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”Minä tulisin kaupungissa
hulluksi”, sanoo kirjailija
Heikki Turunen.
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kansikuva Tuija Hyttinen — pikkukuva Jani Laukkanen

Tänään on
piispan elämässä

Suuri päivä
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Ajankohtaista

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. Laskelmointi eikä manipulointi kuulu saarnaan.
”Sanan tulisi tervehdyttää kuulijaa, havahduttaa syntiin, kirkastaa evankeliumia.”
Holma, joka toimii jumalanpalveluselämän kouluttajana Kirkon koulutuskeskuksessa, myöntää, että saarnoissa on ollut toivomisen varaa.
”Onneksi on päästy siitä valistuksen ajan tyylistä, kun saarnassa opetettiin perunan viljelyä.
Hän uskoo, että toiseen vaiheeseen edenneen jumalanpalvelusuudistuksen myötä

saarna alkaa löytää paikkansa niin, että jumalanpalvelus kokonaisuutena toimii.
”Sekin pitäisi muistaa, että ihmisellä on kyky aistia asioita, vaikka kaikkea ei väännetä
rautalangasta järjelle ymmärrettäväksi. Siinä
meillä on oppimista ortodokseilta.”

Hissuttelu suitsii keskustelua
”Mitään sanomattomuus on pahempi juttu kuin se, että saarna koskettaa ja liikuttaa.
Jeesuksen puheet herättivät aina keskustelua,” tutkija, kirjailija, teologian tohtori Juhana Torkki sanoo.
Suomalaiseen kulttuuriin kuuluva hissuttelu suitsii Torkin mukaan reipasta ajatusten
vaihtoa niin kirkossa kuin politiikassakin.
Keskustelua ei pidä säikähtää, eikä erilaisista näkemyksistä loukkaantua.
”Loukkaantumisen ja jupinan sijasta voisi
ajatella, että tuo ajattelee tuolla tavalla, mitenköhän siihen vastaisin ja perustelisin oman
kantani.”

Kappalainen Lauri Paatero saarnasi viime sunnuntaina Pyhän Johanneksen
kirkossa.
Torkki kirjoitti vuonna 2006 kirjan Puhevalta. Suosioon ampaissut teos opettaa väittely- ja puhetaitoja, ja eväitä ammennetaan
antiikin viisailta.
Torkki sanoo, että rohkeuden vastapainoksi saarnan valmistelussa tarvitaan malttia,
jottei saarnaa käytetä kevytmielisesti minkä
tahansa asian keppihevosena.
”Saarna on vahva viestintäkeino. Sen vuoksi se vaatii hyvää tilannetajua ja arvosteluky-

kyä. Erityisen tarkkana on oltava, ettei käytä
saarnaa kirkkopolitikointiin tai henkilökohtaisten intressiensä ajamiseen.”
Hyvä saarna ei Torkin mukaan ole päätepiste 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

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

”M

essuun voi tulla rauhassa olemaan”, sanoo
hiippakuntasihteeri Kati Jansa. Hän kaipaa messuun lisää
luovuutta ja rohkeutta.
Työssään Kuopion hiippakunnan
hiippakuntasihteerinä hänen vastuualueenaan on työyhteisö- ja ympäristökysymysten sekä viestinnän
lisäksi myös jumalanpalveluksen kehittäminen.
”Jumalanpalveluksen kaavamaisuutta ei tarvitse pelätä, sillä tutun
kaavan sisällä mahdollisuudet ovat
monipuoliset.”
Pyhyyden ja jäykkyyden väliin ei
Jansan mielestä saa vetää yhtäläisyysmerkkejä.

Caucana olcon heistä
caicein pahuutten lähennys
Kati Jansa saarnasi pääsiäisenä kotikirkossaan Sotkamossa. Saarna tekeytyi pilkkijäällä auringossa istuessa.
”Kainuu on iskostunut minuun
syvälle. Männynrungot ilta-auringossa on maisema, jota luulen muistelevani vielä sittenkin kun en mitään muista.”
Saarnassaan Mikael Agricolan
päivänä Jansa yhdisti vanhaa ja uutta kieltä:
”Caucana olcon heistä caikein

pahutten lähennys ia heiden cunpanis pyhe hengi olcohon” eli ”Varjele
heitä kaikelta pahalta ja anna matkakumppaniksi Pyhä henkesi.”
”Mitä lähempänä alttaria ollaan,
sitä enemmän puhutaan tradition
kieltä. Mitä etäämmäksi mennään,
on puhuttava ihmisen omalla kielellä”, Jansa ajattelee. ”Mutta kielen
suunta aina osoittaa kohti Jumalaa.”
Agricolan kielestä tämän päivän
suomeen on pitkä matka.
”Ia ioca hurskasten matkat cohennat, 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 rakkaasta raamatunkohdasta tai katseesta, jossa tulee nähdyksi. Hän
toivoo, että sunnuntain kello kymmenen messusta tulisi kaiken kan-

”

Olen onnellinen kirkon töissä.
Ilman pyhää
ulottuvuutta
elämä olisi
yksinäistä.

san areena. Sen rinnalla erityismessuilla on paikkansa.
”Kirkkokäsikirjan rukoukset, rukiiset eväät ovat koeteltuja ja kestäviä.” Kun ilo on läsnä ja kokonaisuus hallinnassa, kun on luovuutta
ja rohkeutta, messu on Jansan mukaan onnistunut.” Jumalan läsnäolosta ja uskonnollisista tunteista
hän ei suureen ääneen puhu. ”Mutta Jumalalla on tapana koskettaa eri
tavoilla.”
Kati Jansa sanoo, että hereillä on
pysyttävä. ”Ydin säilyy, mutta kuoret sen ympärillä saattavat vaihdella. Kristuksen ruumis on ja pysyy.”
Mikä on ydin?
”Kristus”, Jansa vastaa. ”Mutta
kun sitä lähdetään purkamaan, asia
heti monimutkaistuu. Uskon ytimen ympärille kertyy ylimääräistä,
joka vie huomion. Tapoja, puhetta,
ihmistä Jumalan sijaan.”

Olemmeko synnynnäisiä
uskovaisia
Nykyisessä työssään hiippakuntasihteerinä Kati Jansa tarvitsee messussa käynnin kurinalaisuutta, koska
työ ei välttämättä pakota kirkkovuoden rytmiin. Kirjan äärellä hän
viihtyy aina silloin kun aikaa on.
Armon yhteisön työntekijöitä
Jansa kouluttaa myös työyhteisöjen toimivuudessa sekä viestinnässä.
Hän viittaa kirkon työalabarometreihin, jotka kertovat työn olevan
monelle mielekästä. Myös johtamiskoulutus on kantanut hedelmää.
”Kirkon ei pidä kosiskella. Mutta
selvästi on sanottava se, mitä varten
kirkko on olemassa. Keskusteluun

Kestävyyslajit kuten pianonsoiton aloittamisen
suunnitteleminen ja juokseminen ovat
Kati Jansan harrastuksia.
on uskallettava osallistua, niin työntekijöiden kuin maallikoidenkin.”
”Kun ihminen löytää sanoman merkityksen, hän löytää tavan uskoa.”
Jansa ihmettelee sitä, että kasteitten määrä on alkanut hiljakseen vähentyä.
Hiljattain ilmestyneen Suomen
Kuvalehden (SK 5.4. 2012) artikke-

lissa todettiin, kuinka lapsella on
Jumalan muotoinen aukko, jonka
ympäröivä kulttuuri helposti täyttää. ”Kognitiivinen uskontotiede on
osoittanut, että uskonnon omaksuminen lapsille on yhtä luonnollista
kuin kielen tai kävelemisen oppiminen”, artikkelissa sanotaan.
Evoluutiopsykologi Justin Barret-
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Ethän vain puota

I

tsenäisyyspäivän juhlajumalanpalvelus Helsingin Tuomiokirkossa vuonna 2008. Piispa
Wille Riekkinen piti tuolloin yhden vaikuttavimmista saarnoistaan.
Hän kertoi lähetystyöntekijästä, joka kantoliinassa 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.

Timo Hartikainen

”Tämä on hyvin tyypillinen kirkollinen tilaisuus,
yksitoista puhetta”, piispa Riekkinen aloitti läksiäisjuhlansa viime sunnuntaina. Paikalle oli kutsuttu edustajat hiippakunnan jokaisesta rovastikunnasta, piispan
työtovereita vuosien varrelta.
Näin piispasta sanottiin:
Myönteinen, valoisa, puhuu aina kuin samankaltaisilleen. Profeetallinen julistaja, joka puolustaa heikkoja.
Julistaa iloa ja toivoa. Ja mihinpä olisi unohdettu piispan huumorintaju sekä hänen puhetaitonsa.
Yleisön ottaminen on kirkollisten puhujien vielä
etsinnässä oleva taitolaji. Piispa Riekkisellä tämä taito
lienee varpaisjärveläistä perua, synnynnäistä lahjakkuutta enemmän kuin filosofi Aristotelen oppeja. Tältä
piispalta opittiin odottamaan mestarisuoritusta jokaisesta puheesta.
Olisitpa, piispa saanut olla mukana vielä sunnuntai-iltana Puijon kirkossa Elämän messussa. Titanicin
muistopäivänä messussa koskettavasti yhdistyivät elämän 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 huomattava heidät, jotka ovat putoamassa”, Riekkinen sanoo
haastattelussa.
Kirkon työntekijän tehtävä on myös olla ”seisoskelemassa”, kuten pastori Arto
Antturi Helsingin Bulevardin koleudessa viime sunnuntaina. 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 lauantaiiltana istuessaan kipuja huutavan äitinsä vuoteen vieressä odottaen milloin kuolema korjaa vanhuksen.
Ethän vain pudota sylistäsi meistä yhtäkään olentoa.
Olkoot seurakunnan esirukoukset myös lähtevän
piispan uutena sauvana.

”

Piispan
on kuljettava
joukkojensa
edessä.

Lahja Pyykönen
lahja.pyykonen@evl.fi

tin väittää kirjassaan, että olemme
”synnynnäisiä uskovaisia”.
Jansan mielestä usko ei ole sellainen asia, jonka voi joskus valita.
”Miten heitteille lapsi jätetään,
jos hänet jätetään kastamatta. Lapsuuden uskon Hyvälle Paimenelle tarkennetaan uusia sanoituksia
myöhemmin.”
”Lapsuudessa kantaneita asioita
ei tarvitse hylätä, vaikka tapa katsoa
maailmaa muuttuu.”

Kirkon töissä onnellinen

Sotkamolaisesta yrittäjäperheestä
lähtöisin olevalla Jansalla on menossa elämän ruuhkavuodet. Äitiään
kouluttavat seitsemän- ja yhdeksänvuotiaat lapset. Pääsiäispyhinä lapset nauttivat ukkilan ulkoilumahdollisuuksista.
Hyvät rippikoulukokemukset
kiinníttivät Jansan kotiseurakuntaan.
”Onko tästä järkeä tehdä ammatti” –kyselyjen jälkeen ensimmäi-

nen ammatti oli kuitenkin diakoni-nuorisonohjaaja, sen jälkeen tuli
pappistutkinto.
Työ on hänelle elämän mielekkyydenantaja.
”Olen onnellinen kirkon töissä.
Saan tehdä työtä merkityksellisten
asioitten kanssa. Ilman pyhää ulottuvuutta elämä olisi kapeaa, onttoa
ja yksinäistä.”
LAHJA PYYKÖNEN
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pääkirjoitus

tuu sähköisellä lomakkeella.
✚✚ Seurakuntien Kesis-ryhmiin
voi vielä ilmoittua tällä vii- ✚✚ Piispa Wille Riekkiselle on
myönnetty vankeinhoidon ansiokolla. Kesäkuussa kokoontuvat,
risti soljen kera. Ansioristin myönmaksuttomat ryhmät on tarkoisi oikeusministeri Anna-Maija
tettu 5-9-vuotiaille tytöille ja poHenriksson Rikosseuraamuslaitokjille ja ne kokoontuvat maanansen pääjohtajan esityksestä.
taista perjantaihin kello 10 -14 eri
Piispa Riekkinen on pitänyt
puolilla kaupunkia. Hyvällä säälsäännöllisesti yhteyttä vankiloihin
lä pelataan ulkopelejä, sadepäivija tukenut vankeinhoitotyötä ja sinä leikitään ja askarrellaan sisällä.
tä tekeviä virkamiehiä. VankilavieLasten raamatun teemojen ympärailuillaan hän on tavannut henrille rakennetaan taidetta ja toikilökuntaa ja vankeja sekä pitänyt
mintaa. Ilmoittautuminen tapahvangeille hengellisiä tilaisuuksia.
Riekkinen toimii kirkon ja Rikosseuraamuslaitoksen yhteistyöelimen, Vankilasielunhoidon neuvottelukunnan puheenjohtajana.
Hän on ollut myös kehittämässä Suomen ja Venäjän välistä lähialueyhteistyötä ja vankilasielunhoitoa Venäjällä.
✚✚ Kirkko antoi rahallista diakonia-apua 7,5 miljoonalla
eurolla vuonna 2011. Yksin asuvat, eläkeläiset ja yksinhuoltajaperheet olivat suurimmat diakonia-avun saajat. Seurakunnat
Ansioristin piispa Wille
järjestivät myös noin 10 400 edulRiekkiselle luovutti Rikosseulista tai ilmaista ruokailua, joissa
raamuslaitoksen pääjohtaja Esa
aterioitiin noin 664 000 kertaa.
Vesterbacka.
Timo Hartikainen

✚✚ Kallaveden kirkkoherranvaali toimitetaan ensi syksyn aikana. Tuomiokapituli määrää vaalinäytepäivät sekä vaalipäivän
istunnossaan 3.5. Kirkkoherraksi on ensimmäiselle vaalisijalle asetettu Teiskon seurakunnan vt. kirkkoherra Tero Matilainen, toiselle
vaalisijalle Rantakylän seurakunnan 1. kappalainen, Pohjois-Karjalan prikaatin sotilaspastori Petri Rask sekä kolmannelle vaalisijalle
Kallaveden seurakunnan 3. seurakuntapastori Matti Pentikäinen.
✚✚ Kuopion tuomiorovastin
pappila pysyy edelleen seurakuntayhtymän nuoriso- ja oppilaitostyön käytössä. Kirkkohallitus ei ole
enää kiinnostunut pappilan ostamisesta tai vuokraamisesta piispa
Jari Jolkkosen virka-asunnoksi. Asian vahvisti kiinteistöpäällikkö Juha
Kääriäinen Kirkkohallituksesta.
✚✚ Terveystieteen maisteri Irene
Venejärvi (52) on valittu perheasiain neuvottelukeskuksen johtajan virkaan. Hänen kieltäytymisensä
varalle valittiin sairaalapastori Kati
Häkkinen. Virkaan oli neljä hakijaa.
Virka tuli avoimeksi johtaja Hannu
Innasen jäätyä eläkkeelle.
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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 saavuttuani sain tiedon, että Thaimaassa oli ollut tsunamihälytys ja tuhannet ihmiset olivat kokeneet samat tunteet kuin muutama vuosi sitten.
Minuun tarttui tunne, sinähän olit itsekin kaukana, mutta toisaalta niin lähellä. Tunne asioiden liukumisesta omaan todellisuuteen pysähdyttää. Kaukana ei olekaan kaukana, vaan
itse asiassa lähellä.

”

Samaa tunsin, kun
olin kutsuttu vuosia sitten kongressiin
Tallinnaan, mutta en
päässyt toisen työesteen vuoksi lähtemään. Avasin Kuopiossa aamulla television ja muistan,
kuinka uutisten lukijan muutoin työpirteä ilme aste asteelta
muuttui hänen lukiessaan juuri saapunutta uutista.
Satoja ihmisiä oli Estonian haaksirikon
vuoksi kuollut öiseen mereen. He olivat kaukana, mutta niin lähellä. Minunhan piti olla paikalla, mutta olin kaukana. Pian selvisi, että olin
menettänyt lähes kolmekymmentä kollegaani,
jotka olivat lähteneet laivalla Tallinnasta Tukholmaan jatkamaan työskentelyä - vaan eipä
kukaan jatkanut.

Luoja
itse on
kaukana ja
lähellä.

Luojan maailmassa yhdistyvät lähellä ja kaukana. Luoja itse on kaukana ja lähellä. Kristinuskoon kuuluu ymmärrys kaukana olevan ihmisen ja tapahtuman tulosta lähemmäksi, etäisyyden ja läheisyyden kietoutumista yhteen. Ääriulottuvuuksien kietoutuminen yhteen vie luottamukseen ja yhteisvastuuseen.
Juhani Laurinkari
Kirjoittaja on yhteiskuntatieteilijä, teologi
ja humanisti Itä-Suomen
yliopiston Kuopion
kampuksella.

Ystävän hautajaiset
muuttivat Mertsi
Hagertin elämän.

M

ertsi Hagert kurvaa
pakettiautonsa Asemakadun
liikkeensä kulmalle. Antiikkiin keskittynyt yritys liittyi kaupungin
kirpputorien perheeseen vuosi sitten.
”Antiikkia asiakasystävällisillä hinnoilla”,
hankintavastaavakasi itseään tituleeraava Hagert lupaa. Myös puoliso työskentelee 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 leviämistä. Vaikka kaikki huutavat lamaa,
meille uusi alku on ollut lupaava. Uskon,
että Jumala siunaa myös jatkossa.”
Hagert lataa akkuja opiskelemalla
etätyönä Raamattua ja teologiaa. Tentteihin hän valmistautuu aina kun joku
rakonen löytyy.
Viikonloppuisin perhe osallistuu helluntaiseurakunnan tilaisuuksiin. ”Ilman
hengellistä kotia ja rukousta olisi turvaton olo ja kulkeminen ontuvaa.”
Monitoimimies kasvoi Vapaakirkkoon kuuluvassa kodissa. Henkilökohtaisen 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 muuttuu.”
Lopullisesti hänet pysäytti läheisen
ystävän ennenaikainen kuolema.
”Muistotilaisuudessa havahduin siihen, että lähtö voi minullekin tulla milloin tahansa. Polvistuin juhlasalissa
penkkirivien välissä Jumalan kasvojen
eteen ja evankelista-serkkuni julisti minulle synnit anteeksi.”

Lapsia kiusattu
rodun tähden
Mertsi Hagertin perheessä kunnioitetaan myös romanikulttuurin arvoja,
vaikka perinteiden vaaliminen on yhä
vaikeampaa.
Omia vanhempia ja muita vanhoja ihmisiä ja heidän kokemuksiaan kunnioitetaan ja se osoitetaan muun muassa teitittelyllä.
Puhtaus- ja häveliäisyyssäännöt opitaan lapsuuskodissa. Sukurakkauteen
kuuluu, että yhteyttä pidetään säännöllisesti, nykyisin kännyköin. Kun joku sairastaa, häntä käydään porukalla tervehtimässä.
Hagertin lapsia on kiusattu rotunsa tähden.
”Mutta paljon enemmän romaneja syrjintään Etelä-Suomessa. Hienoissa kaupoissa lähdetään romaniasiakkaan perään.”
Enemmän häntä isänä pelottaa yhä
suvaitsevammaksi käyvä ajan henki.
”Kun kaikki perustuu rahan valtaan, lähimmäinen unohtuu ja maailma on entistä turvattomampi.”

