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”Minä tulisin kaupungissa 
hulluksi”, sanoo kirjailija 
Heikki Turunen.

 ➙ 8-9

Tänään on 
piispan elämässä

 ➙ 10–11

Suuri päivä
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Hyvä saarna on 
keskustelun alku
Hyvä saarna vaikuttaa, 
mutta ei laskelmoiden. 

Ä lä pelkää. Saarnassa voit käsitellä 
miltei mitä vain, neuvoi piispa Juha 
Pihkala Aamulehdessä. 

Räväkät neuvot ovat teologian 
tohtori Juhani Holman mukaan liian yleisiä 
ja alttiita väärinymmärrykselle. Saarna voi olla 
ankarakin, mutta se ei ole itsetarkoitus. Las-
kelmointi eikä manipulointi kuulu saarnaan.  

”Sanan tulisi tervehdyttää kuulijaa, havah-
duttaa syntiin, kirkastaa evankeliumia.”

Holma, joka toimii jumalanpalveluselä-
män kouluttajana Kirkon koulutuskeskukses-
sa, myöntää, että saarnoissa on ollut toivomi-
sen varaa. 

”Onneksi on päästy siitä valistuksen ajan tyy-
listä, kun saarnassa opetettiin perunan viljelyä.

Hän uskoo, että toiseen vaiheeseen eden-
neen jumalanpalvelusuudistuksen myötä 

saarna alkaa löytää paikkansa niin, että juma-
lanpalvelus kokonaisuutena toimii.  

”Sekin pitäisi muistaa, että ihmisellä on ky-
ky aistia asioita, vaikka kaikkea ei väännetä 
rautalangasta järjelle ymmärrettäväksi. Siinä 
meillä on oppimista ortodokseilta.”

Hissuttelu suitsii  keskustelua
”Mitään sanomattomuus on pahempi jut-
tu kuin se, että saarna koskettaa ja liikuttaa.  
Jeesuksen puheet herättivät aina keskuste-
lua,” tutkija, kirjailija, teologian tohtori Juha-
na Torkki sanoo.

Suomalaiseen kulttuuriin kuuluva hissut-
telu suitsii Torkin mukaan reipasta ajatusten 
vaihtoa niin kirkossa kuin politiikassakin.

Keskustelua ei pidä säikähtää, eikä erilaisis-
ta näkemyksistä loukkaantua.

”Loukkaantumisen ja jupinan sijasta voisi 
ajatella, että tuo ajattelee tuolla tavalla,  mit-
enköhän siihen vastaisin ja perustelisin oman 
kantani.”

Torkki kirjoitti vuonna 2006 kirjan Puhe-
valta. Suosioon ampaissut teos opettaa väit-
tely- ja puhetaitoja, ja eväitä ammennetaan 
antiikin viisailta.  

Torkki sanoo, että rohkeuden vastapai-
noksi saarnan valmistelussa tarvitaan malttia, 
jottei saarnaa käytetä kevytmielisesti minkä 
tahansa asian keppihevosena.

”Saarna on vahva viestintäkeino. Sen vuok-
si se vaatii hyvää tilannetajua ja arvosteluky-

kyä. Erityisen tarkkana on oltava, ettei käytä 
saarnaa kirkkopolitikointiin tai henkilökoh-
taisten intressiensä ajamiseen.”

Hyvä saarna ei Torkin mukaan ole päätepis-
te vaan alku. Se nostaa tärkeän asian pöydälle.  

”Saarnaan tulisi suhtautua luottavaisesti. 
Totuutta voidaan etsiä erilaisten kärjistysten 
kautta, mutta yleensä se löytyy jostakin sieltä 
keskeltä. Elämä ei ole mustavalkoista.”

LEA LAPPALAINEN

pysäkillä

Ajankohtaista

Sunnuntaiaamun 
messusta koko 
kansan areena
Messu ei ole  
suoritus, jossa 
täytyy toimia  
oikein.

”Messuun voi tul-
la rauhassa ole-
maan”, sanoo 
hiippakunta-
sihteeri Ka-

ti Jansa. Hän kaipaa messuun lisää 
luovuutta ja rohkeutta. 

Työssään Kuopion hiippakunnan 
hiippakuntasihteerinä hänen vas-
tuualueenaan on työyhteisö- ja ym-
päristökysymysten sekä viestinnän  
lisäksi myös jumalanpalveluksen ke-
hittäminen.

”Jumalanpalveluksen kaavamai-
suutta ei tarvitse pelätä, sillä tutun 
kaavan sisällä mahdollisuudet ovat 
monipuoliset.”

Pyhyyden ja jäykkyyden väliin ei 
Jansan mielestä saa vetää yhtäläi-
syysmerkkejä. 

Caucana olcon heistä 
caicein pahuutten lähennys
Kati Jansa saarnasi pääsiäisenä koti-
kirkossaan Sotkamossa. Saarna te-
keytyi pilkkijäällä auringossa istuessa. 

”Kainuu on iskostunut minuun 
syvälle. Männynrungot ilta-aurin-
gossa on maisema, jota luulen muis-
televani vielä sittenkin kun en mi-
tään muista.”

Saarnassaan Mikael Agricolan 
päivänä Jansa yhdisti vanhaa ja uut-
ta kieltä:

”Caucana olcon heistä caikein 

Kestävyyslajit kuten pianonsoiton aloittamisen
 suunnitteleminen ja juokseminen ovat 
Kati Jansan harrastuksia.”Olen onnelli-

nen kirkon töissä. 
Ilman pyhää 
ulottuvuutta 
elämä olisi 
yksinäistä. 

san areena. Sen rinnalla erityismes-
suilla on paikkansa.

”Kirkkokäsikirjan rukoukset, ru-
kiiset eväät ovat koeteltuja ja kes-
täviä.” Kun ilo on läsnä ja kokonai-
suus hallinnassa, kun on luovuutta 
ja rohkeutta, messu on Jansan mu-
kaan onnistunut.” Jumalan läsnä-
olosta ja uskonnollisista tunteista 
hän ei suureen ääneen puhu. ”Mut-
ta Jumalalla on tapana koskettaa eri 
tavoilla.”

Kati Jansa sanoo, että hereillä on 
pysyttävä. ”Ydin säilyy, mutta kuo-
ret sen ympärillä saattavat vaihdel-
la. Kristuksen ruumis on ja pysyy.”

Mikä on ydin?
”Kristus”, Jansa  vastaa. ”Mutta 

kun sitä lähdetään purkamaan, asia 
heti monimutkaistuu.  Uskon yti-
men ympärille kertyy ylimääräistä, 
joka vie huomion. Tapoja, puhetta, 
ihmistä Jumalan sijaan.”

Olemmeko synnynnäisiä 
uskovaisia
Nykyisessä työssään hiippakunta-
sihteerinä Kati Jansa tarvitsee mes-
sussa käynnin kurinalaisuutta, koska 
työ ei välttämättä pakota kirkko-
vuoden rytmiin. Kirjan äärellä hän 
viihtyy aina silloin kun aikaa on. 

Armon yhteisön työntekijöitä 
Jansa kouluttaa myös työyhteisö-
jen toimivuudessa sekä viestinnässä. 
Hän viittaa kirkon työalabaromet-
reihin, jotka kertovat työn olevan 
monelle mielekästä. Myös johtamis-
koulutus on kantanut hedelmää. 

”Kirkon ei pidä kosiskella. Mutta 
selvästi on sanottava se, mitä varten 
kirkko on olemassa. Keskusteluun 

on uskallettava osallistua, niin työn-
tekijöiden kuin maallikoidenkin.” 
”Kun ihminen löytää sanoman mer-
kityksen, hän löytää tavan uskoa.” 
Jansa ihmettelee sitä, että kasteit-
ten määrä on alkanut hiljakseen vä-
hentyä.

Hiljattain ilmestyneen Suomen 
Kuvalehden (SK 5.4. 2012) artikke-

lissa todettiin, kuinka lapsella on 
Jumalan muotoinen aukko, jonka 
ympäröivä kulttuuri helposti täyt-
tää.  ”Kognitiivinen uskontotiede on 
osoittanut, että uskonnon omaksu-
minen lapsille on yhtä luonnollista 
kuin kielen tai kävelemisen oppimi-
nen”, artikkelissa sanotaan.

Evoluutiopsykologi Justin Barret-

pahutten lähennys ia heiden cunpa-
nis pyhe hengi olcohon” eli ”Varjele 
heitä kaikelta pahalta ja anna mat-
kakumppaniksi Pyhä henkesi.”

”Mitä lähempänä alttaria ollaan, 
sitä enemmän puhutaan tradition 
kieltä. Mitä etäämmäksi mennään, 
on puhuttava ihmisen omalla kie-
lellä”, Jansa ajattelee. ”Mutta kielen 
suunta aina osoittaa kohti Jumalaa.”

Agricolan kielestä tämän päivän 
suomeen on pitkä matka.

”Ia ioca hurskasten matkat co-
hennat, lehette rauhan engeli sinun 
palueliais cansa. Sinä, joka ohjaat 
omiesi matkoja, lähetä rauhan enkeli 
kulkemaan palvelijoidesi kanssa.”

Jumala koskettaa  
eri tavalla 
”Messussa tarvitaan pieni tuttu juttu, 
joka saa tuntemaan tervetulleeksi.” 

Se voi Jansan mukaan tulla rak-
kaasta raamatunkohdasta tai kat-
seesta, jossa tulee nähdyksi. Hän 
toivoo, että sunnuntain kello kym-
menen messusta tulisi kaiken kan-
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Kappalainen Lauri Paatero saarnasi viime sunnuntaina Pyhän Johanneksen 
kirkossa. 
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Ethän vain puota

I tsenäisyyspäivän juhlajumalanpalvelus Hel-
singin Tuomiokirkossa vuonna 2008. Piispa 
Wille Riekkinen piti tuolloin yhden vaikuttavim-
mista saarnoistaan.

Hän kertoi lähetystyöntekijästä, joka kanto-
liinassa heilutteli adoptiopoikaansa ylös ja alas. Ylös ja 
alas.

”Ethän vain puota”, kikkarapää kiljahti liinojen 
välistä ilosta riemastellen. Se on yhä monen harras 
rukous, Jumala- uskon yksinkertainen sanoitus.

”Tämä on hyvin tyypillinen kirkollinen tilaisuus, 
yksitoista puhetta”, piispa Riekkinen aloitti läksiäisjuh-
lansa viime sunnuntaina. Paikalle oli kutsuttu edusta-
jat hiippakunnan jokaisesta rovastikunnasta, piispan 
työtovereita vuosien varrelta. 

Näin piispasta sanottiin:
Myönteinen, valoisa, puhuu aina kuin samankaltai-

silleen. Profeetallinen julistaja, joka puolustaa heikkoja. 
Julistaa iloa ja toivoa. Ja mihinpä olisi unohdettu piis-
pan huumorintaju sekä hänen puhetaitonsa. 

Yleisön ottaminen on kirkollisten puhujien vielä 
etsinnässä oleva taitolaji. Piispa Riekkisellä tämä taito 
lienee varpaisjärveläistä perua, synnynnäistä lahjak-
kuutta enemmän kuin  filosofi Aristotelen oppeja. Tältä 
piispalta opittiin odottamaan mestarisuoritusta jokai-
sesta puheesta. 

Olisitpa, piispa saanut olla mukana vielä sunnun-
tai-iltana Puijon kirkossa Elämän messussa. Titanicin 
muistopäivänä messussa koskettavasti yhdistyivät elä-
män värit ja lähdön teema.  

Kun esirukouksessa muistettiin heitä, jotka ovat 
hukkumaisillaan, kirkon hiljaisuudesta kimposi kirkas 

lapsen ääni: ”Auta.”
”Piispan on kuljettava 

joukkojensa edessä, mutta 
hänen on myös huomat-
tava heidät, jotka ovat puto-
amassa”, Riekkinen sanoo 
haastattelussa. 

Kirkon työntekijän teh-
tävä on myös olla ”seisoske-
lemassa”, kuten pastori Arto 
Antturi Helsingin Bulevar-
din koleudessa viime sun-

nuntaina. Lähitalossa oli pari päivää sitten tapahtunut 
käsittämätön perhesurma.

Ethän vain pudota niitä omaisia, sitä isoisää, joka 
tässä tragediassa  menetti kaiken, lapsensa ja pienet 
lastenlapsensa.

Ethän vain pudota  sitä tytärtä, joka soitti lauantai-
iltana istuessaan kipuja huutavan äitinsä vuoteen vie-
ressä odottaen milloin kuolema korjaa vanhuksen.

Ethän vain pudota sylistäsi meistä yhtäkään olentoa. 
Olkoot seurakunnan esirukoukset myös lähtevän 

piispan uutena sauvana.

 ✚ Kallaveden kirkkoherran-
vaali toimitetaan ensi syksyn ai-
kana. Tuomiokapituli määrää vaa-
linäytepäivät sekä vaalipäivän 
istunnossaan 3.5. Kirkkoherrak-
si on ensimmäiselle vaalisijalle ase-
tettu Teiskon seurakunnan vt. kirk-
koherra Tero Matilainen, toiselle 
vaalisijalle Rantakylän seurakun-
nan 1. kappalainen, Pohjois-Kar-
jalan prikaatin sotilaspastori Pet-
ri Rask sekä kolmannelle vaalisijalle 
Kallaveden seurakunnan 3. seura-
kuntapastori Matti Pentikäinen.

 ✚ Kuopion tuomiorovastin 
pappila pysyy edelleen seurakun-
tayhtymän nuoriso- ja oppilaitos-
työn käytössä. Kirkkohallitus ei ole 
enää kiinnostunut pappilan osta-
misesta tai vuokraamisesta piispa 
Jari Jolkkosen virka-asunnoksi. Asi-
an vahvisti kiinteistöpäällikkö Juha 
Kääriäinen Kirkkohallituksesta. 

 ✚ Terveystieteen maisteri Irene 
Venejärvi (52) on valittu perhe-
asiain neuvottelukeskuksen johta-
jan virkaan. Hänen kieltäytymisensä 
varalle valittiin sairaalapastori Kati 
Häkkinen. Virkaan oli neljä hakijaa. 
Virka tuli avoimeksi johtaja Hannu 
Innasen jäätyä eläkkeelle.

 ✚ Seurakuntien Kesis-ryhmiin 
voi vielä ilmoittua tällä vii-
kolla. Kesäkuussa kokoontuvat, 
maksuttomat ryhmät on tarkoi-
tettu 5-9-vuotiaille tytöille ja po-
jille ja ne  kokoontuvat  maanan-
taista perjantaihin kello 10 -14 eri 
puolilla kaupunkia. Hyvällä sääl-
lä pelataan ulkopelejä, sadepäivi-
nä leikitään ja askarrellaan sisällä. 
Lasten raamatun teemojen ympä-
rille rakennetaan taidetta ja toi-
mintaa. Ilmoittautuminen tapah-

tuu sähköisellä lomakkeella.
 ✚ Piispa Wille Riekkiselle on 
myönnetty vankeinhoidon ansio-
risti soljen kera.  Ansioristin myön-
si oikeusministeri Anna-Maija 
Henriksson  Rikosseuraamuslaitok-
sen pääjohtajan esityksestä.

Piispa Riekkinen on pitänyt 
säännöllisesti yhteyttä vankiloihin 
ja tukenut vankeinhoitotyötä ja si-
tä tekeviä virkamiehiä. Vankilavie-
railuillaan hän on tavannut hen-
kilökuntaa ja vankeja sekä pitänyt 
vangeille hengellisiä tilaisuuksia. 
Riekkinen toimii kirkon ja Rikos-
seuraamuslaitoksen yhteistyöeli-
men, Vankilasielunhoidon neuvot-
telukunnan puheenjohtajana. 

Hän on ollut myös kehittämäs-
sä Suomen ja Venäjän välistä lähi-
alueyhteistyötä ja vankilasielun-
hoitoa Venäjällä. 

 ✚ Kirkko antoi rahallista dia-
konia-apua 7,5 miljoonalla 
eurolla vuonna 2011. Yksin asu-
vat, eläkeläiset ja yksinhuoltaja-
perheet olivat suurimmat dia-
konia-avun saajat. Seurakunnat 
järjestivät myös noin 10 400 edul-
lista tai ilmaista ruokailua, joissa 
aterioitiin noin 664 000 kertaa.

LAhjA PyyköNEN
lahja.pyykonen@evl.fi

”Piispan 
on kuljettava 
joukkojensa 
edessä.

pääkirjoitus
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tin väittää kirjassaan, että olemme 
”synnynnäisiä uskovaisia”.  

Jansan mielestä usko ei ole sellai-
nen asia, jonka voi joskus valita. 

”Miten heitteille lapsi jätetään, 
jos hänet jätetään kastamatta. Lap-
suuden uskon Hyvälle Paimenel-
le tarkennetaan uusia sanoituksia 
myöhemmin.”

”Lapsuudessa kantaneita asioita 
ei tarvitse hylätä, vaikka tapa katsoa 
maailmaa muuttuu.”

Kirkon töissä onnellinen
Sotkamolaisesta yrittäjäperheestä 
lähtöisin olevalla Jansalla on menos-
sa elämän ruuhkavuodet. Äitiään 
kouluttavat seitsemän- ja yhdeksän-
vuotiaat lapset. Pääsiäispyhinä lap-
set nauttivat ukkilan ulkoilumah-
dollisuuksista. 

Hyvät rippikoulukokemukset 
kiinníttivät Jansan kotiseurakuntaan. 

”Onko tästä järkeä tehdä am-
matti” –kyselyjen jälkeen ensimmäi-

nen ammatti oli kuitenkin diako-
ni-nuorisonohjaaja, sen jälkeen tuli 
pappistutkinto. 

Työ on hänelle elämän mielek-
kyydenantaja.

 ”Olen onnellinen kirkon töissä. 
Saan tehdä työtä merkityksellisten 
asioitten kanssa. Ilman pyhää ulot-
tuvuutta elämä olisi kapeaa, onttoa 
ja yksinäistä.”

LAhjA PyyköNEN

Ansioristin piispa Wille 
Riekkiselle luovutti Rikosseu-
raamuslaitoksen pääjohtaja Esa 
Vesterbacka. 

Tim
o

 H
a

r
Tik

a
in

en



4 Nro 7 — 18.4.2012&

Kaukana on 
lähellä

U sein tuntuu siltä, että kaukana on 
todella kaukana. Kaukana oleva on 
jotain, johon emme saa otetta ja 
joka ei kosketa ajatuksiamme eikä 
tunteitamme. Jossain kaukana on 

vain jotain, jota emme tunne, osaa selittää, joka 
vaikuttaa vieraalta ja etäiseltä.

Palasin viime tiistaina matkalta Taipeista, 
yöllä välilasku Bangkokissa. Suomeen saavut-
tuani sain tiedon, että Thaimaassa oli ollut tsu-
namihälytys ja tuhannet ihmiset olivat koke-
neet samat tunteet kuin muutama vuosi sitten. 
Minuun tarttui tunne, sinähän olit itsekin kau-
kana, mutta toisaalta niin lähellä. Tunne asioi-
den liukumisesta omaan todellisuuteen pysäh-
dyttää. Kaukana ei olekaan kaukana, vaan 
itse asiassa lähellä.

Samaa tunsin, kun 
olin kutsuttu vuo-
sia sitten kongressiin 
Tallinnaan, mutta en 
päässyt toisen työ-
esteen vuoksi lähte-
mään. Avasin Kuo-
piossa aamulla tele-
vision ja muistan, 
kuinka uutisten luki-
jan muutoin työpir-
teä ilme aste asteelta 
muuttui hänen luki-
essaan juuri saapunutta uutista. 

Satoja ihmisiä oli Estonian haaksirikon 
vuoksi kuollut öiseen mereen. He olivat kau-
kana, mutta niin lähellä. Minunhan piti olla pai-
kalla, mutta olin kaukana. Pian selvisi, että olin 
menettänyt lähes kolmekymmentä kollegaani, 
jotka olivat lähteneet laivalla Tallinnasta Tuk-
holmaan jatkamaan työskentelyä - vaan eipä 
kukaan jatkanut.

Sama tunne valtasi mieleni, kun vuosia sitten 
lähdin junalla Bolognan rautatieasemalta vain 
muutamia hetkiä ennen sen räjäytystä. Olin 
hetkessä jo kaukana, mutta kuitenkin niin 
lähellä. Ehkä onkin niin, että kaukana on 
lopulta lähellä. Kaikki se mitä arastamme, 
mihin emme usko tai koe todelliseksi onkin 
lähempänä kuin uskommekaan.

Kaukana ja lähellä voi olla samaa ulottu-
vuutta, oman elämämme uskoteltuja etäisyyk-
siä, vaikka ne kietoutuvatkin toisiinsa. Siinä on 
yksi elämän salaisuus.

Luojan maailmassa yhdistyvät lähellä ja kau-
kana. Luoja itse on kaukana ja lähellä. Kristin-
uskoon kuuluu ymmärrys kaukana olevan ihmi-
sen ja tapahtuman tulosta lähemmäksi, etäisyy-
den ja läheisyyden kietoutumista yhteen. Ääri-
ulottuvuuksien kietoutuminen yhteen vie luot-
tamukseen ja yhteisvastuuseen.

”Luoja 
itse on 
kaukana ja 
lähellä. 

Pariisiin, Pariisiin

kolumni

kirkon kulmilta

juhANI LAurINkArI

kirjoittaja on yhteis- 
kuntatieteilijä, teologi  

ja humanisti Itä-Suomen 
yliopiston kuopion  

kampuksella.

Ystävän hautajaiset 
muuttivat Mertsi 
Hagertin elämän.

M
ertsi Ha-
gert kurvaa 
pakettiau-
tonsa Ase-
makadun 
liikkeen-
sä kulmal-
le. Antiik-

kiin keskittynyt yritys liittyi kaupungin 
kirpputorien perheeseen vuosi sitten. 
”Antiikkia asiakasystävällisillä hinnoilla”, 
hankintavastaavakasi itseään tituleeraa-
va Hagert lupaa. Myös puoliso työsken-
telee yrityksessä hallintotehtävissä. 

Kolmen kouluikäisen lapsen isällä ja 
bisnesmiehellä on monta rautaa tulessa. 
Unelmana on saada The Global Mission 
-yritys sellaiseen lentoon, että tuottoa 
olisi jakaa hyväntekeväisyyskohteisiin 
niin kotimassa kuin maailmallakin.

”Haluamme edistää evankeliumin le-
viämistä. Vaikka kaikki huutavat lamaa, 
meille uusi alku on ollut lupaava. Uskon, 
että Jumala siunaa myös jatkossa.”

Hagert lataa akkuja opiskelemalla 
etätyönä Raamattua ja teologiaa. Tent-
teihin hän valmistautuu aina kun joku 
rakonen löytyy.

Viikonloppuisin perhe osallistuu hel-
luntaiseurakunnan tilaisuuksiin. ”Ilman 
hengellistä kotia ja rukousta olisi turva-
ton olo ja kulkeminen ontuvaa.” 

Monitoimimies kasvoi Vapaakirk-
koon kuuluvassa kodissa. Henkilökoh-
taisen uskon ratkaisunsa Mertsi-poika 
teki parikymppisenä. ”Sitten maailma 
vei mukanaan.”

Hän sanoo, että Jumala veti levotto-

mina vuosina puoleensa. ”Oli vain ajan 
kysymys, milloin väärä suunta muut-
tuu.” 

Lopullisesti hänet pysäytti läheisen 
ystävän ennenaikainen kuolema. 

 ”Muistotilaisuudessa havahduin sii-
hen, että lähtö voi minullekin tulla mil-
loin tahansa. Polvistuin juhlasalissa 
penkkirivien välissä Jumalan kasvojen 
eteen ja evankelista-serkkuni julisti mi-
nulle synnit anteeksi.”

Lapsia kiusattu  
rodun tähden
Mertsi Hagertin perheessä kunnioite-
taan myös romanikulttuurin arvoja, 
vaikka perinteiden vaaliminen on yhä 
vaikeampaa.

Omia vanhempia ja muita vanho-
ja ihmisiä ja heidän kokemuksiaan kun-
nioitetaan ja se osoitetaan muun muas-
sa teitittelyllä. 

Puhtaus- ja häveliäisyyssäännöt opi-
taan lapsuuskodissa. Sukurakkauteen 
kuuluu, että yhteyttä pidetään säännöl-
lisesti, nykyisin kännyköin. Kun joku sai-
rastaa, häntä käydään porukalla terveh-
timässä.

Hagertin lapsia on kiusattu rotun-
sa tähden.  
”Mutta paljon enemmän romaneja syr-
jintään Etelä-Suomessa. Hienoissa kau-
poissa lähdetään romaniasiakkaan pe-
rään.”

Enemmän häntä isänä pelottaa yhä 
suvaitsevammaksi käyvä ajan henki. 
”Kun kaikki perustuu rahan valtaan, lä-
himmäinen unohtuu ja maailma on en-
tistä turvattomampi.”

