja vielä vapaana, tied. ja sitovat 
ilm.18.4. mennessä Mikko Huhtala p. 
040- 4888 613.
Hartaus to 21.4. klo 13 Pirisen hoitoko-
dissa.
Viikkomessu to 21.4. klo 17 Muurutvir-
ran hoitokodissa.
2. Pääsiäispäivän kotakirkko ma 25.4. 
klo 13. Toisen kontin kohdalla Kesämä-
essä.

Säyneisen kirkko 
Kirkkoharjuntie 2
Konsertti su 17.4. klo 18.30. Jouni Oks-
man laulu. Ohjelma 5 € Yhteisvastuuke-
räykselle.
Iltakirkot hiljaisella viikolla 18.-20.4. 
klo 19. 
Kiirastorstaina to 21.4. klo 9.30. Kou-
lun pääsiäisajan kirkko.
Kiirastorstaina to 21.4. klo 19. 
Hiljainen sanajumalanpalveus pitkä-
perjantaina pe 22.4. klo 10. 
Messu pääsiäisenä su 24.4. klo 10. 
Messu 2. pääsiäispäivänä ma 25.4. klo 
10. 
Messu su 1.5. klo 10. 

Säyneisen seurakuntakoti 
Kirkkoharjuntie 2A 
Perhekerho to 14.4. klo 9.30-11 päivä-
kerhotiloissa.
Seurakuntakerho to 14.4. klo 13. 
Ei päiväkerhoa to 15.4. 
Perhekerho to 28.4. klo 9.30-11 päivä-
kerhotiloissa.
Naisten ilta ti 3.5. klo 19. Kutsutaan 
mukaan myös erityisesti maahanmuut-
tajanaisia, Kirsi Leino.

Muuta
Keskustelukerho ke 13.4. klo 13. An-
nikki ja Mikko Räsäsellä, Aittomäentie 
273.
Maakirkko palmusunnuntaina su 

17.4. klo 10 Ruukin rannassa.
Aluepappi lomalla 26.4.-2.5. 
Vappuseurat su 1.5. klo 19 Lukkarisilla 
Jyrinlahdessa. Mukana Pekka Heiska-
nen ja Pentti Olkkonen Raamattuopis-
tosta.

Tuusniemen kirkko 
Keskitie 21
Messu su 17.4. klo 10. Saastamoinen, 
Parviainen.
Hiljaisen viikon keskiviikon iltakirk-
ko ke 20.4. klo 19. Leino, Vähäsöyrinki.
Kiirastorstain messu to 21.4. klo 19. 
Leino, Vuorinen ja Tuustytöt. Avustaa 
maallikkoryhmä.
Pitkäperjantain sanajumalanpalve-
lus pe 22.4. klo 10. Leino, Vähäsöyrinki 
ja kirkkokuoro.
Pääsiäispäivän messu su 24.4. klo 10. 
Leino, Vähäsöyrinki ja kirkkokuoro.
Messu su 1.5. klo 10. Huhtala, Vähäsöy-
rinki.

Tuusniemen seurakuntatalo 
Koivukuja 2
Nuorten peli-ilta ke 13.4. klo 15.45-
17.15. 
Nuorten ilta ke 13.4. klo 18-20. 
Piirakkatalkoot pe 15.4. klo 9. 
Naisten piiri pe 15.4. klo 18. Aiheena 
kärsimys, Lea Muta.
Lähetysmyyjäiset la 16.4. klo 10-12. 
Piirakoita, pääsiäisleivonnaisia ja -koris-
teita, pika-arpoja ym.
Hiljaisen viikon maanantain ahti ma 
18.4. klo 19. Keskustelupiiri.
Aamurukous ti 19.4., ti 26.4., ti 3.5. klo 
10 Kammarilla.
Hiljaisen viikon tiistain ahti ti 19.4. 
klo 19. Maallikkoryhmä.
Keskustelupiiri ma 2.5. klo 18.30. Kam-
marilla.

Muuta
Lähetysmyyjäisten ennakkotilauk-
set ke 13.4. mennessä p. 0500-137 101.
Liukonpelto-Paakkilan työseura ke 
13.4. klo 19 Martta Parviaisella, Paakki-
lanniementie 20.
Kansanlähetyksen kotiseurat to 14.4. 
klo 19 Ohtaanniemen Anttilassa Ritva ja 
Toivo Puurusella.
Kiirastorstain ehtoollinen to 21.4. klo 
14.45 Palvelutalolla.
2. Pääsiäispäivän maakirkko ma 25.4. 
klo 10 Haurangin nuorisoseurantalolla, 
Kirsi Leino, Taru Parviainen.
Lapinjärven kinkerit ma 25.4. klo 19 
Kirsti Antikaisella, Joentauksessa.
Työseurat pe 29.4. klo 12 Eila ja Auvo 
Heiskasella, Rantakuja 4 A 4.

KASTETUT
Iida Maria Tanskanen, Riistavesi, Tiia Ka-
tariina Leppänen, Tuusniemi, Valtteri 
Pekka Eemeli Väisänen, Juankoski, Miro 
Matti Severi Asikainen, Kaavi, Ronja 
Anu Emilia Antikainen, Juankoski, Milli 
Marissa Tirkkonen, Tuusniemi.

KUULUTETUT
Keijo Olavi Oikarinen ja Riitta Anneli 
Hallikainen, Kaavi.

KUOLLEET
Veikko Vilho Kuosmanen 82 v, Juankos-
ki, Heljä Annikki Myöhänen 75 v , Riista-
vesi, Pekka Heikki Rönkä 54 v, Tuusnie-
mi, Elsa Räsänen 82 v, Tuusniemi, Saimi 
Virtaharju 74 v, Muuruvesi, Reino Aulis 
Savolainen 80 v, Muuruvesi, Anna Tirk-
konen 86 v, Kaavi, Liisa Taimi Takkinen 
77 v, Kaavi, Anna Hellin Koistinen 82 v, 
Vehmersalmi, Pentti Olavi Rissanen 65 
v, Kaavi.