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

detyöntekijä ja mielenterveyskuntoutujien ohjaaja Orvokki Baltzar viime
viikonloppuna romanien kulttuuripäivillä Kuopiossa.
Suunnittelija Helena Valentin lisäsi,
että jokainen romani tietää, kenen puoleen huutaa kriiseissä.
”Myös romanikielinen tervehdyksessämme on syvästi kristillinen. Kun sanon
`hyvää päivää’, toinen vastaa siihen ’Jumala antakoon hyvän päivän’. ”
Kristinuskosta kumpuavat lähimmäisenrakkaus, toisesta välittäminen ja heikommasta vastuunotto kuuluvat Balt-

kirkon kulmilta

Pariisiin, Pariisiin

K

eväinen puistokuva vie meidät 1900-luvun
alun Pariisiin.
Tähän toukokuussa 1902 otettuun kuvaan
on ryhmittynyt kymmenen pohjoismaista taiteilijaa. He ovat vasemmalta lukien Evert Roos,
Gust. Larsson, Jespersson, Hugo Lundstedt, Karl Berglind, 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 piirustuskoulussa 1800-luvun lopulla oppinsa saanut taiteilija, joka toimittuaan vuoden verran Kadettikoulun
piirustuksenopettajana lähti jatkamaan opintojaan Pariisiin, opettajiaan muiden muassa Albert Edelfelt ja
Axel Gallén.
Pariisista palattuaan Nylund sai paikan Uudenkaarlepyyn seminaarin piirustuksen opettajana. Tästä tehtävästä
hän siirtyi 1910-luvun lopulla puolustuslaitoksen palvelukseen. Siltä ajanjaksolta hänet tunnetaan vuonna 1921 perustetun 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, vesiväri- ja öljymaalauksia.
Pekka Rönkkö kertoo kuvanveistäjä Oskari Jauhiaisesta
kirjoittamassaan kirjassa, miten Otto Nylundilla oli ratkaiseva osuus Jauhiaisen taiteilijantien alkuvaiheissa kun tämä oli
1930-luvun alussa Kuopiossa suorittamassa asepalvelustaan

KUOPION KULTTUURIHISTORIALLINEN MUSEO.

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 ulottuvuutta, oman elämämme uskoteltuja etäisyyksiä, vaikka ne kietoutuvatkin toisiinsa. Siinä on
yksi elämän salaisuus.

Elämä ontuu ilman
hengellistä kotia

Suomalaisia Pariisissa. Yksitoista miestä ryhmäkuvassa.
ja sai taideopetusta Nylundilta ja sen myötä tarvittavat näytetyöt Ateneumiin.
Vaikka Pariisi oli vain lyhyt välivaihe Nylundin monipuolisella elämänuralla, tämä museon kokoelmiin lahjoitettu yli
sadan vuoden takainen kuva avaa kiintoisan näkökulman
yhden kuopiolaistaiteilijan elämänvaiheisiin.
Toinen samaan lahjoitukseen kuuluva kuva kertoo Otto Nylundin toimineen Ateneumissa opiskelutoverinsa Juho
Rissasen mallina hänen yhdessä Rautakaulassa-teoksen toisinnoistaan.
HELENA RIEKKI

&
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Timo Hartikainen

Kodin vanhoja tavaroita: astiat, lasit,
kannut, kalavehkeet, kuolinpesät, jäämistöt ym. Maksu kät. p. 050 553 7120
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Sisä- ja Ulkomaalaukset + Kattomaalaukset. Remontti- ja Rakennustyöt
Sisällä ja Ulkona. 040 712 8888

Tervetuloa hermoratahierontaan!

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

MUISTA
LAHJAKORTIT!

KIPU-HOITO
Aino Pusa

Haapaniemenkatu 25 A 30
puh. 0500-137 477

ERIKOISHAMMASTEKNIKKO
ANSSI SOININEN
Ma, ti, to, pe
Ke klo 9-12
Kuopio
Siilinjärvi
Hapelähteenkatu 41 Kasurilantie 13
Palvelukeskus Akuliina

Puh. (017) 462 1511

... ja hymysi huomataan

Suru on
hitaasti vaalenevia varjoja...
Hautaustoimisto
J. NURRO OY
Kauppakatu 55-57 KUOPIO Puh. 017-2613065, 040 5056287
saila.lehto@nurro. www.nurro.

zarin mukaan kaikille ihmisille. ”Ei
kuulu mulle -asenne on paha vitsaus, joka näyttää leviävän.
Romanit viihtyvät vapaiden
suuntien tilaisuuksissa. Sieltä he
ovat myös löytäneet luontevammin
paikan toimia kuin luterilaisista seurakunnista. ”Meillä on kuitenkin sama Jeesus ja Raamattu ”, Baltzar sanoo.
Valentinin mukaan maan valtakirkko on pääkirkko etenkin vanhemmalle romaniväestölle.
Luterilaiset seurakunnat järjes-

Mertsi Hagert työskentelee
antiikkiliikkeessä ja kirpputorilla, opiskelee Raamattua
ja osallistuu seurakuntansa
toimintaan.
tävät romaneille leirejä ja joulujuhlia. Isot romanihautajaiset pidetään
usein luterilaisten seurakuntatalolla.
Romani pistäytyy seurakunnan diakoniatoimistoon siinä missä valtaväestöön kuuluvakin.
LEA LAPPALAINEN

Liipasintie 2 (Saarijärven B-alueella) KUOPIO

mitä mielessä?

017 369 0700

Paluumuuttaja yllättyi iloisesti

M

arjo Oksman-Isoaho sai Vihdin seurakunnalta vierelläkulkijan ikonin. Sen hän otti mukaansa muuttaessaan viime syksynä Kuopioon 13 poissaolovuoden jälkeen.
Lapsuuden kaupunki on yllättänyt paluumuuttajan
myönteisesti.
Mitkä seikat ratkaisivat, että koti olisi Kuopiossa?
”Aloite tuli Pohjanmaalta kotoisin olevalta mieheltäni. Itse epäröin alkuun. Olimme kuitenkin käyneet Kuopiossa
ikääntyvän äitini luona kerran kuukaudessa. Miehenikin
oli saanut tuntumaa savolaisuuteen ja lopulta totesin, että miksipäs ei.
Äiti, täällä asuvat ystävät ja sukulaiset sekä mieluisan asunnon
löytämisen helppous
ratkaisivat.”
Oliko muuttaminen helppoa?
”Kun neljä vuotta sitten olimme
perustaneet ensimmäisen yhteisen
kotimme
Vihdin
Nummelaan,
päätim-

Ahertajankatu 3, 78850 Varkaus
p. 017 369 0700

me, että tässä pysymme loppuelämämme. Muuttaminen on aina rankkaa. Päätös kuitenkin kypsyi mielessä.
Upeat muuttomiehet hoitivat muuton ripeästi ja tavaratkin löysivät paikkansa melko nopsasti.”
Miltä Kuopio tuntuu?
”Asiat kolmessatoista vuodessa ovat esimerkiksi palveluiden suhteen parantuneet huikeasti. Paluumuuttajana 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 kulttuurishokin.”

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

Millainen seurakuntaelämä Kuopiossa on?
”Olin Espoossa ja Vihdissä ystävä-tukihenkilönä kahdeksan vuotta. Näissä puitteissa jututin oman seurakuntani Männistön diakonia ja kyselin, josko löytyisi täälläkin
tekemistä ”ylimääräiselle käsiparille”. Seurasin Kuopion seurakuntaelämää jo Vihdissä asuessamme tilaamalla
Kirkko ja Koti -lehden. Sen mukaan kävimme konserteissa, messuissa ja muissa tapahtumissa täällä käydessämme.”
Mitä kaipaat Kuopioon lisää?
”Kuopio on hyvä näin. Seurakuntakuviot olivat Etelä-Suomessa luonnollisesti monimuotoisemmat ja pääsimme
osallistumaan hyvinkin erilaisiin tilaisuuksiin. Esimerkiksi Metallimessu oli suosiossaan melkoinen yllätys. Oma
paikka seurakuntaelämässä löytyy varmasti täältäkin.”
Teksti ja kuva HANNA KARKKONEN

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

Reissuun

Kiusataanko
työpaikalla?

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

Pohdintoja kiusaamisesta - voiko pahuuden poistaa työpaikalta Kallaveden kirkossa tiistaina 24.4. klo 17.30-19.30. Työhyvinvointivalmentaja Päivi Hyvärinen. Kahvit
yhteisvastuulle.

Anna-Mari Kaskinen

Kevätretkelle

SEIJA RYTKÖNEN

✚✚ Retki Järvi-Kuopiosta Tuomasmessuun 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 järjestämä seurakuntaretki Mikkeliin tiistaina 8.5. Vierailemme päämajamuseossa
ja jalkaväkimuseossa, lounas Kenkäverossa. Matkan hinta 60 €, sis. matkan, lounaan
ja pääsyliput museoon. Ilmoittaudu 27.4.
mennessä Eija Räsäselle puh. 040 4848 327.
✚✚ Kaavin alueseurakunnan vanhemman väen retki tiistaina 15.5. Valamoon
ja Lintulaan. Lähtö Kaavin matkahuollosta klo 9. Paluu noin klo 18. Matkan hinta 15
€. Tutustumme Valamon ja Lintulan luostareihin. Ruokailu Valamossa ja kahvit Lintulassa. Ilmoittautumiset, erityisruokavaliot ja lähiomaisten yhteystiedot Pirjolle 27.4.
mennessä puh. 040 4888 627.
✚✚ Kallaveden seurakunnan Varttuneen väen retki ke 16.5. klo 10.30-14.30
Rytkyn leirikeskukseen. Retken hinta 8 €/
ruokailu, 5 €/kuljetus. Tarkempia tietoja ja
ilmoittautumiset Kallaveden kirkon diakoniatoimistoon 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 Pielavedelle. 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 ilmoittautumiset ovat sitovia. Varaudu ilmoittamaan lähiomaisen yhteystiedot. Retkireitti ilmoitetaan 16.5. ilmestyvässä lehdessä.
✚✚ Retki Turkuun. Suomen pipliaseura
täyttää tänä vuonna 200 vuotta. Suunnittelemme bussimatkaa juhliin Turkuun 26.–
27.5. Ennakkoilmoittautumisia ottaa vastaan Elsa Tenhunen, puh. 0400 894 888.

kirkkojakoti@evl.fi

symbaalein-konsertti Tuomiokirkossa lauantaina 28.4. klo 15. Jarna Virtanen, käyrätorvi ja Anna Kosola, urut.
✚✚ Hengellisten laulujen ilta Kaavin
Kortteisen Jokelassa sunnuntaina 29.4.
klo 18. Kahvitarjoilu, arpajaiset ja yhteislaulua. Tuotto yhteisvastuulle.

Poliisit estradilla
Valtakunnallisten Poliisimusiikkipäivien kirkkokonsertti Tuomiokirkossa torstaina 3.5 klo 18. Konsertissa esiintyvät Pohjois-Savon Poliisilaulajat, Helsingin
Poliisilaulajat, Tampereen Poliisilaulajat,
Oulun Poliisilaulajat, Porin Poliisilaulajat,
Etelä-Pohjanmaan Poliisilaulajat, Turun Poliisilaulajat, Helsingin Naispoliisilaulajat, Turun Naispoliisilaulajat ja Helsingin Poliisisoittokunta. Käsiohjelma ovelta 5 €, tuotto
yhteisvastuulle.

Tanssia ja liikuntaa
Kanttori Marjatta Piirosen eläkkeelle lähtökahvit messun jälkeen
Riistaveden seurakuntatalossa sunnuntaina 29.4.

Konsertteja
kevääseen

SEIJA RYTKÖNEN

✚✚ Pekka Simojoen konsertti ”Kahden
maan kansalainen” Kaavin kirkossa perjantaina 27.4 klo 18. Vapaa pääsy, ohjelma 5 € Yhteisvastuulle.
✚✚ Karttulan kirkkokuoron konsertti Karttulan kirkossa sunnuntaina 22.4.
klo 18. Ohjelma 5€.
✚✚ Jouko Puhakan ”Olet lähelläni”konsertti Tuusniemen kirkossa sunnuntaina 22.4. klo 19. Liisa Lehtinen luennoi aiheesta ”Olet arvokas- pidä siitä
kiinni!” klo 18.
✚✚ Urkukonsertti Siilinjärven kirkossa torstaina 26.4. klo 19. Riina Impiö
ja Hannele Räsänen, urut.
✚✚ Kumisevin vaskin ja helisevin

Iloista vappua!
✚✚ Afrikkalainen gospelmessu ja Taivaallisen Ihanat Vappupippalot kaikenikäisille Kallaveden kirkossa vappuaattona 30.4. klo 18. Lähde-yhtye, lapsikuoro ja
nuorten lauluryhmä. Tuo mukanasi makeaa purtavaa yhteiseen nyyttäripöytään.
✚✚ Kaikenikäisten Vappujuhla Syvänniemen Hermannintalolla Karttulassa
vappuaattona 30.4. klo 18.30. Ohjelmassa mm. kuvatarinoita, musiikkia, vappupuffetti ja ilmapallot.
✚✚ Vappujuhla Keskusseurakuntatalossa tiistaina 1.5. klo 12. Lähetyssihteeri Jukka Koistinen. Musiikkia Seppo Niskanen,
Anna Kosola, Puijon Laulu, Iiro Pulkkinen. Kahvit, simaa ja munkkeja lähetystyön hyväksi klo 11.30 alkaen.
✚✚ Sima- ja munkki -myyjäiset Siilinjärven seurakuntatalossa maanantaina
30.4. klo 12–14. Tuotto yhteisvastuulle.

Löydä messuun

Miten kohtaan
lähimmäiseni?

”Kerromme Jumalan rakkaudesta”- kurssilla pohditaan lähimmäisen kohtaamista 4.-6.5. Inkilänmäen seurakuntatalolla. Kouluttajana Marja Mäkelä Kansan
Raamattuseuran Evankelioimistyön koulutuskeskuksesta. Kurssimaksu 20 €, sis. koulutusaineiston sekä lauantain lounaan ja
kahvin. Ilmoittautuminen lounasta varten
2.5. mennessä puh. 0207 681660.

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

✚✚ Gospel-Spice ryhmä alkaa torstaina
26.4. klo 18-19 Kuopion Tanssiopiston tiloissa, Kauppakatu 40-42. Gospel-Spice 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 aiemmin tanssineet sekä ensikertalaiset. Kertamaksu, 3 €. Opettajana Hanna Kahrola. Lisätietoja
kanttori Leila Savolainen
puh. 040 4848 323.

Häämusiikkia
Häämusiikki-ilta Puijon kirkossa torstaina 3.5. klo 19. Yksin-

✚✚ Sateenkaarimessu Männistön Vanhassa kirkossa sunnuntaina 22.4. klo 18. Saarna
Aulikki Mäkinen, liturgia Mika Pulkkinen,
kanttorina Heikki Mononen. Kirkkokahvit.
✚✚ Kutsu yhteyteen -messu Päivärannan kirkossa sunnuntaina 22.4. klo 17.
Opetuspuhe, ylistysmusiikkia ja rukousta. Kahvitarjoilu. Lapsille ohjelmahetki.
✚✚ Svenskspråkig mässa i påsktoner firas söndagen den 29:e april kl 15 i Puijo kyrka. Jaana Marjanen predikar och
Tintti Tinkala är kantor.
✚✚ Tuomasmessu Alavan kirkossa sunnuntaina 29.4. klo 18. Saarnaa piispa Matti Sihvonen, Zipporimkuoro.

Kumisaappaat jalkaan
ja Kallaveden seurakunnan kotimetsän kirkkoretkelle sunnuntaisin 22.4.
sekä 29.4. klo 16-17.30
Jynkänvuoren metsään. Leikkejä, luonnon ihmettelyä ja
pyhäkouluhetki. Lähtö Jynkänvuoren kerhohuoneelta.
KARKKONEN

&

HANNA
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JUHA MÄÄTTÄ

Kirkkopäivät-retkelle hypättiin Kuopiosta keväällä 2011.

Herättäjäjuhlille
Herättäjäjuhlamatka Isokyröön 6.-8.7.
Lähtö pe 6.7. klo 9.15 Puijon kirkolta ja Maljalahdenkadulta klo 9.30. Paluu sunnuntaina
päätösseurojen jälkeen. Majoittuminen Härmän 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. Matkanjohtajina rovasti Reijo Mattila (puh. 040
8649201, reijo.mattila@luukku.com) ja aluesihteeri Tuomo Ruuttunen (puh. 040 5061386,
tuomo.ruuttunen@h-y.fi ). Oppaana Ariel Sella. Hyvät hotellit Jerusalemissa ja Galilean järven rannalla, puolihoito, 1350 €. Lisäksi sisältörikas retkipaketti. Matkan järjestäjänä
Toiviomatkat.

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

Nro 7 — 18.4.2012
jani laukkaNEN

”Jaan monet ateistiset epäilykset, niiden voimistumisen nuoruusvuosina ja niiden asteittaisen hiipumisen. Olen kurvannut takaisin uskonnollisten kysymysten äärelle.”

Hokemista ja hengen velttoudesta
kyselyyn ja kyseenalaistamiseen
En pysty eläytymään
ateistien uskontokritiikkiin, joka osuu
ohi kohteensa.

J

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

”

muusikoista koostuva espoolainen a cappella -yhtye esitti körttivirsiä.
Massamurhaaja oli riehunut Norjassa
edellisenä päivänä.
”Musiikki loi kirkkoon niin vahvan tunnelman, että minulta menivät pasmat sekaisin. ”
”Koko jengi itki kirkossa. Se oli hyvin voimakas yhteinen tunne. Joku voisi nimittää
sitä jopa uskonnolliseksi kokemukseksi. Tunnelman tiheys tavoitti minut puhuessani ja
jälkikäteen on vaikeata toistaa, mitä sanoin.
Huomasin puhuvani jotakin elämän ainutkertaisuudesta ja anteeksiantamisen mahdollisuudesta. Armosta.
”Armo on jotakin, mitä tapahtuu ihmisen
ja Jumalan välillä. Kuvittelen uskonnollisten
kokemusten olevan yksilön ja Jumalan välisten rajojen kumoutumista. Minulla ei ole ollut sellaisia, enkä osaa niitä
kaivata, mutta olen avoin ajatukselle, että voisin joskus kokea uskonnollisen kokemuksen.”

Tyttäreni
iltarituaaliin
kuuluu rukouksen itu.