Meillä on sama  
Jeesus ja Raamattu
Romanit ovat kautta aikojen kunnioit-
taneet kristillisiä arvoja, korosti päih-

detyöntekijä ja mielenterveyskuntou-
tujien ohjaaja Orvokki Baltzar viime 
viikonloppuna romanien kulttuuripäivil-
lä Kuopiossa.

Suunnittelija Helena Valentin lisäsi, 
että jokainen romani tietää, kenen puo-
leen huutaa kriiseissä.

”Myös romanikielinen tervehdykses-
sämme on syvästi kristillinen. Kun sanon 
`hyvää päivää’, toinen vastaa siihen ’Ju-
mala antakoon hyvän päivän’. ”

Kristinuskosta kumpuavat lähimmäi-
senrakkaus, toisesta välittäminen ja hei-
kommasta vastuunotto kuuluvat Balt-

Elämä ontuu ilman 
hengellistä kotia
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K eväinen puistokuva vie meidät 1900-luvun 
alun Pariisiin. 

Tähän toukokuussa 1902 otettuun kuvaan 
on ryhmittynyt kymmenen pohjoismais-

ta taiteilijaa.  He ovat vasemmalta lukien Evert Roos, 
Gust. Larsson, Jespersson, Hugo Lundstedt, Karl Berg-
lind, Otto Nylund, Sven Boberg, Emil Wikström ja Carl 
Eldh. Heistä ainakin ruotsalaiset Boberg ja Eldh olivat 
veistäjiä Emil Wikströmin tavoin. 

Wikströmillä oli Pariisissa ateljee, jossa hän tuolloin 
työsti uudelleen Helsingin Säätytalon otsikkofriisin 
Sääksmäen ateljeen tulipalossa tuhoutuneen tilalle.

Ryhmässä keskellä on kuopiolainen Otto Nylund 
(1879–1946). Hän oli Suomen taideyhdistyksen piirus-
tuskoulussa 1800-luvun lopulla oppinsa saanut taitei-
lija, joka toimittuaan vuoden verran Kadettikoulun 
piirustuksenopettajana lähti jatkamaan opintojaan Pa-
riisiin, opettajiaan muiden muassa Albert Edelfelt ja 
Axel Gallén.

Pariisista palattuaan Nylund sai paikan Uudenkaar-
lepyyn seminaarin piirustuksen opettajana. Tästä tehtävästä 
hän siirtyi 1910-luvun lopulla puolustuslaitoksen palveluk-
seen. Siltä ajanjaksolta hänet tunnetaan vuonna 1921 perus-
tetun Turun erillisen rannikkotykistöpatteriston perustajana 
ja ensimmäisenä komentajana. 

Vuonna 1923 Nylund siirtyi liike-elämään. Hänellä oli 
Kuopiossa kuolemaansa asti Kauppa- ja agentuuriliike. Sen 
rinnalla taide kulki yhtenä juonteena. Syntyi piirustuksia, ve-
siväri- ja öljymaalauksia.

Pekka Rönkkö kertoo kuvanveistäjä Oskari Jauhiaisesta 
kirjoittamassaan kirjassa, miten Otto Nylundilla oli ratkaise-
va osuus Jauhiaisen taiteilijantien alkuvaiheissa kun tämä oli 
1930-luvun alussa Kuopiossa suorittamassa asepalvelustaan 

ja sai taideopetusta Nylundilta ja sen myötä tarvittavat näy-
tetyöt Ateneumiin.  

Vaikka Pariisi oli vain lyhyt välivaihe Nylundin monipuo-
lisella elämänuralla, tämä museon kokoelmiin lahjoitettu yli 
sadan vuoden takainen kuva avaa kiintoisan näkökulman 
yhden kuopiolaistaiteilijan elämänvaiheisiin.  

Toinen samaan lahjoitukseen kuuluva kuva kertoo Ot-
to Nylundin toimineen Ateneumissa opiskelutoverinsa Juho 
Rissasen mallina hänen yhdessä Rautakaulassa-teoksen toi-
sinnoistaan.

hELENA rIEkkI

Suomalaisia Pariisissa. Yksitoista miestä ryhmä-
kuvassa. 
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Paluumuuttaja yllättyi iloisesti

M arjo Oksman-Isoaho sai Vihdin seurakun-
nalta vierelläkulkijan ikonin. Sen hän ot-
ti mukaansa muuttaessaan viime syksy-
nä Kuopioon 13 poissaolovuoden jälkeen. 

Lapsuuden kaupunki on yllättänyt paluumuuttajan 
myönteisesti.

Mitkä seikat ratkaisivat, että koti olisi Kuopiossa?

”Aloite tuli Pohjanmaalta kotoisin olevalta mieheltäni. It-
se epäröin alkuun. Olimme kuitenkin käyneet Kuopiossa 
ikääntyvän äitini luona kerran kuukaudessa.  Miehenikin 

oli saanut tuntumaa savolai-
suuteen ja lopulta tote-

sin, että miksipäs ei. 
Äiti, täällä asuvat ys-
tävät ja sukulaiset se-
kä mieluisan asunnon 

löytämisen helppous 
ratkaisivat.”

Oliko muuttami-
nen helppoa?

”Kun nel-
jä vuotta sit-
ten olimme 
perusta-
neet ensim-
mäisen yh-
teisen 
kotimme 
Vihdin 
Num-
melaan, 
päätim-

me, että tässä pysymme loppuelämämme. Muuttami-
nen on aina rankkaa. Päätös kuitenkin kypsyi mielessä. 
Upeat muuttomiehet hoitivat muuton ripeästi ja tava-
ratkin löysivät paikkansa melko nopsasti.”

Miltä Kuopio tuntuu?

”Asiat kolmessatoista vuodessa ovat esimerkiksi palve-
luiden suhteen parantuneet huikeasti. Paluumuuttaja-
na katselee asioita toisenlaisin silmin. Täällä on kaikkea. 
Kuopio on kaunein kaupunki, lämmin ja syliinsä ottava.”

Mistä tunnistaa savolaisen?

”Ylenpalttisesta avuliaisuudesta, puheliaisuudesta ja 
avoimuudesta, joka alkuun aiheutti lievän kulttuurisho-
kin.”

Millainen seurakuntaelämä Kuopiossa on?

”Olin Espoossa ja Vihdissä ystävä-tukihenkilönä kahdek-
san vuotta. Näissä puitteissa jututin oman seurakunta-
ni Männistön diakonia ja kyselin, josko löytyisi täälläkin 
tekemistä ”ylimääräiselle käsiparille”. Seurasin Kuopi-
on seurakuntaelämää jo Vihdissä asuessamme tilaamalla 
Kirkko ja Koti -lehden. Sen mukaan kävimme konserteis-
sa, messuissa ja muissa tapahtumissa täällä käydessäm-
me.”

Mitä kaipaat Kuopioon lisää?

”Kuopio on hyvä näin. Seurakuntakuviot olivat Etelä-Suo-
messa luonnollisesti monimuotoisemmat ja pääsimme 
osallistumaan hyvinkin erilaisiin tilaisuuksiin. Esimerkik-
si Metallimessu oli suosiossaan melkoinen yllätys. Oma 
paikka seurakuntaelämässä löytyy varmasti täältäkin.”

Teksti ja kuva hANNA kArkkONEN

mitä mielessä?

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

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

ERIKOISHAMMASTEKNIKKO
ANSSI SOININEN

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

Ma, ti, to, pe
Kuopio
Hapelähteenkatu 41

Ke klo 9-12
Siilinjärvi
Kasurilantie 13
Palvelukeskus Akuliina

Suru on
hitaasti vaalenevia varjoja...

Hautaustoimisto
J. NURRO OY

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

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

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

• kiinteistöosakeyhtiöt • palvelutalot • veteraanitalot • senioritalot

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

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

017 369 0700
Ahertajankatu 3, 78850 Varkaus 

p. 017 369 0700

Liipasintie 2 (Saarijärven B-alueella) KUOPIO

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

MUISTA
LAHJA-
KORTIT!

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

KIPU-HOITO
Aino Pusa
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zarin mukaan kaikille ihmisille. ”Ei 
kuulu mulle -asenne on paha vitsa-
us, joka näyttää leviävän.  

Romanit viihtyvät vapaiden 
suuntien tilaisuuksissa. Sieltä he 
ovat myös löytäneet luontevammin 
paikan toimia kuin luterilaisista seu-
rakunnista. ”Meillä on kuitenkin sa-
ma Jeesus ja Raamattu ”, Baltzar sa-
noo.

Valentinin mukaan maan valta-
kirkko on pääkirkko etenkin van-
hemmalle romaniväestölle.

Luterilaiset seurakunnat järjes-

Mertsi Hagert työskentelee 
antiikkiliikkeessä ja kirppu-
torilla, opiskelee Raamattua 
ja osallistuu seurakuntansa 
toimintaan.

tävät romaneille leirejä ja joulujuh-
lia. Isot romanihautajaiset pidetään 
usein luterilaisten seurakuntatalolla. 
Romani pistäytyy seurakunnan dia-
koniatoimistoon siinä missä valta-
väestöön kuuluvakin.  

LEA LAPPALAINEN
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Kiusataanko 
työpaikalla?
Pohdintoja kiusaamisesta - voiko pa-
huuden poistaa työpaikalta Kallaveden kir-
kossa tiistaina 24.4. klo 17.30-19.30. Työhy-
vinvointivalmentaja Päivi Hyvärinen. Kahvit 
yhteisvastuulle.

Miten kohtaan  
lähimmäiseni?
”Kerromme Jumalan rakkaudes-
ta”- kurssilla pohditaan lähimmäisen koh-
taamista 4.-6.5. Inkilänmäen seurakunta-
talolla. Kouluttajana Marja Mäkelä Kansan 
Raamattuseuran Evankelioimistyön koulu-
tuskeskuksesta. Kurssimaksu 20 €, sis. kou-
lutusaineiston sekä lauantain lounaan ja 
kahvin. Ilmoittautuminen lounasta varten 
2.5. mennessä puh. 0207 681660.

Konsertteja  
kevääseen

 ✚ Pekka Simojoen konsertti ”Kahden 
maan kansalainen” Kaavin kirkossa per-
jantaina 27.4 klo 18. Vapaa pääsy, ohjel-
ma 5 € Yhteisvastuulle. 

 ✚ Karttulan kirkkokuoron konsert-
ti Karttulan kirkossa sunnuntaina 22.4. 
klo 18. Ohjelma 5€.

 ✚ Jouko Puhakan ”Olet lähelläni”-
konsertti Tuusniemen kirkossa sun-
nuntaina 22.4. klo 19. Liisa Lehtinen lu-
ennoi aiheesta ”Olet arvokas- pidä siitä 
kiinni!” klo 18.

 ✚ Urkukonsertti Siilinjärven kir-
kossa torstaina 26.4. klo 19. Riina Impiö 
ja Hannele Räsänen, urut. 

 ✚ Kumisevin vaskin ja helisevin 

symbaalein-konsertti Tuomiokir-
kossa lauantaina 28.4. klo 15. Jarna Virta-
nen, käyrätorvi ja Anna Kosola, urut.

 ✚ Hengellisten laulujen ilta Kaavin 
Kortteisen Jokelassa sunnuntaina 29.4. 
klo 18. Kahvitarjoilu, arpajaiset ja yhteis-
laulua. Tuotto yhteisvastuulle.

Poliisit estradilla
Valtakunnallisten Poliisimusiikki-
päivien kirkkokonsertti Tuomiokirkos-
sa torstaina 3.5 klo 18. Konsertissa esiinty-
vät Pohjois-Savon Poliisilaulajat, Helsingin 
Poliisilaulajat, Tampereen Poliisilaulajat, 
Oulun Poliisilaulajat, Porin Poliisilaulajat, 
Etelä-Pohjanmaan Poliisilaulajat, Turun Po-
liisilaulajat, Helsingin Naispoliisilaulajat, Tu-
run Naispoliisilaulajat ja Helsingin Poliisi-
soittokunta. Käsiohjelma ovelta 5 €, tuotto 
yhteisvastuulle.

Tanssia ja liikuntaa

 ✚ Gospel-Spice ryhmä alkaa torstaina 
26.4. klo 18-19 Kuopion Tanssiopiston ti-
loissa, Kauppakatu 40-42. Gospel-Spi-
ce on tanssimista gospelmusiikin tahtiin. 
Tunnit alkavat ja loppuvat rukouksella. 
Tuntimaksu 5 €. Ryhmänvetäjänä 
Mirkka von Bremen.

 ✚ Israelilaista kansantanssia 
Alavan kirkon liikuntasalissa 
lauantaina 28.4. ja 5.5. klo 13-14. 
Mukaan voivat tulla jo aiem-
min tanssineet sekä ensikerta-
laiset. Kertamaksu, 3 €. Opetta-
jana Hanna Kahrola. Lisätietoja 
kanttori Leila Savolainen 
puh. 040 4848 323.

Hää- 
musiikkia
Häämusiikki-ilta Puijon kir-
kossa torstaina 3.5. klo 19. Yksin-

laulu Miia-Maarit Saarelainen, Outi Keskisi-
pilä, Miina Karasti. Kahvit ja hääpikkuleivät. 
Häihin liittyviä kysymyksiä voi lähettää pui-
jo@evl.fi. Niihin vastataan illan aikana.

Iloista vappua!
 ✚ Afrikkalainen gospelmessu ja Tai-
vaallisen Ihanat Vappupippalot kaiken-
ikäisille Kallaveden kirkossa vappuaatto-
na 30.4. klo 18. Lähde-yhtye, lapsikuoro ja 
nuorten lauluryhmä. Tuo mukanasi ma-
keaa purtavaa yhteiseen nyyttäripöytään.

 ✚ Kaikenikäisten Vappujuhla Syvän-
niemen Hermannintalolla Karttulassa 
vappuaattona 30.4. klo 18.30. Ohjelmas-
sa mm. kuvatarinoita, musiikkia, vappu-
puffetti  ja ilmapallot. 

 ✚ Vappujuhla Keskusseurakuntatalos-
sa tiistaina 1.5. klo 12. Lähetyssihteeri Juk-
ka Koistinen. Musiikkia Seppo Niskanen, 
Anna Kosola, Puijon Laulu, Iiro Pulkki-
nen.  Kahvit, simaa ja munkkeja lähetys-
työn hyväksi klo 11.30 alkaen.

 ✚ Sima- ja munkki -myyjäiset Siilin-
järven seurakuntatalossa maanantaina 
30.4. klo 12–14. Tuotto yhteisvastuulle. 

Löydä messuun
 ✚ Sateenkaarimessu Männistön Vanhas-
sa kirkossa sunnuntaina 22.4. klo 18. Saarna 
Aulikki Mäkinen, liturgia Mika Pulkkinen, 
kanttorina Heikki Mononen. Kirkkokahvit.

 ✚ Kutsu yhteyteen -messu Päiväran-
nan kirkossa sunnuntaina 22.4. klo 17. 
Opetuspuhe, ylistysmusiikkia ja rukous-
ta. Kahvitarjoilu. Lapsille ohjelmahetki.

 ✚ Svenskspråkig mässa i påsktoner fi-
ras söndagen den 29:e april kl 15 i Pui-
jo kyrka. Jaana Marjanen predikar och 
Tintti Tinkala är kantor.

 ✚ Tuomasmessu Alavan kirkossa sun-
nuntaina 29.4. klo 18. Saarnaa piis-

pa Matti Sihvonen, Zipporim-
kuoro. 

kirkkojakoti@evl.fi

Kanssasi, siskoni, laulaen matkaa teen.
Kanssasi, veljeni, laulaen matkaa teen.
Halki maailman, laulaen matkaa teen. 

ANNA-MArI kASkINEN

Kevätretkelle
 ✚ Retki Järvi-Kuopiosta Tuomasmes-
suun Kuopioon sunnuntaina 29.4. Lähtö 
Tuusniemen Shelliltä klo 16.30, Riistaveden 
matkahuollosta klo 17. Matkan hinta 10 €. 
Ilmoittaudu Eino Räsäselle 26.4. mennessä 
puh. 0500 671898. Järjestäjinä Tuusniemen 
Krel ja alueseurakunta.

 ✚ Kallaveden seurakunnan järjestä-
mä seurakuntaretki Mikkeliin tiis-
taina 8.5. Vierailemme päämajamuseossa 
ja jalkaväkimuseossa, lounas Kenkäveros-
sa. Matkan hinta 60 €, sis. matkan, lounaan 
ja pääsyliput museoon. Ilmoittaudu 27.4. 
mennessä Eija Räsäselle puh. 040 4848 327.

 ✚ Kaavin alueseurakunnan vanhem-
man väen retki tiistaina 15.5. Valamoon 
ja Lintulaan. Lähtö Kaavin matkahuollos-
ta klo 9. Paluu noin klo 18. Matkan hinta 15 
€. Tutustumme Valamon ja Lintulan luos-
tareihin. Ruokailu Valamossa ja kahvit Lin-
tulassa. Ilmoittautumiset, erityisruokavali-
ot ja lähiomaisten yhteystiedot Pirjolle 27.4. 
mennessä puh. 040 4888 627.

 ✚ Kallaveden seurakunnan Varttu-
neen väen retki ke 16.5. klo 10.30-14.30 
Rytkyn leirikeskukseen. Retken hinta 8 €/
ruokailu, 5 €/kuljetus. Tarkempia tietoja ja 
ilmoittautumiset Kallaveden kirkon dia-
koniatoimistoon 7.5. mennessä ma ja to 
9-10 puh. 040 4848 332. Karttulan alueelta 
Osmo Rissaselle puh. 040 4848 539.

 ✚ Männistön seurakunnan Hyvän 
Mielen Päivän kevätretki Pielavedel-
le. Ilmoittautumisia otetaan vastaan ma 
7.5. klo 9-11 ja ti 8.5. klo 9-10, puh. 040 4848 
384. Retken hinta on 25 € ja ilmoittautumi-
set ovat sitovia. Varaudu ilmoittamaan lä-
hiomaisen yhteystiedot. Retkireitti ilmoite-
taan 16.5. ilmestyvässä lehdessä.

 ✚ Retki Turkuun. Suomen pipliaseura 
täyttää tänä vuonna 200 vuotta. Suunnit-
telemme bussimatkaa juhliin Turkuun 26.–
27.5. Ennakkoilmoittautumisia ottaa vas-
taan Elsa Tenhunen, puh. 0400 894 888.

Herättäjäjuhlille
Herättäjäjuhlamatka Isokyröön 6.-8.7. 
Lähtö pe 6.7. klo 9.15 Puijon kirkolta ja Mal-
jalahdenkadulta klo 9.30. Paluu sunnuntaina 
päätösseurojen jälkeen. Majoittuminen Här-
män kuntokeskuksessa 110 € henk./2 vrk/2hh. 
Bussikuljetus 60 € meno/paluu. Majoitus ja 
kuljetus yht. 170 €. Sitovat ilm. 30.5. mennessä 
puh. 017 158 111 tai 050 5691 302/Pöyhönen. 

Israeliin ensi keväänä
Kevätmatka Israeliin 10.-17.3.2013. Mat-
kanjohtajina rovasti Reijo Mattila (puh. 040 
8649201, reijo.mattila@luukku.com) ja alue-
sihteeri Tuomo Ruuttunen (puh. 040 5061386, 
tuomo.ruuttunen@h-y.fi ). Oppaana Ari-
el Sella. Hyvät hotellit Jerusalemissa ja Galile-
an järven rannalla, puolihoito, 1350 €. Lisäk-
si sisältörikas retkipaketti. Matkan järjestäjänä 
Toiviomatkat.

tapahtuuReissuun

Afrikkalainen gospelmessu ja Taivaallisen Ihanat Vappupippalot kaikenikäisille Kallaveden kirkossa vappuaattona 
30.4. klo 18. Viime vuoden pippaloissa esiintyi taikuri Puijon Paroni. 
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Kumisaappaat jalkaan 
ja Kallaveden seurakun-

nan kotimetsän kirkko-
retkelle sunnuntaisin 22.4. 

sekä 29.4. klo 16-17.30 
Jynkänvuoren metsään. Leik-

kejä, luonnon ihmettelyä ja 
pyhäkouluhetki. Lähtö Jynkän-

vuoren kerhohuoneelta.
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Kanttori Marjatta Piirosen eläk-
keelle lähtökahvit messun jälkeen 
Riistaveden seurakuntatalossa sun-
nuntaina 29.4.

seija
 r

y
Tk

Ö
n

en

Kirkkopäivät-retkelle hypättiin Kuopi-
osta keväällä 2011.
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 ✚ Männistön Pyhän Johanneksen kirkko: 
Barokkia ja romantiikkaa, sellisti Dmitry Jeremin 
ja pianisti Anna Maria McElwain 18.4. klo 18.

 ✚ Kuopion Kaupungintalo, Ikääntyvien yli-
opiston luentosarja: Professori (emeritus) Kari 
Launialan luento Arvo Ylppö, lastenlääkäri, tie-
demies, ihminen 19.4. klo 13–14.30.

 ✚ Kuopion kaupunginkirjasto: Korusep-
pä Seija Lindström luennoi kirjastaan Kuu-
tar ja Ikiturso ja Kalevala-korujen tunnistamis-
ta19.4. klo 18. 

 ✚ Ala-aulassa Kuopion lääketieteen opiskelijat 
ry:n taidenäyttely 21.4.asti.

 ✚ Galleria G 12, Riikka Keränen: Rannan tyttö-
jä 20.4. asti.

 ✚ Galleria Carree, Outi Kuma: Monimaailmai-
nen läsnäolo / Multiversal Presence. Maalauk-
sia päiväntasaajan molemmin puolin 18.4.–6.5.

 ✚ VB-valokuvakeskus, Joakim Eskildsen: The 
Roma Journeys 14.4.–20.5. 

 ✚ Kuopion museo: Arvid Järnefelt, aatteen-
mies ja kirjailija, professori Juhani Niemen ylei-
söluento kokoussalissa 26.4. klo 17.

 ✚ Skeittarit museossa, pienoisnäyttely 19.1.–9.9. 
 ✚ Museon alasali: Emäntä, näyttely maaseu-

dun vahvoista naisista 29.4. asti.
 ✚ Kuopion museo: Vaatteet varoja myöten. 

Pohjoissavolaista pukeutumista 1800-luvulla 
31.1.2013 saakka.

 ✚ Kuopion taidemuseo, Noora ja Kimmo 
Schroderus: Maailma; Prinsessa ja valtakun-
ta 20.5. asti.

 ✚ Korttelimuseon Näyttelysali: Kummitus-
tarinoita, Tuire Kurikan kuvia ja pohjoissavolai-
sia tarinoita 6.5. asti.

 ✚ Kirjanpitotoimisto Anna Korhonen Oy 
(Puijonk. 9 A 6): Maria Kärkkäinen Meitä, poh-
joissavolaisia 19.3.–31.5. ma-pe 9–16.

 ✚ Kuopion Musiikkikeskus: Oopperakon-
sertti 21.4. klo 18.

 ✚ Kuopion kaupunginorkesteri yhdessä Jy-
väskylä Sinfonian (lähes 100 soittajaa) kans-
sa soittaa Sofi Oksasen valitsemaa musiikkia, 
ja kirjailija avaa kapellimestari Atso Almilan 
kanssa musiikin ja sanan yhteyttä. Estradilla 
myös Maija Kaunismaa yhtyeineen 26.4. klo 19. 

 ✚ Kansallisen veteraanipäivän Kuopion 
juhla 27.4. klo 13. Vapaa pääsy.

 ✚ Jazzklubi: Mikko Pellinen Mini Big Band 27.4. 
klo 21.

 ✚ Vappu@Musiikkikeskus 1.5. brunssi klo 13, 
konsertti klo 15.

 ✚ Kuopion Kaupunginteatteri: Kalenterity-
töt, Katrina ja Jessikan pentu sekä Remontti-
jengi jatkavat. 

 ✚ Studio: S.O.S. 21.4. klo 12; 25.4. klo 12.15; 28.4. 
klo 14.15

 ✚ Suuri näyttämö: Pekka Töpöhäntä 21.4. klo 
14; 24.4. klo 10 ja13; 25.4. klo 10; 28.4. klo 14; 2.5. 
klo 10 ja 13.

 ✚ Aula: Requiem 21.4. klo 19; Rakkaudesta lau-
luun 18. ja 24.4. klo 19; 28.4. klo 12.

 ✚ Kuvakukko, Kava, Elia Kazan: Kuumetta ve-
ressä 23.4. klo 19.

 ✚ Nicostratos-pelikaani 6.–25.4. ja Humise-
va harju 6.4.–2.5.  

 ✚ Finnkino: Ooppera encore: La Traviata 21.4. 
klo 12.

En pysty eläytymään 
ateistien uskonto-
kritiikkiin, joka osuu 
ohi kohteensa. 

J ukka Relander oli yhden vuoden 
ja kahden päivän ikäinen, kun äiti 
työnsi häntä lastenvaunuissa Hel-
singin rautatieaseman edessä. Au-
to ajoi päälle.

”Viimeisenä tekonaan hän oli tönäis-
syt vaunut, joissa olin, pois tieltä, että saisin 
elää. Ehkä tästä syystä olen joskus ajatellut, 
ja uskonutkin, että elämä on lahja – sain sen 
ikään kuin saatekirjeenä äidiltä perinnök-
seni”, Relander kertoo filosofi Tuomas Ne-
vanlinnan kanssa keväällä julkaisemassaan 
teoksessa Uskon sanat.