S i i l i n j ä r v i

KIRKKO 
Haarahongantie 4    
Messu su 17.4. klo 10, Yrjö Jokiranta, 
Tapio Lepola ja Vesa Kajava.
Hiljaisen viikon hartaus ma 18.4. klo 
19, Markku Kettunen ja Airi Heiskanen, 
virsikuoro.
Hiljaisen viikon passio ti 19.4. klo 19, 
Sola Gratia ja Kallaveden kirkkokuoro, 

solisteina Marjaana Kaisto, Arto Löppö-
nen ja Joona Saraste.
Hiljaisen viikon messu ke 20.4. klo 10, 
Seppo Laitanen, Sirpa Ylikotila, Airi 
Heiskanen.
Hiljaisen viikon ilta ke 20.4. klo 19, 
Seppo Laitanen, Sirpa Ylikotila. Nuorten 
toteuttamana.
Kiirastorstain messu to 21.4. klo 19, 
Eero Holma, Matti Hoffrén ja Marjaana 
Kaisto.
Pitkäperjantain sanajumalanpalve-
lus pe 22.4. klo 10, Yrjö Jokiranta, Sirpa 
Ylikotila, Marjaana Kaisto.
Pääsiäispäivän messu su 24.4. klo 10, 
Sirpa Ylikotila, Yrjö Jokiranta, Vesa Kaja-
va ja Nuorten kuoro.
2. pääsiäispäivän sanajumalanpal-
velus ma 25.4. klo 10, Markku Kettunen 
ja Marjaana Kaisto.
Perjantaimessu pe 29.4. klo 18.30, puhe 
Yrjö Jokiranta, liturgina Seppo Laitanen, 
musiikista vastaa Airi Heiskanen.
Messu su 1.5. klo 10, Uwe Mäkinen, Yrjö 
Jokiranta ja Airi Heiskanen. Uwe Mäki-
sen tulokahvit jumalanpalveluksen jäl-
keen seurakuntatalossa.

SEURAKUNTATALO
Askartelupiiri ke 13.4. klo 9 lähetyskel-
larilla.
Perjantaikahvila pe 15.4. klo 18-22.
Pianokonsertti la 16.4. klo 18 isossa 
salissa, Saara Turunen ja Petri Turunen, 
piano.
Naisten kahvihetki su 17.4. klo 15, ai-
heena Kauneus, lehtori Jaana Holma.
Kansalaisopiston musiikkikoulun 
kevätkonsertti ke 20.4. klo 18 isossa 
salissa.
Seurat, Kristilliset eläkeläiset, ti 26.4. 
klo 13 pienessä salissa.
Katekismuspiiri ti 26.4. klo 14 lähetys-
kellarilla.
Lähetyksen sydänäänet ke 27.4. klo 
8.30 lähetyskellarilla.
Askartelupiiri ke 27.4. klo 9 lähetyskel-
larilla.
Omaishoitajakerho ke 27.4. klo 12 
päätysalissa.
Perjantaikahvila pe 29.4. perjantai-
messun jälkeen klo 19.30-22.
Juttutupa ma 2.5. klo 10 lähetyskella-
rilla.
Miesten piiri ma 2.5. klo 13 kokous-
huoneessa.
Askartelupiiri ke 4.5. klo 9 lähetyskel-
larilla.

VUORELAN KIRKKO
Arjen ateria to 14.4. klo11-12. Kaiken-
ikäiset tervetuloa ruokailemaan toisten 
seuraan, hinta 4 €, tulot yhteisvastuulle. 
Tied. Eija Laitanen p. 044 7284642.
Seurat (Rauhanyhdistys) to 14.4. klo 19.
Perjantaikahvila pe 15.4. klo 18-22.
Messu su 17.4. klo 13, Yrjö Jokiranta ja 
Vesa Kajava.
Kiirastorstain messu to 21.4. klo 19, 
Seppo Laitanen, Airi Heiskanen.
Pitkäperjantain sanajumalanpalve-
lus pe 22.4. klo 13, Yrjö Jokiranta, Mar-
jaana Kaisto.
Pääsiäisyön messu la 23.4. klo 23 Eero 
Holma, Marjaana Kaisto.
Pääsiäispäivän messu su 24.4. klo 13, 
Sirpa Ylikotila, Vesa Kajava ja Nuorten 
kuoro.
Donkkis-ilta to 28.4. klo 18.
Sanajumalanpalvelus su 1.5. klo 13, 
Uwe Mäkinen.

MUUTA
Harjamäen-Vesijärven lähetyspiiri to 
14.4. klo 18.30 Kaija ja Yrjö Jokirannalla, 
Soutajantie 18.
Kumpusen-Pettäisenrannan lähetys-
piiri to 14.4. klo 18.30 Helli ja Jouko Ai-
raksisella, Kumpusentie 261. Mukana 
Matti Hoffrén.
Hartaus (ehtoollinen) ke 20.4. klo14 
Akuliinassa, Yrjö Jokiranta, Airi Heiska-
nen.
Pyhäkoulu su 24.4. klo 12 Kumpusen 
koululla.