Koko jengi itki
kirkossa
Viime kesänä Jukka Relanderilla oli ”jännittävä ja pysäyttävä” kokemus. Häntä oli
pyydetty puhumaan viulisti Pekka Kuusiston johtamille, klassiseen musiikkiin keskittyville Meidän Festivaaleille Tuusulan
kirkkoon.
Puheenvuoro oli sijoitettu Histan veisaajat -lauluyhtyeen esityksen väliin. Nuorista

Rukouksen
itu elää

Relanderin lapset on kastettu. Perheessä pohditaan, tulisiko lapsille antaa myös uskonnollista kasvatusta. Isä
miettii, pitäisikö hänen opettaa lapsille iltarukous.
”Pojastani saattaa tulla uskonnollisempi
kuin minusta. Hänellä oli nelivuotiaana voimakas hengellinen kokemus, kun kävimme
Pietarinkirkossa Roomassa ja hän näki Pietàveistoksen, jossa kuollut Jeesus makaa Marian sylissä.
”Tyttäreni iltarituaaleihin kuuluu rukouksen itu. Hän lausuu puolitoistavuotiaan haparoivalla äänellä kaikkien läheisten ihmisten nimet ennen nukkumaanmenoa.”
”Tapa on lähtenyt tyttärestä itsestään,
mutta se on oikeastaan ihan sama muoto, jonka isoäitini opetti minulle, kun iltaisin
pyysimme siunausta kaikille läheisille.”
JANNE VILLA
Jukka Relander valitsee vuoden kirkollisen
laatulehden Kotimaa –yhtiöitten järjestämässä seminaarissa toukokuussa.
Jukka Relander, Tuomas Nevanlinna: Uskon
sanat. Teos 2011.
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Huhtivinkit
✚✚ Männistön Pyhän Johanneksen kirkko:
Barokkia ja romantiikkaa, sellisti Dmitry Jeremin
ja pianisti Anna Maria McElwain 18.4. klo 18.
✚✚ Kuopion Kaupungintalo, Ikääntyvien yliopiston luentosarja: Professori (emeritus) Kari
Launialan luento Arvo Ylppö, lastenlääkäri, tiedemies, ihminen 19.4. klo 13–14.30.
✚✚ Kuopion kaupunginkirjasto: Koruseppä Seija Lindström luennoi kirjastaan Kuutar ja Ikiturso ja Kalevala-korujen tunnistamista19.4. klo 18.
✚✚ Ala-aulassa Kuopion lääketieteen opiskelijat
ry:n taidenäyttely 21.4.asti.
✚✚ Galleria G 12, Riikka Keränen: Rannan tyttöjä 20.4. asti.
✚✚ Galleria Carree, Outi Kuma: Monimaailmainen läsnäolo / Multiversal Presence. Maalauksia päiväntasaajan molemmin puolin 18.4.–6.5.
✚✚ VB-valokuvakeskus, Joakim Eskildsen: The
Roma Journeys 14.4.–20.5.
✚✚ Kuopion museo: Arvid Järnefelt, aatteenmies ja kirjailija, professori Juhani Niemen yleisöluento kokoussalissa 26.4. klo 17.
✚✚ Skeittarit museossa, pienoisnäyttely 19.1.–9.9.
✚✚ Museon alasali: Emäntä, näyttely maaseudun 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 valtakunta 20.5. asti.
✚✚ Korttelimuseon Näyttelysali: Kummitustarinoita, Tuire Kurikan kuvia ja pohjoissavolaisia tarinoita 6.5. asti.
✚✚ Kirjanpitotoimisto Anna Korhonen Oy
(Puijonk. 9 A 6): Maria Kärkkäinen Meitä, pohjoissavolaisia 19.3.–31.5. ma-pe 9–16.
✚✚ Kuopion Musiikkikeskus: Oopperakonsertti 21.4. klo 18.
✚✚ Kuopion kaupunginorkesteri yhdessä Jyväskylä Sinfonian (lähes 100 soittajaa) kanssa 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: Kalenteritytöt, Katrina ja Jessikan pentu sekä Remonttijengi 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 lauluun 18. ja 24.4. klo 19; 28.4. klo 12.
✚✚ Kuvakukko, Kava, Elia Kazan: Kuumetta veressä 23.4. klo 19.
✚✚ Nicostratos-pelikaani 6.–25.4. ja Humiseva harju 6.4.–2.5.
✚✚ Finnkino: Ooppera encore: La Traviata 21.4.
klo 12.
ALIAS STUDIOT / PETRA TIIHONEN

ukka Relander oli yhden vuoden
ja kahden päivän ikäinen, kun äiti
työnsi häntä lastenvaunuissa Helsingin rautatieaseman edessä. Auto ajoi päälle.
”Viimeisenä tekonaan hän oli tönäissyt 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 perinnökseni”, Relander kertoo filosofi Tuomas Nevanlinnan kanssa keväällä julkaisemassaan
teoksessa Uskon sanat.
Äidin kuoltua poika asui viisivuotiaaksi mummoloissaan, kunnes isä löysi uuden
puolison.
”Isovanhempieni maailmassa kaikki uskontoon liittyvä oli positiivisella tavalla itsestään selvää. Perustava kokemukseni oli
lempeä, salliva ja rakastava kristillisyys, jota etenkin pullantuoksuinen äidinäitini eli
mummelini edusti.”
”Tiedän, että on hyvin ahdistavia kristinuskon tulkintoja, mutten pysty eläytymään
ateistien uskontokritiikkiin, joka osuu ohi
kohteensa. Minulla ei ollut lapsena yhtään
negatiivista kokemusta kristinuskosta.”
Jumalanpalveluksessa joka sunnuntai käyneen mummelin usko oli hiljaista, elämänmyönteistä ja lempeää, armeliasta arjen
kristillisyyttä. Mummeli ei sietänyt tekohurskasta uskoa, joka julisti oikeaa oppia ja tuomitsi silloin kun olisi pitänyt antaa anteeksi.
Tätä nykyä hän ei kuitenkaan pysty jakamaan mummelinsa hiljaista uskollisuutta
kirkkoa kohtaan eikä isoäidin uskoa, joka toi
varmuutta elämään ja rohkeutta viimeisiin
vuosiin, jolloin hän odotti pääsevänsä rakkaidensa luo.

kirjatyö taistolaisuuden psykohistoriasta viivästyi, kun monialainen ajattelija imaistiin
tv- ja radioesiintyjäksi, kolumnistiksi, luennoitsijaksi ja kirjailijaksi sekä politiikkaan.
Opiskelijat kokivat 1980-luvulla taistelevansa vapauden puolesta vanhaa konservatiivista maailmaa vastaan, jota kirkkokin
edusti.
”Pakka meni uusiksi 1990-luvun alussa kun Neuvostoliitto ja markka romahtivat
ja nuoriso jäi työttömäksi. Yhtäkkiä ahdistava konservatiivinen kehikko kirkon ympäriltä murtui. Huomattiin, että kirkko olikin
yhteiskunnassa ainoa ääni, joka puhuu heikkojen puolesta.”
Viher-vasemmistolaisesti orientoituneet
Relander ja Tuomas Nevanlinna näkevät nyt,
että työväenliike ja kirkko tekevät tahoillaan työtä suhteessa samoihin toivoon, veljeyteen ja armoon liittyviin kysymyksiin.
Niiden kohtalonkysymyskin on sama: pystyvätkö ne
muotoilemaan uskottavasti
viestin, joka herättää aidosti toivoa?
Kirjoittajat haastavat vasemmiston valtavirrassa eläneen ateismin.
”Samaan hengenvetoon
voisi asettaa vastaavan haasteen kristityille: on aika luopua hokemista ja hengen velttoudesta. Usko
on parhaimmillaan jatkuvaa kysymistä ja kyseenalaistamista”, Relander lisää.
Oma osuus kirjasta tuntuu hänestä nyt
”hämmentävänkin uskonnolliselta tekstiltä”.
Suhdettaan Jumalaan Relander ei ole kuitenkaan ratkaissut. Hän ei ole tullut uskoon,
mutta määrittelee itsensä kristityksi, jos valita pitää.

&

Lina Patrikainen (Pulla) ja Mikko
Paananen (Pilli) ovat Pekka Töpöhäntä
-näytelmän erottamaton parivaljakko.
Esitykset Kaupunginteatterin suurella
näyttämöllä vain tämän kevään ajan.
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Mainettaan parempi
Luonto ja rauha
vetivät Pentikäiset
takaisin esivanhempien maisemiin Muuruveden
kirkon juurelle.

K

un könninkello lyö kuusi, Kustilan tila herää uuteen päivään. Isäntä Sami Pentikäinen lähtee
veljensä kanssa navettaan lypsämään lehmiä.
Aamun edetessä Eetu ja
Veeti suunnistavat kouluun, jonne matkaa on sa-

Kirkon tontti
ostettiin hopearahalla
Perimätiedon mukaan Kustilan paikalla oli
1700-luvulla savupirtti. 1900-luvun alusta tila on ollut saman suvun hallussa. Yksi esi-isistä,
kansanedustaja Olli-Pekka Zitting, oli perustamassa Savon Sanomia, maalaisliittoa ja osuuspankkeja.
Kun Muuruvedelle alettiin rakentaa kansallisromanttista kirkkoa, sinetöitiin suvun yhteys seurakuntaan.
Kerrotaan, että kirkko ja hautausmaa rakennettiin Zittingiltä hopearahalla ostetulle tontille.
Kirkon materiaalina käytettiin samoja lohkokiviä,
joita on Kostilan tilan navetassa, jonka kirkkoarkkitehti Josef Stenbäck niin ikään suunnitteli.
Sami Pentikäinen kävi pikku naskalina pyhäkoulua, omat pojat seurakunnan päivä- ja sählykerhoa.
”Seurakunta on tärkeä osa meidän elämää”,
Sari Pentikäinen sanoo. ”Meillä pyritään olemaan
menemättä pellolle kirkonmenojen ja hautajaissaaton aikaan”, Sami Pentikäinen lisää.

TIMO HARTIKAINEN

ta metriä.
Puoliso diplomi-insinööri, projektipäällikkö
Sari Pentikäinen aloittaa työt istahtamalle tietokoneelle.
”Nautin etätyöstä kotona. Ei tarvitse kuluttaa
aikaa autojonossa aamuisin. Työmatkat kauemmas sujuvat hyvin, kun lentokenttä on lähellä.”
Niilo-kuopus vetää pyörälenkkiä avarassa pirtissä ja kiipeää sitten hellittäväksi äidin syliin.
Sami Pentikäinen otti viime kesänä tilan ohjakset käsiinsä vanhemmiltaan. Nämä asuvat lähellä ja auttavat tarvittaessa esimerkiksi navettatöissä.
Alaa agrologiksi ja tietoliikenneinsinööriksi
kouluttautunut nuori isäntä oli harjoitellut jo aikaisemmin, mutta poikennut välillä tietotekniikan töhin, asunut ulkomailla kuten vaimokin.
Mikä veti takaisin?
”Kotiseutu ja luonto. Oma rauha. Vanhempien 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 eväitä. ”
Pentikäiset kertovat olevansa sujut parjatun EU-byrokratian kanssa. ”Mukavaa se ei ole,
mutta sen kanssa voi elää”, Sami Pentikäinen sanoo.
Tuki vuotuiseen paperisodan hoitoon tulee
Pro Agrialta. Lomittajapalvelut ovat edellytys
jaksamiselle.

Niilo -kuopus kulkee
isänsä Sami Pentikäisen
mukana tilan töissä.

Kun kirkolla on suuria juhlia ja mäki täynnä
autoja, maitoauto ei ole päässyt tilan pihaan. Tavallisena sunnuntaina kirkossa on väljää, koska
messu pidetään iltalypsyjen aikaan.

Isot tuottajat ja
huippuosaajat pärjäävät
”Elämä katoaa, jos maaseutuelinkeinot häviävät”,
sanoo rovasti Hannu Komulainen, kirkon maaseututoimikunnan puheenjohtaja.
Asutustilallisen poika sai isältään ensimmäisen viikatteen kymmenvuotisena. Ruumiillinen työ on edelleen niin verissä, että lenkille on
päästävä säännöllisesti. ”Hevosen pystyn valjastamaan vaikka säkki päässä,” Komulainen vitsailee.
Hän sanoo, että monien mielikuva maaseudusta on 1950-60 -luvulta. Nykyisin maaseutu
kamppailee aivan eri kysymysten kanssa. Maanviljelijästä on tullut EU:n ja globalisaation myötä
maataloustuottaja, jonka elämään kuuluvat kalliit investoinnit, suuret riskit, heilahteleva tukipo-

”

Meillä pyritään olemaan
menemättä
pellolle kirkonmenojen ja
hautajaissaaton aikaan.

litiikka sekä muuta Eurooppaa kovemmat luonnonolot.
”Isot tuotantoyksiköt ja huippuosaajat pärjäävät. Jos kaikki ei mene putkeen, tulee vaikka avioero tai sairaus, pohja pettää. ”
Kohtuuhintainen asuminen ja luonnonläheinen elämänmuoto pitävät kuitenkin myös hyvin
koulutettuja maaseudulla.
Isoin yhteiskunnallinen kysymys on, halutaanko maaseutu pitää asuttuna. Turvataanko se, että 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 maaseutustrategia päivittää maaseudun kivut, mahdollisuudet ja kirkon tehtävän.
Kuntaliitoksia, joista seurakunnat ovat huolis-
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maaseutu
Kohta Koli välkehtii
ja timotei tuoksuu
”Tukehtuisin
kaupungissa”,
sanoo kirjailija
Heikki Turunen.

”M

elunsietokyky on
suhteessa ihmisen
älykkyyteen. Mitä
älykkäämpi ihminen, sen huonommin sietää melua”, Turunen jatkaa lainauksella, joka on saksalaiselta filosofilta
Arthur Schopenhauerilta. Turuselle maaseudun hiljaisuus on elinehto, jota hän
ylistää silmät puoliummessa.
”Kaikki eivät halua pääkaupungin hulinaan, edes maineikkaaseen empire-keskustaan. Minä tulisin kaupungissa hulluksi, tukehtuisin.”
Pieni kunta on paras kuolleena, Seppo Kononen kirjoitti taannoin Savon Sanomissa. Tätä Juuassa kirjoittava Turunen 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 sanoja. ”Muuten toimitaan päinvastoin. Meillä on ollut useita maaseudun tappajahallituksia.”

LEA LAPPALAINEN

”

Keskittäminen
on elefanttitauti.
Mihin maapallo
yhdistetään?
Ja ketkä siitä
hyötyvät?
JANI LAUKKANEN

saan, sivutaan strategiassa. Paniikkiin ei Komulaisen mukaan ole aihetta.
”Perusasiat eivät muutu seurakunnissa. Kunnalle palvelurakenteen muutos on paljon kovempi paikka.”
Komulainen näkee, että hyvä seurakuntaliitos
lähtee seurakuntalaista ja edellyttää perusasioista kiinni pitämistä. Tarvitaan pappi ja jumalanpalvelus, diakonia, kasvatus ja hautaustoimi tulee
hoitaa. ”Jumalanpalvelusten porrastus ymmärretään, mutta karsimista ei.”
Järvi-Kuopion yhteiselo Kuopion yhtymässä
vaatii Komulaisen mukaan kovaa työtä, luottamusta ja aitoa kuulemista.
”Koko ajan on menty eteenpäin. Turvattomuuden tunteet ja ihmisten kiukku kuuluvat asiaan, kun jotakin tärkeää on menetetty. Nyt paikallisidentiteetti vahvistuu, ja uusi yhteinen
syntyy vasta ajan kanssa. Ydin ei häviä. Kirkko rakastaa äidinrakkaudellaan eli kestäen ja kärsien.”

Kylien autioittaminen alkoi Turusen
ajanlaskun mukaan 1970-luvulla pienmeijerien ja muiden työpaikkojen tappamisesta. Sitten kuihtuivat koulu ja kaupat.
Maaseudun tuhon viimeistelevät pakon
sanelemat, epädemokraattiset kuntaliitokset.
”Keskittäminen on elefanttitauti. Mihin
maapallo yhdistetään? Ja ketkä siitä hyötyvät?”
Jos syntyisi kapina kaupungistumista ja
kaupallistuvaa elämänmenoa vastaan, Turunen kiipeäisi oitis barrikadeille. ”Mutta
ei tule. Me suostumme, mihin herrat hyppyyttävät.”
Turunen manaa maailmanlaajuista,
maata, ilmaa ja vettä saastuttavaa ristikkäiskauppaa. Mitä järkeä on rahdata Suomeen kynsisaksia ja kakkupaperia maailman ääristä?
Turusta kismittävät myös suunnitelmat ajaa alas Karjalan prikaatin, ”Vuoksen
vartijan ” Kontiolahden asemapaikka. ”Katastrofi. 300 työpaikkaa menee.”
”Se kostautuu. Ja säästöistä ei tule näyttöä. Joskus kannattaisi sallia taloudellisesti
tuottamaton toiminta.”
”Luonto muovaa ihmisen mielenmaisemaa.”
”Kohta Koli välkehtii, niityt ja timotei
tuoksuvat. Sitä kokemusta ei voi verrata Vantaan Hakunilaan. Kuka siellä kivisillä
takapihoilla haluaa vapaaehtoisesti kasvattaa lapsiaan?”

”Ihminen on maasta lähtöisin ja kuuluu maalle.”

LEA LAPPALAINEN
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Siunauksen saattama
Ensin sauva, sitten hiippa, kaapu,
stola ja alba. Viran merkit ovat jääneet
alttarille. Piispa on paitasillaan.

K

KIRKKO JA KOTI ARKISTO

un musta kaftaani on puettu
päälle, piispa polvistuu maahan asti Tuomiokirkon alttarin lattialle, ja ottaa vastaan
siunauksen.
On lähdön aika.
Viikkoa ennen lähtömessua piispa Wille Riekkisellä
on maaliin juosseen olo. Levollinen, kuin myötätuulessa juostu. Kalenterin täyttämien vuosien jälkeen hän ei sano putoavansa tyhjään, eikä
jäävänsä hyllylle, vaan
rauhassa lähtevänsä ylelliseen ajankäyttöön.
Korkea piispantuoli
sai istujansa vielä tuomiokapitulin juhlaistunnossa viime perjantaina. Riekkinen sai
Jukka Malmivaaran
emeritusristin ja jakoi
rovastin arvonimiä.
Kapitulin käytävältä
kuuluu kenkien kopsetta.

Wille Riekkinen
on ollut Kuopion
hiippakunnan
piispana vuodesta
1996. ”Tämä kuva
on Kuopion keskusseurakuntatalolta”,
piispa muistelee.
Kuopion tuomiokirkkoseurakunnan
pappina Riekkinen
oli vuodet 1978 -80.

”Ne taitavat olla lähdössä syömään”, piispa
sanoo ja jää kaipaamaan henkilökuntaansa. Iloista lähtöjuhlaa omiensa kanssa piispa vietti kapitulin juhlapäivän iltana, viime perjantaina.
Sihteerilleen Kaija Pyyköselle hän jakaa erityiskiitoksen. Kalenteriin on varattu vapaapäiviä
ja lepoaikaa. ”Kun se olisi vaan malttanut ne pitää”, työkaverit sanovat.
Pyyntöjä piispalle tulee paljon. Nyt Riekkinen
on päättänyt olla lujana, ainakin vähän aikaa. Jotta aikaa jää lastenlapsille, kirjoittamiselle kenties,
matkoille Lähi-Itään. Hengitystilaa.
”Piispat vaihtuvat. Kirkko ja seurakunta pysyy.”
Emeritus –piispan mieli on haikea, mutta vapaa ja kiitollinen.