Äidin kuoltua poika asui viisivuotiaak-
si mummoloissaan, kunnes isä löysi uuden 
puolison.

”Isovanhempieni maailmassa kaikki us-
kontoon liittyvä oli positiivisella tavalla it-
sestään selvää.  Perustava kokemukseni oli 
lempeä, salliva ja rakastava kristillisyys, jo-
ta etenkin pullantuoksuinen äidinäitini eli 
mummelini edusti.”

”Tiedän, että on hyvin ahdistavia kristin-
uskon tulkintoja, mutten pysty eläytymään 
ateistien uskontokritiikkiin, joka osuu ohi 
kohteensa. Minulla ei ollut lapsena yhtään 
negatiivista kokemusta kristinuskosta.”

Jumalanpalveluksessa joka sunnuntai käy-
neen mummelin usko oli hiljaista, elämän-
myönteistä ja lempeää, armeliasta arjen 
kristillisyyttä.  Mummeli ei sietänyt tekohurs-
kasta uskoa, joka julisti oikeaa oppia ja tuo-
mitsi silloin kun olisi pitänyt antaa anteeksi.

Tätä nykyä hän ei kuitenkaan pysty ja-
kamaan mummelinsa hiljaista uskollisuutta 
kirkkoa kohtaan eikä isoäidin uskoa, joka toi 
varmuutta elämään ja rohkeutta viimeisiin 
vuosiin, jolloin hän odotti pääsevänsä rak-
kaidensa luo.

Vasemmiston ja kirkon  
kohtalonkysymys
Jukka Relander aloitti historian opintonsa 
Helsingin yliopistossa vuonna 1988. Väitös-

kirjatyö taistolaisuuden psykohistoriasta vii-
västyi, kun monialainen ajattelija imaistiin 
tv- ja radioesiintyjäksi, kolumnistiksi, luen-
noitsijaksi ja kirjailijaksi sekä politiikkaan.

Opiskelijat kokivat 1980-luvulla taistele-
vansa vapauden puolesta vanhaa konser-
vatiivista maailmaa vastaan, jota kirkkokin 
edusti.

”Pakka meni uusiksi 1990-luvun alus-
sa kun Neuvostoliitto ja markka romahtivat 
ja nuoriso jäi työttömäksi. Yhtäkkiä ahdis-
tava konservatiivinen kehikko kirkon ympä-
riltä murtui. Huomattiin, että kirkko olikin 
yhteiskunnassa ainoa ääni, joka puhuu heik-
kojen puolesta.”

Viher-vasemmistolaisesti orientoituneet 
Relander ja Tuomas Nevanlinna näkevät nyt, 
että työväenliike ja kirkko tekevät tahoil-
laan työtä suhteessa samoi-
hin toivoon, veljeyteen ja ar-
moon liittyviin kysymyksiin. 
Niiden kohtalonkysymys-
kin on sama: pystyvätkö ne 
muotoilemaan uskottavasti 
viestin, joka herättää aidos-
ti toivoa?

Kirjoittajat haastavat va-
semmiston valtavirrassa elä-
neen ateismin.

”Samaan hengenvetoon 
voisi asettaa vastaavan haas-
teen kristityille: on aika luo-
pua hokemista ja hengen velttoudesta. Usko 
on parhaimmillaan jatkuvaa kysymistä ja ky-
seenalaistamista”, Relander lisää.

Oma osuus kirjasta tuntuu hänestä nyt 
”hämmentävänkin uskonnolliselta tekstiltä”. 
Suhdettaan Jumalaan Relander ei ole kui-
tenkaan ratkaissut. Hän ei ole tullut uskoon, 
mutta määrittelee itsensä kristityksi, jos va-
lita pitää.

Koko jengi itki  
kirkossa
Viime kesänä Jukka Relanderilla oli ”jän-
nittävä ja pysäyttävä” kokemus. Häntä oli 
pyydetty puhumaan viulisti Pekka Kuusis-
ton johtamille, klassiseen musiikkiin kes-
kittyville Meidän Festivaaleille Tuusulan 
kirkkoon.

Puheenvuoro oli sijoitettu Histan veisaa-
jat -lauluyhtyeen esityksen väliin. Nuorista 

muusikoista koostuva espoolainen a cappel-
la -yhtye esitti körttivirsiä. 

Massamurhaaja oli riehunut Norjassa 
edellisenä päivänä.

”Musiikki loi kirkkoon niin vahvan tunnel-
man, että minulta menivät pasmat sekaisin. ”

”Koko jengi itki kirkossa. Se oli hyvin voi-
makas yhteinen tunne. Joku voisi nimittää 
sitä jopa uskonnolliseksi kokemukseksi. Tun-
nelman tiheys tavoitti minut puhuessani ja 
jälkikäteen on vaikeata toistaa, mitä sanoin. 
Huomasin puhuvani jotakin elämän ainut-
kertaisuudesta ja anteeksiantamisen mah-
dollisuudesta. Armosta.

”Armo on jotakin, mitä tapahtuu ihmisen 
ja Jumalan välillä. Kuvittelen uskonnollisten 
kokemusten olevan yksilön ja Jumalan välis-
ten rajojen kumoutumista. Minulla ei ole ol-

lut sellaisia, enkä osaa niitä 
kaivata, mutta olen avoin aja-
tukselle, että voisin joskus ko-
kea uskonnollisen kokemuk-
sen.”

Rukouksen  
itu elää
Relanderin lapset on kastet-
tu. Perheessä pohditaan, tu-
lisiko lapsille antaa myös us-
konnollista kasvatusta. Isä 
miettii, pitäisikö hänen opet-
taa lapsille iltarukous.

”Pojastani saattaa tulla uskonnollisempi 
kuin minusta. Hänellä oli nelivuotiaana voi-
makas hengellinen kokemus, kun kävimme 
Pietarinkirkossa Roomassa ja hän näki Pietà-
veistoksen, jossa kuollut Jeesus makaa Mari-
an sylissä.

”Tyttäreni iltarituaaleihin kuuluu rukouk-
sen itu. Hän lausuu puolitoistavuotiaan ha-
paroivalla äänellä kaikkien läheisten ihmis-
ten nimet ennen nukkumaanmenoa.”

”Tapa on lähtenyt tyttärestä itsestään, 
mutta se on oikeastaan ihan sama muo-
to, jonka isoäitini opetti minulle, kun iltaisin 
pyysimme siunausta kaikille läheisille.”

jANNE VILLA 

Jukka Relander valitsee vuoden kirkollisen 
laatulehden Kotimaa –yhtiöitten järjestä-
mässä  seminaarissa toukokuussa.  
Jukka Relander, Tuomas Nevanlinna: Uskon 
sanat. Teos 2011.

Hokemista ja hengen velttoudesta 
kyselyyn ja kyseenalaistamiseen
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Lina Patrikainen (Pulla) ja Mikko 
Paananen (Pilli) ovat Pekka Töpöhäntä 
-näytelmän erottamaton parivaljakko. 
Esitykset Kaupunginteatterin suurella 
näyttämöllä vain tämän kevään ajan.

”Jaan monet ateistiset epäilykset, niiden voimistumisen nuoruusvuosina ja niiden asteittaisen hiipumisen. Olen kurvan-
nut takaisin uskonnollisten kysymysten äärelle.”
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”Tyttäreni 
iltarituaaliin 
kuuluu ruko-
uksen itu. 
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Mainettaan parempi maaseutu

K
un könninkello lyö kuu-
si, Kustilan tila herää uu-
teen päivään. Isäntä Sa-
mi Pentikäinen lähtee 
veljensä kanssa navet-
taan lypsämään lehmiä. 
Aamun edetessä Eetu ja 
Veeti suunnistavat kou-
luun, jonne matkaa on sa-

ta metriä. 
Puoliso diplomi-insinööri, projektipäällikkö 

Sari Pentikäinen aloittaa työt istahtamalle tie-
tokoneelle.

”Nautin etätyöstä kotona. Ei tarvitse kuluttaa 
aikaa autojonossa aamuisin. Työmatkat kauem-
mas sujuvat hyvin, kun lentokenttä on lähellä.”

Niilo-kuopus vetää pyörälenkkiä avarassa pir-
tissä ja kiipeää sitten hellittäväksi äidin syliin.

Sami Pentikäinen otti viime kesänä tilan oh-
jakset käsiinsä vanhemmiltaan. Nämä asuvat lä-
hellä ja auttavat tarvittaessa esimerkiksi navet-
tatöissä.  

Alaa agrologiksi ja tietoliikenneinsinööriksi 
kouluttautunut nuori isäntä oli harjoitellut jo ai-
kaisemmin, mutta poikennut välillä tietoteknii-
kan töhin, asunut ulkomailla kuten vaimokin. 

Mikä veti takaisin?
”Kotiseutu ja luonto. Oma rauha.  Vanhempi-

en ja esivanhempien tekemä työ, jota haluamme 
kunnioittaa”, Pentikäinen kuvaa.

Vanhemmat ottivat 1970-luvulla isot lainat 
ja peruskorjasivat tilan. Koneellistetun tilan työ 
on edelleen fyysisesti raskasta ja sitovaa. ”Mutta 
olen vapaa ja säädän itse tekemisten rajat.”  

Sari Pentikäinen kertoo esimerkin maaseudun 
ylellisyyksistä hankiaisten aikaan.

”Laskettelimme viikonloppuna lasten kanssa 
neljä tuntia omassa rinteessä. Miehet toivat eväi-
tä. ” 

Pentikäiset kertovat olevansa sujut parja-
tun EU-byrokratian kanssa. ”Mukavaa se ei ole, 
mutta sen kanssa voi elää”, Sami Pentikäinen sa-
noo.

Tuki vuotuiseen paperisodan hoitoon tulee 
Pro Agrialta.  Lomittajapalvelut ovat edellytys 
jaksamiselle.

Kirkon tontti  
ostettiin hopearahalla
Perimätiedon mukaan Kustilan paikalla oli 
1700-luvulla savupirtti. 1900-luvun alusta ti-
la on ollut saman suvun hallussa. Yksi esi-isistä, 
kansanedustaja Olli-Pekka Zitting, oli perusta-
massa Savon Sanomia, maalaisliittoa ja osuus-
pankkeja.

Kun Muuruvedelle alettiin rakentaa kansallis-
romanttista kirkkoa, sinetöitiin suvun yhteys seu-
rakuntaan.  

Kerrotaan, että kirkko ja hautausmaa raken-
nettiin Zittingiltä hopearahalla ostetulle tontille. 
Kirkon materiaalina käytettiin samoja lohkokiviä, 
joita on Kostilan tilan navetassa, jonka kirkkoark-
kitehti Josef Stenbäck niin ikään suunnitteli.

Sami Pentikäinen kävi pikku naskalina pyhä-
koulua, omat pojat seurakunnan päivä- ja sähly-
kerhoa.

”Seurakunta on tärkeä osa meidän elämää”, 
Sari Pentikäinen sanoo. ”Meillä pyritään olemaan 
menemättä pellolle kirkonmenojen ja hautajais-
saaton aikaan”, Sami Pentikäinen lisää.

”Meillä pyri-
tään olemaan 
menemättä 
pellolle kirkon-
menojen ja 
hautajais-
saaton aikaan.
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Kun kirkolla on suuria juhlia ja mäki täynnä 
autoja, maitoauto ei ole päässyt tilan pihaan. Ta-
vallisena sunnuntaina kirkossa on väljää, koska 
messu pidetään iltalypsyjen aikaan.  

Isot tuottajat ja  
huippuosaajat pärjäävät
”Elämä katoaa, jos maaseutuelinkeinot häviävät”, 
sanoo rovasti Hannu Komulainen, kirkon maa-
seututoimikunnan puheenjohtaja.

Asutustilallisen poika sai isältään ensimmäi-
sen viikatteen kymmenvuotisena. Ruumiilli-
nen työ on edelleen niin verissä, että lenkille on 
päästävä säännöllisesti. ”Hevosen pystyn valjas-
tamaan vaikka säkki päässä,” Komulainen vit-
sailee.

Hän sanoo, että monien mielikuva maaseu-
dusta on 1950-60 -luvulta. Nykyisin maaseutu 
kamppailee aivan eri kysymysten kanssa. Maan-
viljelijästä on tullut EU:n ja globalisaation myötä 
maataloustuottaja, jonka elämään kuuluvat kal-
liit investoinnit, suuret riskit, heilahteleva tukipo-

litiikka sekä muuta Eurooppaa kovemmat luon-
nonolot.

”Isot tuotantoyksiköt ja huippuosaajat pärjää-
vät. Jos kaikki ei mene putkeen, tulee vaikka avio-
ero tai sairaus, pohja pettää. ”

Kohtuuhintainen asuminen ja luonnonlähei-
nen elämänmuoto pitävät kuitenkin myös hyvin 
koulutettuja maaseudulla. 

Isoin yhteiskunnallinen kysymys on, halutaan-
ko maaseutu pitää asuttuna. Turvataanko se, et-
tä asuja ei syrjäydy palvelutason, etäisyyksien, 
koulutustarjonnan tai alhaisten tulojen vuoksi.

Hallitusohjelmassa on maaseutua koskevia 
lausuntoja enemmän kuin aikaisemmin. ”Eri asia 
ovat käytännön toimet”, Komulainen myöntää.

Luottamusta ja  
kuulemista tarvitaan
Komulaisen työryhmän laatima kirkon maaseu-
tustrategia päivittää maaseudun kivut, mahdolli-
suudet ja kirkon tehtävän. 

Kuntaliitoksia, joista seurakunnat ovat huolis-

Luonto ja rauha 
vetivät Pentikäiset 
takaisin esivan-
hempien maise-
miin Muuruveden 
kirkon juurelle. 

Niilo -kuopus kulkee 
isänsä Sami Pentikäisen 
mukana tilan töissä.
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Mainettaan parempi maaseutu

”Ihminen on maasta lähtöisin  ja kuuluu maalle.”

”Keskittäminen 
on elefanttitauti. 
Mihin maapallo 
yhdistetään? 
Ja ketkä siitä
hyötyvät?
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”Tukehtuisin 
kaupungissa”, 
sanoo kirjailija 
Heikki Turunen. 

”M elunsietokyky on 
suhteessa ihmisen 
älykkyyteen. Mitä 
älykkäämpi ihmi-
nen, sen huonom-

min sietää melua”, Turunen jatkaa laina-
uksella, joka on saksalaiselta filosofilta 
Arthur Schopenhauerilta. Turuselle maa-
seudun hiljaisuus on elinehto, jota hän 
ylistää silmät puoliummessa.

”Kaikki eivät halua pääkaupungin hu-
linaan, edes maineikkaaseen empire-kes-
kustaan. Minä tulisin kaupungissa hulluk-
si, tukehtuisin.” 

Pieni kunta on paras kuolleena, Sep-
po Kononen kirjoitti taannoin Savon Sa-
nomissa. Tätä Juuassa kirjoittava Turu-
nen pelkää. Hänestä sopiva kunta asuttaa 
5000 – 15 000 henkeä.

”Pieniltä viedään mahdollisuus elää 
luonnon lähellä. Vanhat eivät siellä pärjää 
millään, kun ei ole edes junanrataa.”  

Turunen sanoo, että päättäjiltä riittää 
maaseutupolitikoinnissa kauniita sano-
ja. ”Muuten toimitaan päinvastoin. Meil-
lä on ollut useita maaseudun tappajahal-
lituksia.” 

Kylien autioittaminen alkoi Turusen 
ajanlaskun mukaan 1970-luvulla pienmei-
jerien ja muiden työpaikkojen tappami-
sesta. Sitten kuihtuivat koulu ja kaupat. 
Maaseudun tuhon viimeistelevät pakon 
sanelemat, epädemokraattiset kuntalii-
tokset.

”Keskittäminen on elefanttitauti. Mihin 
maapallo yhdistetään? Ja ketkä siitä hyö-
tyvät?”

Jos syntyisi kapina kaupungistumista ja 
kaupallistuvaa elämänmenoa vastaan, Tu-
runen kiipeäisi oitis barrikadeille. ”Mutta 
ei tule. Me suostumme, mihin herrat hyp-
pyyttävät.”

Turunen manaa maailmanlaajuista, 
maata, ilmaa ja vettä saastuttavaa ristik-
käiskauppaa. Mitä järkeä on rahdata Suo-
meen kynsisaksia ja kakkupaperia maail-
man ääristä? 

Turusta kismittävät myös suunnitel-
mat ajaa alas Karjalan prikaatin, ”Vuoksen 
vartijan ” Kontiolahden asemapaikka. ”Ka-
tastrofi. 300 työpaikkaa menee.”

”Se kostautuu. Ja säästöistä ei tule näyt-
töä. Joskus kannattaisi sallia taloudellisesti 
tuottamaton toiminta.”  

”Luonto muovaa ihmisen mielenmai-
semaa.”  

”Kohta Koli välkehtii, niityt ja timotei 
tuoksuvat.  Sitä kokemusta ei voi verra-
ta Vantaan Hakunilaan. Kuka siellä kivisillä 
takapihoilla haluaa vapaaehtoisesti kasvat-
taa lapsiaan?”  

LEA LAPPALAINEN

Kohta Koli välkehtii 
ja timotei tuoksuu

saan, sivutaan strategiassa. Paniikkiin ei Komulai-
sen mukaan ole aihetta.  

”Perusasiat eivät muutu seurakunnissa. Kun-
nalle palvelurakenteen muutos on paljon kovem-
pi paikka.”

Komulainen näkee, että hyvä seurakuntaliitos 
lähtee seurakuntalaista ja edellyttää perusasiois-
ta kiinni pitämistä.  Tarvitaan pappi ja jumalan-
palvelus, diakonia, kasvatus ja hautaustoimi tulee 
hoitaa. ”Jumalanpalvelusten porrastus ymmärre-
tään, mutta karsimista ei.”

Järvi-Kuopion yhteiselo Kuopion yhtymässä 
vaatii Komulaisen mukaan kovaa työtä, luotta-
musta ja aitoa kuulemista. 

”Koko ajan on menty eteenpäin. Turvatto-
muuden tunteet ja ihmisten kiukku kuuluvat asi-
aan, kun jotakin tärkeää on menetetty. Nyt pai-
kallisidentiteetti vahvistuu, ja uusi yhteinen 
syntyy vasta ajan kanssa. Ydin ei häviä. Kirkko ra-
kastaa äidinrakkaudellaan eli kestäen ja kärsien.”

LEA LAPPALAINEN
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K
un musta kaftaani on puettu 
päälle, piispa polvistuu maa-
han asti Tuomiokirkon altta-
rin lattialle, ja ottaa vastaan 
siunauksen.  

On lähdön aika. 
Viikkoa ennen lähtömes-

sua piispa Wille Riekkisellä 
on maaliin juosseen olo. Levollinen, kuin myötä-
tuulessa juostu.  Kalenterin täyttämien vuosi-
en jälkeen hän ei sano putoavansa tyhjään, eikä 

jäävänsä hyllylle, vaan 
rauhassa lähtevän-
sä ylelliseen ajankäyt-
töön.

Korkea piispantuoli 
sai istujansa vielä tuo-
miokapitulin juhlais-
tunnossa viime per-
jantaina. Riekkinen sai 
Jukka Malmivaaran 
emeritusristin ja jakoi 
rovastin arvonimiä. 

Kapitulin käytävältä 
kuuluu kenkien kop-
setta.

haluavat kuunnella snobbailematonta, yksinker-
taista sanomaa.”

”Kai minä olen niin yksinkertainen”, Riekkinen 
kuittaa kysymyksen siitä, mistä hän on perinyt 
kuvailevan kielen ja ymmärrettävän puhetavan. 

”Puhun niin kuin perheenisän tulee puhua 
lapsilleen”, hän viittaa Lutherin opetukseen. Mut-
ta allekirjoittaa sen, että voidakseen puhua yk-
sinkertaisesti, on itse ensin otettava selkoa vai-
keistakin asioista. 

Julkisuutta piispa ei saa Riekkisen mukaan 
kaihtaa. ”Sananvaltaa pitää käyttää, koska piispa 
on myös mielipiteen muokkaaja.”

Ja mielen vapaus,  
mielen vapaus
Piispantarkastuksista riemukkaana on mielessä 
vaikkapa se koululaisen toteamus: ”Tämä on ol-
lut suuri päivä piispan elämässä.”

Niin on nytkin, sunnuntaina, jolloin Tuomio-
kirkko alkaa täyttyä heti yhdeksän jälkeen. 

Riekkinen oli aikonut puhdistaa Kuopion pö-
lyt jaloistaan, mutta eipä tarvinnut. Kaupun-
ki aloitti katujen pesemisen neljältä sunnuntai-
aamuna. Pölyt olivat poissa jo paljoa ennen kuin 
lähtömessu alkoi.

Täpötäysi kirkko on saattamassa piispaa 
matkaan kun hän virkavaatteet ja piispansau-
van jätettyään kävelee kirkon käytävää ulos 
kuusivuotias tyttärentytär Jojo Hänninen mat-
kakumppaninaan. 

Saarnassaan hän kutsui elävään kristillisyyteen 
jättämällä kuulijoilleen toivotuksen: ”Rauha teil-
le. Älkää pelätkö. Olkaa rohkeat. Älkää vaipuko 
epätoivoon.”

”Vapautuksen tunne”,  piispa sanoo perheen-
sä keskellä kirkkokahvilla ja luettelee ne viisi tär-
keää pee –kirjainta eläkepäivien matkasauvaksi.

Perhe, Puutossalmi, pystykorva, pyhät matkat, 
Pyhä kirja ja Pate.

Kuka Pate? 
Hallmanin Pate, se kyläkoulun opettaja, joka 

hommasi Riekkisen pojan oppikouluun.
Ja olisiko koskettavammin enää voinut laulaa 

Pertti Rusanen: 
”Maailma on kaunis, ja hyvä elää sille, jolla on 

aikaa, ja tilaa unelmille. Ja mielen vapaus. Ja mie-
len vapaus.” 

LAhjA PyyköNEN

Siunauksen saattamana uutta kohti 
 ”Ne taitavat olla lähdössä syömään”, piispa 

sanoo ja jää kaipaamaan henkilökuntaansa. Ilois-
ta lähtöjuhlaa omiensa kanssa piispa vietti kapi-
tulin juhlapäivän iltana, viime perjantaina.  

Sihteerilleen Kaija Pyyköselle hän jakaa eri-
tyiskiitoksen. Kalenteriin on varattu vapaapäiviä 
ja lepoaikaa. ”Kun se olisi vaan malttanut ne pi-
tää”, työkaverit sanovat.

Pyyntöjä piispalle tulee paljon. Nyt Riekkinen 
on päättänyt olla lujana, ainakin vähän aikaa. Jot-
ta aikaa jää lastenlapsille, kirjoittamiselle kenties, 
matkoille Lähi-Itään. Hengitystilaa.  

”Piispat vaihtuvat. Kirkko ja seurakunta pysyy.”
Emeritus –piispan mieli on haikea, mutta va-

paa ja kiitollinen.

Piispa johtaa  
joukkojaan edestä
Kaikki pöydällä oleva joutuu nyt rekvisiitaksi. 

Tässä on kirkkolaiva, kuvatkoon sitä Raamat-
tu. Laivan etunenässä kulkee piispa, kelvatkoon 
malliksi toimittajan nauhuri. Mutta mitä nuo 
ovat laivan takana? Kyydistä pudonneita.. Silloin 
piispan on sännättävä heidän peräänsä tänne. 
Nauhoituskone saa taas kyytiä.

”Piispan pitää johtaa joukkoansa edestä, ensim-
mäisenä.” Riekkisen viidentoista vuoden piispantai-
paleella on tämä tullut selväksi. Niin kuin sekin, että 
ensimmäisen naamalle lentää loskaa ja kuraa, jos-
kus pahempaakin tappouhkauksia myöten.

Leimakirvestä häneen on isketty sekä liberaa-
liteologian että tasa-arvon puolustamisen täh-
den. Erilaisuuden sietokyky on ollut koetuksel-
la varsinkin silloin kun Riekkinen julkisesti ryhtyi 
puolustamaan homoseksuaalien asemaa ja hei-
dän oikeuksiaan myös kirkossa. 

Kirkon uhkana Riekkisen mielestä ovat oikeas-
saolemisen pakko, itsekkyys ja pelko. ”Jos hyvää 
tahtoa on, eväitä on ja yhteys löytyy.” Ei tosin enää 
Luther –säätiön kanssa, joka Riekkisen mielestä on 
tietoisesti saattanut itsensä kirkon ulkopuolelle. 

Uskonnollisuus on Riekkisen mukaan nousussa. 
”Ihmisyyden tuntomerkkinä on Jumalan kai-

puu. Kysymys on siitä, miten kaipuuseen voidaan 
vastata. Ei niin, mikä on meidän porukan näköis-
tä, vaan mitä Jumala tahtoo.”