KASTETUT
Nelli Sofia Holopainen, Nuutti Tapio 
Wiljami Rautiainen, Emma-Lotta Emilia 
Pirskanen
Riia Matilda Rissanen, Joose Elmeri 
Ylikärppä, Manu Magnus Perttinä, Sofi 
Ada Amelia Hyvärinen, Miki Onni Oliver 
Hyvärinen, Kiia Kaila Mikaela Musto-
nen, Vanni Anna Justiina Eskelinen, Joel 
Eino Olavi Siponen, Joona Pekka Olavi 
Kekäläinen, Venla Stina Verbaan, Tinja 
Alina Mäkinen, Vili Veikka Elias Lappe-
teläinen.
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m u i s t i o
AA-ryhmä, Hatsalankatu 37, p. 2622 
621 savuttomat palaverit arkisin klo 
11 ja 19, su klo 9 ja 19. 
AA- ryhmä Kotipolku 7, Siilinjärvi. 
Savuttomat palaverit to klo 19, la klo 
9 ja su klo 18. 
AAL-ryhmä alkoholistisessa tai toimi-
mattomassa perheessä kasvaneille 
aikuisille torstaisin klo 18-20 Propellis-
sa, Minna Canthinkatu 4 C 3. krs. Sata-
makadun puolelta, p. 050 9294 548 
ma ja ti klo 18-20. http://www.aal.fi
Aamun sana ja rukous yhteiskristil-
linen hetki perjantaisin klo 8 Eelim –
temppelissä, Vuorikatu 29.
Al-Anon ryhmät alkoholiongelmais-
ten läheisille, Hatsalankatu 37 su klo 
19, p. 040 5579 470.
Esikoislestadiolaisten seurat su 
27.3. ja 10.4. klo 13 Kettulan seura-
kuntakodissa Jäniksenpolku 2. 
Imetystukiryhmä parillisten viikko-
jen maanantaisin Maljapuron päivä-
kodissa klo 18-19.30. Kaikille avoimes-
ta ryhmästä lisätietoja, p. 040 7283 
654 tai www.kuopionimetystukiryh-
ma.fi 
Irti huumeista puhelinpäivystys ma-
pe klo 18-21, p. 0203 -22388. Läheis-
ryhmät, p. 040 8459 052. 
Katiska, Särkiniemen asukastupa, 
Rimpitie 2 avoinna arkisin klo 9-16, p. 
017 2822 239. www.sarkiniemi.toimi-
kunnat.net
Kirkon Ulkomaanavun tuotteita 
myytävänä arkisin tilaisuuksien aika-
na Keskusseurakuntatalon aulassa, 
Suokatu 22.
Kompassi, Kuopion Setlementti Pui-
jolan Monikulttuurikeskus, Myllykatu 
1-3. Avoinna 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, kohtaamispaikka avoin-
na ark. klo 8.30 -15. Kuopion Setle-
mentti Puijola ry, Jalkasenkatu 7, p. 
050 3727 900.
 Kriisikeskuksessa kriisipäivystys joka 
päivä klo 14 -21, p. 017 2627 738 ja 
2627 733. Ajanvaraus ma - pe klo 8-21.
Kuopion A-Kilta, Mäkikatu 11, käynti 
päihdeosaston rak. päädystä. Avoi-
met vertaistuki-/keskusteluryhmät 
päihteettömyyden tukemiseksi ma, 
ti, ja to klo 18, p. 045 1134 245 ryh-
mäiltoina. www.kuopionakilta.fi
Kuopion Kristilliset Eläkeläiset 
Lauluharjoitukset 18.4. ja 2.5. klo 13 

Metodistikirkossa. Laulutuokio ja Sa-
nan tilaisuus 3.5. klo 12.30 Keskussrk.
talon Samulissa. 
Kuopion mielenterveystuki ry Kol-
jonniemenkatu 2 II krs. P. 017 2618 
828,  040 7331 713, 0400 889 827.
Kuopion Työttömät ry. Suokatu 18. 
Avoinna ma-pe 8-15, p. 050 4400 900. 
www-kuty.fi.
Kutsuttu välittämään -koulutus (50 
h) – yllättäen raskaaksi tulleen tytön 
kohtaaminen Kuopion NNKY:llä Myl-
lykatu 5. 1. osa 15-17.4. ja 2. osa 13-
15.5. Koulutus antaa valmiudet kriisi-
raskaustyössä toimimiseen kristilli-
sestä viitekehyksestä käsin. Koulutta-
jina erityislastentarhanopettaja Outi 
Papunen Tampereen NNKY:n Itu-pro-
jektista ja eri alojen asiantuntijoita. 
Kurssimaksu 60 e sisältää tarjoilut. 
Tiedustelut ja ilmoittautumiset: Outi 
Papunen 050 4015 567 tai itu@tnnky.
fi tai Riitta Mäntylä 044 3212 725. Li-
sätietoa: www.ituprojekti.net
Länsi-Puijon asukastupa avoinna 
ma - pe klo 9-16. Ruokapäivät ti, ke, to 
ja pe  klo 11-13.
Nimettömät narkomaanit su klo 16 
Vinkkelissä, Kauppakatu 46.
NMKY, Kauppakatu 40-42. Elämän-
katsomuspiiri tiistaisin klo 9. Miesten 
raamattupiiri parillisen viikon ti klo 
18.
NNKY:n Itu -puhelinpäivystys ja 
tukipalvelu yllätysraskaustilanteissa 
ja abortin jälkeen ilmenneissä krii-
seissä ma-pe klo 17-21, p. 044 5766 
670. www.ituprojekti.net  
Narsistien uhrien  vertaistukiryhmä 
ma klo 18 Majakassa, Minna Canthinka-
tu 4 C 3 krs. Satamakadun puolelta. 
Pelastusarmeija lauantaisin klo 10-
13 avoimet ovet, kahvi ym. tarjoilun 
keskustelun ja laulujen kera.
Petosen asukastupa Pyörönkaari 19, 
II. krs. Avoinna ma-pe klo 9.30-15, p. 
3644 597.
Pohjois-Savon aivohalvausyhdis-
tys. Salijumppa ti klo 14.15 ja allas-
jumppa klo 15.15 Alavan palveluta-
lossa. Suokadun palvelutalossa allas-
jumppa ke klo 17. Salijumppa Puijon-
laakson palvelutalossa to klo 13.
Portti, terveysneuvonta- ja välinei-
den vaihtopiste suonensisäisesti huu-
meita käyttäville, Vuorikatu 31-33. 
Avoin na ma ja to klo 14-16, ti klo 16-
18. Asiointi nimettömänä. 
Puijonlaakson asukastupa palvelu-
keskuksessa, Sammakkolammentie 