Piispa johtaa
joukkojaan edestä
Kaikki pöydällä oleva joutuu nyt rekvisiitaksi.
Tässä on kirkkolaiva, kuvatkoon sitä Raamattu. 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, ensimmäisenä.” Riekkisen viidentoista vuoden piispantaipaleella on tämä tullut selväksi. Niin kuin sekin, että
ensimmäisen naamalle lentää loskaa ja kuraa, joskus pahempaakin tappouhkauksia myöten.
Leimakirvestä häneen on isketty sekä liberaaliteologian että tasa-arvon puolustamisen tähden. Erilaisuuden sietokyky on ollut koetuksella varsinkin silloin kun Riekkinen julkisesti ryhtyi
puolustamaan homoseksuaalien asemaa ja heidän oikeuksiaan myös kirkossa.
Kirkon uhkana Riekkisen mielestä ovat oikeassaolemisen 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 kaipuu. Kysymys on siitä, miten kaipuuseen voidaan
vastata. Ei niin, mikä on meidän porukan näköistä, vaan mitä Jumala tahtoo.”
Erämiesten tapaamisista nousee monta puhuttelevaa tarinaa. Suomussalmen joulurauhan
julistuksessa soppa loppui heti alkuunsa. ”Miehet

haluavat kuunnella snobbailematonta, yksinkertaista 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. Mutta allekirjoittaa sen, että voidakseen puhua yksinkertaisesti, on itse ensin otettava selkoa vaikeistakin 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 ollut suuri päivä piispan elämässä.”
Niin on nytkin, sunnuntaina, jolloin Tuomiokirkko alkaa täyttyä heti yhdeksän jälkeen.
Riekkinen oli aikonut puhdistaa Kuopion pölyt jaloistaan, mutta eipä tarvinnut. Kaupunki aloitti katujen pesemisen neljältä sunnuntaiaamuna. Pölyt olivat poissa jo paljoa ennen kuin
lähtömessu alkoi.
Täpötäysi kirkko on saattamassa piispaa
matkaan kun hän virkavaatteet ja piispansauvan jätettyään kävelee kirkon käytävää ulos
kuusivuotias tyttärentytär Jojo Hänninen matkakumppaninaan.
Saarnassaan hän kutsui elävään kristillisyyteen
jättämällä kuulijoilleen toivotuksen: ”Rauha teille. Älkää pelätkö. Olkaa rohkeat. Älkää vaipuko
epätoivoon.”
”Vapautuksen tunne”, piispa sanoo perheensä keskellä kirkkokahvilla ja luettelee ne viisi tärkeää 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 mielen vapaus.”
LAHJA PYYKÖNEN

Oppinut piispa äänettömien puolella
TIMO HARTIKAINEN

SEIJA RYTKÖNEN

SEIJA RYTKÖNEN

Teologinen oppineisuus yhdistyy
Wille Riekkisessä mahtailemattomuuteen, lempeyteen ja suvaitsevaisuuteen. Hän viestittää helposti
lähestyttävällä olemuksellaan, että
evankeliumin sanoma on tarkoitettu kaikille, seksuaaliset vähemmistöt mukaan lukien.
Myös sosiaalieettinen valveutuneisuus kuuluu Riekkisen linjaan.

SEIJA RYTKÖNEN

SEIJA RYTKÖNEN

PIRKKO-LIISA PIIRONEN
sairaanhoitaja, kaupunginvaltuuston II varapuheenjohtaja

PAAVO TANSKANEN
yliopiston opettaja

ELSI KATAINEN
kansanedustaja

PENTTI HAKALA
rovasti

RISTO KORMILAINEN
kirkkoherra

Riekkinen on ennakkoluuloton, vastuuseen kannustava piispa. Meillä
on mistä jakaa myös maailmanlaajuisesti. Teologina hän tulkitsee Raamattua niin kansanomaisesti, että
sen ymmärtää lapsikin. Ihminen saa
armon ilman omaa tekemistä.
Muista välittäminen ja asettuminen äänettömien puolelle kuuluu
selkeästi hänen viesteissään. Piispa rohkaisee myös työkuormien alla painivia.

Wille Riekkinen on johtaja, kasvattaja ja paimen, jonka saarnat ovat
koskettavia ja tarkasti kohdennettuja. Kun hänet tietää armolliseksi
ihmiseksi, häneltä voi kuunnella ankaraakin tekstiä.
Riekkinen ottaa kantaa, nostaa
esiin huono-osaisten asioita ja sanoo ääneen ikävät asiat.

Riekkinen on vaalinut Raamatun sanan asemaa seurakunnissa ja toistuvasti myös mediassa. Uudempaa
Riekkistä minulle ovat oikeudenmukaisuuden painotukset.
Hänellä on hyvä puhetaito ja kyky
ottaa yleisö ensimmäisten sekuntien
aikana. Riekkinen tajuaa, että jumalanpalvelus on draama. Kun sen viedään hyvään lopputulokseen, kuulija
tuntee itsensä siunatuksi.
Riekkisen kansansuosio perustuu
myös siihen, että hän on kansan mies.

Wille Riekkinen on vaalinut oikeudenmukaisuutta 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

Nro 7 — 18.4.2012

&

ana uutta kohti

”

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

TIMO HARTIKAINEN

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

11

ntoTeam
mmaslääkärit

&

12

Nro 7 — 18.4.2012

Seurakunnat 18.4.–1.5.12

Kotitalousvähennys 45%

Tietokoneapu
www.orden.fi
Tietoturva, ym.

Tuomiokirkko

p. 040 5844 045

Tuomiokirkko


- Hautakivet
- Kaiverrukset
- Kivityöt

- erikoishammasteknikon palvelut
- hammaslaboratoriopalvelut

www.puijonkivi.fi
Puh. (017) 282 9000

Käsityökatu 18 A
70100 KUOPIO
puh. 017-262 6990

Sielunhoitoterapia

Hammaslaboratorio

Hyvä Hammas
Oy
Puree Paremmin.
Vuorikatu 36, 70100 Kuopio

Erikoishammasteknikko

Satu Koskela
p. 017 265 4400

SYDÄNJUURI

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

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

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

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

Tuomiokirkko avoinna tutustumista ja hiljentymistä 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, kanttorina Anna Kosola ja urkurina Anu Pulkkinen. Psalmikuoro.
Viikkomessu ke 25.4. klo
19. Lauri Kastarinen.
Perjantaimessu pe 27.4.
klo 19.
”Kumisevin vaskin ja helisevin symbaalein” la
28.4. klo 15. Jarna Virtanen,
käyrätorvi ja Anna Kosola, urut.
Messu su 29.4. klo 10.
Saarna Liisa Penttinen, liturgia Satu Karjalainen,
kanttorina Pertti Rusanen,
urkurina Anna Kosola.
Viikkomessu ke 2.5. klo
19. Liisa Penttinen.
Valtakunnallisten Poliisimusiikkipäivien kirkkokonsertti to 3.5. klo 18.
Konsertissa esiintyvät Pohjois-Savon Poliisilaulajat,
Helsingin Poliisilaulajat,
Tampereen Poliisilaulajat,
Oulun Poliisilaulajat, Porin Poliisilaulajat, Etelä-Pohjanmaan Poliisilaulajat, Turun Poliisilaulajat, Helsingin
Naispoliisilaulajat, Turun
Naispoliisilaulajat ja Helsingin Poliisisoittokunta. Esiintyjiä on noin 200. Kuorot
esittävät omia laulujaan,
osa lauletaan kaikkien kuorojen muodostamalla suurkuorolla. Käsiohjelma ovelta 5 €, tuotto YV:lle.

Keskusseurakuntatalo
Suokatu 22
Seurakuntamestarit puh.
040 4848 259
Raamattupiiri ti 24.4. klo
17 kerhohuone Aaronissa,
Suokatu 22 C.
Eläkeläisten virkistyspäivä ke 25.4. klo 11. Raamattutunti: ”Hyvä Paimen”,
Liisa Penttinen. Oltapäivällä: Huone- ja parvekekukkien hoidosta MarjaLeena Laukkanen. Kukkakimppuarpajaiset.
Torstaiseurat to 26.4. klo
18 kerhohuone Samulissa.
Vappujuhla ti 1.5. klo 12.
Mukana hiippakunnan lähetyssihteeri Jukka Koistinen. Musiikkia Seppo Niskanen, 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 palvelupiiri ke 25.4. klo 13. Vierailu
Otsolaan Kemilänrinteelle. Varpu Ylhäinen ja Sari
Kärhä.
Messu su 29.4. klo 12.
Saarna ja liturgia Liisa 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

Keskusseurakuntatalossa, Suokatu 22 E, Takkahuone.
Nuortenilta to 3.5. klo 18
ja 10.5. klo 18 Keskusseurakuntatalossa, Suokatu 22 E.

Diakonia
Keskusseurakuntatalon
diakoniatoimisto suljettu 23.4. ja 30.4. Suokatu 22
C-rappu. Avoinna ma, ke
klo 9-10.30, puhelinpäivystykset ma ja ke 10.3011.30 puh. 040 4848 253.
Diakonissa Pirjo Litmanen
puh. 040 4848 282 ja diakoni Birgitta Oksman-Kettunen puh. 040 4848 284.
Diakoniatoimisto suljettu 24.4. Inkilänmäen diakoniatoimisto, Inkiläntie
7, avoinna ti klo 9-10.30.
Puhelinpäivystys ti 10.3011.30 puh. 040 4848 254,
diakoni Varpu Ylhäinen
puh. 040 4848 255.
Lähimmäisten koulutus- ja virkistyspäivä la
28.4. klo 9-17 Hirvijärven
leirikeskuksessa. Aiheena ”Käytännön työkaluja voimavarakeskeiseen
kohtaamiseen”, perheterapeutti, työnohjaaja Päivi Föhr. Bussikuljetus Maljalahdenkadulta, kaupungintalon takaa
klo 9. Ilm. Katri Kunnakselle 20.4. mennessä. puh.
040 4848 464.

Perhetyö
Perhekerhoja ei ole viikoilla 17 ja 18.

KASTETUT
Eino Markku Kasimir Kinnunen, Noora Emilia Halmemies, Paulus Mikko Eliel Porokka, Wiljami Jooa
Juhana Räsänen.

KUULUTETUT
Ville Petteri Summanen ja
Kerttu Ida-Karoliina Korhonen.

KUOLLEET
Pekka Antero Hartikainen
70v, Hulda Eliina Juutilainen 88v, Vilho Ensio Karvonen 85v, Anja Katariina Sirkka 90v, Vilho Kustaa
Pekkarinen 89v, Jorma Valter Salia 59v, Alli Elina Hassinen 85v, Anja Maria Pellikka 76v, Anna Lisa Paasonen 80v, Pekka Airaksinen
78v, Kaija Annikki Heinonen 84v, Pertti Ilmari Löfberg 70v, Paavo Vilho Savolainen 73v, Rauha Annikki Karensalo 88v, Saimi
Alma Maria Parviainen 97v,
Matti Elias Järvinen 90v,
Kaarlo Jaakko Arffman 71v,
Tyyne Katri Hyvärinen 83v.

klo 13 kirkon alasalissa.
Keskustelua historiasta ja
yhteiskunnallisista asioista.
Kirjallisuuspiiri to 26.4.
klo 14 kerhohuone 1. Kirja:
Merete Mazzarella, Matkalla puoleen hintaan.
Yht.henk. Aino Mikkonen
puh. 040 7071 499.
Israelilaista kansantanssia la 28.4. ja 5.5. klo 1314 Alavan kirkon liikuntasalissa. Mukaan voivat
tulla jo aiemmin tanssineet sekä ensikertalaiset.
Tunnin kertamaksu (3 €)
maksetaan paikan päällä.
Opettajana Hanna Kahrola. Yht. henk. kanttori Leila Savolainen puh. 040
4848 323.
Eläkeläisten päiväpiiri ma 30.4. klo 12-14. Vappujuhlat, ruokailu ja kahvit 3 €.

ja
into sta
d
h
Po mise
aa
kius llaveden
Ka kossa
kir .4.
ti 24 .30.
7
klo 1
Neulamäen kirkko
Vesurikuja 4
puh. 040 4848 311
Kohtaamispaikkamessu su 29.4. klo 16. Kansanlähetys.

Särkiniemen
seurakuntatalo
Särkiniementie 20
puh. 040 4848 307
Messu su 22.4. klo 13. Saarnaa Anna Väätäinen, liturgina Juha Välimäki, kanttorina Ossi Jauhiainen.

Muuta
Alavan ja tuomiokirkkoseurakunnan yhteinen
omaishoitajaryhmä ma
23.4. klo 13 kerhohuone
Samulissa, Suokatu 22.
Lähimmäispalvelijat la
28.4. klo 9. Muistathan ilmoittautua pe 20.4. mennessä Hirvijärvellä pidettävään jatkokoulutus- ja virkistyspäivään. Lähtö yhteisbussilla Maljalahdenkadulta kaupungintalon
takaa klo 9, paluu klo 17.
Saunomisvälineet ja ulkoiluun sopiva asu. Ilm. Katri Kunnas puh. 040 4848
464.

Perhetyö
alava
Alavan kirkko
Keihäskatu 5
puh. 040 4848 298
Messu su 22.4. klo 10. Saarnaa Anna Väätäinen, liturgina Juha Välimäki, kanttorina Ossi Jauhiainen. Invalidien kirkkopyhä, Kuopion
Invalidit 75 vuotta.
Kevätmatinea ti 24.4. klo
18. Jan Lehtola.
Messu su 29.4. klo 10.
Saarnaa Juha Välimäki, liturgina Pirjo Kuula, kanttorina Ossi Jauhiainen, seniorikuoro, Rytky 1. rippikouluryhmä.
Tuomasmessu su 29.4. klo
18. Saarnaa piispa Matti Sihvonen. Huom. 27.5.
Tuomasmessu Kallaveden
kirkossa.

Alavan
seurakuntakeskus
Keihäskatu 5 B
Muistatko? -piiri ti 24.4.

Perhekerhot – Viikolla 17
Alavalla ja Lehtoniemessä aiheena Kevään värejä
- Niinuska esittelee uusiotuotteita kierrätyskankaista, Neulamäessä ja Särkiniemessä Sämpylän tuoksua. Viikolla 18 Alavalla ja
Neulamäessä ei ole kerhoa, Särkiniemessä ja Lehtoniemessä Perhepotretti.

KASTETUT
Ronja Emilia Ylitalo, Matilda Aleksandra Viitasalo,
Venla Kristiina Hintikka,
Kerttu Vilhelmiina Huttunen, Netta Ilona Puranen,
Armi Ester Elviira Lappi,
Heini Eira Kaulamo.

KUULUTETUT
Samuli Bernhard Kauppinen ja Iida Maaria Laivamaa.

KUOLLEET
Maija Liisa Kokko 97v, Salli Vappu Katariina Kinnunen 89v, Anna Eliisa Vartiainen 88v, Martti Tapani
Laakkonen 57v, Veli-Mat-

ti Ryhänen 29v, Veijo Kalervo Korhonen 53v, Marja Leena Rajala 68v, Seppo Kaarlo Sipponen 73v,
Samu Vili Petteri Partanen 18v, Pentti Juhani Koponen 62v, Pekka Samuli
Seppälä 82v, Hannu Tapani Liukko 60v.

kallavesi
Kallaveden kirkko
Rauhalahdentie 21
puh. 040 4848 336
Messu su 22.4. klo 10. Liturgia Veli Mäntynen,
saarna Anni Tanninen
ja kanttorina Richard
Nicholls.
4-vuotissynttärit su 22.4.
klo 10. Raili Rantanen ja
Seppo Kirkinen.
Marjatta Kinnusen runot - julkaisujuhla ma
23.4. klo 13. Raili Rantanen,
Esko Konttinen lähettää runot siivilleen. Järjestäjänä Kallaveden seurakunta ja Kuopion
Valkonauha ry.
Pohdintoja kiusaamisesta – voiko pahuuden poistaa työpaikalta ti 24.4. klo 17.30-19.30
Tilaisuuden asiantuntijana työhyvinvointivalmentaja Päivi Hyvärinen. Kahvit YV:lle.
Messu su 29.4. klo 10. Liturgia Matti Pentikäinen,
saarna Anna-Maija Hella ja kanttorina Anna-Mari
Linna ja kirkkokuoro.
Afrikkalainen gospelmessu ja jatkoina Taivaallisen Ihanat Vappupippalot kaikenikäisille ma 30.4. klo 18. Matti Pentikäinen, Juha Määttä, seurakuntalaisten ”vapputiimi”, Mari Vuola-Tanila, Lähde-yhtye, lapsikuoro ja nuorten lauluryhmä. Tuo mukanasi makeaa
purtavaa yhteiseen nyyttäripöytään.

Petosen
seurakuntatalo
Pyörönkaari 21
puh. 040 4848 345
Kansainvälinen messu la
21.4. klo 16. Juha Määttä ja
Anni Tanninen.
Donkkis Big night - Family version toimintailta varhaisnuorille ja keskustelutuokiot vanhemmille 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, liturgia Reijo Mustonen,
kanttorina Anne Keränen. Kirkkokahvit ja lähimmäislähetyksen päiväjuhla Karttulan seurakuntakodilla.
Karttulan kirkkokuoron
konsertti su 22.4. klo 18.
Viron-matkan ohjelmisto. Illan sana Petteri Hämäläinen.

Karttulan
seurakuntakoti
Kissakuusentie 14
puh. 040 4848 547
Raamattupiiri ti 24.4.
klo 19.
Rippikoulusunnuntai, nuorten sanajumalanpalvelus su 29.4. klo
16. Mikko Väisänen, Riikka Kukkonen ja Nuorten
bändi.

Nuoret
Nuortenilta to 26.4. klo
17.30-20 Kallaveden kirkolla. Askarrellaan äidille.

Lähetys
Naisten lähetyslöylyt ke
25.4. klo 18 Rytkyllä. Lähtö
kirkolta klo 17.30 ja Petoselta klo 17.35. Vapaaehtoinen 5 € maksu lähetystyölle. Saunat, kevyt iltapala ja
asiaa lähetyksestä.