Erämiesten tapaamisista nousee monta pu-
huttelevaa tarinaa. Suomussalmen joulurauhan 
julistuksessa soppa loppui heti alkuunsa. ”Miehet 

Wille Riekkinen 
on ollut Kuopion 
hiippakunnan 
piispana vuodesta 
1996. ”Tämä kuva 
on Kuopion keskus-
seurakuntatalolta”, 
piispa muistelee. 
Kuopion tuomio-
kirkkoseurakunnan 
pappina Riekkinen 
oli vuodet 1978 -80.
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PIRKKO-LIISA PIIRONEN 
sairaanhoitaja, kaupungin-
valtuuston II varapuheen-
johtaja
Teologinen oppineisuus yhdistyy 
Wille Riekkisessä mahtailematto-
muuteen, lempeyteen ja suvaitse-
vaisuuteen. Hän viestittää helposti 
lähestyttävällä olemuksellaan, että 
evankeliumin sanoma on tarkoitet-
tu kaikille, seksuaaliset vähemmis-
töt mukaan lukien.

Myös sosiaalieettinen valveutu-
neisuus kuuluu Riekkisen linjaan. 

PAAVO TANSKANEN 
yliopiston opettaja 
Riekkinen on ennakkoluuloton, vas-
tuuseen kannustava piispa. Meillä 
on mistä jakaa myös maailmanlaa-
juisesti. Teologina hän tulkitsee Raa-
mattua niin kansanomaisesti, että 
sen ymmärtää lapsikin. Ihminen saa 
armon ilman omaa tekemistä.

Muista välittäminen ja asettumi-
nen äänettömien puolelle kuuluu 
selkeästi hänen viesteissään. Piis-
pa rohkaisee myös työkuormien al-
la painivia.  

ELSI KATAINEN 
kansanedustaja
Wille Riekkinen on johtaja, kasvat-
taja ja paimen, jonka saarnat ovat 
koskettavia ja tarkasti kohdennet-
tuja. Kun hänet tietää armolliseksi 
ihmiseksi, häneltä voi kuunnella an-
karaakin tekstiä.

Riekkinen ottaa kantaa, nostaa 
esiin huono-osaisten asioita ja sa-
noo ääneen ikävät asiat.

PENTTI HAKALA 
rovasti
Riekkinen on vaalinut Raamatun sa-
nan asemaa seurakunnissa ja tois-
tuvasti myös mediassa. Uudempaa 
Riekkistä minulle ovat oikeuden-
mukaisuuden painotukset. 

Hänellä on hyvä puhetaito ja kyky 
ottaa yleisö ensimmäisten sekuntien 
aikana. Riekkinen tajuaa, että juma-
lanpalvelus on draama. Kun sen vie-
dään hyvään lopputulokseen, kuulija 
tuntee itsensä siunatuksi.

Riekkisen kansansuosio perustuu 
myös siihen, että hän on kansan mies.

RISTO KORMILAINEN 
kirkkoherra
 Wille Riekkinen on vaalinut oikeu-
denmukaisuutta ja nostanut esiin 
yhteiskunnallisia kysymyksiä. Hän 
asettuu tavallisen ihmisen rinnalle, 
ja on erityisesti ajanut syrjäseutujen 
aseman parantamista.

Ihmisenä hän on myönteinen 
ja valoisa, jolla on hyvä huumori ja 
lämmin sanankäyttö. 

haastattelut: 
LEA LAPPALAINEN
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Oppinut piispa äänettömien puolella

Ensin sauva, sitten hiippa, kaapu, 
stola ja alba. Viran merkit ovat jääneet 
alttarille. Piispa on paitasillaan. 
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Siunauksen saattamana uutta kohti 

”Maailma 
on kaunis, 
ja hyvä elää sille, 
jolla on aikaa, 
ja tilaa unelmille. 
Ja mielen vapaus. 

”Erilaisuus kirkossa on hyväksyttävä, 
kunhan suunta säilyy samana”, Riekki-
nen muistuttaa läksiäisjuhlassa. Takana 
piispa Matti Sihvonen, jonka Riekkinen 
nostaa yhdeksi uransa vaikuttavim-
mista ihmisistä. Toisena mielessä on 
Kyösti Juntunen, ensimmäinen esimies 
Puolangalta.
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Tuomiokirkko

TuOMIOKIRKKO
Tuomiokirkko avoinna tu-
tustumista ja hiljentymis-
tä varten klo 10-15, lisäksi 
perjantaina 18-23.  
puh. 040 4848 256
Viikkomessu ke 18.4. klo 
19. Liisa Penttinen.
Perjantaimessu pe 20.4. 
klo 19. 
urkutuokio la 21.4. klo 15. 
Anniina Hertteli.
Messu su 22.4. klo 10. 
Saarna Sari Kärhä, liturgia 
Lauri Kastarinen, kantto-
rina Anna Kosola ja urku-
rina Anu Pulkkinen. Psal-
mikuoro.
Viikkomessu ke 25.4. klo 
19. Lauri Kastarinen.
Perjantaimessu pe 27.4. 
klo 19. 
”Kumisevin vaskin ja he-
lisevin symbaalein” la 
28.4. klo 15. Jarna Virtanen, 
käyrätorvi ja Anna Koso-
la, urut.
Messu su 29.4. klo 10. 
Saarna Liisa Penttinen, li-
turgia Satu Karjalainen, 
kanttorina Pertti Rusanen, 
urkurina Anna Kosola.
Viikkomessu ke 2.5. klo 
19. Liisa Penttinen.
Valtakunnallisten Polii-
simusiikkipäivien kirk-
kokonsertti to 3.5. klo 18. 
Konsertissa esiintyvät Poh-
jois-Savon Poliisilaulajat, 
Helsingin Poliisilaulajat, 
Tampereen Poliisilaulajat, 
Oulun Poliisilaulajat, Po-
rin Poliisilaulajat, Etelä-Poh-
janmaan Poliisilaulajat, Tu-
run Poliisilaulajat, Helsingin 
Naispoliisilaulajat, Turun 
Naispoliisilaulajat ja Helsin-
gin Poliisisoittokunta. Esiin-
tyjiä on noin 200. Kuorot 
esittävät omia laulujaan, 
osa lauletaan kaikkien kuo-
rojen muodostamalla suur-
kuorolla. Käsiohjelma ovel-
ta 5 €, tuotto YV:lle. 

KESKuSSEuRA- 
KuNTATAlO
Suokatu 22 
Seurakuntamestarit puh. 
040 4848 259
Raamattupiiri ti 24.4. klo 
17 kerhohuone Aaronissa, 
Suokatu 22 C. 
Eläkeläisten virkistyspäi-
vä ke 25.4. klo 11. Raamat-
tutunti: ”Hyvä Paimen”, 
Liisa Penttinen. Oltapäi-
vällä: Huone- ja parveke-
kukkien hoidosta Marja-
Leena Laukkanen. Kukka-
kimppuarpajaiset. 
Torstaiseurat to 26.4. klo 
18 kerhohuone Samulissa.
Vappujuhla ti 1.5. klo 12. 
Mukana hiippakunnan lä-
hetyssihteeri Jukka Koisti-
nen. Musiikkia Seppo Nis-
kanen, Anna Kosola, Puijon 
Laulu, Iiro Pulkkinen, piano. 
Yhteislaulua. Kahvit, sima 
ja munkkeja lähetystyölle. 
Tarjoilu klo 11.30 alkaen.

INKIläNMäEN  
SEuRAKuNTATAlO
Inkiläntie 7
Emäntä puh. 040 4848 273
Inkilänmäen palvelupii-
ri ke 25.4. klo 13. Vierailu 
Otsolaan Kemilänrinteel-
le. Varpu Ylhäinen ja Sari 
Kärhä.
Messu su 29.4. klo 12. 
Saarna ja liturgia Lii-
sa Penttinen, kanttorina 
Anna Kosola.

MuMMON MöKKI
Puijonkatu 10. Avoinna 
ma-to klo 11-15.  
puh. 040 4848 272
Papin päivä ti 24.4. klo 13. 

NuORET
Isoskoulutus to 3.5. klo 17 

Keskusseurakuntatalos-
sa, Suokatu 22 E, Takka-
huone.
Nuortenilta to 3.5. klo 18 
ja 10.5. klo 18 Keskusseu-
rakuntatalossa, Suoka-
tu 22 E. 

DIAKONIA
Keskusseurakuntatalon 
diakoniatoimisto suljet-
tu 23.4. ja 30.4. Suokatu 22 
C-rappu. Avoinna ma, ke 
klo 9-10.30, puhelinpäi-
vystykset ma ja ke 10.30-
11.30 puh. 040 4848 253. 
Diakonissa Pirjo Litmanen 
puh. 040 4848 282 ja dia-
koni Birgitta Oksman-Ket-
tunen puh. 040 4848 284.
Diakoniatoimisto suljet-
tu 24.4. Inkilänmäen dia-
koniatoimisto, Inkiläntie 
7, avoinna ti klo 9-10.30. 
Puhelinpäivystys ti 10.30-
11.30 puh. 040 4848 254, 
diakoni Varpu Ylhäinen 
puh. 040 4848 255.
lähimmäisten koulu-
tus- ja virkistyspäivä la 
28.4. klo 9-17 Hirvijärven 
leirikeskuksessa. Aihee-
na ”Käytännön työka-
luja voimavarakeskeiseen 
kohtaamiseen”, per-
heterapeutti, työnoh-
jaaja Päivi Föhr. Bussikul-
jetus Maljalahdenkadul-
ta, kaupungintalon takaa 
klo 9. Ilm. Katri Kunnak-
selle 20.4. mennessä. puh. 
040 4848 464. 

PERHETyö
Perhekerhoja ei ole vii-
koilla 17 ja 18.

KASTETuT
Eino Markku Kasimir Kin-
nunen, Noora Emilia Hal-
memies, Paulus Mikko Eli-
el Porokka, Wiljami Jooa 
Juhana Räsänen.

KuuluTETuT
Ville Petteri Summanen ja 
Kerttu Ida-Karoliina Kor-
honen.

KuOllEET
Pekka Antero Hartikainen 
70v, Hulda Eliina Juutilai-
nen 88v, Vilho Ensio Kar-
vonen 85v, Anja Katarii-
na Sirkka 90v, Vilho Kustaa 
Pekkarinen 89v, Jorma Val-
ter Salia 59v, Alli Elina Has-
sinen 85v, Anja Maria Pel-
likka 76v, Anna Lisa Paaso-
nen 80v, Pekka Airaksinen 
78v, Kaija Annikki Heino-
nen 84v, Pertti Ilmari Löf-
berg 70v, Paavo Vilho Sa-
volainen 73v, Rauha An-
nikki Karensalo 88v, Saimi 
Alma Maria Parviainen 97v, 
Matti Elias Järvinen 90v, 
Kaarlo Jaakko Arffman 71v, 
Tyyne Katri Hyvärinen 83v.

alava

AlAVAN KIRKKO
Keihäskatu 5
puh. 040 4848 298
Messu su 22.4. klo 10. Saar-
naa Anna Väätäinen, litur-
gina Juha Välimäki, kantto-
rina Ossi Jauhiainen. Invali-
dien kirkkopyhä, Kuopion 
Invalidit 75 vuotta. 
Kevätmatinea ti 24.4. klo 
18. Jan Lehtola. 
Messu su 29.4. klo 10. 
Saarnaa Juha Välimäki, li-
turgina Pirjo Kuula, kant-
torina Ossi Jauhiainen, se-
niorikuoro, Rytky 1. rippi-
kouluryhmä. 
Tuomasmessu su 29.4. klo 
18. Saarnaa piispa Mat-
ti Sihvonen. Huom. 27.5. 
Tuomasmessu Kallaveden 
kirkossa. 

AlAVAN  
SEuRAKuNTAKESKuS
Keihäskatu 5 B 
Muistatko? -piiri ti 24.4. 

klo 13 kirkon alasalissa. 
Keskustelua historiasta ja 
yhteiskunnallisista asioista. 
Kirjallisuuspiiri to 26.4. 
klo 14 kerhohuone 1. Kirja: 
Merete Mazzarella, Mat-
kalla puoleen hintaan. 
Yht.henk. Aino Mikkonen 
puh. 040 7071 499. 
Israelilaista kansantans-
sia la 28.4. ja 5.5. klo 13-
14 Alavan kirkon liikun-
tasalissa. Mukaan voivat 
tulla jo aiemmin tanssi-
neet sekä ensikertalaiset. 
Tunnin kertamaksu (3 €) 
maksetaan paikan päällä. 
Opettajana Hanna Kahro-
la. Yht. henk. kanttori Lei-
la Savolainen puh. 040 
4848 323. 
Eläkeläisten päiväpii-
ri ma 30.4. klo 12-14. Vap-
pujuhlat, ruokailu ja kah-
vit 3 €. 

NEulAMäEN KIRKKO
Vesurikuja 4
puh. 040 4848 311
Kohtaamispaikkames-
su su 29.4. klo 16. Kansan-
lähetys. 

SäRKINIEMEN  
SEuRAKuNTATAlO
Särkiniementie 20
puh. 040 4848 307 
Messu su 22.4. klo 13. Saar-
naa Anna Väätäinen, litur-
gina Juha Välimäki, kant-
torina Ossi Jauhiainen. 

MuuTA
Alavan ja tuomiokirkko-
seurakunnan yhteinen 
omaishoitajaryhmä ma 
23.4. klo 13 kerhohuone 
Samulissa, Suokatu 22. 
lähimmäispalvelijat la 
28.4. klo 9. Muistathan il-
moittautua pe 20.4. men-
nessä Hirvijärvellä pidettä-
vään jatkokoulutus- ja vir-
kistyspäivään. Lähtö yh-
teisbussilla Maljalahden-
kadulta kaupungintalon 
takaa klo 9, paluu klo 17. 
Saunomisvälineet ja ulkoi-
luun sopiva asu. Ilm. Kat-
ri Kunnas puh. 040 4848 
464. 

PERHETyö
Perhekerhot – Viikolla 17 
Alavalla ja Lehtoniemes-
sä aiheena Kevään värejä 
- Niinuska esittelee uusio-
tuotteita kierrätyskankais-
ta, Neulamäessä ja Särki-
niemessä Sämpylän tuok-
sua. Viikolla 18 Alavalla ja 
Neulamäessä ei ole ker-
hoa, Särkiniemessä ja Leh-
toniemessä Perhepotretti.

KASTETuT
Ronja Emilia Ylitalo, Ma-
tilda Aleksandra Viitasalo, 
Venla Kristiina Hintikka, 
Kerttu Vilhelmiina Huttu-
nen, Netta Ilona Puranen, 
Armi Ester Elviira Lappi, 
Heini Eira Kaulamo.

KuuluTETuT
Samuli Bernhard Kaup-
pinen ja Iida Maaria Lai-
vamaa.

KuOllEET
Maija Liisa Kokko 97v, Sal-
li Vappu Katariina Kinnu-
nen 89v, Anna Eliisa Var-
tiainen 88v, Martti Tapani 
Laakkonen 57v, Veli-Mat-

ti Ryhänen 29v, Veijo Ka-
lervo Korhonen 53v, Mar-
ja Leena Rajala 68v, Sep-
po Kaarlo Sipponen 73v, 
Samu Vili Petteri Parta-
nen 18v, Pentti Juhani Ko-
ponen 62v, Pekka Samuli 
Seppälä 82v, Hannu Tapa-
ni Liukko 60v.

kallavesi

KAllAVEDEN KIRKKO
Rauhalahdentie 21
puh. 040 4848 336
Messu su 22.4. klo 10. Li-
turgia Veli Mäntynen, 
saarna Anni Tanninen 
ja kanttorina Richard 
Nicholls.
4-vuotissynttärit su 22.4. 
klo 10. Raili Rantanen ja 
Seppo Kirkinen.
Marjatta Kinnusen ru-
not - julkaisujuhla ma 
23.4. klo 13. Raili Rantanen, 

Esko Konttinen lähet-
tää runot siivilleen. Jär-

jestäjänä Kallaveden seu-
rakunta ja Kuopion 
Valkonauha ry.

Pohdintoja kiusaami-
sesta – voiko pahuu-
den poistaa työpaikal-

ta ti 24.4. klo 17.30-19.30 
Tilaisuuden asiantuntija-
na työhyvinvointivalmen-
taja Päivi Hyvärinen. Kah-
vit YV:lle.
Messu su 29.4. klo 10. Li-
turgia Matti Pentikäinen, 
saarna Anna-Maija Hel-
la ja kanttorina Anna-Mari 
Linna ja kirkkokuoro.
Afrikkalainen gospel-
messu ja jatkoina Tai-
vaallisen Ihanat Vappu-
pippalot kaikenikäisil-
le ma 30.4. klo 18. Mat-
ti Pentikäinen, Juha Määt-
tä, seurakuntalaisten ”vap-
putiimi”, Mari Vuola-Tani-
la, Lähde-yhtye, lapsikuo-
ro ja nuorten lauluryh-
mä. Tuo mukanasi makeaa 
purtavaa yhteiseen nyyt-
täripöytään.

PETOSEN  
SEuRAKuNTATAlO
Pyörönkaari 21
puh. 040 4848 345
Kansainvälinen messu la 
21.4. klo 16. Juha Määttä ja 
Anni Tanninen.
Donkkis Big night - Fa-
mily version toimintail-
ta varhaisnuorille ja kes-
kustelutuokiot vanhem-
mille pe 27.4. klo 18. 
Aikuisten takkailta ke 2.5. 
klo 18 takkahuoneessa.

KARTTulAN KIRKKO
Kirkkotie 23
puh. 040 4848 545
Messu su 22.4. klo 10. 
Saarna Jorma Huusko, li-
turgia Reijo Mustonen, 
kanttorina Anne Kerä-
nen. Kirkkokahvit ja lä-
himmäislähetyksen päivä-
juhla Karttulan seurakun-
takodilla.
Karttulan kirkkokuoron 
konsertti su 22.4. klo 18. 
Viron-matkan ohjelmis-
to. Illan sana Petteri Hä-
mäläinen.

KARTTulAN  
SEuRAKuNTAKOTI
Kissakuusentie 14
puh. 040 4848 547
Raamattupiiri ti 24.4. 
klo 19.
Rippikoulusunnun-
tai, nuorten sanajuma-
lanpalvelus su 29.4. klo 
16. Mikko Väisänen, Riik-
ka Kukkonen ja Nuorten 
bändi.

NuORET
Nuortenilta to 26.4. klo 
17.30-20 Kallaveden kirkol-
la. Askarrellaan äidille.

Seurakunnat 18.4.–1.5.12

Pohdintoja 

kiusaamisesta

Kallaveden 

kirkossa 

ti 24.4. 

klo 17.30.

HammaslaboratorioDentoTeam
Hammaslääkärit Hyvä Hammas Oy

Puree Paremmin.

Vuorikatu 36, 70100 Kuopio
 

Erikoishammasteknikko
Satu Koskela

p. 017 265 4400

 

 
 

Kotitalousvähennys 45% 

p. 040 5844 045 

Tietokoneapu 
 

www.orden.fi 
Tietoturva, ym. 

- erikoishammas-
teknikon palvelut

- hammaslaboratorio-
palvelut

Käsityökatu 18 A 
70100 KUOPIO

puh. 017-262 6990

PERHEOIKEUDEN LAKIASIAT 
esim. avioehto, testamentti, perunkirjoitus 

alkaen 300 e + kulut + alv 23 %

Asianajotoimisto Kalevi Pitkänen Oy
Puistokatu 6, 70110 Kuopio 

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

ASIANAJOTOIMISTO  
KOLARI&CO.OY

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

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

www.kolari-co.fi

Sielunhoito-
terapia 
SYDÄN-
JUURI

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

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

Uudet hammasproteesit, pohjaukset ja korjaukset
LAATU- JA TYÖTAKUU

Parempaa hoitoa
ESPERI CARE

Alavassa on hyvä asua
Tarjoamme turvallista ja virikkeellistä ympärivuorokautista 
palveluasumista Esperi Hoivakoti Alavassa Kuopiossa.
Kysy vapaita paikkoja.

044 720 2475 | myynti@esperi.fi  | esperi.fi 

Antin Piha ja Kiinteistö Apu
• Pihojen haravointi ja jätteiden kuljetukset • Omakotitalkkari 

• Kukkien mullanvaihtotyöt • Aitojen leikkaukset 
• Ikkunoiden pesut sekä apu- ja tukivälineiden asennukset 

• ym. erikseen sovittavat työt
Soita ja kysy lisää. Antti Julkunen p. 050 575 3410

www.antinpihajakiinteistoapu.fi



- Hautakivet 
- Kaiverrukset 
- Kivityöt 
  www.puijonkivi.fi 
 Puh. (017) 282 9000 
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Missä olet, hyvä paimen

Missisippiin 1960-luvul-
le sijoittuvassa Piiat-elo-
kuvassa lempeä, musta 
naispalvelija pitää pien-
tä, vaaleakiharaista tyt-

töä sylissään, silittää tämän poskea ja sa-
noo: ”You is kind, you is smart, you is 
important.” 

Tyttö katsoo tarkasti rakasta Aibi-
leen-piikaansa, ja yhteen ääneen he vie-
lä toistavat: Olet rakastettava, olet fiksu, 
olet tärkeä. Tuollaisia asioita ei pieni pel-
lavapää omalta äidiltään kuullut, koska 
ei vastannut tämän mielikuvaa täydelli-
sestä tytöstä. 

Aibileen teki lämpi-
mällä otteellaan pienen 
tytön maailmasta turval-
lisen. Hän otti syliin, kun 
siihen oli tarvetta, ja nau-
roi lämpimästi muka-
na hassuille jutuille. Hän 
kasvatti lasta osaksi yh-
teisöä, opetti lapsen ta-
voille ja luottamaan it-
seensä. 

Sitä eivät Aibileen ja 
muut palvelijat voineet kä-
sittää, miten näistä musti-
en käsien hellimistä, hoita-
jiaan rakastavista lapsista 
eräänä päivänä kasvaa ai-
kuisia, jotka suhtautuvat 
halveksivasti omiin palveli-
joihinsa. Mikä saa unohta-
maan ne tapahtumat, joi-
den varassa oli hyvä elää? 
Asettumaan niiden ihmis-
ten yläpuolelle, joiden va-
rassa oma elämä oli alku-
metreillään ollut?

Aibileenin käheässä 
äänessä kaikui hyvän pai-
menen ääni. Yhtä vähän 
arvostettua kuin mustien 

orjien työ syvässä etelässä oli paimenten 
työ Raamatun aikaan. Jeesus vertasi itse-
ään vaatimattomaan paimeneen, vaikka 
olisi hyvin voinut käyttää itsestään su-
perlatiiveja. 

Hyvän paimenen tehtävä on pitää 
lauma yhtenäisenä ja suojata vaaroil-
ta. ”Kiireen, kyynisyyden ja kaupallisuu-
den sudet uhkaavat tämän ajan laumaa”, 
kirjoittavat pastorit Jaakko Heinimäki ja 
Hilkka Olkinuora Puhetta Pyhästä -kir-
jassaan. 

Missä olet, hyvä paimen? Pidä turva 
meitä lähellä ja vaara kaukana. Pidä hyvä 
meitä lähellä ja paha ulkona. 

Hyvä paimen johtaa 
laumaansa kotiin, eikä ka-
dota päämäärää silmis-
tään. Hän ei korottaudu 
väellä tai voimalla tois-
ten hallitsijaksi, vaan ottaa 
paikkansa, koska on luo-
tettava ja tekee hyvää. Hy-
vä paimen on toisten pal-
velija. 

Hän jättäytyy heprea-
laiskirjeeseen (13:20-21) kir-
jatun siunauksen varaan, ja 
sulkee siihen lähimmäisen-
sä ja etäisensä: ”

Rauhan Jumala, varus-
takoon teidät hyvillä lah-
joillaan, 
niin että voitte täyttää hä-
nen tahtonsa. Sen, mikä 
on hänelle mieleen, hän it-
se tehköön meissä, 
hän ja Jeesus Kristus. Hä-
nen on kunnia aina ja ikui-
sesti. Aamen.” 

kATI jANSA  
Kirjoittaja on Kuopion  

hiippakunnan  
hiippakuntasihteeri.

läHETyS
Naisten lähetyslöylyt ke 
25.4. klo 18 Rytkyllä. Lähtö 
kirkolta klo 17.30 ja Peto-
selta klo 17.35. Vapaaehtoi-
nen 5 € maksu lähetystyöl-
le. Saunat, kevyt iltapala ja 
asiaa lähetyksestä.