12. Avoinna ma-pe klo 9-15. Leivän 
jakelu ma.
Päihdeklinikka Puistokatu 14-16, II 
krs. Päivystys vastaanotto ma - pe klo 
8.30-11. Ajanvaraus alkaen klo 8, p. 
183 672. Päihdeosasto, Mäkikatu 11 
p. 183 684.
Rikosuhripäivystys käytännön neu-
voja, ohjausta ja henkistä tukea. Pal-
velupiste/Kriisikeskus, p. 2627 738. 
Auttava puhelin, p. 0203-16116, ma-ti 
klo 13-21 ja ke-pe klo 17-21. Help line, 
p. 0203-16118 ma-ke klo 15-18. Juris-
tin puhelinneuvonta ma-to klo 17-19, 
p. 023-16117.  www.riku.fi 
Sotaveteraanimuseo ja kahvila Tul-
liportinkatu 37 rakennus D. Varaukset 
ryhmille, p. 2811 130 klo 9-13 ti – to. 
Suomen mielenterveysseuran kes-
kusteluryhmä lapsena hyväksikäyt-
töä kokeneille ja heidän läheisilleen 
kuukauden 1. keskiviikkona klo 17.30 
aluetoimiston kokoustilassa, Myllyka-
tu 8 II. krs.
Turvakoti- ja lastensuojelu 24h/vrk 
p. 017 1 83 393. Perhekriisiyksikkö, 
Lastentie 1. 
Vertaisryhmä itsemurhan tehnei-
den läheisille ti 10.5. klo 18
Mielenterveysseuran koulutustilassa, 
Myllykatu 8, sisäpiha II krs. Tied. Liisa 
Paatelainen, p. 044 3313 710, Anneli 
Hartikainen, p. 040 8324 955.
Virvatuli ry:n lahjoitusruokajakelu 
Männistön koululla ti tai pe klo 10.
Yhden Vanhemman Perheiden 
Liitto ry:n eroinfo ma-to klo 10-16, 
ke klo 10-19, p. 020 7749 800.
Yksinhuoltajien Kanava ry tiistai-
iltaisin, Kotopolku 7, Siilinjärvi. Tied. 
Marjut Kankkunen, p. 040 7332 197.
KIRPPUTORIT:
Kierrätyskeskus, Telkkistentie 6. 
Avoinna ma-pe klo 8-15, p. 044 7148 
004. 
Kirpputori Toivonsäde, Asematie 
11, Siilinjärvi. Avoinna ma-pe 10-18, la 
10 -14.30, p. 044 5471 629.
Kehitysmaakauppa Elämänlanka, 
Torikatu 17. Ma-pe klo 11-17, la klo 10-
15,  p. 2614 774.  
Pohjois-Savon Syöpäyhdistyksen 
kirpputori, Kuninkaankatu 23. 
Avoinna ma-to klo 10-16, pe klo 10-
13. Tiedustelut, p. 040 7092 430. 
Rihma, Puijonkatu 39. Avoinna ark. 
klo 10-17 ja la klo 10-15, p. 2612 004. 
Vapaaseurakunnan kirppari Ropo, 
Käsityökatu 28. Avoinna ma-pe klo 
10-17,  p. 3623 614.

KUULUTETUT
Olli Heikki Mäkinen ja Anu Kristiina 
Alastalo, Tommi Olavi Räisänen ja Lea 
Hannele Leskinen, Antti Markku Tyni 
ja Niina Johanna Kiiskinen. 

KUOLLEET
Eero Tapio Räsänen 75 v., Soile Helena 
Kärkkäinen 67 v., Erkki Vilho Holopai-
nen 72 v., Erkki Sakari Toivanen 51 v., 
Aune Johanna Heikkinen 81 v., Mark-
ku Juhani Nissinen 57 v., Hilja Laukka-
nen 89 v.

Diakoniakeskus

Suokatu 31
p. 040 4848 464
Työntekijöiden asiakasvastaanot-
to ilman ajan varausta ma, ke ja pe 
klo 10-12.  Vammaistyöntekijän 
asiakasvastaanotto ilman ajan vara-
usta ma ja ke klo 10-12.  
Kierrätysmyyntipiste avoinna ma, 
ke ja pe klo 10-12.
Hartaus ma, ke ja pe klo 9.50. 
Nuottakahvio avoinna ma, ke ja pe 
klo 10-12.
Varttuneiden kehitysvammaisten 
päiväpiiri ke 13.4. klo 13.30. 
Hengellinen syöpäpiiri ke 20.4. klo 
13. 
Hyväntuulenpiiri ti 26.4. klo 12. 
Katulähetyspiiri ti 26.4. klo 17. 
Varttuneiden kehitysvammaisten 
päiväpiiri ke 27.4. klo 13.30. 
Saunaretki asiakkaille Ilmoittautu-
minen etukäteen Katrille. 
Hengellinen syöpäpiiri ke 4.5. klo 
13. 

Keskusseurakuntatalo 
Suokatu 22
p. 040-4848 259
Kuurojen lähetyspiiri to 14.4. klo 17. 

Opiske l i jat  ja 
nuor et  a ikuiset

Tuomasmessu 17.4. klo 18 Alavan kir-
kossa. Saarna Tarja Säynevirta.
Perjantaimessu Tuomiokirkossa 
29.4. klo 19, jonka jälkeen Pappilaklu-
bi Kuninkaankatu 12. Trubaduuri Juha 
Heiskanen. 
International Church events in 
Kuopio. April 25 at 2 pm  Internatio-
nal Easter Service of Holy Communi-
on, Revd. Rupert Moreton, Anglican 
Church in Finland Kuopio Cathedral.

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

OPISKELIJA JA  
KOULULAISLÄHETYS 
Sairaalakatu 11
www.opko.fi/kuopio
Opiskelijaillat la klo 19. 
Riittääkö Raamattu? la 16.4. jo klo 
18. Antti Leinonen.
Pääsiäinen - ei iltaa la 23.4. 
 Oppilaitostyön ja luterilaisten jär-
jestöjen yhteinen vapunaatonviet-
to la 30.4. klo 18 Vanhassa pappilassa.

Perheasiain  
neuvottelukeskus

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

Palveleva puhelin

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

J ä r j e s t ö t

NNKY,  
Myllykatu 5 
p. 017 2614 500, toimisto@knnky.fi
www.ywca.fi /paikallisyhdistykset 
Raamattu/lähetyspiiri ke klo 13.
Naisten hyvinvointipiiri joka ke klo 
17.30.
ITU- koulutuspäivät pe-su 15.-17.4. 
Kutsuttu välittämään. Tied. p. 044 
3212 725.
Raamattuilta su 17.4. Matti Turunen, 
Hannu Anttila. Järj. Suomen Raamat-
tuopisto ja NNKY.
Vappupäivän lauluhetki su 1.5. klo 
14. Lauletaan yhdessä vanhoja koulu- 
ja kevätlauluja.
Perhekahvila ma klo 9.30-12.
Lauluryhmä ke klo 15.
Yhteiskristillinen rukousilta joka ti 
klo 18.