Diakonia
Leväsen kammari ma
23.4. klo 12.30-14 Leväsen
palvelukeskuksessa, Leväsentie 27. ”Voimaantuen
virsistä”, laulua, muistelua,
virsi-visailua, Arja Mielikäinen.
Varttuneen väen palvelu- ja virkistyspäivä ke
25.4. klo 10-12 Karttulan
seurakuntakodilla, Kissakuusentie 14. Ruokailu 6 €.
Hyvää huomenta arki ke
25.4. ja 2.5. klo 10-12. Avoin
kohtaamispaikka aamupäiväkahviaikaan Petosen
seurakuntatalon takkahuoneessa.
Hyvän hoidon päivä ke
25.4. klo 10.30-14.30 Rytkyn leirikeskuksessa. Aiheena ”Nauru pidentää
ikää”. Mukana Maarit Kirkinen ja Irene Savolainen. Ilmoittautumiset diakoniatoimistoon ma ja to
klo 9-10 puh. 040-4848
332 (voit myös jättää viestin vastaajaan).
Ystäväpiiri to 26.4. klo 12
Petosen seurakuntatalolla. Tutustu ihmisiin, pohdiskele elämisen iloja ja
murheita yhdessä toisten
kanssa ja juo kuppi kuumaa.
Toiminnan miehet pe
27.4. klo 13 Petosen seurakuntatalolla. Miesten oma
rinki toimettomuuden
torjumiseksi.
Kuopion ev.lut. seurakuntayhtymän yhteinen lähimmäisen koulutus- ja virkistyspäivä la
28.4. klo 9-17 Hirvijärven
leirikeskuksessa. Aiheena
”Käytännön työkaluja voimavarakeskeiseen kohtaamiseen”. Perhepsykoterapeutti/työnohjaaja Päivi Föhr. Bussikuljetus Maljalahdenkadulta klo 9. Ilm. Katri
Kunnakselle 20.4. mennessä (puh. 040 4848
464 tai katri.kunnas@
evl.fi).
Diakoniatyön ryhmien ja yksinäisten retki to
3.5. Kohteena Vehmersalmen, Tuusniemen ja Riistaveden kirkot. Hinta 15 €,
sisältää ruokailun ja kahvit. Ilm. 26.4. mennessä Petosen diakoniatoimistoon
ma ja ke klo 9-10 p. 0404848 333.
Varttuneen väen retki ke
16.5. klo 10.30-14.30 Rytkyn leirikeskukseen. Retken hinta 8 €/ruokailu, 5
€/kuljetus. Tietoja ja ilm.
Kallaveden kirkon diakoniatoimistoon 7.5. mennessä ma ja to klo 9-10
puh. 040 4848 332. Karttulan alueelta Osmo Rissaselle puh. 040 4848 539.

Muuta
Ehtoollishetki Ainolassa,
Karttulassa to 26.4. klo 13.
Mikko Väisänen ja Anne
Keränen.
Kunniakäynti ja seppeleenlasku Karttulan sankarihaudoilla pe 27.4.
klo 10. Linja-auto Karttulan torilta klo 9.45 kirkonmäelle. Lähtö Veteraanipäivän juhlaan Vesannolle
klo 10.30.
Donkkis Big Night-toimintailta 7-13-vuotiaille
pe 27.4. klo 18-20 Petosen
seurakuntatalolla.
Kaikenikäisten Vappujuhla ma 30.4. klo 18.30
Hermannintalolla. Ohjelmassa mm. Reino Turusen kuvatarinoita, Richard
Nicholls musiikkia, PS:n

pelastuslaitoksen Karttulan yksiköstä Jari Pääkkönen ja autot, vappupuffetti ja ilmapallot. Puuhapisteitä lapsille ja nuorille. Vapaa pääsy. Järjestäjinä Kallaveden seurakunta
(Karttula) ja Syvänniemen
kyläyhdistys.
Siioninvirsiseurat ti 1.5.
klo 18 Rytkyn leirikeskuksessa. Kahvit klo 17.30 alkaen. Raili Rantanen. Puhujat Tuomo Ruuttunen,
Hannu Komulainen, Raija
Väisänen, Erkki Laitinen ja
Raili Rantanen.
Laulutuokio Marinpihassa, Karttulassa to 3.5. klo
13. Anne Keränen.
Seurakuntaretki Mikkeliin ti 8.5. Vierailemme päämajamuseossa ja
jalkaväkimuseossa. Lounas Kenkäverossa. Matkan
hinta 60 €, sis. matkan,
lounaan ja pääsyliput museoon. Ilm. 27.4. mennessä Eija Räsäselle puh. 040
4848 327.

Perhetyö
Taidetiistain taidenäyttely 1.-30.4. Taidetiistain
kävijät ovat tutkineet Ulla
Remeksen neljän taulun
sarjaa Sumujen saari. Taulusarjan pohjalta jokainen on luonut oman näkemyksensä ”Mitä viidennessä taulussa tapahtuu?”
Taulujen materiaalit: kovalevy, akryylivärit, liima,
styrox, puutikut, kangas,
siemenet ja paperi, jotka ovat kierrätys- ja lahjoitusmateriaaleja. Näyttelyyn voit tutustua arkisin
(ovien ollessa kiinni, soita ovikelloa) ja tapahtumien aikana.
4-vuotissynttärit su 22.4.
klo 10. Raili Rantanen ja
Seppo Kirkinen.
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Kotimetsän kirkkoretket
perheille su 22.4. ja 29.4.
klo 16-17.30. Tule retkeilemään yhdessä äidin, isän
tai muun tutun aikuisen
kanssa Jynkänvuoren metsään. Nautitaan yhdessäolosta, leikitään, tutkitaan
ja ihmetellään luontoa,
syödään eväitä sekä vietetään pyhäkouluhetki. Lähtö Jynkänvuoren kerhohuoneen edestä, Isännäntie 22. Mukaan tarvitset
kumisaappaat, sään mukainen vaatetus, reppuun
istuinalusta ja pienet eväät
sekä iloista retkimieltä.
Taidetiistai ti 24.4. klo
9.30-11.30 tai 13-15 Koko
perhe kädentaitojen pariin Kallaveden kirkolle.
Omat eväät ja taiteiluun
sopivat vaatteet mukaan.
Taidetiistai ti 8.5. Taidemuseoretki ennakkoon ilmoittautuneille. Huom!
8.5. ei ole toimintaa kirkolla.
Perhekerhojen kevätretki Rytkylle ke 9.5. klo 9-12
Hinta 5 €. Ilm. Katri Heikkiselle puh. 040 4848 334.
Kastemessujen suunnittelutapaaminen ke 9.5.
klo 17.30 Mummon mökissä, Puijonkatu 10. Mitä
tapahtuu kastejuhlassa?
Mitä tarvitaan juhlan järjestämiseen? Tällaisiin kysymyksiin pyritään antamaan vastauksia kaste-

messuilla. Lisätietoja Tuija Soinilta puh. 040 4848
543, tuija.soini@evl.fi.

Piirit
Airakselan seurakuntapiiri ma 23.4. klo 13 Elina
Laakkosella, Airakselantie 508.
Niemisjärven olotila ti
24.4.. klo 11.30-13 Niemisjärven kylätalossa. Veli
Mäntynen.
Työseurojen ja seurakuntapiirien yhteinen kevätjuhla ti 24.4. klo 18 Rytkyn leirikeskuksessa. Raili
Rantanen.

Aikuistyö
Miesten sauna- ja takkailta pe 20.4. klo 18 Poukaman leirikeskuksessa.
”Voimaa Sanasta”, Rauno Perälä. Sauna ja avanto,
kevyt iltapala. Osanottomaksu 5 €.
Seurakuntailta ma 23.4.
klo 18.30. Hyvä Paimen Joh. 10: 1-10, Juha Määttä.
Ma 30.4. ei ole seurakuntailtaa.
Miesten lenkkipiiri to
26.4. klo 17.45 Syvänniemen pappilassa. Tavoitteisiin kuuluu ihmisen kokonaisvaltainen hyvinvointi, jossa huomioidaan ihmisen fyysinen, henkinen, sosiaalinen ja hengellinen puoli. Jakaannumme ryhmiin omien tuntemusten ja kunnon mukaan. Saunan jälkeen iltapalaa ja ohjelmaa, lopuksi
iltahartaus.

KASTETUT
Kaarle Johannes Kotila,
Oiva Ilmari Lipponen, Ilona Aleksandra Knuutinen, Miljo Viljami Talvinen, Otto Aapeli Karppinen, Elena Sofia Rentola, Riina Elli Amalia Kekkonen, Vilma Mimmi Angeliina Puustinen, Ilari Osmo
Olavi Myllynen, Noel Luca
Matias Oksman, Iina Olivia Tiihonen, Lauri Juhani Paavilainen, Meera Ellen Justiina Vilpponen, Elsa Aili Aurora
Inkinen, Helmi Miina
Mäkäläinen, Tinja Aava
Olivia Takalo, Emmi Alina Vallius, Aatu Jalmari Sallinen, Camilla Iiris
Anneli Kainulainen, Joona Pyry Petteri Kettunen,
Niilo Einari Martikainen,
Patrik Otto Aleksi Puurunen, Anton Juhani Rosilainen, Matleena Lilja Sofia
Korhonen, Venla Iida Aurora Ikonen, Henni Verna
Aurora Korhonen, Valtteri Mikael Miettinen, Elma
Kaisa Järvinen, Ellen Adele
Jukarainen.

KUULUTETUT
Martti Tapani Tervo ja Pirjo Anneli Pappi, Toni Marko Takalo ja Tarja Annikki
Maapuro.

KUOLLEET
Gunnar Pentti Karhunen
89v, Paavo Ilmari Ruuskanen 82v, Esko Einari Miettinen 50v, Sinikka Helena Kaarina Makkonen 56v,
Erkki Seppo Juhani Puhakka 66v, Anna-Liisa Heinänen 54v, Risto Antero Karppinen 63v, Heikki
Olavi Ruuskanen 58v.

männistö
Pyhän Johanneksen
kirkko
Kellolahdentie 8
puh. 040 4848 386
Barokkia ja romantiikkaa -konsertti ke 18.4. klo

18. Dmitry Jeremin, sello. Anna Maria McElwain,
piano. J.S. Bachin, Mendelssohnin ja Bruchin musiikkia. Vapaa pääsy.
Messu su 22.4. klo 10.
Saarna Aulikki Mäkinen,
liturgia Mika Niskanen,
kanttorina Heikki Mononen.
Sibelius-Akatemian
konsertti ke 25.4. klo 19.
Heikki Mononen, urut.
Micheelsen, Distler.
Messu su 29.4. klo 10.
Saarna Lauri Paatero, liturgia Sanna Alanen, kanttorina Heikki Mononen.
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Männistön
Vanha kirkko
Lönnrotinkatu 24
puh. 040 4848 386
Sateenkaarimessu su
22.4. klo 18. Saarna Aulikki Mäkinen, liturgia Mika
Pulkkinen, kanttorina
Heikki Mononen. Kirkkokahvit.
Naisia raamatussa - raamattupiiri työikäisille
naisille ke 25.4. klo 18. Aulikki Mäkinen.

Diakonia
Hyvän Mielen Päivän kevätretkelle Pielavedelle otetaan vastaan ilmoittautumisia ma 7.5. klo 9-11
ja ti 8.5. klo 9-10, puh. 040
4848 384. Retken hinta
25 €, ilmoittautumiset sitovia. Varaudu ilmoittamaan lähiomaisen yhteystiedot. Retkireitti ilmoitetaan 16.5. ilmestyvässä
lehdessä.
Ukintuvassa to 19.4. klo
12. Silmälääkäri Lasse Lautamies kertoo kaihista. Lopuksi mahdollisuus keskusteluun. Kahvit.
Ukintuvan Sanan torstai 26.4. klo 12 Pyhän Johanneksen kirkolla. Lauri Paatero.
Elämää etsimässä -piiri
to 26.4. klo 14.30-16 Pyhän
Johanneksen kirkolla. Sanna Alanen.
Ukintupa suljettu ti 1.5.
Ukintuvan kevätjuhla to
3.5. klo 12. Simaa, kahvit,
munkkeja. Arpajaiset, kevätlauluja ja ohjelmaa.

Muuta
Hartaus to 3.5. klo 13.45
Mäntylän palvelutalolla,
Untamonkatu 5. Mika Niskanen.

KASTETUT
Jesse Samuel Åkerman,
Eino Matias Ihalainen, Siiri Anna Ilona Uutela, Leo
Martti Johannes Pääkkö,
Pauli-Petteri Lehto, Lenni Kasper Vihtori Lappalainen.

KUULUTETUT
Markus Tuomas Purdy ja
Heidi Henna Helena Nissinen, Frans Eero Leppänen
ja Miina Irmeli Karppinen.

KUOLLEET
Raimo Yrjö Antero Nikkonen 72v, Aini Katariina
Roininen 99v, Tauno Tapio
Nykänen 84v, Veera Moilanen 88v, Elvi Elina Raatikainen 88v, Alma Hämäläinen 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. Diakoni, teologian opiskelija Veikko Kurki Sanansaat-

Missä olet, hyvä paimen

M

orjien työ syvässä etelässä oli paimenten
issisippiin 1960-luvulle sijoittuvassa Piiat-elo- työ Raamatun aikaan. Jeesus vertasi itseään vaatimattomaan paimeneen, vaikka
kuvassa lempeä, musta
olisi hyvin voinut käyttää itsestään sunaispalvelija pitää pienperlatiiveja.
tä, vaaleakiharaista tytHyvän paimenen tehtävä on pitää
töä sylissään, silittää tämän poskea ja salauma yhtenäisenä ja suojata vaaroilnoo: ”You is kind, you is smart, you is
ta. ”Kiireen, kyynisyyden ja kaupallisuuimportant.”
den sudet uhkaavat tämän ajan laumaa”,
Tyttö katsoo tarkasti rakasta Aibikirjoittavat pastorit Jaakko Heinimäki ja
leen-piikaansa, ja yhteen ääneen he vielä toistavat: Olet rakastettava, olet fiksu, Hilkka Olkinuora Puhetta Pyhästä -kirolet tärkeä. Tuollaisia asioita ei pieni pel- jassaan.
Missä olet, hyvä paimen? Pidä turva
lavapää omalta äidiltään kuullut, koska
meitä lähellä ja vaara kaukana. Pidä hyvä
ei vastannut tämän mielikuvaa täydellimeitä lähellä ja paha ulkona.
sestä tytöstä.
Hyvä paimen johtaa
Aibileen teki lämpilaumaansa kotiin, eikä kamällä otteellaan pienen
2. sunnuntai
dota päämäärää silmistytön maailmasta turvalpääsiäisestä
tään. Hän ei korottaudu
lisen. Hän otti syliin, kun
Hyvä paimen.
väellä tai voimalla toissiihen oli tarvetta, ja nauJoh. 10: 1 – 10.
ten hallitsijaksi, vaan ottaa
roi lämpimästi mukapaikkansa, koska on luona hassuille jutuille. Hän
Jeesus sanoi:
tettava ja tekee hyvää. Hykasvatti lasta osaksi yh”Totisesti, totisesteisöä, opetti lapsen tati: se, joka ei mene lam- vä paimen on toisten palvelija.
voille ja luottamaan itmastarhaan portisHän jättäytyy hepreaseensä.
ta vaan kiipeää sinne
laiskirjeeseen (13:20-21) kirSitä eivät Aibileen ja
muualta, on varas ja
jatun siunauksen varaan, ja
muut palvelijat voineet kärosvo. Se, joka menee
sulkee siihen lähimmäisensittää, miten näistä mustiportista, on lampaiden
sä ja etäisensä: ”
en käsien hellimistä, hoitapaimen. Hänelle vartija
Rauhan Jumala, varusjiaan rakastavista lapsista
avaa portin, ja lampaat
eräänä päivänä kasvaa aikuuntelevat hänen ään- takoon teidät hyvillä lahjoillaan,
kuisia, jotka suhtautuvat
tään. Hän kutsuu lamniin että voitte täyttää hähalveksivasti omiin palvelipaitaan nimeltä ja vie
nen tahtonsa. Sen, mikä
joihinsa. Mikä saa unohtane laitumelle. Lasketon hänelle mieleen, hän itmaan ne tapahtumat, joituaan ulos kaikki lamse tehköön meissä,
den varassa oli hyvä elää?
paansa hän kulkee niihän ja Jeesus Kristus. HäAsettumaan niiden ihmisden edellä, ja lampaat
nen on kunnia aina ja ikuiten yläpuolelle, joiden vaseuraavat häntä, koska
sesti. Aamen.”
rassa oma elämä oli alkune tuntevat hänen äämetreillään ollut?
nensä. Vierasta ne eivät
KATI JANSA
Aibileenin käheässä
lähde seuraamaan vaan
Kirjoittaja on Kuopion
äänessä kaikui hyvän paikarkaavat hänen luohiippakunnan
hiippakuntasihteeri.
menen ääni. Yhtä vähän
taan, sillä ne eivät tunarvostettua kuin mustien
ne vieraan ääntä.”
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Seurakunnat 18.4.–1.5.12

PERUNKIRJOITUKSET

testamentit - kauppakirjat ym. asiakirjat ammattitaidolla
ja joustavin maksuehdoin

Herastuomari Leila M. Tuomainen
p. 044 211 9876

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

Kuopion

Tila-Auto Oy
• 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

Yrittäjä,
ilmoita paikkakuntasi
seurakuntalehdessä:

UUSILLE ASIAKKAILLE

30 %

ALENNUS
ILMOITUSHINNOISTA!
Ota yhteyttä: ilmoitusmyynti@kotimaa.fi

tajista saarnaa, Pekka Nieminen, Heikki Hyvärinen,
Maija Antikainen. Kanttorina Outi Keskisipilä. Lapsille pyhäkoulu. Kirkkokahvit ja Sanansaattajien
työn esittely.
Messu su 29.4. klo 10. Jaana Marjanen saarnaa, Kari
Kuula. Kanttorina Joona
Saraste. Lapsille pyhäkoulu. Lauluryhmä Verso.
Ruotsinkielinen messu
su 29.4. klo 15. Jaana Marjanen, Tintti Tinkala. Kirkkokahvit.
Svenskspråkig mässa i
påsktoner firas söndagen den 29:e april kl 15.00
i Puijo kyrka, Taivaanpankotie 3. Jaana Marjanen
predikar och Tintti Tinkala är kantor.
Häämusiikki-ilta to 3.5.
klo 19. Yksinlaulu MiiaMaarit Saarelainen, Outi
Keskisipilä, Miina Karasti. Kahvit ja hääpikkuleivät. Häihin liittyviä kysymyksiä voi lähettää puijo@evl.fi. Niihin vastataan
illan aikana.

Puijon seurakuntakeskus
Taivaanpankontie 3
Eläkeläisten iltapäivä to
19.4. klo 12.30. Voimavaroja ravinnosta, ravitsemussuunnittelija Anne Tuovinen.
Raamattu tutuksi -luento ma 23.4. klo 18.30. Ap.t.
9, Miina Karasti.
Ystävän kammari ti 24.4.
klo 11. Kahvitarjoilu arkitiistaisin 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. Kerholaisten 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 lähetystyön hyväksi ma 30.4. klo
9-11 Puijonlaakson ostoskeskuksessa. Simaa ja käsitöitä.