DIAKONIA
leväsen kammari ma 
23.4. klo 12.30-14 Leväsen 
palvelukeskuksessa, Levä-
sentie 27. ”Voimaantuen 
virsistä”, laulua, muistelua, 
virsi-visailua, Arja Mieli-
käinen.
Varttuneen väen palve-
lu- ja virkistyspäivä ke 
25.4. klo 10-12 Karttulan 
seurakuntakodilla, Kissa-
kuusentie 14. Ruokailu 6 €.
Hyvää huomenta arki ke 
25.4. ja 2.5. klo 10-12. Avoin 
kohtaamispaikka aamu-
päiväkahviaikaan Petosen 
seurakuntatalon takka-
huoneessa.
Hyvän hoidon päivä ke 
25.4. klo 10.30-14.30 Ryt-
kyn leirikeskuksessa. Ai-
heena ”Nauru pidentää 
ikää”. Mukana Maarit Kir-
kinen ja Irene Savolai-
nen. Ilmoittautumiset dia-
koniatoimistoon ma ja to 
klo 9-10 puh. 040-4848 
332 (voit myös jättää vies-
tin vastaajaan).
ystäväpiiri to 26.4. klo 12 
Petosen seurakuntatalol-
la. Tutustu ihmisiin, poh-
diskele elämisen iloja ja 
murheita yhdessä toisten 
kanssa ja juo kuppi kuu-
maa.
Toiminnan miehet pe 
27.4. klo 13 Petosen seura-
kuntatalolla. Miesten oma 
rinki toimettomuuden 
torjumiseksi.
Kuopion ev.lut. seura-
kuntayhtymän yhtei-
nen lähimmäisen koulu-
tus- ja virkistyspäivä la 
28.4. klo 9-17 Hirvijärven 
leirikeskuksessa. Aiheena 
”Käytännön työkaluja voi-
mavarakeskeiseen kohtaa-
miseen”. Perhepsyko-
terapeutti/työnohjaa-
ja Päivi Föhr. Bussikul-
jetus Maljalahdenka-
dulta klo 9. Ilm. Katri 
Kunnakselle 20.4. men-
nessä (puh. 040 4848 
464 tai katri.kunnas@
evl.fi).
Diakoniatyön ryhmi-
en ja yksinäisten retki to 
3.5. Kohteena Vehmersal-
men, Tuusniemen ja Riis-
taveden kirkot. Hinta 15 €, 
sisältää ruokailun ja kah-
vit. Ilm. 26.4. mennessä Pe-
tosen diakoniatoimistoon 
ma ja ke klo 9-10 p. 040-
4848 333.
Varttuneen väen retki ke 
16.5. klo 10.30-14.30 Ryt-
kyn leirikeskukseen. Ret-
ken hinta 8 €/ruokailu, 5 
€/kuljetus. Tietoja ja ilm. 
Kallaveden kirkon dia-
koniatoimistoon 7.5. men-
nessä ma ja to klo 9-10 
puh. 040 4848 332. Kart-
tulan alueelta Osmo Rissa-
selle puh. 040 4848 539.

MuuTA
Ehtoollishetki Ainolassa, 
Karttulassa to 26.4. klo 13. 
Mikko Väisänen ja Anne 
Keränen.
Kunniakäynti ja seppe-
leenlasku Karttulan san-
karihaudoilla pe 27.4. 
klo 10. Linja-auto Karttu-
lan torilta klo 9.45 kirkon-
mäelle. Lähtö Veteraani-
päivän juhlaan Vesannolle 
klo 10.30.
Donkkis Big Night-toi-
mintailta 7-13-vuotiaille 
pe 27.4. klo 18-20 Petosen 
seurakuntatalolla.
Kaikenikäisten Vappu-
juhla ma 30.4. klo 18.30 
Hermannintalolla. Ohjel-
massa mm. Reino Turu-
sen kuvatarinoita, Richard 
Nicholls musiikkia, PS:n 

pelastuslaitoksen Karttu-
lan yksiköstä Jari Pääkkö-
nen ja autot, vappupuf-
fetti ja ilmapallot. Puuha-
pisteitä lapsille ja nuoril-
le. Vapaa pääsy. Järjestäji-
nä Kallaveden seurakunta 
(Karttula) ja Syvänniemen 
kyläyhdistys.
Siioninvirsiseurat ti 1.5. 
klo 18 Rytkyn leirikeskuk-
sessa. Kahvit klo 17.30 al-
kaen. Raili Rantanen. Pu-
hujat Tuomo Ruuttunen, 
Hannu Komulainen, Raija 
Väisänen, Erkki Laitinen ja 
Raili Rantanen.
laulutuokio Marinpihas-
sa, Karttulassa to 3.5. klo 
13. Anne Keränen.
Seurakuntaretki Mik-
keliin ti 8.5. Vierailem-
me päämajamuseossa ja 
jalkaväkimuseossa. Lou-
nas Kenkäverossa. Matkan 
hinta 60 €, sis. matkan, 
lounaan ja pääsyliput mu-
seoon. Ilm. 27.4. mennes-
sä Eija Räsäselle puh. 040 
4848 327.

PERHETyö
Taidetiistain taidenäyt-
tely 1.-30.4. Taidetiistain 
kävijät ovat tutkineet Ulla 
Remeksen neljän taulun 
sarjaa Sumujen saari. Tau-
lusarjan pohjalta jokai-
nen on luonut oman nä-
kemyksensä ”Mitä viiden-
nessä taulussa tapahtuu?” 
Taulujen materiaalit: ko-
valevy, akryylivärit, liima, 
styrox, puutikut, kangas, 
siemenet ja paperi, jot-
ka ovat kierrätys- ja lahjoi-
tusmateriaaleja. Näytte-
lyyn voit tutustua arkisin 
(ovien ollessa kiinni, soi-
ta ovikelloa) ja tapahtumi-
en aikana.
4-vuotissynttärit su 22.4. 
klo 10. Raili Rantanen ja 
Seppo Kirkinen.

Kotimetsän kirkkoretket 
perheille su 22.4. ja 29.4. 
klo 16-17.30. Tule retkeile-
mään yhdessä äidin, isän 
tai muun tutun aikuisen 
kanssa Jynkänvuoren met-
sään. Nautitaan yhdessä-
olosta, leikitään, tutkitaan 
ja ihmetellään luontoa, 
syödään eväitä sekä viete-
tään pyhäkouluhetki. Läh-
tö Jynkänvuoren kerho-
huoneen edestä, Isännän-
tie 22. Mukaan tarvitset 
kumisaappaat, sään mu-
kainen vaatetus, reppuun 
istuinalusta ja pienet eväät 
sekä iloista retkimieltä. 
Taidetiistai ti 24.4. klo 
9.30-11.30 tai 13-15 Koko 
perhe kädentaitojen pa-
riin Kallaveden kirkolle. 
Omat eväät ja taiteiluun 
sopivat vaatteet mukaan. 
Taidetiistai ti 8.5. Taide-
museoretki ennakkoon il-
moittautuneille. Huom! 
8.5. ei ole toimintaa kir-
kolla.
Perhekerhojen kevätret-
ki Rytkylle ke 9.5. klo 9-12 
Hinta 5 €. Ilm. Katri Heik-
kiselle puh. 040 4848 334.
Kastemessujen suunnit-
telutapaaminen ke 9.5. 
klo 17.30 Mummon mö-
kissä, Puijonkatu 10. Mitä 
tapahtuu kastejuhlassa? 
Mitä tarvitaan juhlan jär-
jestämiseen? Tällaisiin ky-
symyksiin pyritään anta-
maan vastauksia kaste-

messuilla. Lisätietoja Tui-
ja Soinilta puh. 040 4848 
543, tuija.soini@evl.fi. 

PIIRIT
Airakselan seurakunta-
piiri ma 23.4. klo 13 Elina 
Laakkosella, Airakselan-
tie 508.
Niemisjärven olotila ti 
24.4.. klo 11.30-13 Niemis-
järven kylätalossa. Veli 
Mäntynen.
Työseurojen ja seurakun-
tapiirien yhteinen kevät-
juhla ti 24.4. klo 18 Ryt-
kyn leirikeskuksessa. Raili 
Rantanen.

AIKuISTyö
Miesten sauna- ja tak-
kailta pe 20.4. klo 18 Pou-
kaman leirikeskuksessa. 
”Voimaa Sanasta”, Rau-
no Perälä. Sauna ja avanto, 
kevyt iltapala. Osanotto-
maksu 5 €.
Seurakuntailta ma 23.4. 
klo 18.30. Hyvä Paimen - 
Joh. 10: 1-10, Juha Määttä. 
Ma 30.4. ei ole seurakun-
tailtaa.
Miesten lenkkipiiri to 
26.4. klo 17.45 Syvännie-
men pappilassa. Tavoittei-
siin kuuluu ihmisen koko-
naisvaltainen hyvinvoin-
ti, jossa huomioidaan ih-
misen fyysinen, henki-
nen, sosiaalinen ja hengel-
linen puoli. Jakaannum-
me ryhmiin omien tun-
temusten ja kunnon mu-
kaan. Saunan jälkeen ilta-
palaa ja ohjelmaa, lopuksi 
iltahartaus. 

KASTETuT
Kaarle Johannes Kotila, 
Oiva Ilmari Lipponen, Ilo-
na Aleksandra Knuuti-
nen, Miljo Viljami Talvi-
nen, Otto Aapeli Karppi-
nen, Elena Sofia Rento-
la, Riina Elli Amalia Kekko-
nen, Vilma Mimmi Ange-
liina Puustinen, Ilari Osmo 
Olavi Myllynen, Noel Luca 
Matias Oksman, Iina Oli-

via Tiihonen, Lauri Ju-
hani Paavilainen, Mee-

ra Ellen Justiina Vilppo-
nen, Elsa Aili Aurora 
Inkinen, Helmi Miina 

Mäkäläinen, Tinja Aava 
Olivia Takalo, Emmi Ali-
na Vallius, Aatu Jalma-

ri Sallinen, Camilla Iiris 
Anneli Kainulainen, Joo-
na Pyry Petteri Kettunen, 
Niilo Einari Martikainen, 
Patrik Otto Aleksi Puuru-
nen, Anton Juhani Rosilai-
nen, Matleena Lilja Sofia 
Korhonen, Venla Iida Au-
rora Ikonen, Henni Verna 
Aurora Korhonen, Valtte-
ri Mikael Miettinen, Elma 
Kaisa Järvinen, Ellen Adele 
Jukarainen.

KuuluTETuT
Martti Tapani Tervo ja Pir-
jo Anneli Pappi, Toni Mar-
ko Takalo ja Tarja Annikki 
Maapuro.

KuOllEET
Gunnar Pentti Karhunen 
89v, Paavo Ilmari Ruuska-
nen 82v, Esko Einari Miet-
tinen 50v, Sinikka Hele-
na Kaarina Makkonen 56v, 
Erkki Seppo Juhani Puhak-
ka 66v, Anna-Liisa Hei-
nänen 54v, Risto Ante-
ro Karppinen 63v, Heikki 
Olavi Ruuskanen 58v.

männistö

PyHäN JOHANNEKSEN 
KIRKKO
Kellolahdentie 8
puh. 040 4848 386
Barokkia ja romantiik-
kaa -konsertti ke 18.4. klo 

18. Dmitry Jeremin, sel-
lo. Anna Maria McElwain, 
piano. J.S. Bachin, Men-
delssohnin ja Bruchin mu-
siikkia. Vapaa pääsy.
Messu su 22.4. klo 10. 
Saarna Aulikki Mäkinen, 
liturgia Mika Niskanen, 
kanttorina Heikki Mo-
nonen.
Sibelius-Akatemian 
konsertti ke 25.4. klo 19. 
Heikki Mononen, urut. 
Micheelsen, Distler.
Messu su 29.4. klo 10. 
Saarna Lauri Paatero, litur-
gia Sanna Alanen, kantto-
rina Heikki Mononen.

MäNNISTöN  
VANHA KIRKKO
lönnrotinkatu 24
puh. 040 4848 386
Sateenkaarimessu su 
22.4. klo 18. Saarna Aulik-
ki Mäkinen, liturgia Mika 
Pulkkinen, kanttorina 
Heikki Mononen. Kirkko-
kahvit.
Naisia raamatussa - raa-
mattupiiri työikäisille 
naisille ke 25.4. klo 18. Au-
likki Mäkinen.

DIAKONIA
Hyvän Mielen Päivän ke-
vätretkelle Pielavedel-
le otetaan vastaan ilmoit-
tautumisia ma 7.5. klo 9-11 
ja ti 8.5. klo 9-10, puh. 040 
4848 384. Retken hinta 
25 €, ilmoittautumiset si-
tovia. Varaudu ilmoitta-
maan lähiomaisen yhte-
ystiedot. Retkireitti ilmoi-
tetaan 16.5. ilmestyvässä 
lehdessä.
ukintuvassa to 19.4. klo 
12. Silmälääkäri Lasse Lau-
tamies kertoo kaihista. Lo-
puksi mahdollisuus kes-
kusteluun. Kahvit.
ukintuvan Sanan tors-
tai 26.4. klo 12 Pyhän Jo-
hanneksen kirkolla. Lau-
ri Paatero.
Elämää etsimässä -piiri 
to 26.4. klo 14.30-16 Pyhän 
Johanneksen kirkolla. San-
na Alanen.
ukintupa suljettu ti 1.5. 
ukintuvan kevätjuhla to 
3.5. klo 12. Simaa, kahvit, 
munkkeja. Arpajaiset, ke-
vätlauluja ja ohjelmaa.

MuuTA
Hartaus to 3.5. klo 13.45 
Mäntylän palvelutalolla, 
Untamonkatu 5. Mika Nis-
kanen.

KASTETuT
Jesse Samuel Åkerman, 
Eino Matias Ihalainen, Sii-
ri Anna Ilona Uutela, Leo 
Martti Johannes Pääkkö, 
Pauli-Petteri Lehto, Len-
ni Kasper Vihtori Lappa-
lainen.

KuuluTETuT
Markus Tuomas Purdy ja 
Heidi Henna Helena Nissi-
nen, Frans Eero Leppänen 
ja Miina Irmeli Karppinen.

KuOllEET
Raimo Yrjö Antero Nik-
konen 72v, Aini Katariina 
Roininen 99v, Tauno Tapio 
Nykänen 84v, Veera Moi-
lanen 88v, Elvi Elina Raati-
kainen 88v, Alma Hämä-
läinen 103v, Erkki Juhani 
Alava 50v, Jaana Hannele 
Hänninen 50v, Elsa Maija 
Asikainen 88v.

puijo

PuIJON KIRKKO
Taivaanpankontie 3
puh. 040 4848 419
Messu su 22.4. klo 10. Dia-
koni, teologian opiskeli-
ja Veikko Kurki Sanansaat-

2. sunnuntai  
pääsiäisestä 
Hyvä paimen. 
Joh. 10: 1 – 10.
Jeesus sanoi:

”Totisesti, totises-
ti: se, joka ei mene lam-
mastarhaan portis-
ta vaan kiipeää sinne 
muualta, on varas ja 
rosvo. Se, joka menee 
portista, on lampaiden 
paimen. Hänelle vartija 
avaa portin, ja lampaat 
kuuntelevat hänen ään-
tään. Hän kutsuu lam-
paitaan nimeltä ja vie 
ne laitumelle. Lasket-
tuaan ulos kaikki lam-
paansa hän kulkee nii-
den edellä, ja lampaat 
seuraavat häntä, koska 
ne tuntevat hänen ää-
nensä. Vierasta ne eivät 
lähde seuraamaan vaan 
karkaavat hänen luo-
taan, sillä ne eivät tun-
ne vieraan ääntä.”
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Toiminnan miehet Petosen seura-kuntatalollape 27.4. klo 13.
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tajista saarnaa, Pekka Nie-
minen, Heikki Hyvärinen, 
Maija Antikainen. Kantto-
rina Outi Keskisipilä. Lap-
sille pyhäkoulu. Kirkko-
kahvit ja Sanansaattajien 
työn esittely.
Messu su 29.4. klo 10. Jaa-
na Marjanen saarnaa, Kari 
Kuula. Kanttorina Joona 
Saraste. Lapsille pyhäkou-
lu. Lauluryhmä Verso.
Ruotsinkielinen messu 
su 29.4. klo 15. Jaana Mar-
janen, Tintti Tinkala. Kirk-
kokahvit.
Svenskspråkig mässa i 
påsktoner firas sönda-
gen den 29:e april kl 15.00 
i Puijo kyrka, Taivaanpan-
kotie 3. Jaana Marjanen 
predikar och Tintti Tinka-
la är kantor. 
Häämusiikki-ilta to 3.5. 
klo 19. Yksinlaulu Miia-
Maarit Saarelainen, Outi 
Keskisipilä, Miina Karas-
ti. Kahvit ja hääpikkulei-
vät. Häihin liittyviä kysy-
myksiä voi lähettää pui-
jo@evl.fi. Niihin vastataan 
illan aikana.

PuIJON SEuRA- 
KuNTAKESKuS
Taivaanpankontie 3
Eläkeläisten iltapäivä to 
19.4. klo 12.30. Voimavaro-
ja ravinnosta, ravitsemus-
suunnittelija Anne Tuo-
vinen.
Raamattu tutuksi -luen-
to ma 23.4. klo 18.30. Ap.t. 
9, Miina Karasti.
ystävän kammari ti 24.4. 
klo 11. Kahvitarjoilu arki-
tiistaisin klo 14 saakka.
Perhekerho ke 25.4. klo 
9.30. Paimenen syli, Miina 
Karasti, Markku Kojo.
Midinetti-lähetyspiiri ke 
25.4. klo 12. 
Eläkeläisten iltapäivä to 
26.4. klo 12.30. Kerholais-
ten omaa ohjelmaa.
Perhekerho ke 2.5. klo 
9.30. Tunnekartta, Miina 
Karasti, Markku Kojo.
Israel-piiri ke 2.5. klo 14 
Ariela Toivanen.

MuuTA
Myyjäiset lähetys-
työn hyväksi ma 30.4. klo 
9-11 Puijonlaakson ostos-
keskuksessa. Simaa ja kä-
sitöitä.

PäIVäRANNAN 
KIRKKO
Tuomikuja 4
puh. 040 4848 426
Messu su 22.4. klo 13. Mii-
na Karasti, Outi Keski-
sipilä.
Kutsu yhteyteen -messu 
su 22.4. klo 17. Tarja Säy-
nevirta. Opetuspuhe, ylis-
tysmusiikkia ja rukousta. 
Kahvitarjoilu. Lapsille oma 
ohjelmahetki.
Perhekerho ke 25.4. klo 
9.30. Paimenen syli. Sil-
ja Front, Joona Saraste ja 
Niklas Grönholm.
Viikkomessu ke 25.4. klo 
11. Jaana Marjanen, Raili 
Lehtoviita. Kanttorina Joo-
na Saraste.
ystävänpäiväkerho ke 
25.4. klo 11. Viikkomessu ja 
ohjelmaa, Jaana Marjanen. 
Ruokailu.
Sanajumalanpalvelus su 
29.4. klo 13. Jaana Marja-
nen, Joona Saraste.
ystävänpäiväkerho ke 
2.5. klo 11. Lähimmäispal-
velu, Raili Lehtoviita.

läNSI-PuIJON  
KERHOHuONE
Rypysuontie 28-30
puh. 040 4848 419
Perhekerho ti 24.4. klo 
9.30. Paimenen syli, Susan-
na Pakkala-Koskelainen, 
Markku Kojo. Perhekerhoa 
ei ole 1.5. 

RANTA-TOIVAlA
Seurakuntapiiri to 19.4. 

Seurakunnat  18.4.–1.5.12

Maalliset murheet 
kirkon ulkopuolelle
Puhdasoppisuuden aikana suomalaiset kävi-
vät ahkerasti kirkossa. Kirkkokuri oli niin 
ankaraa, että sakon uhalla jokaisen kristityn 
piti ”kilvoitella yhteisessä jumalanpalveluk-
sessa”. Siellä ei iloluontoisuutta sallittu.

rukoilemme

klo 18.30 Raija ja Heikki 
Kaarakaisella, Ranta-Toi-
valantie 249. Pekka Nie-
minen.

MuuTA
lähimmäisten koulutus-
päivä (seurakuntayhty-
män yhteinen) Hirvijär-
vellä 28.4. klo 9-17. Läh-
tö bussilla klo 9 Maljalah-
denkadulta, paluu klo 17 
mennessä samaan paik-
kaan. Kouluttajana Päivi 
Föhr (työnohjaaja, perhe-
psykoterapeutti, sosiaali-
työntekijä) aiheena ”Käy-
tännön työkaluja voima-
varakeskeiseen kohtaami-
seen”. Mahdollisuus sau-
nomiseen, kodassa kahvit 
ja herkut. Ilm. 23.4. men-
nessä Katri Kunnakselle 
puh. 040 4848 464, katri.
kunnas@evl.fi.

KASTETuT
Laura Iines Eveliina Pöl-
länen, Nooa Kalle Takio 
Haapanen, Lilja Lotta Ka-
roliina Kankkunen, Alek-
si Pekka Eemeli Juvonen, 
Miina Kristiina Henell, Ii-
nes Kaisa Elisa Henell, Tin-
ja Eerika Wilen, Lassi Pet-
teri Auvinen.

KuuluTETuT
Hannu Pertti Laukkanen 
ja Mari Hannele Kuikka, 
Harri Heikki Blinnikka ja 
Teija Sinikka Herranen.

KuOllEET
Seppo Jorma Juhani Pen-
nanen 67v, Taina Leena 
Jokela 68v, Veikko Ola-

vi Hartikainen 72v, Laina 
Lempi Kasanen 89v, Pek-
ka Allan Puumala 75v, Eli-
sabeth Lyytikäinen 100v, 
Anja Mirjam Ahtiainen 
86v.

Järvi-kuopio

RIISTAVEDEN KIRKKO
Joensuuntie 2505 
Messu su 29.4. klo 10. Rei-
jo Leino, Hannu Savinai-
nen, Kirsi Leino, Leena 
Vartiainen ja Marjatta Pii-
ronen. Kirkkokuoro. Mes-
sun jälkeen kanttori Mar-
jatta Piirosen eläkkeelle-
lähtökahvit seurakunta-
talossa. 

RIISTAVEDEN  
SEuRAKuNTATAlO
Keskustie 2
Perhekerho ke klo 9.30. 
Kansanlähetyksen kirk-
kopyhä su 22.4. klo 10. 
Kirkkokahvit ja lähetysti-
laisuus. Elina Karjalainen, 
Satu Väätäinen, Marjatta 
Piironen.
Miesten ruokapiiri ma 
23.4. klo 17. 
Nuortenilta ti 24.4. klo 
17.30. 
Viikkomessu ke 25.4. 
klo 12. 
Siioninvirsiseurat ma 
30.4. klo 19. 

MuuTA
Kyläseurat ti 8.5. klo 19 
Anna-Mari ja Timo Pitkä-
sellä Hiidenlahdentie 129. 
Kirsi Leino ja Taru Parvi-
ainen.

JuANKOSKEN ylöS-
NOuSEMuKSEN 
KIRKKO
Mäntytie 5
Messu su 22.4. klo 13. Satu 
Väätäinen ja Marjatta Pii-
ronen.
Messu su 29.4. klo 13. Reijo 
Leino ja Aliisa Lohi.

JuANKOSKEN  
SEuRAKuNTATAlO
Mäntytie 5
Aamukahviryhmä to klo 
10 parill. vkoina. 
Seurakuntakerho joka 
toinen ke paritt. vkoina 
klo 12. 
Naistenpiiri ma klo 12. 
Raamattupiiri ke klo 12 
parill. vkoina. 
Miesten raamattupiiri 
ke klo 18. 
Naisten raamattupiiri 
to klo 18. 
lähetysaskartelu to klo 
10 paritt. vkoina. 
Perhekerho ti 24.4. klo 
9.30. 
Piristyspäivä ke 25.4. klo 
11. Ruokailu 6 €. Auli Kek-
konen ja Heikki Kasta-
rinen.
Siioninvirsiseurat su 6.5. 
klo 18. Heikki Kastarinen.

KAAVIN KIRKKO
Kaavintie 24
Messu su 22.4. klo 13. Mik-

Tila-Auto OyTila-Auto Oy
Kuopion

• turistibussit 32 ja 50 matkustajalle
• pikkubussit
• invataksit

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

PÄIVIN TERAPEUTTINEN OLOHUONE
Tukea parisuhteeseen, kriisitilanteisiin,
työssä jaksamiseen.

Päivi Föhr
pari- ja perhepsykoterapeutti, työnohjaaja
050-4301100
paivintera@paivinterapeuttinenolohuone.fi

www.paivinterapeuttinenolohuone.fi
Facebook: Päivin terapeuttinen olohuone

PERUNKIRJOITUKSET
testamentit - kauppakirjat ym. asiakirjat ammattitaidolla

ja joustavin maksuehdoin
Herastuomari Leila M. Tuomainen

p. 044 211 9876

Yrittäjä,
ilmoita paikkakuntasi
seurakuntalehdessä:

30 %
ALENNUS

ILMOITUSHINNOISTA!

UUSILLE ASIAKKAILLE

Ota yhteyttä: ilmoitusmyynti@kotimaa.fi 

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

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

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

Kodin Kukkapalvelu
Kuninkaankatu 26, keskusta •  p. 2612 438

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

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

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

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

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

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

•  MA-PE 9-18, LA 9-15, SU 10-15

Kotiin jäävät rekisteröi-
tiin tarkasti ja rangais-
tus seurasi aikanaan 

kirkossakäynnin laiminlyö-
misestä. Myös käyttäytymistä 
kirkossa kontrolloitiin. Meteli 
ja iloluonteinen käyttäytymi-
nen herättivät paheksuntaa. 