POHJOIS-SAVON  
EV.LUT. KANSANLÄHETYS,  
Sairaalakatu 11
P. (017) 262 2082, www.p-savonkl.
sekl.fi ja tarjolla.net
Kristillinen kirjapalvelu ark. klo. 11-
15.
Miesten aamupiiri ”matkalla kohti 
aitoa miehuutta” Ma klo 6, aamuru-
koushetki klo 7 ja 8, äiti-lapsipiiri 
klo 9.30. Raamattupiiri ti klo 16 paril-
lisilla viikoilla, Rukoushetki ti klo 18 
parittomilla viikoilla. Päivähartaus ja 
kahvihetki ke klo 12, nuorten aikuis-
ten Kolme Kohtaamista klo 18. Raa-
mattu- ja lähetyspiiri to klo 16 parit-
tomilla viikoilla, nuorten Nuotta-ilta 
klo 18.30. OPKOn opiskelijailta la 
klo 19.
Radio Dei: P-SKL:n ohjelma ”Koh-
taamispaikkana Jumalan Sana” pe 
15.4. klo 19. 
KL-lähetyspyhä su 17.4. klo 10 Män-
nistön Pyhän Johanneksen kirkossa, 
saarna Seppo Väisänen, lit. Lauri Paa-
tero. 
Raamatunopetus ti 26.4. klo 18 Lä-
hetyskodissa Gal.3, Pekka Ryhänen. 
Kohtaamispaikkana Lähetyskoti 
ma 25.4. klo 16, musiikkikuvaelma 
”Kuka kantaa mua?” Kukilan perhe ja 
Paula Puustinen. 
Vappujuhla su 1.5. klo 16 Lähetysko-
dissa.
Raamatunopetus ti 3.5. klo 18 Lähe-
tyskodissa Gal.4, Rauno Perälä. 
Kohtaamispaikkamessu su 8.5. klo 
16 Neulamäen kirkossa. Äitienpäivä-
juhla. ”Perhe elämään Pyhän Hengen 
voimassa”, Panu Rantakokko. Lapsille 
oma ohjelma, kuljetus Lähetyskodilta 
klo 15.30.
Juankoski: Kohtaamispaikka ke 
20.4. klo 18.30 srk-talossa. ”Kuka kan-
taa mua?” Kukilan perhe. Mukana 
myös Tiia Juzi ja Pekka Kiiski.

Kaavi: Kohtaamispaikka to 14.4. klo 
18.30 Kaartotien kerhohuoneessa. Jou-
ko Kauhanen, Marja Hyttinen
Riistavesi: Kohtaamispaikka to 28.4. 
klo 18.30 Riistaveden srk-talon kahviossa. 
”Me kuulumme Herralle”, Eero Heikkinen
Tuusniemi: Kotiseurat to 14.4. klo 19 
Ritva ja Toivo Puurusella, Ohtaanniemen 
Anttilassa Tiia Juzi, Risto Happonen, Viljo 
Räsänen. Kohtaamispaikka to 5.5. klo 
18.30 srk-talossa. Viljo Räsänen, Risto 
Happonen, Reijo Leino, Pekka Kiiski
Lähetysseminaari pe-la 15.-16.4. Lähe-
tyskodissa. Kouluttajana Seppo Väisä-
nen. 
Rukous- ja yhteyskonferenssi nuoril-
le ja aikuisille Ryttylässä 15.–17.4. Päivi-
en teema ”Valloita – tule valloitetuksi”. 
Bussikuljetus. Tied. ja ilm. Jussi Kantele, 
p. 017-262 2082.

KANSAN RAAMATTUSEURA  
Sanan Kulma,  
Tulliportinkatu 22 
p. 0207 681 660
www.sana.fi/kuopio  krs-kuopio@sana.fi
Sanan ilta to 14.4. klo 18. Matti Vuolan-
ne, ylistys Jaspe.
Krito, p. 0400 793 446/Anja 
Rukouspäivystys pe klo 13-16. Kirjan-
myyntipiste. 
Pienryhmät: rukouspiiri ma klo 17.30-
19.00. 
Krito-ryhmät ti klo 18-20. 
Askartelupiiri ke parill. vk. klo 13-16, p. 
050 5552 300/Marjatta.
Raamattupiiri ke parill. vk. klo 18-
19.30, p. 050 5484 087/Juha.
Miesten piiri ke klo 18-19.30 pariton 
vk. p. iltaisin 044 0438 585/Topi
Naisten solu to pariton vk. klo 18-
19.30. 
Nuorekkaiden aikuisten kotisolu klo 
18 pariton vk. vaihtuvina päivinä. Lisä-

tietoja marjut.rasanen@gmail.com sekä 
ninattpartanen@hotmail.com

SUOMEN  
LUTERILAINEN  
EVANKELIUMIYHDISTYS
Lähetysmyyjäiset pe 15.4. klo 10.30 
alkaen Keskusseurakuntatalolla.
Evankelisten opiskelijoiden kotisivu:
www.sley.fi/eo/html/fi/kuopio.html
Itä-Suomen piirin työntekijä Johannes 
Häkämies, p. 050 3212 938, johannes.
hakamies@ sley.fi

KUOPION YMPÄRISTÖN  
RAUHANYHDISTYS,  
Ahmatie 22
Seuroja voi kuunnella osoitteessa 
www.kuopionrauhanyhdistys.net. 
Pääsiäislauluilta ke 13.4. klo18 Alavan 
kirkossa.
Seurat to 14.4. klo 19 Vuorelan kirkossa. 
Nuortenpäivät la-su 16.-17.4. Rauhan-
yhdistyksellä.
Messu su 17.4. klo 18 Männistön Pyhän 
Johanneksen kirkko Ari Pelkonen, Teu-
vo Mononen. 
Lauluseurat ke 20.4. klo 19. 
Pitkäperjantaiseurat pe 22.4. klo 15.  
Seurat su 24.4. klo 15. 
Seurat ma 25.4. klo 15. 
Lauluseurat ke 27.4. klo 19. 
Seurat la 30.4. klo 19. 
Seurat su 1.5. klo 15.
Keväisiä lauluja ja virsiä ti 3.5. klo 17. 
Lauluseurat ke 4.5. klo 19.

HERÄTTÄJÄYHDISTYS,  
Kuninkaankatu 22 
Avoinna ke klo 10-13, virsituokio klo 11-12.
Torstaiseurat 14.4. ja 28.4. klo 18 Kes-
kusseurakuntatalon Samulissa.

Pääsiäisseurat 2. pääsiäispäivänä 25.4. 
klo 18 Puijon kirkolla.
Kevätseurat to 12.5. klo 18 Keskusseu-
rakuntatalossa.
Kevätveisuut su 15.5. klo 18 Päiväran-
nan kirkolla.
Herättäjäjuhlamatka Ouluun 8.-10.7. 
Lähtö perjantaina 8.7. klo 10 Puijon kir-
kolta, klo 10.10 Maljalahdenkadulta, 
paluu päätösseurojen jälkeen sunnun-
taina. Majoitus Hotelli Pohto Nallikari 
35 euroa/yö kahden hengen huonees-
sa. Bussi 50 euroa ja majoitus hotellissa 
70 euroa koko ajalta, yhteensä 120 eu-
roa. Sitovat ilmoittautumiset ja maksut 
15.5. mennessä p. 017 158 111 sekä 050 
569 1302/Pöyhönen.