Päivärannan
kirkko
Tuomikuja 4

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

puh. 040 4848 426
Messu su 22.4. klo 13. Miina Karasti, Outi Keskisipilä.
Kutsu yhteyteen -messu
su 22.4. klo 17. Tarja Säynevirta. Opetuspuhe, ylistysmusiikkia ja rukousta.
Kahvitarjoilu. Lapsille oma
ohjelmahetki.
Perhekerho ke 25.4. klo
9.30. Paimenen syli. Silja Front, Joona Saraste ja
Niklas Grönholm.
Viikkomessu ke 25.4. klo
11. Jaana Marjanen, Raili
Lehtoviita. Kanttorina Joona Saraste.
Ystävänpäiväkerho ke
25.4. klo 11. Viikkomessu ja
ohjelmaa, Jaana Marjanen.
Ruokailu.
Sanajumalanpalvelus su
29.4. klo 13. Jaana Marjanen, Joona Saraste.
Ystävänpäiväkerho ke
2.5. klo 11. Lähimmäispalvelu, Raili Lehtoviita.

Länsi-Puijon
kerhohuone
Rypysuontie 28-30
puh. 040 4848 419
Perhekerho ti 24.4. klo
9.30. Paimenen syli, Susanna Pakkala-Koskelainen,
Markku Kojo. Perhekerhoa
ei ole 1.5.

Ranta-Toivala
Seurakuntapiiri to 19.4.

klo 18.30 Raija ja Heikki
Kaarakaisella, Ranta-Toivalantie 249. Pekka Nieminen.

Muuta
Lähimmäisten koulutuspäivä (seurakuntayhtymän yhteinen) Hirvijärvellä 28.4. klo 9-17. Lähtö bussilla klo 9 Maljalahdenkadulta, paluu klo 17
mennessä samaan paikkaan. Kouluttajana Päivi
Föhr (työnohjaaja, perhepsykoterapeutti, sosiaalityöntekijä) aiheena ”Käytännön työkaluja voimavarakeskeiseen kohtaamiseen”. Mahdollisuus saunomiseen, kodassa kahvit
ja herkut. Ilm. 23.4. mennessä Katri Kunnakselle
puh. 040 4848 464, katri.
kunnas@evl.fi.

KASTETUT
Laura Iines Eveliina Pöllänen, Nooa Kalle Takio
Haapanen, Lilja Lotta Karoliina Kankkunen, Aleksi Pekka Eemeli Juvonen,
Miina Kristiina Henell, Iines Kaisa Elisa Henell, Tinja Eerika Wilen, Lassi Petteri Auvinen.

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

KUOLLEET
Seppo Jorma Juhani Pennanen 67v, Taina Leena
Jokela 68v, Veikko Ola-

vi Hartikainen 72v, Laina
Lempi Kasanen 89v, Pekka Allan Puumala 75v, Elisabeth Lyytikäinen 100v,
Anja Mirjam Ahtiainen
86v.

Muuta
Kyläseurat ti 8.5. klo 19
Anna-Mari ja Timo Pitkäsellä Hiidenlahdentie 129.
Kirsi Leino ja Taru Parviainen.

Juankosken Ylösnousemuksen
kirkko
Mäntytie 5
Järvi-kuopio
Riistaveden kirkko
Joensuuntie 2505
Messu su 29.4. klo 10. Reijo Leino, Hannu Savinainen, Kirsi Leino, Leena
Vartiainen ja Marjatta Piironen. Kirkkokuoro. Messun jälkeen kanttori Marjatta Piirosen eläkkeellelähtökahvit seurakuntatalossa.

Riistaveden
seurakuntatalo
Keskustie 2
Perhekerho ke klo 9.30.
Kansanlähetyksen kirkkopyhä su 22.4. klo 10.
Kirkkokahvit ja lähetystilaisuus. 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.

Messu su 22.4. klo 13. Satu
Väätäinen ja Marjatta Piironen.
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 Kekkonen ja Heikki Kastarinen.
Siioninvirsiseurat su 6.5.
klo 18. Heikki Kastarinen.

Kaavin kirkko
Kaavintie 24
Messu su 22.4. klo 13. Mik-

rukoilemme

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

K

otiin jäävät rekisteröitiin tarkasti ja rangaistus seurasi aikanaan
kirkossakäynnin laiminlyömisestä. Myös käyttäytymistä
kirkossa kontrolloitiin. Meteli
ja iloluonteinen käyttäytyminen herättivät paheksuntaa.
Vanhan ajan kirkkovieras
tavoitteli hurskasta ja tyyntä
mielenmaisemaa. Veisuuvoimaa täytyi kuitenkin käyttää
kohtalaisesti.
Ulkoisen kurin ja järjestyksen tavoitteena oli suunnata oppimaton kansa palvelemaan jumalaansa hartaasti
ja hurskaasti – sanalla sanoen
oikealla asenteella.
Kirkkoontulorukous on osa
tällaista laajempaa kirkkojärjestystä.
Rukouksen tarkoituksena
on ennen kaikkea jättää maalliset murheet kirkon ulkopuolelle ja valmistaa sydän vastaanottamaan sana ja sakramentti oikealla mielentilalla.

”O

i Herra Jeesus Kristus,
minun ja kaiken maailman Vapahtaja! Olen tullut
Sinun sanasi ja käskysi mukaisesti huoneeseesi, Sinun enkeliesi

ja pyhien kasvojesi eteen.
Anna siis minulle jumalinen,
puhdas ja kuuliainen sydän, että
luopuisin kaikista lihallisista ajatuksista sekä maailmallisten asioiden himosta ja murheesta.
uo että rukoilisin Sinua täällä
hengessä ja totuudessa, lankeaisin maahan edessäsi, kumartaisin, ylistäisin Sinua jumalallisilla 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 ahkeralla ja nöyrällä sydämellä sekä
tuottaisin sanasi hedelmää kärsimystenkin keskellä.
uta minua, oi laupias Herra
Jeesus, että Sinua nöyrällä
ja hartaalla sydämellä palvelisin taistelevassa seurakunnassa
ja että kerran taivaan valtakunnassa saisin kiittää ja kunnioittaa Sinua sekä Isää ja Pyhää
Henkeä lakkaamatta. Aamen.”

S

A

Nykysuomeksi toimittanut ja johdannolla varustanut
Pekka Tuomikoski / Kotimaadeski
Lähde: Vanhan virsikirjan Rukouskirja vuodelta 1701
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muistio
ko Huhtala, Matti Saarela.
Pekka Simojoen kahden
maan kansalainen -konsertti pe 27.4. klo 18. Vapaa pääsy, ohjelma 5 €.
Messu su 29.4. klo 13. Tarja Säynevirta, Mikko Huhtala, Taru Parviainen. Lähetyspyhä. Lounas seurakuntakodilla lähetystyön
hyväksi.

Kaavin seurakuntakoti
Kirkkorannantie 1
Mielenterveyskuntoutujien omaisten ryhmä ma
23.4. klo 14.
Vanhemman väen palvelupäivä ti 24.4. klo 11. Ruokailu 5 €.
Kohtaamispaikka to 26.4.
klo 18.30. Elina Karjalainen
Kansallisen veteraanipäivän kahvitilaisuus pe
27.4. klo 12.
Lähetyslounas su 29.4.
klo 14.30. Tarja Säynevirta
kertoo lähetystyöstä.
Raamatun naisia - raamattupiiri ma 7.5. klo 18.

Muuta
Vanhemman väen retki 15.5. Valamoon ja Lintulaan. Lähtö Kaavin matkahuollosta klo 9, paluu n.
klo 18.Hinta 15 €. Ruokailu
Valamossa ja kahvit Lintulassa. Ilm., erityisruokavaliot ja lähiomaisten yhteystiedot Pirjolle 27.4. mennessä 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 seurakuntatalo
Kirkkotie 1
Perhekerho ja perhekahvila ma klo 9.30-11 vuoroviikoin.
Aluepapin ja diakoniatyöntekijän 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, Ruostepurontie 542.

Säyneisen kirkko
Kirkkoharjuntie 2
Messu su 22.4. klo 10.
Heikki Kastarinen, Matti
Saarela ja Auli Kekkonen.
Messun jälkeen syntymäpäiväjuhla 70-, 80-, 90 - ja
yli 90-vuotiaille srk-kodilla. Lämpimästi tervetuloa,
myös saattajat.
Messu su 29.4. klo 10.
Mikko Huhtala ja Taru
Parviainen.

hakka laulu. Puhetilaisuuden järjestäjinä Tuusniemen 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 seurat to 19.4. klo 13 Juovesi-laivalla Tuusniemen satamassa.
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 Riikka 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 virkistyspäivä ti 24.4. klo 10.
Sonja Fick ja diakoniaopiskelija Piia Jääskeläinen.

Muuta
Raamattupiiri ke 25.4.
klo 18 Lähimmäisen kammarissa.
Yökahvila pe 27.4. klo 1922 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 matkahuollosta klo 17. Matkan
hinta 10 €. Ilmoittautuminen Eino Räsäselle puh.
0500 671898, 26.4. mennessä. Järjestäjinä Tuusniemen Krel ja alueseurakunta.

Kastetut
Rasmus Mikael Arimo Ristola, Tuusniemi, Jussi Ta-

pio Niskanen, Tuusniemi,
Jaakko Onni Antero Tukiainen, Tuusniemi, Aino
Maria Hartikainen, Säyneinen, Eeli Iivari Karhunen, Riistavesi, Hannes Ilmari Pellinen, Vehmersalmi, Niko Matti Akseli Markkinen, Muuruvesi
, Aatu Armas Valtteri Kähönen, Muuruvesi, Viljami
Eetvartti Eerikäinen, Riistavesi.

Kuulutetut
Santtu Vihtori Niskanen ja
Suvi Maria Häkli, Juankoski, Topi Matias Holopainen ja Kirsi Piritta Risto,
Riistavesi

Perj
an
Siilin taimess
u
jä
kirk rven
os
27.4 sa
klo 1 .
8.30
.
Kuolleet
Pauli Aatos Hallikainen 77v, Kaavi, Kauko Kalervo Ruotsalainen 83v,
Riistavesi, Matti Olavi Holopainen 85v, Tuusniemi,
Aune Elviira Voutilainen
86v, Tuusniemi, Alf Fredrik
Huldén 90v, Kaavi, Teuvo
Kalevi Vartiainen 62v, Kaavi, Leena Inkeri Komu 76v,
Muuruvesi, Kaarina Pirinen 85v, Juankoski, Seppo Johannes Tarmoranta
64v, Muuruvesi, Maija Liisa Hakkarainen 81v, Juankoski, Arvi Jahvetti Savolainen 85v, Vehmersalmi,
Helmi Ester Holopainen
74v, Tuusniemi , Taisto Antero Räsänen 60v, Tuusniemi, Esko Antero Strengell, 70v, Muuruvesi, Tyyne Katri Hyvärinen, 83v,
Kuopion Tuomiokirkkoseurakunnan jäsen, haudattu 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 virkistysmatkan vuoksi.

KIRKKO
Haarahongantie 2
Messu ja kehitysvammaisten kirkkopyhä su
22.4. klo 10. Unto Niskanen, 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. Seppo Laitanen, Matti Hoffrén, Airi Heiskanen, Virsikuoro.

SEURAKUNTATALO
Haarahongantie 4
Askartelupiiri ke 18.4.,
25.4. ja 2.5. klo 9–12 lähetyskellarilla.
Omaishoitajakerho ke
18.4. klo 12 päätysalissa.
Juttutupa ma 23.4. klo 10
lähetyskellarilla.
Nuorten Perjantaikahvila 20.4. klo 18–22 nuorisotiloissa, rukoushetki
klo 19.30.
Siilinjärven musiikkiopiston oppilaskonsertti ma
23.4. klo 18 isossa salissa.
King’s Kids ma 23.4. klo
18–19.45 päätysalissa. Kansainvälistä toimintaa aikuisille, nuorille, lapsille ja
perheille.
Seurat ti 24.4. klo 13 pienessä salissa. Järj. Kristilliset eläkeläiset.
Katekismuspiiri ti 24.4.
klo 13 lähetyskellarilla.
Donkkis-ilta alakouluikäisille ti 24.4. klo 18–
19.45 nuorisotiloissa.
Siioninvirsiseurat ti 24.4.
klo 18 pienessä salissa.
Lähetyksen sydänäänet
ke 25.4. klo 8.30 lähetyskellarilla.
Seurat su 29.4. klo 15 isossa salissa. Järj. Rauhanyhdistys.
Sima ja munkki -myyjäiset ma 30.4. klo 12–14 kahviossa. Nauti paikan päällä tai osta kotiin vietäväksi, tuotto Yhteisvastuun
hyväksi.

VUORELAN KIRKKO
Rissalantie 2
Messu, Vuorelan Kunnon 40-vuotisjuhlajumalanpalvelus su 22.4. klo 13.
Unto Niskanen, Vesa Ka-

java, avustajina Vuorelan
Kunto.
Vuorelan lähetyspiiri ti
24.4. klo 10.
Donkkis-ilta alakouluikäisille ke 25.4. klo 18–
19.45.
Nuorten Perjantaikahvila 27.4. klo 18–22, rukoushetki klo 19.30.
Sanajumalanpalvelus su
29.4. klo 13. Seppo Laitanen, Airi Heiskanen, Gospel-ryhmä.

MUUTA
Koivusaaren lähetyspiiri to 19.4. klo 18 Matti Juntusella, mukana Tapio Lepola.
Kuulokerho Akuliinassa
ma 23.4. klo 13.
Rovastikunnallinen lähetyspäivä Vesannolla su
29.4. Messu klo 10 (hiippakunnan lähetyssihteeri Jukka Koistinen, Jarmo
Paananen, musiikissa Mirka Nousiainen ja Pentti Toikkanen), päiväjuhlassa Israel-kuulumisia, lähetyslounas. Menopaluukuljetus klo 8 Siilinjärvi–Maaninka–Vesanto 11
€. Ilm. viim. 25.4. puh. 017
288 4600.
Lähetysmyyjäiset to 26.4.
klo 8–15.30 torilla Siilinjärvi-markkinoilla. Munkkikahvit, käsitöitä ja arpoja lähetystyön hyväksi. Tavataan torilla kahvikupin
ääressä.
Kumpusen-Pettäisenrannan lähetyspiiri to
26.4. kansanlaulukirkon
merkeissä Strömbergillä
(Köörtintie 11) klo 19, mukana Airi Heiskanen ja Tapio Lepola.
Hartaus Akuliinassa to
2.5. klo 14. Sirpa Ylikotila ja
Vesa Kajava.
Arkkis-puuhaillat varhaisnuorille ti klo 18–19.30
(ei 24.4.) Leppäkaarteen
kerhohuoneessa (Honkarannantie 8).

Kastetut
Eevi Sofianna Kuronen,
Lassi-Vilias Järvinen, Eetu
Kalervo Paananen, Aino
Sofia Kuhmonen, Tiia Eveliina Kuhmonen, Elli Martta Linnea Savolainen,
Eevi Pauliina Kemppainen, Aino Emilia Launonen, Onni Veikko Viljami
Kallio, Oiva Sakari Karttunen, Maria Emilia Rönkä, Miska Aaro Matias Rissanen, Nelli Valentina Tellervo Heikkinen, Nuppu
Linnea Aurora Heikkinen,

pyhä puuha

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 siitä kiinni!”, Liisa Lehtinen.
Konsertti su 22.4. klo 19.
”Olet lähelläni”, Jouko Pu-

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

AA-ryhmä, Hatsalankatu 37, p.
2622 621 savuttomat palaverit
ma-pe klo 11 ja 19, su klo 9 ja 19.
AA- ryhmä Kotipolku 7, Siilinjärvi. Savuttomat palaverit to klo 19, la klo 9 ja su klo
18 sekä joka kk:n 1. ma naisten
ryhmä klo 19.
AAL-ryhmä alkoholistisessa
tai toimimattomassa perheessä kasvaneille aikuisille to klo
18-20 Propellissa, Minna Canthink. 4 C 3. krs. Ks. www.aal.fi
Al-Anon ryhmät alkoholiongelmaisten läheisille, Hatsalankatu 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 seurat Kettulan seurakuntakodissa Jäniksenpolku 2, su 22.4. ja
6.5. klo 13.
Imetystukiryhmä parill. vkon
ma Maljapuron päiväkodissa
klo 18-19.30. Kaikille avoimesta ryhmästä lisätietoja, p. 040
7283 654 tai www.kuopionimetystukiryhma.fi.
Irti huumeista puhelinpäivystys ma-pe klo 18-21, p.
0203-22388. Läheisryhmät, p.
040 8459 052.
Katiska, Särkiniemen asukastupa, Rimpitie 2 avoinna arkisin
klo 9-16, p. 017 2822 239. www.
sarkiniemi.toimikunnat.net
Kirkon Ulkomaanavun tuotteita myytävänä arkisin tilaisuuksien aikana Keskusseurakuntatalon aulassa, Suokatu 22.
Kompassi, Kuopion Setlementti Puijolan Monikulttuurikeskus, Myllykatu 1-3. Avoinna ma, ke, to, pe klo 8.30-15.30
ja ti klo 8.30-17. Ilmaiset suomen kielen kurssit ma klo 9-12,
ti klo 17-18.30 ja to klo 10-12.
www.puijola.net/kompassi
Kotikulma, kohtaamispaikka
avoinna ark. klo 8.30-15. Kuopion Setlementti Puijola ry, Jalkasenkatu 7, p. 050 3727 900.
Kriisikeskuksessa kriisipäivystys joka päivä klo 14-21, p.
017 2627 738 ja 2627 733. Ajanvaraus ma-pe klo 8-21.
Kuopion A-Kilta. Avoimet
vertaisryhmät päihteettömyyden tukemiseksi ma, ti,
ke ja to klo 18-20, Mäkikatu 11, käynti päihdeosaston
rak. päädystä. Ma ja to myös
omaiset ja ystävät. P. 045 1134
245, www.kuopionakilta.fi
Kuopion Kristilliset Eläkeläiset. Sanan ja laulun tilaisuus
Mäntylän palvelukeskuksessa
ti 24.4 klo 13.30.
Kuopion Mielenterveystuki ry. Niiralan/Lippumäen uimah./kuntosali ke klo 14. Keilahalli to klo 14.45. Oma-apuryhmä Voiportissa paritt.vkojen ma klo 12. Majakassa laulatus 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 -vuotiaille tytöille ti ja to klo 15-19.
Puh. 050 5548010 tai www.hilimat.fi.
Kuopion Työttömät ry. Suokatu 18. Avoinna ma-pe 8-15,
p. 050 4400 900. www.kuty.fi.
Länsi-Puijon asukastupa
avoinna ma-pe klo 9-16. Ruokapäivät ti, ke, to ja pe klo 11-13.
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, Kauppakatu 46.
NMKY, Kauppakatu 40-42. Ti
Matka kohti aitoa miehuutta klo 6, rukouspiiri klo 8, elämänkatsomuspiiri klo 9. Raamattupiiri parit. vkon ti klo 16.
Miesten raamattupiiri parill.
vkon ke klo 18.
NNKY:n Itu -puhelinpäivystys ja tukipalvelu yllätysraskaustilanteissa ja abortin jälkeen ilmenneissä kriiseissä
ma-pe klo 17-21, p. 044 5766
670. www.ituprojekti.net