Vanhan ajan kirkkovieras 
tavoitteli hurskasta ja tyyntä 
mielenmaisemaa. Veisuuvoi-
maa täytyi kuitenkin käyttää 
kohtalaisesti. 

Ulkoisen kurin ja järjes-
tyksen tavoitteena oli suun-
nata oppimaton kansa palve-
lemaan jumalaansa hartaasti 
ja hurskaasti – sanalla sanoen 
oikealla asenteella.

Kirkkoontulorukous on osa 
tällaista laajempaa kirkkojär-
jestystä. 

Rukouksen tarkoituksena 
on ennen kaikkea jättää maal-
liset murheet kirkon ulkopuo-
lelle ja valmistaa sydän vas-
taanottamaan sana ja sakra-
mentti oikealla mielentilalla. 

”Oi Herra Jeesus Kristus, 
minun ja kaiken maa-

ilman Vapahtaja! Olen tullut 
Sinun sanasi ja käskysi mukai-
sesti huoneeseesi, Sinun enkeliesi 

ja pyhien kasvojesi eteen. 
Anna siis minulle jumalinen, 

puhdas ja kuuliainen sydän, että 
luopuisin kaikista lihallisista aja-
tuksista sekä maailmallisten asi-
oiden himosta ja murheesta. 

Suo että rukoilisin Sinua täällä 
hengessä ja totuudessa, lan-

keaisin maahan edessäsi, kumar-
taisin, ylistäisin Sinua jumalal-
lisilla virsillä ja kiittäisin sekä 
kunnioittaisin Sinua kaikkien 
hyvien tekojesi tähden. 

Anna minulle, laupias Isä, 
Pyhä Henkesi, että minä Sinun 
pyhää ja autuaaksi tekevää 
Sanaasi kuulisin ja tutkisin ahke-
ralla ja nöyrällä sydämellä sekä 
tuottaisin sanasi hedelmää kärsi-
mystenkin keskellä. 

Auta minua, oi laupias Herra 
Jeesus, että Sinua nöyrällä 

ja hartaalla sydämellä palveli-
sin taistelevassa seurakunnassa 
ja että kerran taivaan valtakun-
nassa saisin kiittää ja kunni-
oittaa Sinua sekä Isää ja Pyhää 
Henkeä lakkaamatta. Aamen.”

Nykysuomeksi toimittanut ja joh-
dannolla varustanut 

 PEkkA TuOMIkOSkI / kOTI-
MAAdESkI

Lähde: Vanhan virsikirjan rukous-
kirja vuodelta 1701
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ko Huhtala, Matti Saarela.
Pekka Simojoen kahden 
maan kansalainen -kon-
sertti pe 27.4. klo 18. Va-
paa pääsy, ohjelma 5 €.
Messu su 29.4. klo 13. Tar-
ja Säynevirta, Mikko Huh-
tala, Taru Parviainen. Lä-
hetyspyhä. Lounas seura-
kuntakodilla lähetystyön 
hyväksi. 

KAAVIN SEuRA- 
KuNTAKOTI
Kirkkorannantie 1
Mielenterveyskuntoutu-
jien omaisten ryhmä ma 
23.4. klo 14. 
Vanhemman väen palve-
lupäivä ti 24.4. klo 11. Ruo-
kailu 5 €. 
Kohtaamispaikka to 26.4. 
klo 18.30. Elina Karjalainen
Kansallisen veteraani-
päivän kahvitilaisuus pe 
27.4. klo 12. 
lähetyslounas su 29.4. 
klo 14.30. Tarja Säynevirta 
kertoo lähetystyöstä.
Raamatun naisia - raa-
mattupiiri ma 7.5. klo 18. 

MuuTA
Vanhemman väen ret-
ki 15.5. Valamoon ja Lintu-
laan. Lähtö Kaavin matka-
huollosta klo 9, paluu n. 
klo 18.Hinta 15 €. Ruokailu 
Valamossa ja kahvit Lintu-
lassa. Ilm., erityisruokava-
liot ja lähiomaisten yhte-
ystiedot Pirjolle 27.4. men-
nessä puh. 040 4888 627. 
Hengellisten laulujen ilta 
Kortteisen Jokelassa su 
29.4. klo 18. Kahvitarjoilu, 
arpajaiset ja yhteislaulua. 
Tuotto YV:lle.

MuuRuVEDEN 
KIRKKO
Kirkkotie 1
Messu su 22.4. klo 16. Satu 
Väätäinen ja Riikka Tuura.
Messu su 29.4. klo 16. Satu 
Väätäinen ja Aliisa Lohi.

MuuRuVEDEN SEu-
RAKuNTATAlO
Kirkkotie 1
Perhekerho ja perhekah-
vila ma klo 9.30-11 vuoro-
viikoin. 
Aluepapin ja diakonia-
työntekijän päivystys on 
to klo 9-11. 
Seurakuntakerho to 26.4. 
klo 13. 

MuuTA
Sählykerho koululla joka 
ke: 1-4-lk klo 17-18, 5-7-lk 
klo 18-19. 
Kyläseurat to 19.4. klo 12 
Anna Niemeläisellä, Ruos-
tepurontie 542.

SäyNEISEN KIRKKO
Kirkkoharjuntie 2
Messu su 22.4. klo 10. 
Heikki Kastarinen, Matti 
Saarela ja Auli Kekkonen. 
Messun jälkeen syntymä-
päiväjuhla 70-, 80-, 90 - ja 
yli 90-vuotiaille srk-kodil-
la. Lämpimästi tervetuloa, 
myös saattajat.
Messu su 29.4. klo 10. 
Mikko Huhtala ja Taru 
Parviainen.

SäyNEISEN  
SEuRAKuNTAKOTI
Kirkkoharjuntie 2 A 
lähetyskahvila to 19.4. 
klo 12. Heikki Kastarinen.
Musiikkikahvila ma 23.4. 
klo 13. 
Seurakuntakerho to 26.4. 
klo 13. Heikki Kastarinen.
lähetyskahvila to 3.5. klo 
12. Heikki Kastarinen.

TuuSNIEMEN KIRKKO
Keskitie 21
Messu su 22.4. klo 10. Uwe 
Mäkinen ja Riikka Tuura.
Puhetilaisuus su 22.4. klo 
18. ”Olet arvokas - pidä sii-
tä kiinni!”, Liisa Lehtinen.
Konsertti su 22.4. klo 19. 
”Olet lähelläni”, Jouko Pu-

hakka laulu. Puhetilaisuu-
den järjestäjinä Tuusnie-
men alueseurakunta ja 
Suomen Raamattuopisto.
Messu su 29.4. klo 10. Satu 
Väätäinen ja Riikka Tuura.

TuuSNIEMEN  
SEuRAKuNTATAlO
Koivukuja 2
Naistenpiiri pe 27.4. klo 
18 Kammarissa.

MuuTA
Kansanlähetyksen seu-
rat to 19.4. klo 13 Juove-
si-laivalla Tuusniemen sa-
tamassa.
lähetyspiiri pe 27.4. klo 
12 Lempi Holopaisella, 
Juojärventie 2 A 5.

VEHMERSAlMEN 
KIRKKO
lempeläntie 17
Messu su 22.4. klo 13. 
Uwe Mäkinen ja Riik-
ka Tuura.
Messu su 29.4. klo 
13. Satu Väätäinen ja 
Riikka Tuura.

VEHMERSAlMEN  
SEuRAKuNTAKOTI
lempeläntie 15
Naisten pihvilauantai 
21.4. klo 10-14. Ilm. Esko 
Hujaselle, puh 044 5340 
526.
Varttuneen väen virkis-
tyspäivä ti 24.4. klo 10. 
Sonja Fick ja diakoniaopis-
kelija Piia Jääskeläinen. 

MuuTA
Raamattupiiri ke 25.4. 
klo 18 Lähimmäisen kam-
marissa.
yökahvila pe 27.4. klo 19-
22 Majakalla
lähimmäisen kammari 
ke 2.5. klo 10. 
lähetyspiiri to 3.5. klo 11 
Lähimmäisen kammarissa.

JäRVI-KuOPION  
SEuRAKuNNAN 
yHTEISET
Häämessut Kivennavalla 
la 28.4. klo 12-16. 
Retki Tuomasmessuun 
Kuopioon 29.4. Lähtö 
Tuusniemen Shelliltä klo 
16.30, Riistaveden matka-
huollosta klo 17. Matkan 
hinta 10 €. Ilmoittautumi-
nen Eino Räsäselle puh. 
0500 671898, 26.4. men-
nessä. Järjestäjinä Tuus-
niemen Krel ja alueseura-
kunta.

KASTETuT
Rasmus Mikael Arimo Ris-
tola, Tuusniemi, Jussi Ta-

pio Niskanen, Tuusniemi, 
Jaakko Onni Antero Tu-
kiainen, Tuusniemi, Aino 
Maria Hartikainen, Säy-
neinen, Eeli Iivari Karhu-
nen, Riistavesi, Hannes Il-
mari Pellinen, Vehmer-
salmi, Niko Matti Akse-
li Markkinen, Muuruvesi 
, Aatu Armas Valtteri Kä-
hönen, Muuruvesi, Viljami 
Eetvartti Eerikäinen, Riis-
tavesi.

KuuluTETuT
Santtu Vihtori Niskanen ja 
Suvi Maria Häkli, Juankos-
ki, Topi Matias Holopai-
nen ja Kirsi Piritta Risto, 
Riistavesi

KuOllEET 
Pauli Aatos Hallikai-
nen 77v, Kaavi, Kauko Ka-
lervo Ruotsalainen 83v, 
Riistavesi, Matti Olavi Ho-
lopainen 85v, Tuusniemi, 
Aune Elviira Voutilainen 
86v, Tuusniemi, Alf Fredrik 
Huldén 90v, Kaavi, Teuvo 
Kalevi Vartiainen 62v, Kaa-
vi, Leena Inkeri Komu 76v, 
Muuruvesi, Kaarina Piri-
nen 85v, Juankoski, Sep-
po Johannes Tarmoranta 
64v, Muuruvesi, Maija Lii-
sa Hakkarainen 81v, Juan-
koski, Arvi Jahvetti Savo-
lainen 85v, Vehmersalmi, 
Helmi Ester Holopainen 
74v, Tuusniemi , Taisto An-
tero Räsänen  60v, Tuus-
niemi, Esko Antero Stren-
gell, 70v, Muuruvesi, Tyy-
ne Katri Hyvärinen, 83v, 
Kuopion Tuomiokirkko-
seurakunnan jäsen, hau-
dattu Tuusniemelle. 

siilinjärvi

www.evl.fi/srk/siilinjarvi
Kirkkoherranvirasto 
puh. 017 288 4600 (ma–

pe klo 9–11, 12–14)
Kaikki toimistot suljettu 
pe 4.5. henkilökunnan vir-
kistysmatkan vuoksi.

KIRKKO 
Haarahongantie 2
Messu ja kehitysvam-
maisten kirkkopyhä su 
22.4. klo 10. Unto Niska-
nen, Tapio Lepola, Vesa 
Kajava. Messun jälkeen 
kirkkokahvit ja lauluhetki 
lähetyskellarilla.
urkukonsertti to 26.4. klo 
19. Riina Impiö ja Hannele 
Räsänen, urut.
Perjantaimessu 27.4. klo 
18.30. Matti Hoffrén, Yrjö 
Jokiranta, Airi Heiskanen, 
perjantaimessuavustajat.
Messu su 29.4. klo 10. Sep-
po Laitanen, Matti Hof-
frén, Airi Heiskanen, Vir-
sikuoro.

SEuRAKuNTATAlO  
Haarahongantie 4
Askartelupiiri ke 18.4., 
25.4. ja 2.5. klo 9–12 lä-

hetyskellarilla.
Omaishoitajakerho ke 
18.4. klo 12 päätysalissa.

Juttutupa ma 23.4. klo 10 
lähetyskellarilla.
Nuorten Perjantaikah-
vila 20.4. klo 18–22 nuo-
risotiloissa, rukoushetki 
klo 19.30.
Siilinjärven musiikkiopis-
ton oppilaskonsertti ma 
23.4. klo 18 isossa salissa.
King’s Kids ma 23.4. klo 
18–19.45 päätysalissa. Kan-
sainvälistä toimintaa ai-
kuisille, nuorille, lapsille ja 
perheille.
Seurat ti 24.4. klo 13 pie-
nessä salissa. Järj. Kristilli-
set eläkeläiset.
Katekismuspiiri ti 24.4. 
klo 13 lähetyskellarilla.
Donkkis-ilta alakoulu-
ikäisille ti 24.4. klo 18–
19.45 nuorisotiloissa. 
Siioninvirsiseurat ti 24.4. 
klo 18 pienessä salissa.
lähetyksen sydänäänet 
ke 25.4. klo 8.30 lähetys-
kellarilla.
Seurat su 29.4. klo 15 isos-
sa salissa. Järj. Rauhanyh-
distys.
Sima ja munkki -myyjäi-
set ma 30.4. klo 12–14 kah-
viossa. Nauti paikan pääl-
lä tai osta kotiin vietäväk-
si, tuotto Yhteisvastuun 
hyväksi. 

VuORElAN KIRKKO 
Rissalantie 2
Messu, Vuorelan Kun-
non 40-vuotisjuhlajuma-
lanpalvelus su 22.4. klo 13. 
Unto Niskanen, Vesa Ka-

java, avustajina Vuorelan 
Kunto.
Vuorelan lähetyspiiri ti 
24.4. klo 10.
Donkkis-ilta alakoulu-
ikäisille ke 25.4. klo 18–
19.45. 
Nuorten Perjantaikahvi-
la 27.4. klo 18–22, rukous-
hetki klo 19.30.
Sanajumalanpalvelus su 
29.4. klo 13. Seppo Laita-
nen, Airi Heiskanen, Gos-
pel-ryhmä.

MuuTA
Koivusaaren lähetyspii-
ri to 19.4. klo 18 Matti Jun-
tusella, mukana Tapio Le-
pola.
Kuulokerho Akuliinassa 
ma 23.4. klo 13.
Rovastikunnallinen lä-
hetyspäivä Vesannolla su 
29.4. Messu klo 10 (hiip-
pakunnan lähetyssihtee-
ri Jukka Koistinen, Jarmo 
Paananen, musiikissa Mir-
ka Nousiainen ja Pent-
ti Toikkanen), päiväjuh-
lassa Israel-kuulumisia, lä-
hetyslounas. Menopa-
luukuljetus klo 8 Siilinjär-
vi–Maaninka–Vesanto 11 
€. Ilm. viim. 25.4. puh. 017 
288 4600.
lähetysmyyjäiset to 26.4. 
klo 8–15.30 torilla Siilinjär-
vi-markkinoilla. Munkki-
kahvit, käsitöitä ja arpo-
ja lähetystyön hyväksi. Ta-
vataan torilla kahvikupin 
ääressä.
Kumpusen-Pettäisen-
rannan lähetyspiiri to 
26.4. kansanlaulukirkon 
merkeissä Strömbergillä 
(Köörtintie 11) klo 19, mu-
kana Airi Heiskanen ja Ta-
pio Lepola.
Hartaus Akuliinassa to 
2.5. klo 14. Sirpa Ylikotila ja 
Vesa Kajava.
Arkkis-puuhaillat var-
haisnuorille ti klo 18–19.30 
(ei 24.4.) Leppäkaarteen 
kerhohuoneessa (Honka-
rannantie 8).

KASTETuT
Eevi Sofianna Kuronen, 
Lassi-Vilias Järvinen, Eetu 
Kalervo Paananen, Aino 
Sofia Kuhmonen, Tiia Eve-
liina Kuhmonen, Elli Mart-
ta Linnea Savolainen, 
Eevi Pauliina Kemppai-
nen, Aino Emilia Launo-
nen, Onni Veikko Viljami 
Kallio, Oiva Sakari Kart-
tunen, Maria Emilia Rön-
kä, Miska Aaro Matias Ris-
sanen, Nelli Valentina Tel-
lervo Heikkinen, Nuppu 
Linnea Aurora Heikkinen, 

AA-ryhmä, Hatsalankatu 37, p. 
2622 621 savuttomat palaverit 
ma-pe klo 11 ja 19, su klo 9 ja 19. 
AA- ryhmä Kotipolku 7, Sii-
linjärvi. Savuttomat palave-
rit to klo 19, la klo 9 ja su klo 
18 sekä joka kk:n 1. ma naisten 
ryhmä klo 19. 
AAl-ryhmä alkoholistisessa 
tai toimimattomassa perhees-
sä kasvaneille aikuisille to klo 
18-20 Propellissa, Minna Cant-
hink. 4 C 3. krs. Ks. www.aal.fi
Al-Anon ryhmät alkoholion-
gelmaisten läheisille, Hatsalan-
katu 37 su klo 19, p. 040 5579 
470 ja Kotipolku 7, Siilinjärvi 
ke klo 19, p. 050 3988 883 sekä 
Kirkkorannantie 1, srktalon 
vanha puoli, Kaavi ti klo 19.
Esikoislestadiolaisten seu-
rat Kettulan seurakuntakodis-
sa Jäniksenpolku 2, su 22.4. ja 
6.5. klo 13.
Imetystukiryhmä parill. vkon 
ma Maljapuron päiväkodissa 
klo 18-19.30. Kaikille avoimes-
ta ryhmästä lisätietoja, p. 040 
7283 654 tai www.kuopioni-
metystukiryhma.fi.
Irti huumeista puhelinpäi-
vystys ma-pe klo 18-21, p. 
0203-22388. Läheisryhmät, p. 
040 8459 052. 
Katiska, Särkiniemen asukas-
tupa, Rimpitie 2 avoinna arkisin 
klo 9-16, p. 017 2822 239. www.
sarkiniemi.toimikunnat.net
Kirkon ulkomaanavun tuot-
teita myytävänä arkisin tilai-
suuksien aikana Keskusseu-
rakuntatalon aulassa, Suo-
katu 22.
Kompassi, Kuopion Setle-
mentti Puijolan Monikulttuu-
rikeskus, Myllykatu 1-3. Avoin-
na ma, ke, to, pe klo 8.30-15.30 
ja ti klo 8.30-17. Ilmaiset suo-
men kielen kurssit ma klo 9-12, 
ti klo 17-18.30 ja to klo 10-12. 
www.puijola.net/kompassi
Kotikulma, kohtaamispaikka 
avoinna ark. klo 8.30-15. Kuo-
pion Setlementti Puijola ry, Jal-
kasenkatu 7, p. 050 3727 900.
 Kriisikeskuksessa kriisipäi-
vystys joka päivä klo 14-21, p. 
017 2627 738 ja 2627 733. Ajan-
varaus ma-pe klo 8-21.
Kuopion A-Kilta. Avoimet 
vertaisryhmät päihteettö-
myyden tukemiseksi ma, ti, 
ke ja to klo 18-20, Mäkika-
tu 11, käynti päihdeosaston 
rak. päädystä. Ma ja to myös 
omaiset ja ystävät. P. 045 1134 
245, www.kuopionakilta.fi
Kuopion Kristilliset Eläkeläi-
set. Sanan ja laulun tilaisuus 
Mäntylän palvelukeskuksessa 
ti 24.4 klo 13.30.
Kuopion Mielenterveystu-
ki ry. Niiralan/Lippumäen ui-
mah./kuntosali ke klo 14. Kei-
lahalli to klo 14.45. Oma-apu-
ryhmä Voiportissa paritt.vko-
jen ma klo 12. Majakassa lau-
latus parill. vkojen pe klo 13, 
tanssitus paritt. vkojen pe klo 
13. Puh.päivystys to klo 10-12, 
Pirjo 040 733 1713.
Kuopion Tyttöjen Talon 
avoimet illat 12-28 -vuotiail-
le tytöille ti ja to klo 15-19. 
Puh. 050 5548010 tai www.hi-
limat.fi.
Kuopion Työttömät ry. Suo-
katu 18. Avoinna ma-pe 8-15, 
p. 050 4400 900. www.kuty.fi.
länsi-Puijon asukastupa 
avoinna ma-pe klo 9-16. Ruo-
kapäivät ti, ke, to ja pe klo 11-13.
Mll:n perhekahvilat ti klo 
10-12, ke klo 10-14.30 ja to klo 
10-12 Tavallisen Toiminnan 
Talolla, Kasarmikatu 1. www.
kuopio.mll.fi.
Nimettömät narkomaanit 
su klo 16 Vinkkelissä, Kauppa-
katu 46.
NMKy, Kauppakatu 40-42. Ti 
Matka kohti aitoa miehuut-
ta klo 6, rukouspiiri klo 8, elä-
mänkatsomuspiiri klo 9. Raa-
mattupiiri parit. vkon ti klo 16. 
Miesten raamattupiiri parill. 
vkon ke klo 18.
NNKy:n Itu -puhelinpäivys-
tys ja tukipalvelu yllätysras-
kaustilanteissa ja abortin jäl-
keen ilmenneissä kriiseissä 
ma-pe klo 17-21, p. 044 5766 
670. www.ituprojekti.net  

Narsistien uhrien tuki ver-
taisryhmä Majakassa, Minna 
Canthinkatu 4 C, 3.krs. ma klo 
18-20. Käynti Satamak.
Omaiset mielenterveystyön 
tukena, OMA ry: Puh.päiv. ke 
klo 17–19 Tuula/040 556 4292. 
Ilm. puhelimitse vertaisryh-
miin www.ornary.fi, Tiina/040 
715 7431.
Petosen asukastupa Pyörön-
kaari 19, 2. krs. Avoinna ma-
pe klo 9-17, p. 3644 597, peto-
sen.asukastupa.asti@kuopio.fi, 
www.toimikunnat.net/petonen
Portti, terveysneuvonta- ja 
välineiden vaihtopiste suo-
nensisäisesti huumeita käyttä-
ville, Vuorikatu 31-33. Avoin na 
ma ja to klo 14-16, ti klo 16-18. 
Asiointi nimettömänä. 
Puijonlaakson asukastupa 
palvelukeskuksessa, Sammak-
kolammentie 12. Avoinna ma-
pe klo 9-15. Leivän jakelu ma.
Päihdeklinikka Puistokatu 14-
16, II krs. Päivystys vastaanotto 
ma-pe klo 8.30-11. Ajanvaraus 
alkaen klo 8, p. 183 672. Päihde-
osasto, Mäkikatu 11 p. 183 684.
Rikosuhripäivystys käytän-
nön neuvoja, ohjausta ja hen-
kistä tukea. Palvelupiste/Krii-
sikeskus, p. 2627 738. Autta-
va puhelin, p. 0203-16116, ma-
ti klo 13-21 ja ke-pe klo 17-21. 
Help line, p. 0203-16118 ma-ke 
klo 15-18. Juristin puhelinneu-
vonta ma-to klo 17-19, p. 023-
16117.  www.riku.fi 
Sanan ja rukouksen aamu, 
yhteiskristillinen Raamatun 
luku- ja rukoushetki pe klo 
8 Eelim -temppelissä, Vuori-
katu 29. Käynti parkkipaikan 
puolelta.
Sotaveteraanimuseo avoinna 
tilauksesta ryhmille. Varaukset 
puh. 281 1130 arkisin klo 9-13.
Suomen Delfins ry:n avoin 
keskusteluryhmä lapsena sek-
suaalista hyväksikäyttöä/vä-
kivaltaa kokeneille aikuisille ja 
heidän läheisilleen Mielenter-
veysseuran tiloissa, Myllyka-
tu 8, to 3.5. klo 17.30-19. Tied. p. 
050 522 6604 (klo 10-14).
Tupa-vertaistukitoiminta 
päihdeongelmaisten läheisille. 
Vertaisryhmä kk:n ensimmäi-
nen ke klo 18.30-20, Gottlun-
dinkatu 8. Tukipuhelin ma klo 
18-20 puh. 044 7148 008. Tu-
kisähköposti: tupaposti@sirk-
kulanpuisto.com. Lisätiedot: 
www.sirkkulanpuisto.com. 
Turvakoti- ja lastensuojelu 
24h/vrk p. 017 1 83 393. Perhe-
kriisiyksikkö, Lastentie 1. 
unicefin Jano-päivän lipaskerä-
ys Kuopiossa la 28.4. ja ma 30.4. 
Ilm. tuula.kuopio@gmail.com. 
Vertaisryhmä itsemurhan 
tehneiden läheisille ti 17.4. ja 
15.5. klo 18 Mielenterveysseu-
ran tilassa, Myllykatu 8, sisä-
piha 2. krs. Tied. Liisa Paate-
lainen, p. 044 3313 710, Anneli 
Hartikainen, p. 040 8324 955.
Virvatuli ry:n lahjoitusruo-
kajakelu Myllykatu 1-3. Ti ja 
pe klo 10. Oma kassi mukaan.
yhden Vanhemman Perhei-
den liitto ry:n eroinfo ma-to 
klo 10-16, ke klo 10-19, p. 020 
7749 800.
yksinhuoltajien Kanava ry 
ti-iltaisin, Kotopolku 7, Siilin-
järvi. Tied. Marjut Kankkunen, 
p. 040 7332 197.
KIRPPuTORIT:
Kirpputori Toivonsäde, Ase-
matie 11, Siilinjärvi. Avoin-
na ma-pe 10-18, la 10 -14.30, p. 
044 5471 629.
Kehitysmaakauppa Elämän-
lanka, Torikatu 17. Ma-pe klo 
11-17, la klo 10-15,  p. 2614 774.  
Mll:n kirpputori Tavallisen 
Toiminnan Talolla, Kasarmi-
katu 1.
Pohjois-Savon Syöpäyhdis-
tys ry:n kirpputori, Kunin-
kaankatu 23. Ma-to 10-16, 
pe 10-13. Tiedustelut, p. 040 
7092 430. 
Rihma, Puijonkatu 39. Avoin-
na ark. klo 10-17 ja la klo 10-15, 
p. 2612 004. 
Vapaaseurakunnan kirp-
pari Ropo, Käsityökatu 28. 
Avoinna ma-pe klo 10-17,  p. 
3623 614.