LÄHETYSKAUPPA VAKKA,  
Kuninkaankatu 22
Avoinna ti-pe klo 11-15, la klo 11-14. 
p. 017 2622 322, p. 040 4514 135. 
www.kuopionseurakunnat.fi/lahetys-
kauppavakka 
Pääsiäiskoristeita ja kortteja, kransseja 
sekä liinoja ym. 
Lippuja pääsiäisaterialle la 16.4. Neu-
lamäen kirkossa, Vesurikuja 4 on vielä 
saatavilla. Hinta 12 € aikuiset, lapset alle 
12 v. 6 €, 4 v. ilmaiseksi. Zipporim-kuo-
ron konsertti klo 14 ja ruokailu klo 15 
aterialipun ennakkoon varanneille. 
Hiljaisella viikolla 19.-20.4. auki klo 11-
15, to-la suljettu.
Siunattua pääsiäisen aikaa!

AHOLANSAARI 
Nuorten ja nuorten aikuisten pääsi-
äistapahtuma 21.-25.4.
Tiedustelut ja ilmoittautumiset, 
p. 050 4641 000, www.aholansaari.fi
aholansaari@aholansaari.fi
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”Tarkasteleepa kah-
via melkein mistä 
lääketieteellises-
tä näkökulmasta 

hyvänsä, se on hyväksi tervey-
delle”, toteaa prosessori, Kys:n 
Sydänkeskuksen johtaja Juha 
Hartikainen. vastasi Pyhän Jo-
hanneksen kirkolla kysymykseen 
Auttaako kirkkokahvi sydämen 
hyvinvointiin? 

Kahvin ystävien iloksi monet 
tutkimukset osoittavat, että koh-
tuullinen kahvin juonti vähentää 
riskiä sairastua sepelvaltimotau-
tiin ja sydäninfarktiin. Kahvi 
näyttäisi estävän myös diabe-
teksen kehittymistä ja sitä juovat 
sairastuvat epätodennäköisem-
min dementiaan. Suomalaisten 
suosikkijuoma näyttää lievittävän 
myös masennusta. 

Kunhan vain muistaa kuun-
nella vatsaansa, tummaa nautin-
toainetta saa juoda harvinaisen 
hyvällä omallatunnolla niin 
kirkkokahveilla, kylässä kuin 
kotonakin. Mutta kumpi sitten 
on parempi, pannukahvi vai suo-
datinkahvi? 

”Suodatinkahvi on hieman 
terveellisempää kolesterolin kan-
nalta, sillä osa kahvin sisältämäs-
tä rasvasta jää suodatinpaperiin”, 
Hartikainen valistaa. 

Rukous ja musiikki  
lievittävät stressiä
Useimmille sana s̀ydäǹ  tarkoit-
taa paljon muutakin, kuin verta 
pumppaavaa elintä. Sana saa eri 
merkityksen, kun puhutaan sy-
dänystävästä tai kysytään, ’mitä 
sinulle on sydämelläsi?’ 

Hartikaisen mukaan aivoil-
la, mielellä ja sydämellä onkin 
suora yhteys. Ihminen voi aina 
paremmin, kun sydän voi hyvin. 
Vastaavasti mielen tasapaino on 

eduksi sydämelle. Rauhallisella 
mielellä olevan sydän sykkii tasai-
seen tahtiin, mutta kiire, stressi, 
ahdistus ja pelko saavat sen hak-
kaamaan. Äkillinen, voimakas 
mielenjärkytys, kuten tuhoisan 
maanjäristyksen kokeminen voi 
johtaa jopa sydäninfarktiin. 

Mielen ja sydämen rauhoit-
tamiseen kirkolla on paljon an-
nettavaa. 

Rukouksen mieltä tasaava 
vaikutus on tieteellisesti todis-

tettu. Kahden tutkimusryhmän 
koehenkilöille annettiin sydämen 
sykettä nostavaa stressihormonia. 
Kesken kokeen toisen ryhmän 
koehenkilöitä pyydettiin rauhoit-
tumaan esimerkiksi rukoilemalla 
tai meditoimalla. Samalla, kun 
he keskittyivät rauhoittumiseen, 
ryhmässä havaittiin selvä sykkeen 
lasku verrattuna toiseen koeryh-
mään. 

Hartikainen löytää musiikis-
ta toisen syyn siihen, miksi mieli 

kirkossa tyyntyy. Monissa mes-
suissa käytettävissä melodioissa 
on stressiä lievittävä tempo, joka 
saa sydämen sykkeen nousemaan 
ja laskemaan 0.1 Hz:n taajuudella 
eli kuusi kertaa minuutissa. 

”Juuri tämä tempo on ihmisel-
le hyväksi. Se löytyy esimerkiksi 
Franz Schubertin Ave Mariasta.”

Pirjo Tiihonen

Kirkkokahvit 
ovat hyväksi sydämelle

Älä alistu alapään 
priorisointiin
Kristikunnan suuri juhla lähestyy lupaa-
vaa vauhtia ja Suuri Paasto on parhaillaan 
menossa. Vaan kirkkokansalla on, ainakin 
median mukaan, tärkeämpiä puheenaiheita 
kuin pelastuksen asia ja pääsiäisen sanoma.

Ensi sunnuntaina on äänestyspäivä. 
Luterilainen kirkko on pannut arvoval-
tansa peliin ja esittänyt tulevaan hallitus-
ohjelmaan toiveensa terveys- ja tuloerojen 
kaventamisesta, perheiden tukemisesta 
sekä toimista kehitysmaiden ruokaturvan 
parantamiseksi. Vaan kukapa yhteiskun-
nallisista pikkuasioista ehtisi murehtia, 
kun meillä on meneillään keskustelu kir-
kon kohtalonkysymyksistä.

Päivi Räsäsen kiihdyttämä homo-
keskustelu oli kirkolle katastrofi mutta 
kristillisdemokraateille voitto: puolue 
keräsi pikaisesti kaikkien aikojen kan-
nattajapotin, kun toista tuhatta jäsentä 
liittyi siihen. Tv:n Homoillassa Räsäsen 
rintamassa esiintynyt Sonja Falk on kd:n 
kansanedustajaehdokas. Hänen puolison-
sa Mika Falk päätoimittaa nuorille kristi-
tyille suunnattua Nuotta-lehteä.