Narsistien uhrien tuki vertaisryhmä 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 vertaisryhmiin www.ornary.fi, Tiina/040
715 7431.
Petosen asukastupa Pyörönkaari 19, 2. krs. Avoinna mape klo 9-17, p. 3644 597, petosen.asukastupa.asti@kuopio.fi,
www.toimikunnat.net/petonen
Portti, terveysneuvonta- ja
välineiden vaihtopiste suonensisäisesti huumeita käyttäville, Vuorikatu 31-33. Avoinna
ma ja to klo 14-16, ti klo 16-18.
Asiointi nimettömänä.
Puijonlaakson asukastupa
palvelukeskuksessa, Sammakkolammentie 12. Avoinna mape klo 9-15. Leivän jakelu ma.
Päihdeklinikka Puistokatu 1416, II krs. Päivystys vastaanotto
ma-pe klo 8.30-11. Ajanvaraus
alkaen klo 8, p. 183 672. Päihdeosasto, Mäkikatu 11 p. 183 684.
Rikosuhripäivystys käytännön neuvoja, ohjausta ja henkistä tukea. Palvelupiste/Kriisikeskus, p. 2627 738. Auttava puhelin, p. 0203-16116, mati klo 13-21 ja ke-pe klo 17-21.
Help line, p. 0203-16118 ma-ke
klo 15-18. Juristin puhelinneuvonta ma-to klo 17-19, p. 02316117. www.riku.fi
Sanan ja rukouksen aamu,
yhteiskristillinen Raamatun
luku- ja rukoushetki pe klo
8 Eelim -temppelissä, Vuorikatu 29. Käynti parkkipaikan
puolelta.
Sotaveteraanimuseo avoinna
tilauksesta ryhmille. Varaukset
puh. 281 1130 arkisin klo 9-13.
Suomen Delfins ry:n avoin
keskusteluryhmä lapsena seksuaalista hyväksikäyttöä/väkivaltaa kokeneille aikuisille ja
heidän läheisilleen Mielenterveysseuran tiloissa, Myllykatu 8, to 3.5. klo 17.30-19. Tied. p.
050 522 6604 (klo 10-14).
Tupa-vertaistukitoiminta
päihdeongelmaisten läheisille.
Vertaisryhmä kk:n ensimmäinen ke klo 18.30-20, Gottlundinkatu 8. Tukipuhelin ma klo
18-20 puh. 044 7148 008. Tukisähköposti: tupaposti@sirkkulanpuisto.com. Lisätiedot:
www.sirkkulanpuisto.com.
Turvakoti- ja lastensuojelu
24h/vrk p. 017 183 393. Perhekriisiyksikkö, Lastentie 1.
Unicefin Jano-päivän lipaskeräys 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 Mielenterveysseuran tilassa, Myllykatu 8, sisäpiha 2. krs. Tied. Liisa Paatelainen, p. 044 3313 710, Anneli
Hartikainen, p. 040 8324 955.
Virvatuli ry:n lahjoitusruokajakelu Myllykatu 1-3. Ti ja
pe klo 10. Oma kassi mukaan.
Yhden Vanhemman Perheiden Liitto ry:n eroinfo ma-to
klo 10-16, ke klo 10-19, p. 020
7749 800.
Yksinhuoltajien Kanava ry
ti-iltaisin, Kotopolku 7, Siilinjärvi. Tied. Marjut Kankkunen,
p. 040 7332 197.
KIRPPUTORIT:
Kirpputori Toivonsäde, Asematie 11, Siilinjärvi. Avoinna ma-pe 10-18, la 10 -14.30, p.
044 5471 629.
Kehitysmaakauppa Elämänlanka, Torikatu 17. Ma-pe klo
11-17, la klo 10-15, p. 2614 774.
MLL:n kirpputori Tavallisen
Toiminnan Talolla, Kasarmikatu 1.
Pohjois-Savon Syöpäyhdistys ry:n kirpputori, Kuninkaankatu 23. Ma-to 10-16,
pe 10-13. Tiedustelut, p. 040
7092 430.
Rihma, Puijonkatu 39. Avoinna ark. klo 10-17 ja la klo 10-15,
p. 2612 004.
Vapaaseurakunnan kirppari Ropo, Käsityökatu 28.
Avoinna ma-pe klo 10-17, p.
3623 614.
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Hoivaa ja huolta tarvitseville kevyt
ja helppokäyttöinen yhteydenpito- ja
kutsulaite. Toimii GSM-matkapuhelinverkossa, antaa vapauden liikkua ja
pitää yhteyttä.
Tyytyväisten asiakkaiden suosittelema laite!

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

Lenni Kasper Vihtori Lappalainen, Vesteri Eino Mikael Hirvonen.

Kuulutetut

Domino Systems Oy

Kutomotie 6 A, 00380 Helsinki
Puhelin 09-2243 2818 info@dominopalvelut.fi www.dominopalvelut.fi

1234

Kuolinilmoitukset ja
-kiitokset seurakuntalehdessä
Ota yhteyttä ilmoitusmarkkinointi
p. 020 754 2000
ilmoitusmyynti@kotimaa.fi

Kansallisen
Veteraanipäivän juhla
Kuopiossa 27.4.2012
Jälleenrakentamisen sankarit –
Återuppbyggnadens hjältar
Paikka:

Seurakunnat 18.4.–1.5.12

• Matot
• vuodevaatteet • ym.

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

• HAUTAKIVET
• KAIVERRUKSET
• KULTAUKSET
ENTISÖINTITYÖT
• KIVILYHDYT

Antti Jukka Tapio Hirvonen ja Anna Maria Tuomisto, Ilkka Tapio Launonen ja Hanna Liisa Määttä, Mika Jari Tapio Voutilainen ja Sonja Tellervo
Toivanen.

Kuolleet
Tyyne Elina Kiimalainen
97v, Juha Pertti Olavi Heino 70v, Sylvi Sinikka Huovinen, 81v, Pentti Viljami
Väänänen 83v, Timo Päiviö
Gerdt 65v, Sulo Kalevi Tiilikainen 80v, Kalle Eerikka Venäläinen 80v, Seppo
Tapani Räsänen 58v, Mika
Matti Tapani Rautiainen
39v, Pirkko Liisa Matilainen 67v, Toivo Olavi Pöllänen 77v, Kerttu Anneli Keränen 88v, Jaakko Juhani
Toivanen 82v.

Opiskelija- ja
koululaislähetys
OPKO
Sairaalakatu 11
Opiskelijaillat la klo 18.
www.opko.fi/kuopio

Perheasiain
neuvottelukeskus
Suokatu 22
Luottamuksellista ja maksutonta keskusteluapua
parisuhteen kysymyksissä.
Käynnit sopimuksen mukaan. Tiedustelut puh. 040
4848 480 ma-pe klo 9-11.

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

Diakonia
keskus
Järjestöt
Sari Kämäräinen
Jääskelänkatu 1
70780 Kuopio
puh. 050 575 0004
www.kivipajasarik.fi

Kuopion Musiikkikeskus

Keskusseurakuntatalo
Suokatu 22
Seurakuntamestarit puh.
040 4848 259
Kuurojen lähetyspiiri to
26.4. klo 17.
Huonokuuloisten seurakuntapiiri ke 2.5. klo 13.

NNKY
Myllykatu 5
puh. 017 2614 500
toimisto@knnky.fi
www.ywca.fi/paikallisyhdistykset
Raamattupiiri ke 25.4.
klo 13.

Diakoniakeskus
Suokatu 31

klo 12 – 13 Juhlakahvitus

puh. 040 4848 464. Ulkoovi avataan klo 9.40, hartaus 9.50, diakonien vastaanotot ilman ajanvarausta, kahvio Nuotta
ja kierrätyspiste avoinna 10 - 12. Kierrätyksen
ilta-aukiolo 22.5. klo 1618, jolloin myös huonekaluvarasto (Hapelähteenkatu 33) on avoinna.
Näkövammaisten piiri to
19.4. klo 13.
Hyväntuulenpiiri ti 24.4.
klo 12.
Kehitysvammaisten kahvikerho ke 25.4. klo 13.30.
Näkövammaisten piiri to
3.5. klo 13.

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
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Opiskelijat
ja nuoret
aikuiset
Perjantaimessu Tuomiokirkossa klo 19. Messun
jälkeen avoimet ovet Pappilalla, Kuninkaankatu 12.

Kansanlähetyksen
opiskelijatoiminta
Sairaalakatu 11

NahkakaNtiset
Raamatut ja viRsikiRjat
Anna arvostettu, henkilökohtainen
lahja. Tilaa Raamattu kultaisella
nimipainatuksella.

www.kolmekohtaamista.com
Kolme kohtaamista ke
klo 18.

Raamattu RistiiN RastiiN

Kuoroharjoitus ke klo 15.
Raamattuluento su 29.4.
klo 18. Pekka Ryhänen,
musiikki Holopaiset. Keskustelua, sielunhoitoa, iltakahvi/tee. Järj. SRO ja
NNKY.
Vappulaulajaiset ti 1.5.
klo 15 (huom. aika). Kutsuttuja kuoroja, NNKY:n
kuoro, yhteislaulua, virvokkeita.
Perhekahvila ma klo
9.30-12.
Yhteiskristillinen rukousilta ti klo 18.
Israelin ystävien tapaaminen la 5.5. klo 13.

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

KANSAN
RAAMATTUSEURA
Sanan Kulma
Tulliportinkatu 22
www.sana.fi/kuopio
krs-kuopio@sana.fi
p. 0207681660
Kirjanmyyntipiste avoinna pe 13-16 ja tilaisuuksien aikana.
“Kerromme Jumalan
rakkaudesta”- kurssi 4.6.5. Inkilänmäen seurakuntatalolla, Inkiläntie 7.
Kuopion tuomiokirkkoseurakunta ja KRS:n Kuopion työ järjestävät kurssin lähimmäisen kohtaamisesta. Kouluttajana
Marja Mäkelä KRS/EVKO.
Pe 4.5. klo 18; mukana pastori Sari Kärhä, ylistysryhmä Jaspe laulattaa, kahvitarjoilu. La 5.5. klo 9.3016.30 (lounas ja kahvi). Su
6.5. klo 12.30-16.45 (kahvi).
Kurssimaksu 20 € sis. koulutusaineiston sekä lauantain lounaan ja kahvin. Ilmoittautuminen lounasta
varten 2.5. mennessä puh.
0207 681660.

SUOMEN LUTERILAINEN EVANKELIUMIYHDISTYS
Evankelisten opiskelijoi-

Kari Kuronen

Upeasti kuvitettu luku- ja hakuteos
jokaiselle Raamatusta kiinnostuneelle.
Erilaisten hakemistojen avulla etsit
helposti tuttuja raamatunkohtia.
36 €

in
uhel ,
p
a
-01
elev
Palv o klo 18 -03
su-t klo 18 71.
a
pe-l 1019 00
.0
puh

japalvelu avoinna ma, ke,
pe 12-16.
Pienryhmät Lähetyskodissa: Ma klo 9.30 äitilapsipiiri. Ke klo 12 päivähartaus ja kahvihetki, klo
18 nuorten aikuisten Kolme Kohtaamista. To klo 16
sana- ja rukouspiiri parittomina to; klo 18.30 nuorten Nuotta-ilta. La klo 18
Opkon opiskelijailta.
Muualla Kuopiossa: Ti
klo 6 miesten aamupiiri
”matkalla kohti aitoa miehuutta” osoitteessa Kauppakatu 40-42 Namikan tiloissa. Miestenpiiri parillisten viikkojen tiistaina
klo 18.30 Männistön Vanhan kirkon alakerrassa.
Esko Iisalo.
Kuopio:
Kansanlähetyksen lähetyspyhä su 22.4. klo 10
Riistaveden kirkossa. Kirkkokahvit ja lähetystilaisuus. Saarna Elina Karjalainen.
Kohtamispaikkamessu su 29.4. klo 16 Neulamäen kirkossa. Matti Olkkola ”Jumalan kansan koti-ikävä”
Kaavi: Kohtaamispaikka to 26.4. klo 18.30 srktalossa. 1.Joh.3. Elina Karjalainen.
Tuusniemi: Seurat to
19.4. klo 13 Juovesi-laivalla, Tuusniemen satamassa.
Elina ja Simo Karjalainen,
Risto Happonen.
Päivät: Sielunhoitopäivät pe 20.4 - su 22.4. Kuopiossa Inkilänmäen seurakuntatalolla. Opettajina
psykologi Mirja Säiniö ja
psykiatrinen sairaanhoitaja Elisabet Elo.

heljä
eljäN muki
eljä
Heljä Liukko-Sundströmin
teemamukit. Valloittava
uutuusmuki ilmestyy kevään
aikana. 26 € /kpl

Psalmit
Voimasanoja pienessä lippakirjassa,
jonka aukeamat avautuvat yhdeksi
sivuksi. Huippumukava lukukokemus.
Ilmestyy toukokuussa. 10 €

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

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

KUOPION
YMPÄRISTÖN
RAUHANYHDISTYS
Ahmatie 22
Seuroja voi kuunnella
osoitteessa www.kuopionrauhanyhdistys.net
Kevätmyyjäiset la 21.4,
ruokailu klo 16, myyjäiset klo 17.
Seurat su 22.4 klo 15.
Seurat ke 25.4 klo 18 Petosen srk-talolla.
Seurat to 26.4 klo 13.30
Vehmersalmen palvelukeskuksessa.
Seurat la 28.4 klo 19.
Seurat su 29.4 klo 15.
Seurat su 29.4 klo 15 Siilinjärven srk-talolla.
Seurat ke 2.5 klo 10.45
Tuusniemen palvelukeskuksessa.
Lauluseurat ke 2.5 klo 19.

SUOMEN
RAAMATTUOPISTO
Pienryhmät: Sanasta
suuntaa elämään -raamattupiiri ti klo 18.30
osoitteessa Jaakkonen, Pitkäsiima 15, Petonen. Tied.
Merja-Riitta, puh. 040 557
3285. Keskusteleva raamattupiiri ti klo 16 Kuopion NMKY:llä, Kauppakatu 40-42. Tied. Rauno, puh. 044 290 2450, tai
Jouko, puh. 050 577 3780.
Raamattuluento Roomalaiskirjeen luvuista 15
ja 16 Kuopion NNKY:ssä
su 29.4. klo 18, opettajana
Pekka Ryhänen.

PIPLIASEURA

SEIJA RYTKÖNEN

den kotisivuosoite on
www.sley.fi/eo/html/fi/
kuopio.html
SLEY:n Itä-Suomen piirin työntekijä on Johannes Häkämies, p. 0503212938, johannes.hakamies@ sley.fi

Raamattumeditaatio
Mummon mökissä 24.4.
klo 18.
Retki Turkuun. Suomen
pipliaseura täyttää tänä
vuonna 200 vuotta. Suunnittelemme bussimatkaa
juhliin Turkuun 26.–27.5.
Ennakkoilmoittautumisia
ottaa vastaan Elsa Tenhunen, puh. 0400 894 888.

HERÄTTÄJÄYHDISTYS
Kuninkaankatu 22
Toimisto avoinna ke klo
10-13.
Virsituokio ke klo 11-12.
Seurat to 26.4. klo 18 Keskusseurakuntatalolla kerhohuone Samulissa.
Kevätseurat to 10.5. klo 18
Keskusseurakuntatalolla.
Kevätveisuut Helatorstaina 17.5. klo 18 Päivärannan
kirkolla.
Herättäjäjuhlamatka Isokyröön 6.-8.7. Lähtö pe
6.7. klo 9.15 Puijon kirkolta ja Maljalahdenkadulta
klo 9.30. Paluu sunnuntaina
päätösseurojen jälkeen. Majoittuminen Härmän 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.

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

Eeva-Riitta Kuhmonen kaunistaa Päivärannan kirkkoa kesään asti. Viimeistä
messua kesäkuun 10. päivänä.

Myytävissä kiinteistöissä
toimintaa elokuulle asti

S

eurakunnallinen toiminta Kuopion
seurakuntayhtymän myyntiin tulevissa kiinteistöissä lopetetaan elokuun lopussa.
Myynnissä ovat Inkilänmäen seurakuntatalo, Päivärannan seurakuntatalo, Kaavin seurakuntatalo, Penkereen leirikeskus,
Kaavin leirikeskus, Pajulahden kesäkoti, Juankosken virastotalo, Vehmersalmen
pappila ja Vehmersalmen rivitalo.
Vehmersalmen pappilan vuokrasopimus kansanedustaja Kimmo Kivelän
kanssa päättyy puolen vuoden kuluttua
sen jälkeen, kun pappilasta on esitetty hyväksyttävä ostotarjous.
Kettulan seurakuntatalossa toiminta jatkuu asemakaavan valmistumiseen saakka.

Syvänniemen pappilan myynti käynnistetään myöhemmin. Vuokrasopimus siellä on
toistaiseksi tehty kaupungin kanssa.
Kiinteistöt ovat arvioineet kiinteistövälittäjät Jouko Leinonen ja Esko Määttälä.
Myynti annetaan erityiskohteiden myyntiin erikoistuneille välitysliikkeille.
Kiinteistöistä luopuminen tuo seurakuntayhtymälle säästöä noin 500 000 euroa vuodessa.
Krematorion laajennuksen kokonaisurakka päätettiin antaa Lyytinen & Pojat rakennusliikkeelle. Krematorion laajennukseen ja uuden uunin rakentamiseen
on tälle vuodelle varattu miljoona euroa. Tuhkahautausten suosio kasvaa myös
Kuopiossa koko ajan.

✚✚ Piispa Wille Riekkinen myönsi arvonimiä
tuomiokapitulin juhlaistunnossa viime perjantaina. Rovastin arvonimen saivat notaari Marja-Sisko Aalto sekä diakoniajohtaja Seppo Marjanen Kuopiosta.
✚✚ Raamattuaiheisen tietokilpailun Raamattuvisan finaali järjestetään tämän viikon lauantaina Helsingissä. Valtakunnallinen
5- 6-luokkalaisille suunnattu kilpailu juhlii samalla 20-vuotissyntymäpäiväänsä. Raamattuvisa tukee koulujen uskonnon- ja äidinkielenopetusta ja kasvattaa varhaisnuorten
Raamatun- ja kulttuurintuntemusta.
Kisan järjestävät yhteistyössä Opetushallitus, Kirkkohallitus ja Kirkkopalvelut.
✚✚ Vähintään yksi kokonainen raamatunkirja on käännetty 2538 kielelle. Tällä hetkellä Uusi tai Vanha testamentti on saatavissa
1240:llä ja koko Raamattu 475:llä kielellä. Maailman kielten lukumääräksi arvioidaan 6000–
7000 kieltä. Raamattu Suomen Suvulle -hankkeessa 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 kirkkojen kokonaisjäsenmäärän kasvun syynä on
afrikkalaisten ja aasialaisten luterilaisten kirkkojen kasvu. Sen sijaan luterilaiset kirkot menettävät väkeä niin Euroopassa, Pohjois-Amerikassa kuin Etelä-Amerikassakin.
✚✚ Suomen sosiaalifoorum kokoontuu Helsingissä ensi viikonloppuna. Avajaisiin osallistuu
piispa Irja Askola. Occypy demokratia -yleisteemaa käsitellään kymmenissä seminaareissa. Usko ja uskonnot ovat esillä muun muassa
seminaareissa, joissa kysytään, mihin uskonnonvapautta tarvitaan, millaisia tulkintoja eri
uskonnoilla on köyhyydestä, mistä uudet hyvinvoinnin mittarit, mikä edistää eri kulttuurija uskontotaustaisten ihmisten rinnakkaiseloa?