Lue Raamatusta aikuisen kanssa Hes. 34:11-16 ja etsi sitten viisi virhettä oikean 
puoleisesta kuvasta. Lopuksi voit värittää kuvan.

Tehtävän laati SANNA OLLIkAINEN

pyhä puuha

muistio

Perjantaimessu 
Siilinjärven kirkossa 27.4. klo 18.30.
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Lenni Kasper Vihtori Lap-
palainen, Vesteri Eino Mi-
kael Hirvonen.

KuuluTETuT 
Antti Jukka Tapio Hirvo-
nen ja Anna Maria Tuo-
misto, Ilkka Tapio Launo-
nen ja Hanna Liisa Määt-
tä, Mika Jari Tapio Vou-
tilainen ja Sonja Tellervo 
Toivanen.

KuOllEET 
Tyyne Elina Kiimalainen 
97v, Juha Pertti Olavi Hei-
no 70v, Sylvi Sinikka Huo-
vinen, 81v, Pentti Viljami 
Väänänen 83v, Timo Päiviö 
Gerdt 65v, Sulo Kalevi Tii-
likainen 80v, Kalle Eerik-
ka Venäläinen 80v, Seppo 
Tapani Räsänen 58v, Mika 
Matti Tapani Rautiainen 
39v, Pirkko Liisa Matilai-
nen 67v, Toivo Olavi Pöllä-
nen 77v, Kerttu Anneli Ke-
ränen 88v, Jaakko Juhani 
Toivanen 82v.

Diakonia-
keskus

KESKuSSEuRAKuNTA-
TAlO
Suokatu 22
Seurakuntamestarit puh. 
040 4848 259
Kuurojen lähetyspiiri to 
26.4. klo 17. 
Huonokuuloisten seura-
kuntapiiri ke 2.5. klo 13. 

DIAKONIAKESKuS
Suokatu 31
puh. 040 4848 464. Ulko-
ovi avataan klo 9.40, har-
taus 9.50, diakonien vas-
taanotot ilman ajanva-
rausta, kahvio Nuotta 
ja kierrätyspiste avoin-
na 10 - 12. Kierrätyksen 
ilta-aukiolo 22.5. klo 16-
18, jolloin myös huoneka-
luvarasto (Hapelähteen-
katu 33) on avoinna.
Näkövammaisten piiri to 
19.4. klo 13. 
Hyväntuulenpiiri ti 24.4. 
klo 12. 
Kehitysvammaisten kah-
vikerho ke 25.4. klo 13.30. 
Näkövammaisten piiri to 
3.5. klo 13. 

Opiskelijat  
ja nuoret 
aikuiset

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

KANSANläHETyKSEN 
OPISKElIJATOIMINTA 
Sairaalakatu 11
www.kolmekohtaamis-
ta.com
Kolme kohtaamista ke 
klo 18.

OPISKElIJA- JA  
KOululAISläHETyS 
OPKO
Sairaalakatu 11  
Opiskelijaillat la klo 18.
www.opko.fi/kuopio

Perheasiain 
neuvottelu-
keskus

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

Palveleva 
puhelin

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

Järjestöt

NNKy 
Myllykatu 5
puh. 017 2614 500
toimisto@knnky.fi
www.ywca.fi/paikallisyh-
distykset
Raamattupiiri ke 25.4. 
klo 13. 

Kuoroharjoitus ke klo 15.
Raamattuluento su 29.4. 
klo 18. Pekka Ryhänen, 
musiikki Holopaiset. Kes-
kustelua, sielunhoitoa, il-
takahvi/tee. Järj. SRO ja 
NNKY.
Vappulaulajaiset ti 1.5. 
klo 15 (huom. aika). Kut-
suttuja kuoroja, NNKY:n 
kuoro, yhteislaulua, vir-
vokkeita.
Perhekahvila ma klo 
9.30-12.
yhteiskristillinen ru-
kousilta ti klo 18.
Israelin ystävien tapaa-
minen la 5.5. klo 13. 

POHJOIS-SAVON 
EV.luT. KANSANlä-
HETyS  
Sairaalakatu 11
puh. 017 262 2082, 
www.p-savonkl.sekl.fi
Myös Facebook.
Toimisto ja kristillinen kir-

japalvelu avoinna ma, ke, 
pe 12-16.
Pienryhmät lähetysko-
dissa: Ma klo 9.30 äiti-
lapsipiiri. Ke klo 12 päivä-
hartaus ja kahvihetki, klo 
18 nuorten aikuisten Kol-
me Kohtaamista. To klo 16 
sana- ja rukouspiiri parit-
tomina to; klo 18.30 nuor-
ten Nuotta-ilta. La klo 18 
Opkon opiskelijailta.
Muualla Kuopiossa: Ti 
klo 6 miesten aamupiiri 
”matkalla kohti aitoa mie-
huutta” osoitteessa Kaup-
pakatu 40-42 Namikan ti-
loissa. Miestenpiiri paril-
listen viikkojen tiistaina 
klo 18.30 Männistön Van-
han kirkon alakerrassa. 
Esko Iisalo.
Kuopio:
Kansanlähetyksen lä-
hetyspyhä su 22.4. klo 10 
Riistaveden kirkossa. Kirk-
kokahvit ja lähetystilai-
suus. Saarna Elina Karja-
lainen.
Kohtamispaikkames-
su su 29.4. klo 16 Neula-
mäen kirkossa. Matti Olk-
kola ”Jumalan kansan ko-
ti-ikävä”
Kaavi: Kohtaamispaik-
ka to 26.4. klo 18.30  srk-
talossa. 1.Joh.3. Elina Kar-
jalainen.
Tuusniemi: Seurat to 
19.4. klo 13 Juovesi-laival-
la, Tuusniemen satamassa. 
Elina ja Simo Karjalainen, 
Risto Happonen.
Päivät: Sielunhoitopäi-
vät pe 20.4 - su 22.4. Kuo-
piossa Inkilänmäen seura-
kuntatalolla. Opettajina 
psykologi Mirja Säiniö ja 
psykiatrinen sairaanhoita-
ja Elisabet Elo.

KANSAN  
RAAMATTuSEuRA 
Sanan Kulma 
Tulliportinkatu 22 

www.sana.fi/kuopio
krs-kuopio@sana.fi
p. 0207681660

Kirjanmyyntipiste avoin-
na pe 13-16 ja tilaisuuksi-
en aikana.
“Kerromme Jumalan 
rakkaudesta”- kurssi 4.-
6.5. Inkilänmäen seura-
kuntatalolla, Inkiläntie 7. 
Kuopion tuomiokirkko-
seurakunta ja KRS:n Kuo-
pion työ järjestävät kurs-
sin lähimmäisen kohtaa-
misesta. Kouluttajana  
Marja Mäkelä KRS/EVKO. 
Pe 4.5. klo 18; mukana pas-
tori Sari Kärhä, ylistysryh-
mä Jaspe laulattaa, kah-
vitarjoilu. La 5.5. klo 9.30-
16.30 (lounas ja kahvi). Su 
6.5. klo 12.30-16.45 (kahvi). 
Kurssimaksu 20 € sis. kou-
lutusaineiston sekä lauan-
tain lounaan ja kahvin. Il-
moittautuminen lounasta 
varten 2.5. mennessä puh. 
0207 681660.

SuOMEN luTERIlAI-
NEN EVANKElIuMI-
yHDISTyS
Evankelisten opiskelijoi-

Seurakunnat  18.4.–1.5.12

k
a

r
i k

u
r

o
n

en

Palveleva puhelin

su-to klo 18-01,

pe-la klo 18-03

puh. 01019 0071.

• 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

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

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

Kansallisen 
Veteraanipäivän juhla 
Kuopiossa 27.4.2012

Jälleenrakentamisen sankarit –
Återuppbyggnadens hjältar

Paikka: Kuopion Musiikkikeskus

klo 12 – 13 Juhlakahvitus

klo 13 – 14 Kansallisen veteraanipäivän juhla.
 Juhla alkaa ekumeenisella  
 hartaustilaisuudella ja
 seppelpartioiden lähettämisellä 
 sankarivainajien muistomerkeille.

Tumma puku ja kunniamerkit

Järjestää: Sotiemme veteraanijärjestöt ja 
Kuopion kaupungin
Hyvinvoinnin edistämisen palvelualue

Ota yhteyttä ilmoitusmarkkinointi
p. 020 754 2000

ilmoitusmyynti@kotimaa.fi

Kuolinilmoitukset ja
-kiitokset seurakuntalehdessä

1234

Tilaukset: myynti@piplia.fi
puh. 010 838 6520

JUHLITAAN PIPLIAA
NahkakaNtiset 

Raamatut ja viRsikiRjat
Anna arvostettu, henkilökohtainen 

lahja. Tilaa Raamattu kultaisella 
nimipainatuksella.

PL 54  |  00241  HELSINKI  |  www.piplia.fi  |  www.raamattuvuosi2012.fi |  www.pipliakauppa.fi

heljäeljäeljäN muki
Heljä Liukko-Sundströmin Heljä Liukko-Sundströmin Heljä Liukko-Sundströmin 

teemamukit. Valloittava teemamukit. Valloittava teemamukit. Valloittava 
uutuusmuki ilmestyy kevään uutuusmuki ilmestyy kevään uutuusmuki ilmestyy kevään 

aikana. 26 €  /kpl

Raamattu Raamattu RistiiN RastiiN
Upeasti kuvitettu luku- ja hakuteos Upeasti kuvitettu luku- ja hakuteos 

jokaiselle Raamatusta kiinnostuneelle.jokaiselle Raamatusta kiinnostuneelle.jokaiselle Raamatusta kiinnostuneelle.
Erilaisten hakemistojen avulla etsit Erilaisten hakemistojen avulla etsit 

helposti tuttuja raamatunkohtia.helposti tuttuja raamatunkohtia.
36 €

Suomen Pipliaseura 1812-2012  • www.piplia.fi  •  markkinoiden laajin raamattuvalikoima  

Psalmit
Voimasanoja pienessä lippakirjassa, 
jonka aukeamat avautuvat yhdeksi 

sivuksi. Huippumukava lukukokemus. 
Ilmestyy toukokuussa. 10 €
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Kaikkea maan ja taivaan väliltä.

Kotimaakauppa on nyt Sacrum. 
Laajan valikoiman ja hyvän palvelun 
kristillinen kirjakauppa josta löydät 
kaikkien kustantajien kristilliset kirjat, 
hengelliset äänitteet ja lahjatavaraa. 
Tervetuloa ostoksille myymälään ja 
verkkokauppaan!

MYYMÄLÄ: HIETALAHDENRANTA 13,  HELSINKI    AVOINNA: ma–pe 9–17    puh. 020 754 2350    www.sacrum.fi 

Jaakko Löytty, Mika Nuorva

Halleluja! cd
Kiitoslauluja arjen keskeltä.
Lauluja siitä, miten paljon kiitos aiheita 
harmaa arki sisältää.
19,70 (21,90)

Anna-Mari Kaskinen, Minna L. Immonen

Ruusun hehkua
Kun on juhlan aika, on elämä täyte-
   läisimmillään. Miksi emme rohkaistuisi
    hehkumaan, kukoistamaan ja löytämään
      kauneutta pienistäkin asioista? 
      KIRJAPAJA

    19,90 (23,90)

Kirkon Ulkomaanapu

Binti-nukke
Binti on Kiswahilin kieltä ja tarkoittaa 
tyttöä. Mabinti on vaikeasta synnytys-
vammasta, ”fi stulasta” kärsivien 
naisten ja tyttöjen koulutuskeskus 
Tansaniassa. Ostamalla Binti-nuken 
autat rakentamaan uuden elämän
    yhdelle tytölle kerrallaan.
       Hakaneulakiinnitys,
          korkeus n. 30 mm.

VUOHI

ANNA TÄNÄ JOULUNA LAHJA, 
JOKA AUTTAA KEHITYSMAISSA ASTI!

Tee lahjatilauksesi verkossa www.toisenlainenlahja.fi 
tai puhelimitse 020 787 12 01

Kaikkea maan ja taivaan väliltä.
Tervetuloa ostoksille myymälään ja 

autat rakentamaan uuden elämän
    yhdelle tytölle kerrallaan.
       Hakaneulakiinnitys,
          korkeus n. 30 mm.
       Hakaneulakiinnitys,
          korkeus n. 30 mm.

1190

Paul Lawrence

Raamatun Atlas 
Todellinen aarreaitta jokaiselle 
Raamatun historiasta, maan-
tieteestä ja arkeologiasta 
kiinnostuneelle. Mukana 
96 karttaa ja 143 upeaa
väri kuvaa.
UUSI TIE
19,90 (35,00)

Wille Riekkinen

Ilveilijän toinen
hartauskirja
Ytimekkäät hartaustekstit puhuttelevat
lukijaa ja auttavat hiljentymään.
Ne myös kyseenalaistavat totunnaisuuksia
– lämmintä huumoria unohtamatta.
WSOY
28,00 (31,00)

Ilveilijän toinen

Ytimekkäät hartaustekstit puhuttelevat

2800

Jaakko Löytty, Mika NuorvaJaakko Löytty, Mika Nuorva

1970
Raamatun Atlas 

1990

Kun on juhlan aika, on elämä täyte-
   läisimmillään. Miksi emme rohkaistuisi
    hehkumaan, kukoistamaan ja löytämään
      kauneutta pienistäkin asioista? 
      KIRJAPAJA

    19,90

    hehkumaan, kukoistamaan ja löytämään
      kauneutta pienistäkin asioista? 
      KIRJAPAJA

    19,90
1990

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

KuOPION  
yMPäRISTöN  
RAuHANyHDISTyS 
Ahmatie 22
Seuroja voi kuunnella 
osoitteessa www.kuopion-
rauhanyhdistys.net
Kevätmyyjäiset la 21.4, 
ruokailu klo 16, myyjäi-
set klo 17.
Seurat su 22.4 klo 15. 
Seurat ke 25.4 klo 18 Peto-
sen srk-talolla.
Seurat to 26.4 klo 13.30 
Vehmersalmen palvelu-
keskuksessa.
Seurat la 28.4 klo 19. 
Seurat su 29.4 klo 15.  
Seurat su 29.4 klo 15 Siilin-
järven srk-talolla.
Seurat ke 2.5 klo 10.45 
Tuusniemen palvelukes-
kuksessa. 
lauluseurat ke 2.5 klo 19.

SuOMEN  
RAAMATTuOPISTO
Pienryhmät: Sanasta 
suuntaa elämään -raa-
mattupiiri ti klo 18.30 
osoitteessa Jaakkonen, Pit-
käsiima 15, Petonen. Tied. 
Merja-Riitta, puh. 040 557 
3285. Keskusteleva raa-
mattupiiri ti klo 16 Kuo-
pion NMKY:llä, Kaup-
pakatu 40-42. Tied. Rau-
no, puh. 044 290 2450, tai 
Jouko, puh. 050 577 3780. 
Raamattuluento Roo-
malaiskirjeen luvuista 15 
ja 16 Kuopion NNKY:ssä 
su 29.4. klo 18, opettajana 
Pekka Ryhänen.

PIPlIASEuRA
Raamattumeditaatio 
Mummon mökissä 24.4. 
klo 18. 
Retki Turkuun. Suomen 
pipliaseura täyttää tänä 
vuonna 200 vuotta. Suun-
nittelemme bussimatkaa 
juhliin Turkuun 26.–27.5. 
Ennakkoilmoittautumisia 
ottaa vastaan Elsa Tenhu-
nen, puh. 0400 894 888. 

HERäTTäJäyHDISTyS 
Kuninkaankatu 22
Toimisto avoinna ke klo 
10-13.
Virsituokio ke klo 11-12.
Seurat to 26.4. klo 18 Kes-
kusseurakuntatalolla ker-
hohuone Samulissa.
Kevätseurat to 10.5. klo 18 
Keskusseurakuntatalolla.
Kevätveisuut Helatorstai-
na 17.5. klo 18 Päivärannan 
kirkolla.
Herättäjäjuhlamatka Iso-
kyröön 6.-8.7. Lähtö pe 
6.7. klo 9.15 Puijon kirkol-
ta ja Maljalahdenkadulta 
klo 9.30. Paluu sunnuntaina 
päätösseurojen jälkeen. Ma-
joittuminen Härmän kun-
tokeskuksessa 110 € henk./2 
vrk/2hh. Bussikuljetus 60 
€ meno/paluu. Majoitus 
ja kuljetus yht. 170 €. Sito-
vat ilm. 30.5. mennessä puh. 
017 158 111 tai 050 5691 302/
Pöyhönen. 

läHETySKAuPPA 
VAKKA 
Kuninkaankatu 22
Avoinna ti-pe klo 11-15, la 
11-14. Puh. 017 2622 322, 
040 451 4135. www.kuopi-
onseurakunnat.fi/lahetys-
kauppavakka
Kauppakassiviikot 24.4. 
alkaen. Hae omasi! Paljon 
tarjouksia. Muista myös 
laadukkaat saunatuotteet 
ja keväiset tyynyliinat.

Uutisia

 ✚ Piispa Wille Riekkinen myönsi arvonimiä 
tuomiokapitulin juhlaistunnossa viime perjan-
taina. Rovastin arvonimen saivat notaari Mar-
ja-Sisko Aalto sekä diakoniajohtaja Seppo Mar-
janen Kuopiosta. 

 ✚ Raamattuaiheisen tietokilpailun Raa-
mattuvisan finaali järjestetään tämän vii-
kon lauantaina Helsingissä. Valtakunnallinen 
5- 6-luokkalaisille suunnattu kilpailu juh-
lii samalla 20-vuotissyntymäpäiväänsä. Raa-
mattuvisa tukee koulujen uskonnon- ja äidin-
kielenopetusta ja kasvattaa varhaisnuorten 
Raamatun- ja kulttuurintuntemusta.

Kisan järjestävät yhteistyössä Opetushalli-
tus, Kirkkohallitus ja Kirkkopalvelut.

 ✚ Vähintään yksi kokonainen raama-
tunkirja on käännetty 2538 kielelle. Tällä het-
kellä Uusi tai Vanha testamentti on saatavissa 
1240:llä ja koko Raamattu 475:llä kielellä. Maa-
ilman kielten lukumääräksi arvioidaan 6000–
7000 kieltä. Raamattu Suomen Suvulle -hank-
keessa julkaistiin vuonna 2011 Uusi testamentti 
vienankarjalan kielellä, psalmit ersämordvan 
kielellä, Luukkaan evankeliumi hantin kielellä ja 
Apostolien teot vuorimarin kielellä.

 ✚ Maailmassa on tällä hetkellä 74 192 243 
luterilaista. Luterilaisten määrä on kasvanut 
vuodessa vajaalla 200 000:lla. Luterilaisen 
maailmanliiton (LML) tuoreista vuoden 2011 
tilastoista kertoi Kotimaa24. Luterilaisten kirk-
kojen kokonaisjäsenmäärän kasvun syynä on 
afrikkalaisten ja aasialaisten luterilaisten kirk-
kojen kasvu. Sen sijaan luterilaiset kirkot me-
nettävät väkeä niin Euroopassa, Pohjois-Ame-
rikassa kuin Etelä-Amerikassakin.

 ✚ Suomen sosiaalifoorum kokoontuu Helsin-
gissä ensi viikonloppuna. Avajaisiin osallistuu 
piispa Irja Askola.  Occypy demokratia -yleis-
teemaa käsitellään kymmenissä seminaareis-
sa. Usko ja uskonnot ovat esillä muun muassa 
seminaareissa, joissa kysytään, mihin uskon-
nonvapautta tarvitaan, millaisia tulkintoja eri 
uskonnoilla on köyhyydestä, mistä uudet hy-
vinvoinnin mittarit, mikä edistää eri kulttuuri- 
ja uskontotaustaisten ihmisten rinnakkaiseloa? 

Myytävissä  kiinteistöissä 
toimintaa elokuulle asti 

S eurakunnallinen toiminta Kuopion 
seurakuntayhtymän myyntiin tule-
vissa kiinteistöissä lopetetaan elo-
kuun lopussa. 

Myynnissä ovat Inkilänmäen seurakun-
tatalo, Päivärannan seurakuntatalo, Kaa-
vin seurakuntatalo, Penkereen leirikeskus, 
Kaavin leirikeskus, Pajulahden kesäko-
ti, Juankosken virastotalo, Vehmersalmen 
pappila ja Vehmersalmen rivitalo.

Vehmersalmen pappilan vuokraso-
pimus kansanedustaja Kimmo Kivelän 
kanssa päättyy puolen vuoden kuluttua 
sen jälkeen, kun pappilasta on esitetty hy-
väksyttävä ostotarjous. 

Kettulan seurakuntatalossa toiminta jat-
kuu asemakaavan valmistumiseen saakka. 

Syvänniemen pappilan myynti käynniste-
tään myöhemmin. Vuokrasopimus siellä on 
toistaiseksi tehty kaupungin kanssa. 

Kiinteistöt ovat arvioineet kiinteistövä-
littäjät Jouko leinonen ja Esko Määttälä. 
Myynti annetaan erityiskohteiden myyn-
tiin erikoistuneille välitysliikkeille.

Kiinteistöistä luopuminen tuo seura-
kuntayhtymälle säästöä noin 500 000 eu-
roa vuodessa.

Krematorion laajennuksen kokonais-
urakka päätettiin antaa Lyytinen & Po-
jat rakennusliikkeelle. Krematorion laajen-
nukseen ja uuden uunin rakentamiseen 
on tälle vuodelle varattu miljoona eu-
roa. Tuhkahautausten suosio kasvaa myös 
Kuopiossa koko ajan.
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Eeva-Riitta Kuhmonen kaunistaa Päivärannan kirkkoa kesään asti. Viimeistä 
messua kesäkuun 10. päivänä. 
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ristivetoaviikon valinta

Esikoisnovel-
listi yllättää
– Minulta julkaistaan novelli-
kokoelma, kuopiolainen Saija 
Nissinen (s.1963) puolihuoli-
mattomasti sanoi viime syk-
synä. 

Enempää ei asiasta puhut-
tu, eikä puhutakaan ennen 
kuin toukokuussa pääsemme 
yhdessä ääneen. Elokuvakes-
kuksen (ISAK) toiminnanjoh-
taja Nissinen on työparini ja 
tiedän hänet kovaksi lukijak-
si, mutta oma teos yllätti. Eh-
kä Sitomisen taito ja muita no-
velleja yllätti monet muutkin?  
Nissinen tiedetään kuunnel-
makäsikirjoittajaksi. Kuunnel-
mien kirjoittaminen on hio-
nut dialogin taitoa. Napakkaa 
ja selittelemätöntä. 

Psykologisia dekkaritari-
noita kirjoittanut Nissinen la-
taa dekkarin aineksia joihinkin 
novelleihinsa, kuten Linna me-
ressä -osaston ainoaan novel-
liin Kättes suojaan. 

Muut yhdeksän novellia 
ovat Maa jonka tahdot -osas-
tossa. Naisten kesä -novel-
li näyttää Nissisen humoristi-
sen puolen.

Novellin tunnelma voi syk-
kiä myös Nuoren kapinallisen 
tahtiin. Joskus yllättävä seikka 
keikauttaa asiat nurin, ei kui-
tenkaan vanhanaikaisesti lop-
pukoukulla. Faarao-novellis-
ankari unelmoi suuria, mutta 
hän sotkeutuu omaan näppä-
ryyteensä.

Nissisen kieli on täydellistä, 
ja novellit kestävät monta lu-
kukertaa. Taidokkaasti sidottu 
paketti, joten jokaisen lukijan 

pitää saada itse avata novellit.

Saija Nissinen: 
Sitomisen taito ja 
muita novelleja, 
209 s., 31 e., Atena 2012.

Katse kuuluu 
elämään
Hektinen tekeminen on hyvä 
säännöllisesti korvata olemi-
sella ja siunauksessa lepäämi-
sellä, Raili Gothóni kirjoittaa 
Kosketuksia-teoksessaan. Teo-
logian tohtori Gothóni työs-
kentelee käytännöllisen teo-
logian professorina Helsingin 
yliopistossa. Sairaalateologin 
kokemus näkyy hyvällä taval-
la tekstissä.