Nuotta avasi homodebatin haavat 
käynnistämällä Älä alistu -kampanjan, 
jonka keulakuva, nuori nainen ”Anni” ker-
too eheytyneensä Jumalan avulla biseksu-
aalisuudestaan heteroksi. Jos murhaaja 
voi tehdä parannuksen, miksei homokin, 
Anni tuumii.

Kirkon johto sanoutui jyrkästi irti he-
rätysliikkeiden tempauksesta, mutta kam-
panjan nostattaman närkästyksen myötä 
taas tuhansia kuolemattomia sieluja erosi 
kirkosta.

Moni miettii, eikö kirkon aktivisteil-
la tosiaan ole tärkeämpiä teemoja kuin 
seksuaalisuuteen liittyvät jutut. Naispap-
peustaiston jälkeen suhde homoseksuaa-
lisuuteen on kuuma peruna, ja jos vanhat 
merkit paikkansa pitävät, aihe pysyy kir-
kollisen keskustelun kärjessä pitkään.

Uskonto ja seksi on aina kuumottava 
ja mieliä kiihottava yhdistelmä, muttei 
kirkon perustyön ja sanoman kannalta 
kai sentään pääasia. Kristityt voisivat 
nostaa katseensa ja keskustelun tason 
navanalisista asioista vaikkapa armoon 
ja evankeliumiin sekä niistä vedettäviin 
johtopäätöksiin käytännön elämässä.

Siihen saakka kun kaikkia tyydyttävä 
”raamatullinen” ratkaisu seksiongelmiin 
saadaan, jos saadaan, kukin voisi pitää 
edes yläpäänsä kylmänä ja keskittyä olen-
naiseen.

Janne Villa

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

Montako kupillista?
– Montako kuppia kahvia juot päivässä? 
– Missä kahvi maistuu parhaimmalta?

jaana Hytti: ”Arkisin tulee 
juotua töiden takia enemmän, 
eli 5-6 kuppia päivässä. Vii-
kon-loppuisin juon pari kuppia 
päivän aikana. Kahvi maistuu 
aamulla parhaimmalta.”

matti Hukkanen: ”Lopetin 
kahvin juonnin 25 vuotta sit-
ten, kun luin artikkelin aihees-
ta, ettei se tee urheilijoille 
hyvää. Nykyään juon teetä. 
Hyvän teehetken voi viettää 
kirkossa, ystäväporukassa tai 
aamulla kotona.”

Helena Korhonen: ”Juon kah-
via vain harvoin, ehkä pari 
kuppia viikossa. Silloinkin lai-
tan siihen paljon maitoa, sillä 
kahvi ei ole hyväksi vatsalle. 
Se maistuu parhaimmalle 
mustana ja hyvässä seurassa.”

Paastoajan viikot ovat kuluneet 
ilman television avaamista. Käsi 
ei enää automaattisesti hapuile 
kaukosäädintä, vaikka jossain 
takaraivossa jyskyttää, että nyt 
on iltauutisten aika. Miten ny-
kynuori mahtaa pärjätä, kun hä-
nellä saattaa olla yhtä aikaa auki 
kuusikin yhteydenpitovälinettä?

Mikä on täyttänyt illan tun-
nit, kun olen jättänyt väliin ajan-
kohtaisohjelmat ja koti- ja ulko-
maisten sarjojen seuraamisen?

Moni uusi ja vanha asia. Olen 
sytyttänyt kynttilän ja kuunnel-
lut klassista musiikkia, Bachista 
Mozartiin, radiosta ja levyiltä. 
Entisenä kuorolaisena musiikki 
soittaa minussa syviä kieliä. Mu-
siikki vie sellaiseen kauneuden 
ja pyhyyden maailmaan, jota on 
vaikea sanoin kuvata. Musiikissa 

on palanen taivasta.
Kun kuuntelen Mozartin Re-

quiemiä, mieleen nousee loma-

matka Kroatiaan, jossa kuulimme 
Requiemin aivan uudessa ympä-
ristössä. Mikä elämys!

Olen kutonut sukkia ja sukel-
tanut Mirjam Lähteenkorvan 
ja Martta Rossin runoihin. Ne 
palkitsevat uusilla oivalluksilla. 
Kirjapinossani on myös tieto-
kirjoja, sillä matkustan ennen 
pääsiäistä Namibiaan, jonka 
historiaan ja nykypäivään olen 
tutustunut lukemalla.

Opettelen koko ajan läsnäolon 
taitoa, josta paasto luontaisesti 
muistuttaa. Kun en ole tottunut 
olemaan jouten ja ansiotyö on 
vielä hyvässä muistissa, pysähty-
minen on minulle vaikeaa. Saatan 
äkkiä säpsähtää, että mitä jäikään 
tekemättä.

Unelmani on saada heittäytyä 
vapain sydämin sen levon varaan, 

jonka uusi elämäntilanne suo mi-
nulle. Uskon, että Jumala pääsee 
puhumaan entistä selvemmin, 
kun raivaan mielestäni joutavaa 
painolastista.   

Päiviini on tullut tunteja lisää. 
Olen joutunut tunnustamaan, et-
tä minulle televisio on ollut yllät-
tävän sitova aikavaras. Jännitän 
vähän, miten käy vapun jälkeen 
ja tv-paasto päättyy. Tempaudun-
ko takaisin ohjelmavirtaan? Aika 
näyttää.         

Lea Lappalainen

Tähän päättyy kolmen jutun sarja, 
jossa Liisa Voutilainen on pohtinut 
paastonaikaa. 

minä, sinä, Hän
pohdintaa paastonaikana

Kumpi on terveellisempää, pannu- ja suodatinkahvi?

Kuvat Helinä Schroderus

Televisio on aikavaras
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Nivalassa Pohjanmaal-
la, körttikodissa 
kasvaneen tytön 
polku on kulkenut 
niin rämeikön, pi-

meän tunnelin kuin myös auringon-
paisteen halki. Myrskyt ovat opet-
taneet sisäisestä rauhasta ja levosta.

”Elämä on osoittanut, että asioilla 
on tapana selvitä. Ja tilanteisiin voi 
saada uutta näkökulmaa. Jumalan 
sana vakuuttaa, ettei täydellistä um-
pikujaa ole olemassa”, tietää koke-
muksestaan Liisa Voutilainen. 

Kauniissa kerrostalossa aamu 
avautuu hiljentyen ja rukoillen kah-
vikupin äärellä. Kuopiosta löytyi 
koti eläkepäiviksi, sillä kaupungissa 
asustaa Liisan poika avopuolisonsa 
kanssa sekä siskon perhe.

Voutilainen kertoo tiukasta, 
mutta turvallisesta ja hyvästä lap-
suudenkodistaan. Hengellisistä asi-
oista perheen esikoistyttären ei tar-
vinnut kapinoida, vaikka tansseihin 
ei saanut lähteä eikä käyttää punaisia 
vaatteita.

”Äidin kanssa otin murrosiän 
kasvukivuissa kuitenkin kovasti yh-
teen. Joskus oli tunne, etten saanut 
tarpeeksi huomiota osakseni. Myö-
hemmin ymmärsin, että äiti puolusti 
minua aina.”  

Nuori diakonissa, joka oli valmis-
tunut Helsingin diakonissalaitok-
selta, joutui kuitenkin seinätysten 
valintojen kanssa. Rankka vaihe 
kesti muutamia vuosia.

”Olin ahdistunut. Koin, että tein 
työtäni ja elin vain puolinaisella sy-
dämellä. Sitten tapahtui käänne ja 
annoin toisenkin sydämeni puolik-
kaan Jumalan käyttöön.”

Pian elämään ilmestyi papiksi 
opiskeleva mies, Pertti, jonka kanssa 
Liisa avioitui. Perheeseen syntyi kak-
si poikaa. Vuodet kuluivat työssä, 
opiskellessa ja kotia hoitaessa.

Miehen lähtö vei 
pohjan elämältä
Viimeisin rajumyrsky elämässä, Ju-
malan koulu, kuten Liisa vaihetta 
kuvailee, saapui ryminällä reilu kuusi 
vuotta sitten. Hän oli tullut töistä 
kotiin ja huomannut miehensä otta-
neen tavaransa ja lähteneen. 

Sitä seuranneet vuodet menivät 
sumussa. Voutilainen näyttää ajalta 
kuvaa, josta kuvastuvat murtunut 
olemus ja pelokkaat silmät. Moni 
asia oli ymmärrystä vailla. Työ piti 
rutiineissa kiinni ja ystävät elämässä.

”Olen kiitollinen, että minua tu-
ettiin monelta eri suunnalta. Sain 
käytännön apua, rukoustukea ja 
kuuntelevia korvia.”

”Kerran työtoveri Meilahden 
seurakunnassa huomasi apaattisen 
tuijotukseni. Silloin hän sanoi, että 
nyt keitetään kahvit. Miten sopivat 
sanat ne olivatkaan oikealla hetkel-
lä”, Voutilainen muistelee. 

Valo voitti lopulta pimeyden.
”Oli helatorstai ja seisoin Hel-

singin tuomiokirkon portailla. Kat-
sellessani merelle  huomasin, että 
on kevät. Se oli ihmeellistä. Tajusin, 
että monta vuotta ja vuodenaikaa oli 
mennyt ohi huomaamatta.”

Avainasemassa oli oman tarinan 
kertominen. 

”Tärkeää on kuunnella tuomit-
sematta ja antaa toisen puhua niin 

Kevät tuli sumun keskelle
Puhu tuskasta, ikävästä ja kyyneleistä. 
Avaa korvasi kuuntelemaan. 
Jotain uutta puhkeaa. 

Liisa Voutilainen  
kaipasi pienestä  
tytöstä asti puhdasta  
sydäntä. ”Sädehtivä  
sydän oli kuvattu  
kristillisen lastenlehden  
keskiaukealla.”

kauan kuin puhumista riittää. Ai-
kanaan puhumisen tarve loppuu”, 
tietää Voutilainen. 

Suorituskeskeinen 
armahtavaisuuden opissa
Liisa Voutilainen sanoo, että ihmi-
nen ei aina ymmärrä, miksi on kär-
simystä ja tuskaa.

”Minäkään en tahtonut ennen 
niitä hyväksyä, mutta monien vai-
keuksien jälkeen oivalsin, että kaikki 
asiat tulevat Jumalan kädestä.” 

Suorituskeskeistä työntekijää ko-
ettelemukset ovat vieneet kohti ar-
mahtavaisuutta sekä lepoa ja rauhaa. 

”Olen oppinut hyväksymään itseäni 
paremmin. Minulla on oikeus epäillä 
ja olla arkakin.” 

”Kiltin tytön rooli on myös juma-
lasuhteessa. En osaa raivota, mutta 
olen usein kysellyt itkien, että etkö 
Herra näe tätä asiaa, jonka kanssa 
en tahdo enää jaksaa.”

”Joskus voimme joutua odotta-
maan vastausta tai emme koskaan 
saa tietää sitä. Mutta vaikea tilanne 
voi myös muuttua yhtäkkiä.”

Nuoret tarvitsevat   
tuekseen aikuista
Liisa Voutilainen on jakanut paasto-

matkaansa Kirkko ja koti -lehdessä. 
Viimeksi kuluneiden viikkojen ai-
kana hän on käynyt tutustumassa 
erityisesti nuorten tilaisuuksiin. 
Silmät ovat avautuneet ja sydän 
rohkaistunut.

”Odotellessani Tasoristeys-yh-
distyksellä ovien avautumista, sain 
jutella pihalla pimeässä illassa muu-
taman nuoren kanssa elämän mo-
ninaisuudesta ja itkuista. Oli myös 
mahtavaa olla perjantaimessun eh-
toollispöydässä nuoren seurakunnan 
kanssa.”

”Onneksi Kuopiossa on useita 
auttavia tahoja ja käsiä. Jos vain kaik-
ki, jotka tukea tarvitsevat, löytäisivät 

auttajien luokse.”
”Meidän täytyisi rakastaa nuoret 

Jeesukselle, mutta myös ehjiksi ai-
kuisiksi. Monilla on nuoria kotona, 
naapurissa tai sukulaisissa. Kunpa 
muistaisimme, että jokaisen nuoren 
sisällä kasvaa pieni ihminen, joka 
tarvitsee näkemistä, kuulemista, 
rakkautta ja lähellä olemista.”

”Niin kuin tarvitsee jokainen, 
toisen läheisyyteen luotu ihminen”, 
Voutilainen kiteyttää.  

Teksti ja kuva  
Hanna Karkkonen 