Gothóni käyttää ruumis-
sanaa mieluummin kuin ke-
hoa. Keho on enemmänkin 
kuori, ja Raamatussakin puhu-
taan ruumiista. 

Paljon tuttua kirjassa on, 
mutta koskaan meitä ei liikaa 
muistuteta yksinäisyyden epä-
oikeudenmukaisuudesta. Jo-
kainen ihminen tarvitsee toi-
sen ihmisen kosketusta ja 
keskustelua.

Katse kuuluu elämään ja 
katseen puute tekee näkymät-
tömäksi. Elekielestä ei pidä lu-
kea liikaa, sillä ruumiinkieli on 
kulttuurisidonnaista.

Konkreettinen kosketus on 
vauvan elinehto, ja ilman kos-
ketusta lapsen kehitys häiriin-
tyy. Kosketus on aina viesti, se 
lähtee jo tervehdyksestä. Pa-
hasta kosketuksesta; perhevä-
kivalta ja seksuaalinen väkival-

ta, on sanottavaa paljon. 
Kirjassa ollaan myös hen-

gellisyyden äärellä. Pyhän kos-
ketus edellyttää hiljaisuutta ja 
tilaa dialogille Jumalan kanssa, 
Gothóni kirjoittaa.

Raili Gothóni: 
Kosketuksia 
arjessa, hoidossa ja pyhässä, 
194 s., 28,90 e., Kirjapaja 2012.

rITVA kOLEhMAINEN

Kuunnelkaa 
taivaan lintuja
Jeesus kehotti katselemaan 
taivaan lintuja ja oppimaan 
niiden pyhästä huolettomuu-
desta: ”Katsokaa taivaan lintu-
ja”. Varsinkin näin kevään aika-
na voisi Jeesuksen kehotusta 
muuntaen kehottaa: ”Kuun-
nelkaa taivaan lintuja”. Mutta 
kun ei niiden ääniä tunnista, 
huokaa moni. Nyt siihen on 
mainio apu.

Varsinkin aloittelijoille on 
tarjolla tuhti paketti kuvaa ja 
ääntä teoksessa Linnut äänes-
sä. Suomalais-ruotsalaisella 
yhteistyöllä tehty kokonaisuus 
sisältää hyvällä kuvituksel-
la varustetun kirjan sekä sa-
moihin kansiin liitetyn ääni-
laitteen, jolla voi kirjan kuvia 
ja tekstiä tarkkaillessa käte-
västi kuunnella kyseisen lin-
nun ääntä.   

Lintujen äänimaailma on 
rikas ja moni-ilmeinen. Kut-
suäänillä linnut ottavat yh-
teyttä saman lajin eri yksilöi-
hin. Yhteysäänillä pidetään 
yhteyttä saman parven mui-
hin yksilöihin.

Varoitusäänillä linnut va-
roittavat uhkaavasta vaarasta 
pesän lähettyvillä. Pesässä ole-
vat poikaset päästävät puoles-
taan kerjuuääniä ruokaa halu-
tessaan. Tikanpojat omaavat 
varsin kuuluvan kerjuuäänen, 
joka jatkuu läpi päivän. Keväi-
sin tikat rummuttavat usein 
valopylväissä.

Linnut äänessä -teos tarjo-
aa virkistävän ja kohtuullisen 
helpon matkan myös sellai-
selle, joka ei ole lintujen ääni-
maailmasta lainkaan perillä. 

Jan Pedersen – Lars Svensson:  
Linnut äänessä.  
192 s. Tammi 2012.

rISTO kOrMILAINEN

Erilainen, kosket-
tava ja hätkäyttävä. 
Näinkin messun 
voi tehdä.

K anttori Joona Saraste nou-
see hiukan hämmentyneenä 
ottamaan vastaan suosion-
osoituksia. Mutta kun lop-
pua taputuksista ei tule, on 

asetuttava jäävuoren eteen. 
Puolitoista vuotta on takana. Suun-

nittelua, työtä ja ennen kaikkea uskoa 
siihen, että suurprojekti toteutuu. Tot-
ta puhuakseni, uskokin oli suunnitteli-
joilta ajoittain mennä. Tämän vakuuttaa 
myös pastori Heikki Hyvärinen, Titani-
cin pappi. 

Viime sunnuntain ilta oli vakuuttava 
näyttö siitä, että onneksi toivo kantoi lop-
puun asti. Yhteistyö ja ryhmähenki kitey-
tyivät lämmittelyn jälkeen tuottamaan 
erilaisuudessaan vaikuttavan messun. 

Se oli MissaVitae, Elämän messu. Tä-
pötäydessä Puijon kirkossa. 

Tuo pelastusvene  
on minulle
Sata vuotta sitten Titanic törmäsi jää-
vuoreen. Turmassa kuoli 1517 ihmistä. 

Kuoleman todellisuus on läsnä mes-
sussa alusta alkaen. Missa Vitae on ker-
roksellinen messu tästä ajasta ja tulevas-
ta. Murhenäytelmän myötä se herättelee 
kysymyksiä kirkon tilasta.

Näinkö sekava kirkkomme tila on, 
kuiskaan vieruskaverille kun kirkkotila 
soutaa, huopaa ja huutaa.  ”Paljon seka-
vampi”, hän vastaa. 

Laiva keikkuu. Tuolta tulevat yhdet, 
jotka huutavat: ”Jeesus pelastaa. Jeesus 
pelastaa.” Tuossa hiljainen rukouslaulun 
ryhmä. Kolmannelta kulmalta alkaa soi-
da körttivirsi. ”Tuo pelastusvene on mi-
nulle”,  muuan ärjyy.

Messun vahvuus ovat kuorot: kirkko-
kuoro, Verso, Päivärannan lauluryhmä, Päi-
värannan lapsikuoro, rukouslauluryhmä, 

Vox Nova sekä kanteleorkesteri Piekka. 
Kun pappi (Heikki Hyvärinen) tulee 

laivalle, hän nousee penkille ja saarnaa. 
”Kerran on kaikkien kumarrettava pääm-
me Jumalan edessä. Jokainen olemme 
kurottaneet ottamaan hedelmää kielle-
tystä puusta.”  

Luomiskertomuksen tekstit ovat mes-
sun kantavina raamatunkohtina. 

Käyn kohti sinua,  
oi Herrani
Harvoin olen nähnyt messussa näin pal-
jon kyynelehtiviä kasvoja.

 ”Olen huomenna lähdössä matkalle. 
Siksi halusin tulla tänä iltana tänne”, sa-
noo Kaija Hämäläinen kuulemastaan ja 
näkemästään kosketettuna.

Messussa astutaan laivaan, törmätään 
jäävuoreen, pastori antaa uskon vahvis-
tusta, pelastettujen yhteys näkyy ehtool-
lisella, toivona iankaikkisesta elämästä.

”Alkuun olisin kaivannut jotain seli-
tystä messun juonesta”, Juhani laurin-
kari toivoi. ”Jotta mukaan olisi päässyt 
helpommin.” leena laurinkari kaipasi 
kirkkoon hämärämpää valaistusta. 

Kirkkoherra Jaana Marjanen ihailee 
messun tekijöitten rohkeutta. Myös hän 
muiden kirkkovieraiden tavoin näki ja 
kuuli messun nyt ensimmäistä kertaa. 

Virret ”Käyn kohti sinua” sekä ”Oi, 
Herra, jos ma matkamies maan” puhut-
televat syvimpiä tuntoja ja ikävää.

Savon murremestari Irja Turusen sa-
noittama Titanic –hymni messun lop-
puosassa on yksinkertaisuudessaan vai-
kuttava. ”Ne sanat vain tulivat”, Turunen 
sanoo. Tuskin hän itsekään veisuuta itke-
mättä kuunteli.

”Jäävuori julma hirmuinen, katkaisee 
laivan kaunoisen. Ei ihmisvoima mitään 
voi, murhetta muiston hymni soi.”

”Vain Herra Jeesus armossaan, vie ko-
tiin uuteen turvaisaan. Kun tuskan huu-
dot raukeaa, niin taivaan portit aukeaa.”

Kevätillassa Puijon kirkko soi iloa ja 
taivaan ikävää. Seinälle nostettiin pelas-
tusrengas.  

LAhjA PyyköNEN

Elämän messu soi 
ikävää ja toivoa
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Elämän mes-
sun ja 100Ti-
tanicin tekijät 
pastori Heikki 
Hyvärinen 
(vas.), taiteili-
ja Ulla Remes 
ja kanttori 
Joona Saraste.
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”Kirkon alttari on 
ainoa pyhä pöytä 
tässä maailmassa. 
Sen kuuluu olla 
ja pysyä auki.”

N äin sanoi pastori Satu Vää-
täinen palmusunnuntai-illan 
kuoromessussa Muuruveden 
kirkossa. 

Väätäinen sivusi saarnas-
saan Muuruveden alueseurakunnan juma-
lanpalvelusajankohtaa, joka osuu keskelle 
maitotilojen navetta-aikaa. 

”Tällä tavalla tahtomatta on monelta 
muuruvetiseltä estetty pääsy Herran temp-
peliin. Nyt olisi korkea aika saada tähän asi-
aan muutos.”

Muuruveden kirkko aiotaan sulkea en-
si talven ajaksi, mikä on historiallista. ”Kirkko 
itse lukitsee kirkkonsa, ja jättää sen tänä yl-
täkylläisyyden aikana kylmilleen.”

Väätäinen, joka siunattiin messussa alue-
papin määräaikaiseen tehtävään, haastoi 
seurakuntaa ”vähän protestoimaan”.

”Emmekö osoittaisi, että täällä pienel-
lä maalaispaikkakunnalla on vielä jotakin py-
hää.”

”Mitä on tämä köyhyyspuhe?”
Kahvipöydissä seurakuntatalolla sulatel-
tiin saarnaa. Muutamia se harmitti, mutta ei 
kaikkia.

”Reipas puhe”, Marjukka Heinänen Juan-
koskelta sanoi. ”Mahtaisiko adressi auttaa 
pitämään kirkon auki, kun päätökset on jo 
tehty?” 

Marita Hirviheimo ja Hilkka Ronkainen 
kyselivät, mistä rikkaan maan köyhyys sikiää, 
kun kaikessa pitää säästää?

”Onko kuntaliitoksissa järkeä, jos kirkko, 
jolla on vähemmän velvoitteita, ei selviä pe-
rustehtävästään?” 

Pentti Rissanen Juankoskelta muiste-
li piispa Wille Riekkisen virkaan tullessaan 
luvanneen, että kirkot pidetään auki. ”Ei ole 
edes Riekkisen lähtökahveja juotu, ja uhka 
on ilmassa.” 

Vannoutuneiksi maaseudun asukkaiksi 
tunnustautuneet sisarukset Pauliina ja Ma-
rika Hyvönen kuuntelivat suurkuoroa. Tyt-
töjen Kirsi-äiti laulaa Riistaveden kirkko-
kuorossa. ”Olisi mukava viettää täällä joskus 
omia häitä”, Pauliina sanoi.

Messukahveilla hyvästeltiin myös Muuru-
vedeltä Kaaville siirtyvä pastori Mikko Huh-
tala.

”Jos pappi ei kalasta, hän ei täällä kau-
an pysy. Sinä tulit verkot mukanasi ja viivyit 
yhdeksän  vuotta”, Veikko Karhunen kiit-
ti Huhtalaa.

”Aluepapin vastuu päättyy, ystävyys ja lä-
himmäisyys jatkuvat”, Huhtala vastasi.

Hänet muistetaan vielä pitkään diakoni-
sesta työotteestaan. Ei ollut niin kurjaa kul-
kijaa, jolta hän ei olisi ehtinyt kysyä, mitä si-
nulle kuuluu. 

LEA LAPPALAINEN

Naapurin 
monet kasvot

V iipurilaissyntyinen tätini 
kalpeni, kun kerroin, että 
aion opiskella lukiossa venä-
jää. Ja Anna-mummo, Kur-
kijoelta, huudahti kauhistu-

neena: ”Miun vunukka!”
Muutamaa vuotta myöhemmin 

molemmat evakot kävivät minua katso-
massa sekä Moskovassa että Leningra-
dissa. Hyvin maistui venäläinen kult-
tuuri ja kulinarismi heillekin. 

1980-luvun Venäjän – siis Neuvostolii-
ton – katuilme oli iloton. Loppumattomat 
tummien pomppien jonot metron liuku-
portaissa. Joulun lähestymisen tunnisti 
siitä, että nuttujen kainaloissa oli pienet 
joulukuuset. Ylellisyyden huippua edusti 
katukioskista löy-
detty tumma suk-
laalevy tai vah-
van teen kanssa 
nautittu rahkapii-
rakka.

Vaikka neu-
vostoideologia 
tasapäisti, typisti 
ja turmeli pal-
jon, hengen – ja 
Hengen – paloa 
se ei sammut-
tanut. Muistan 
balettielämyk-
set Bolshoissa ja 
Mariinskissa ja 
venäläisen kirjal-
lisuuden lumon. 
Tunnistan Aiva-
zovskin meritau-
lun yhä, kun sellaisen näen.

Muistan jumalanpalvelukset täpötäy-
dessä baptistikirkossa. Se oli tiheänä kos-
teitten talvivaatteitten ja vainotun elä-
män painosta. 

Tätä taustaa vasten näillä nurkilla näh-
dyt venäläisturistit ovat toiselta planee-
talta. Mistä tuli tuo vauras ja vaativai-
nen elämäntyyli? Katumaasturit, mink-
kiturkit?

Mitä tapahtui, kun kommunismi kor-
vattiin kapitalismilla ja kristillisiä arvoja 
löytyy enää Tolstoin romaaneista?

Siitä voisi kertoa pietarilainen yhden-
toista hengen perhe, joka asuu rähjäisessä 
vinttikomerossa vuotavan katon alla – 
mummo, kolme psyykkisesti sairasta lasta 
puolisoineen, viisi lastenlasta. Pelotta-
vinta on, että niissä oloissa toivo kuolee.

Venäjä on yhteiskuntana kovien arvo-
jen maa mutta sama ei onneksi päde 
yksittäisiin ihmisiin. Vielä on niitä, jotka 
jaksavat etsiä pudokkaita, noukkia tur-
vaan, opettaa arkea. Vaikka lastensuo-
jelun työntekijöitten palkat ovat pienet 
ja työtä on lohduttoman paljon, vielä on 
sydämiä ja sylejä, jotka eivät ohita pie-
nimpien hätää.

He eivät vain 
jaksa ilman 
meitä.

hELENA  
kANTANEN 

www.pietarinkatu-
lapset.fi

Palstalla kirjoittavat vuorotellen  
yliopistonlehtori Helena Kantanen Kuopiosta  

sekä toimittaja Janne Villa Helsingistä.

kissa pöydälle

”Mitä 
tapahtui, kun 
kommunismi 
korvattiin 
kapitalismil-
la, ja kristil-
lisiä arvoja 
löytyy enää 
Tolstoin ro-
maaneista.

Lypsyaika rytmittää  
elämää Muuruvedellä

Lea
 La

p
pa

La
in

en

Pastori Satu Väätäinen siunattiin 
palmusunnuntaina muuruveteläisten  
määräaikaiseksi papiksi.  Mikko Huhta-
la siirtyy Muuruvedeltä Kaaville.

Ensin vain hupsut ja hullut,
sinut ottivat tosissaan.
Vain orjat ja portot ja rikolliset.
Mutta ilo oli valloillaan.

Vain yksinkertaiset sielut
ja poikkeukselliset,
kunis nousivat katedraalit
kaikenkorkuiset.
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Ei ollut vielä karttaa
Ja papit tulivat ja paavit
joka sanasta tappelemaan
minkä lyhyellä tielläsi lausuit
lapsille kuohuvan maan.

Mutta ensin vain hupsut ja hullut
sinut ottivat tosissaan.
Ei ollut vielä valtakunnan karttaa.
Mutta ilo oli valloillaan.

NILS FErLIN 
Suom. Anna-Maija raittila

Kuka on suurin, se suurin

P iispa Wille Riekkisestä kulkee monta 
tarinaa.

Tässä yksi niistä. Se  sattui Suonen-
joen herättäjäjuhlilla vuonna 2003. 
Median infossa pöydän takana istuivat 

vierekkäin Jaakko Elenius ja Wille Riekkinen. 
Kinastelivat hyväntahtoiseen tapaansa, kum-
mat ovat parempia pohjalaiset vai savolaiset.
Riekkinen: ”Pohjalaiset sanovat, että ovat 

käyneet kuussa. Mitä tuokin on muka olevi-
naan? Todistettavat tietolähteet kertovat, että 
Losomäen Einari Kiuruveeltä on parraana hei-

näaikana kaks viikkoo muanna auringossa.”
Nyt kaskuilut sikseen ja vakavoitukaamme. 
Juohtui mieleen keskustelu kahden vapaaeh-

toisen kanssa. Äijät olivat työlääntyneet siihen, 
että kirkon vapaaehtoistoiminnassakin he ovat 

törmäneet jäävuoreen, kateuden ja suuruuden 
henkeen. Jos on ollut pomo työelämässä, haluaa 
pomottaa myös vapaaehtoishommissaan niitä 
vähimpiä. Ukot toivoivat sitä, että työntekijät oli-
sivat enemmän mukana vapaaehtoisten kanssa, 
kouluttamalla ja opastamalla.

Vapaaehtoistyö on kirkolle niin tärkeä homma, 
että kaunat, kateus ja kilpailun henki pois tykkä-
nään. Mitä olisi tullut vaikkapa viime sunnuntain 
kirkkokahvituksesta Tuomiokirkon mäellä ilman 
Mummon Mökin punapaitaisia leidejä.

Kun ollaan ihmisiä, särmät särähtelevät. Sil-
loin kannattaa muistella, mitä varten hommissa 
ollaan. Vapaaehtoistoiminnan tarkoituksena on 
tuottaa iloa itselle ja hyvinvointia toisille. Juma-
lan kunniaksi. 

LAhjA PyyköNEN
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Ravitseva jumalanpalvelus 
mykisti Amerikan matkalaisen

Amerikantuliaiset: 
juutalainen keittokirja 
ja ristinmuotoinen 
kakkuvuoka.

”Vuosi ulkomailla 
niputti perheen 
yhteen uudella 
tavalla.” 

E
nsimmäisenä iloisenvärisestä kas-
sista tulee esiin ristinmuotoinen 
kakkuvuoka. Sitten muhkea juu-
talainen keittokirja, hauskoja seu-
rakunnan postikortteja ja presby-
teeriseurakunnan esite. 

Tuliaisia rapakon takaa esit-
telee Kallaveden kanttori Mari Vuola-Tanila. 
Perheen lennätti vuodeksi Yhdysvaltojen Mas-
sachussettsiin aivotutkija Heikki Tanilan tutki-
mustyö.

”Meitä valmistettiin sisäisesti matkaan pari 
vuotta”, Mari Vuola-Tanila kertoo. 

Lähtöhalu poltteli, mutta lopullinen pää-
tös vaati keskusteluja myös teini-ikäisten lasten 
kanssa.

”Kun ovi avautui, koimme johdatusta käy-
tännön asioissa pienintä yksityiskohtaa myö-
ten. Vaikka muutot olivat työläitä, ne olivat vai-
van arvoisia.”

Kuopioon löytyivät hyvät vuokralaiset ja opis-
kelujaan aloittavalle, Suomeen jääneelle esikoi-
selle paras mahdollinen tukiperhe.

Kirkkomuusikko kertoo nauttineensa täysin 
sydämin tauosta. Perillä hän omistautui pyörittä-
mään taloutta. Sai myös hyvällä  omallatunnolla 
olla perheen äiti ja antaa aikaa pesueelleen sekä 
osallistua täysillä seurakunnan toimintaan.

”Vaikka toisella silmäkulmalla tarkastelin asi-
oita ja ilmiöitä myös  ammatillisesti.

Kotona kaikki alettiin nollasta
Bostonin kaupungissa asetetuttiin asumaan 
Newton-nimiseen kaupunginosaan. 

”Nautin monikulttuurisuudesta ja vanhoista 
koristeellisista puutaloista. Kadulla ja ruokakau-
passa puhuttiin englannin lisäksi kiinaa, venä-
jää ja hepreaa, koska kaupungissa on paljon juu-
talaisia.”

Omassa kodissa kaikki aloitettiin nollasta, 
veitsen ja haarukan hankkimisesta.  Tilapäisko-
ti oli asumismukavuudeltaan Suomen kotia vaa-
timattomampi, mutta se otettiin sopeutumisen 
oppikouluna. 

Ilonaihe äidille oli, kun molemmat lapset löy-
sivät paikkansa, saivat pedagogisesti taitavat ja 
kannustavat opettajat ja ystäviä. 

”Uskon, että vuosi oli heille iso pääoma.”
Mari Vuola-Tanilalle asuminen maailman yk-

kösvaltiossa oli jo kolmas kerta. ”Lyhyt aika, mut-
ta sukelsin oitis syvälle.”

Ainoa kivulias hetki oli, kun piti ajatuksissaan 
ryhtyä valmistautumaan paluuseen.

”Juuri kun sosiaalinen elämä kukoisti, vierai-
limme naapureissa ja seurakunta oli tullut lähei-
seksi.”

Jos et saa huippuarvosanaa
Yhdysvallat on pitkään ollut talouden suurval-
ta. Kaikkialle ulottuva ankara kilpailu näkyi myös 
väliaikaisasujille.

”Monet vanhemmat olivat huolissaan, miten 
ja mistä koota lapsille opiskelurahat huippuyli-
opistoihin”, Mari Vuola-Tanila kertoo.

Amerikkalaisten rinnalla paikasta korkeakou-
luissa kilpailevat  kurinalaiset aasialaiset, jotka 
ovat valmiit mihin uhrauksiin tahansa hyvään 
aseman pääsemiseksi.

”Mieheni kertoi aasialaisisästä. Tämä saattaa 
sanoa lapselleen, että jos et saa kokeesta huippu-
arvosanaa, poltan pehmolelusi.”   

Massachussettes on varsin vapaamielinen val-
tio verrattuna esimerkiksi raamattuvyöhykkeen 
valtioihin. Kirkko muutetaan  taidekeskukseksi ja 
toinen on vuokrattavana. 

”Moni kristitty joutuu kilvoittelemaan siinä, 
miten elää kristittynä maallistumisen ja kaupalli-
suuden paineissa.”  

Mari Vuola-Tanilan mukaan perhe-arvot näyt-
tävät pitävän pintansa. Perhe perustetaan mo-
nesti myöhään, kun ensi on hankittu ammat-
ti ja koti. 

”Puolisoni 40 täyttänyt tutkijakollega oli vast-
ikään tullut isäksi.”  

Hyvä on kierrätystä varten
”Jos olisin voinut tuoda Suomen jotakin ainee-
tonta, olisin tuonut myönteistä ilmapiiriä”, Mari 
Vuola-Tanila sanoo.

Suvulle lähettämässään kirjeessäkin hän kuva-
si, kuinka positiivisuus on arvokkain, ihmistä la-
taava luonnonvara. 

”Eikä se ole keneltäkään pois. Yhdelle ihmi-
selle tuleva hyvä leviää perheeseen ja koko yhtei-
söön. Hyvä on sitä varten, että se pannaan kier-
toon.”  

Jokainen amerikkalaisessa seurakunnassa vie-
raillut tietää, että maan tapa on osoittaa läm-
mintä vieraanvaraisuutta jopa satunnaisille kävi-
jöille, saati asumaan tulleille. 

”Koimme, että meitä rakastettiin ja autettiin 
kaikin tavoin”, Mari Vuola-Tanila sanoo.

Kotiseurakunnaksi muodostui presbyteeriseu-
rakunta, joka kuuluu reformoituun kristinuskon 
haaraan.

Heti ensimmäinen jumalanpalvelus puhutte-
li papin tytärtä.

”Saarna oli mykistävän hyvä, hengellisesti ra-
vitseva, kuin raamattutunti.”

Jumalanpalveluksia oli sunnuntaina kaksi pe-
räkkäin, ensin vauhdikkaampi musiikkipainottei-
nen ja sitten perinteisempi. 

Löytyi myös pariskuntien raamattupiiri ja kah-
den vetäjän naisten raamattupiiri, jossa tutkittiin 
Jesajan kirjaa. 

”Tuli tuntu, että jos haluaa juurtua seurakun-
taan, jumalanpalvelus ei riitä. Raamattupiirit ja 
muut pienryhmät olivat hautomoja, joissa jaet-
tiin ilot ja huolet ja joissa tulija sai monenmoista 
tukea elämäänsä.” 

Raamattupiiri oli mukana perheen paluun 
aattoon saakka.

”Viimeinen kokoontuminen oli joulun alla 
meillä, jossa perheemme siunattiin esirukouksin 
kotimatkalle. Vielä muuttolaatikoiden keskeltä 
saimme kutsun päivälliselle.”

LEA LAPPALAINEN

”Jos jotain 
olisin voinut 
tuoda Suomeen, 
olisin tuonut 
myönteistä 
ilmapiiriä. 

kuva: Timo HarTikainen