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!

Kaikkea maan ja taivaan väliltä.

Kirkon Ulkomaanapu

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

1990

Anna-Mari Kaskinen, Minna L. Immonen

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

1990

1190

KIRJAPAJA

19,90 (23,90)

Paul Lawrence

Raamatun Atlas
Todellinen aarreaitta jokaiselle
Raamatun historiasta, maantieteestä ja arkeologiasta
kiinnostuneelle. Mukana
96 karttaa ja 143 upeaa
värikuvaa.
UUSI TIE
19,90 (35,00)

MYYMÄLÄ: HIETALAHDENRANTA 13, HELSINKI

Wille Riekkinen

Ilveilijän toinen
hartauskirja

2800
VUOH

Ytimekkäät hartaustekstit puhuttelevat
ANNA hiljentymään.
TÄNÄ JOULUNA LAHJA,
lukijaa ja auttavat
JOKA AUTTAA KEHITYSMAISSA ASTI!
Ne myös Tee
kyseenalaistavat
totunnaisuuksia
lahjatilauksesi verkossa www.toisenlainenlahja.ﬁ
tai puhelimitse 020 787 12 01
– lämmintä huumoria
unohtamatta.
WSOY
28,00 (31,00)

AVOINNA: ma–pe 9–17

1970

I

puh. 020 754 2350

Jaakko Löytty, Mika Nuorva

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

www.sacrum.fi
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viikon valinta

ristivetoa

pitää saada itse avata novellit.

Katse kuuluu
elämään

Esikoisnovellisti yllättää
– Minulta julkaistaan novellikokoelma, kuopiolainen Saija
Nissinen (s.1963) puolihuolimattomasti sanoi viime syksynä.
Enempää ei asiasta puhuttu, eikä puhutakaan ennen
kuin toukokuussa pääsemme
yhdessä ääneen. Elokuvakeskuksen (ISAK) toiminnanjohtaja Nissinen on työparini ja
tiedän hänet kovaksi lukijaksi, mutta oma teos yllätti. Ehkä Sitomisen taito ja muita novelleja yllätti monet muutkin?
Nissinen tiedetään kuunnelmakäsikirjoittajaksi. Kuunnelmien kirjoittaminen on hionut dialogin taitoa. Napakkaa
ja selittelemätöntä.
Psykologisia dekkaritarinoita kirjoittanut Nissinen lataa dekkarin aineksia joihinkin
novelleihinsa, kuten Linna meressä -osaston ainoaan novelliin Kättes suojaan.
Muut yhdeksän novellia
ovat Maa jonka tahdot -osastossa. Naisten kesä -novelli näyttää Nissisen humoristisen puolen.
Novellin tunnelma voi sykkiä myös Nuoren kapinallisen
tahtiin. Joskus yllättävä seikka
keikauttaa asiat nurin, ei kuitenkaan vanhanaikaisesti loppukoukulla. Faarao-novellisankari unelmoi suuria, mutta
hän sotkeutuu omaan näppäryyteensä.
Nissisen kieli on täydellistä,
ja novellit kestävät monta lukukertaa. Taidokkaasti sidottu
paketti, joten jokaisen lukijan

Hektinen tekeminen on hyvä
säännöllisesti korvata olemisella ja siunauksessa lepäämisellä, Raili Gothóni kirjoittaa
Kosketuksia-teoksessaan. Teologian tohtori Gothóni työskentelee käytännöllisen teologian professorina Helsingin
yliopistossa. Sairaalateologin
kokemus näkyy hyvällä tavalla tekstissä.
Gothóni käyttää ruumissanaa mieluummin kuin kehoa. Keho on enemmänkin
kuori, ja Raamatussakin puhutaan ruumiista.
Paljon tuttua kirjassa on,
mutta koskaan meitä ei liikaa
muistuteta yksinäisyyden epäoikeudenmukaisuudesta. Jokainen ihminen tarvitsee toisen ihmisen kosketusta ja
keskustelua.

Katse kuuluu elämään ja
katseen puute tekee näkymättömäksi. Elekielestä ei pidä lukea liikaa, sillä ruumiinkieli on
kulttuurisidonnaista.
Konkreettinen kosketus on
vauvan elinehto, ja ilman kosketusta lapsen kehitys häiriintyy. Kosketus on aina viesti, se
lähtee jo tervehdyksestä. Pahasta kosketuksesta; perheväkivalta ja seksuaalinen väkival-
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Kuopion ja
Siilinjärven
seurakuntalehti.
99. vuosikerta.
Seuraava numero ilmestyy 2.5.

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

SEIJA RYTKÖNEN

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

ta, on sanottavaa paljon.
Kirjassa ollaan myös hengellisyyden äärellä. Pyhän kosketus 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 huolettomuudesta: ”Katsokaa taivaan lintuja”. Varsinkin näin kevään aikana voisi Jeesuksen kehotusta
muuntaen kehottaa: ”Kuunnelkaa 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 äänessä. Suomalais-ruotsalaisella
yhteistyöllä tehty kokonaisuus
sisältää hyvällä kuvituksella varustetun kirjan sekä samoihin kansiin liitetyn äänilaitteen, jolla voi kirjan kuvia
ja tekstiä tarkkaillessa kätevästi kuunnella kyseisen linnun ääntä.
Lintujen äänimaailma on
rikas ja moni-ilmeinen. Kutsuäänillä linnut ottavat yhteyttä saman lajin eri yksilöihin. Yhteysäänillä pidetään
yhteyttä saman parven muihin yksilöihin.
Varoitusäänillä linnut varoittavat uhkaavasta vaarasta
pesän lähettyvillä. Pesässä olevat poikaset päästävät puolestaan kerjuuääniä ruokaa halutessaan. Tikanpojat omaavat
varsin kuuluvan kerjuuäänen,
joka jatkuu läpi päivän. Keväisin tikat rummuttavat usein
valopylväissä.
Linnut äänessä -teos tarjoaa virkistävän ja kohtuullisen
helpon matkan myös sellaiselle, joka ei ole lintujen äänimaailmasta lainkaan perillä.
Jan Pedersen – Lars Svensson:
Linnut äänessä.
192 s. Tammi 2012.

RISTO KORMILAINEN

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

Elämän messun ja 100Titanicin tekijät
pastori Heikki
Hyvärinen
(vas.), taiteilija Ulla Remes
ja kanttori
Joona Saraste.

Elämän messu soi
ikävää ja toivoa
Erilainen, koskettava ja hätkäyttävä.
Näinkin messun
voi tehdä.

K

anttori Joona Saraste nousee hiukan hämmentyneenä
ottamaan vastaan suosionosoituksia. Mutta kun loppua taputuksista ei tule, on
asetuttava jäävuoren eteen.
Puolitoista vuotta on takana. Suunnittelua, työtä ja ennen kaikkea uskoa
siihen, että suurprojekti toteutuu. Totta puhuakseni, uskokin oli suunnittelijoilta ajoittain mennä. Tämän vakuuttaa
myös pastori Heikki Hyvärinen, Titanicin pappi.
Viime sunnuntain ilta oli vakuuttava
näyttö siitä, että onneksi toivo kantoi loppuun asti. Yhteistyö ja ryhmähenki kiteytyivät lämmittelyn jälkeen tuottamaan
erilaisuudessaan vaikuttavan messun.
Se oli MissaVitae, Elämän messu. Täpötäydessä Puijon kirkossa.

Tuo pelastusvene
on minulle
Sata vuotta sitten Titanic törmäsi jäävuoreen. Turmassa kuoli 1517 ihmistä.
Kuoleman todellisuus on läsnä messussa alusta alkaen. Missa Vitae on kerroksellinen messu tästä ajasta ja tulevasta. Murhenäytelmän myötä se herättelee
kysymyksiä kirkon tilasta.
Näinkö sekava kirkkomme tila on,
kuiskaan vieruskaverille kun kirkkotila
soutaa, huopaa ja huutaa. ”Paljon sekavampi”, hän vastaa.
Laiva keikkuu. Tuolta tulevat yhdet,
jotka huutavat: ”Jeesus pelastaa. Jeesus
pelastaa.” Tuossa hiljainen rukouslaulun
ryhmä. Kolmannelta kulmalta alkaa soida körttivirsi. ”Tuo pelastusvene on minulle”, muuan ärjyy.
Messun vahvuus ovat kuorot: kirkkokuoro, Verso, Päivärannan lauluryhmä, Päivärannan lapsikuoro, rukouslauluryhmä,

Vox Nova sekä kanteleorkesteri Piekka.
Kun pappi (Heikki Hyvärinen) tulee
laivalle, hän nousee penkille ja saarnaa.
”Kerran on kaikkien kumarrettava päämme Jumalan edessä. Jokainen olemme
kurottaneet ottamaan hedelmää kielletystä puusta.”
Luomiskertomuksen tekstit ovat messun kantavina raamatunkohtina.

Käyn kohti sinua,
oi Herrani
Harvoin olen nähnyt messussa näin paljon kyynelehtiviä kasvoja.
”Olen huomenna lähdössä matkalle.
Siksi halusin tulla tänä iltana tänne”, sanoo Kaija Hämäläinen kuulemastaan ja
näkemästään kosketettuna.
Messussa astutaan laivaan, törmätään
jäävuoreen, pastori antaa uskon vahvistusta, pelastettujen yhteys näkyy ehtoollisella, toivona iankaikkisesta elämästä.
”Alkuun olisin kaivannut jotain selitystä messun juonesta”, Juhani Laurinkari 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” puhuttelevat syvimpiä tuntoja ja ikävää.
Savon murremestari Irja Turusen sanoittama Titanic –hymni messun loppuosassa on yksinkertaisuudessaan vaikuttava. ”Ne sanat vain tulivat”, Turunen
sanoo. Tuskin hän itsekään veisuuta itkemättä kuunteli.
”Jäävuori julma hirmuinen, katkaisee
laivan kaunoisen. Ei ihmisvoima mitään
voi, murhetta muiston hymni soi.”
”Vain Herra Jeesus armossaan, vie kotiin uuteen turvaisaan. Kun tuskan huudot raukeaa, niin taivaan portit aukeaa.”
Kevätillassa Puijon kirkko soi iloa ja
taivaan ikävää. Seinälle nostettiin pelastusrengas.
LAHJA PYYKÖNEN
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LEA LAPPALAINEN

N

äin sanoi pastori Satu Väätäinen palmusunnuntai-illan
kuoromessussa Muuruveden
kirkossa.
Väätäinen sivusi saarnassaan Muuruveden alueseurakunnan jumalanpalvelusajankohtaa, joka osuu keskelle
maitotilojen navetta-aikaa.
”Tällä tavalla tahtomatta on monelta
muuruvetiseltä estetty pääsy Herran temppeliin. Nyt olisi korkea aika saada tähän asiaan muutos.”
Muuruveden kirkko aiotaan sulkea ensi talven ajaksi, mikä on historiallista. ”Kirkko
itse lukitsee kirkkonsa, ja jättää sen tänä yltäkylläisyyden aikana kylmilleen.”
Väätäinen, joka siunattiin messussa aluepapin määräaikaiseen tehtävään, haastoi
seurakuntaa ”vähän protestoimaan”.
”Emmekö osoittaisi, että täällä pienellä maalaispaikkakunnalla on vielä jotakin pyhää.”

Pastori Satu Väätäinen siunattiin
palmusunnuntaina muuruveteläisten
määräaikaiseksi papiksi. Mikko Huhtala siirtyy Muuruvedeltä Kaaville.

”Mitä on tämä köyhyyspuhe?”

Kahvipöydissä seurakuntatalolla sulateltiin saarnaa. Muutamia se harmitti, mutta ei
kaikkia.
”Reipas puhe”, Marjukka Heinänen Juankoskelta sanoi. ”Mahtaisiko adressi auttaa
pitämään kirkon auki, kun päätökset on jo
tehty?”

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

Ja papit tulivat ja paavit
joka sanasta tappelemaan
minkä lyhyellä tielläsi lausuit
lapsille kuohuvan maan.

Vain yksinkertaiset sielut
ja poikkeukselliset,
kunis nousivat katedraalit
kaikenkorkuiset.

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

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 perustehtävästään?”
Pentti Rissanen Juankoskelta muisteli 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 Marika Hyvönen kuuntelivat suurkuoroa. Tyttöjen Kirsi-äiti laulaa Riistaveden kirkkokuorossa. ”Olisi mukava viettää täällä joskus
omia häitä”, Pauliina sanoi.
Messukahveilla hyvästeltiin myös Muuruvedeltä Kaaville siirtyvä pastori Mikko Huhtala.
”Jos pappi ei kalasta, hän ei täällä kauan pysy. Sinä tulit verkot mukanasi ja viivyit
yhdeksän vuotta”, Veikko Karhunen kiitti Huhtalaa.
”Aluepapin vastuu päättyy, ystävyys ja lähimmäisyys jatkuvat”, Huhtala vastasi.
Hänet muistetaan vielä pitkään diakonisesta työotteestaan. Ei ollut niin kurjaa kulkijaa, jolta hän ei olisi ehtinyt kysyä, mitä sinulle kuuluu.
LEA LAPPALAINEN

JARI PIIKKI/KUVAKOTIMAA

Ei ollut vielä karttaa

NILS FERLIN
Suom. Anna-Maija Raittila

kissa pöydälle

Kuka on suurin, se suurin

P

iispa Wille Riekkisestä kulkee monta
tarinaa.
Tässä yksi niistä. Se sattui Suonenjoen herättäjäjuhlilla vuonna 2003.
Median infossa pöydän takana istuivat
vierekkäin Jaakko Elenius ja Wille Riekkinen.
Kinastelivat hyväntahtoiseen tapaansa, kummat ovat parempia pohjalaiset vai savolaiset.
Riekkinen: ”Pohjalaiset sanovat, että ovat
käyneet kuussa. Mitä tuokin on muka olevinaan? Todistettavat tietolähteet kertovat, että
Losomäen Einari Kiuruveeltä on parraana heinäaikana kaks viikkoo muanna auringossa.”
Nyt kaskuilut sikseen ja vakavoitukaamme.
Juohtui mieleen keskustelu kahden vapaaehtoisen kanssa. Äijät olivat työlääntyneet siihen,
että kirkon vapaaehtoistoiminnassakin he ovat
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Naapurin
monet kasvot

Lypsyaika rytmittää
elämää Muuruvedellä
”Kirkon alttari on
ainoa pyhä pöytä
tässä maailmassa.
Sen kuuluu olla
ja pysyä auki.”

&

törmäneet jäävuoreen, kateuden ja suuruuden
henkeen. Jos on ollut pomo työelämässä, haluaa
pomottaa myös vapaaehtoishommissaan niitä
vähimpiä. Ukot toivoivat sitä, että työntekijät olisivat enemmän mukana vapaaehtoisten kanssa,
kouluttamalla ja opastamalla.
Vapaaehtoistyö on kirkolle niin tärkeä homma,
että kaunat, kateus ja kilpailun henki pois tykkänään. Mitä olisi tullut vaikkapa viime sunnuntain
kirkkokahvituksesta Tuomiokirkon mäellä ilman
Mummon Mökin punapaitaisia leidejä.
Kun ollaan ihmisiä, särmät särähtelevät. Silloin kannattaa muistella, mitä varten hommissa
ollaan. Vapaaehtoistoiminnan tarkoituksena on
tuottaa iloa itselle ja hyvinvointia toisille. Jumalan kunniaksi.
LAHJA PYYKÖNEN

V

iipurilaissyntyinen tätini
kalpeni, kun kerroin, että
aion opiskella lukiossa venäjää. Ja Anna-mummo, Kurkijoelta, huudahti kauhistuneena: ”Miun vunukka!”
Muutamaa vuotta myöhemmin
molemmat evakot kävivät minua katsomassa sekä Moskovassa että Leningradissa. Hyvin maistui venäläinen kulttuuri ja kulinarismi heillekin.
1980-luvun Venäjän – siis Neuvostoliiton – katuilme oli iloton. Loppumattomat
tummien pomppien jonot metron liukuportaissa. Joulun lähestymisen tunnisti
siitä, että nuttujen kainaloissa oli pienet
joulukuuset. Ylellisyyden huippua edusti
katukioskista löydetty tumma suklaalevy tai vahvan teen kanssa
nautittu rahkapiirakka.
Vaikka neuvostoideologia
tasapäisti, typisti
ja turmeli paljon, hengen – ja
Hengen – paloa
se ei sammuttanut. Muistan
balettielämykset Bolshoissa ja
Mariinskissa ja
venäläisen kirjallisuuden lumon.
Tunnistan Aivazovskin meritaulun yhä, kun sellaisen näen.
Muistan jumalanpalvelukset täpötäydessä baptistikirkossa. Se oli tiheänä kosteitten talvivaatteitten ja vainotun elämän painosta.

”

Mitä
tapahtui, kun
kommunismi
korvattiin
kapitalismilla, ja kristillisiä arvoja
löytyy enää
Tolstoin romaaneista.

Tätä taustaa vasten näillä nurkilla nähdyt venäläisturistit ovat toiselta planeetalta. Mistä tuli tuo vauras ja vaativainen elämäntyyli? Katumaasturit, minkkiturkit?
Mitä tapahtui, kun kommunismi korvattiin kapitalismilla ja kristillisiä arvoja
löytyy enää Tolstoin romaaneista?
Siitä voisi kertoa pietarilainen yhdentoista hengen perhe, joka asuu rähjäisessä
vinttikomerossa vuotavan katon alla –
mummo, kolme psyykkisesti sairasta lasta
puolisoineen, viisi lastenlasta. Pelottavinta on, että niissä oloissa toivo kuolee.
Venäjä on yhteiskuntana kovien arvojen maa mutta sama ei onneksi päde
yksittäisiin ihmisiin. Vielä on niitä, jotka
jaksavat etsiä pudokkaita, noukkia turvaan, opettaa arkea. Vaikka lastensuojelun työntekijöitten palkat ovat pienet
ja työtä on lohduttoman paljon, vielä on
sydämiä ja sylejä, jotka eivät ohita pienimpien hätää.
He eivät vain
jaksa ilman
meitä.
HELENA
KANTANEN
www.pietarinkatulapset.fi

Palstalla kirjoittavat vuorotellen
yliopistonlehtori Helena Kantanen Kuopiosta
sekä toimittaja Janne Villa Helsingistä.
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Ravitseva jumalanpalvelus
mykisti Amerikan matkalaisen
”Vuosi ulkomailla
niputti perheen
yhteen uudella
tavalla.”

E

nsimmäisenä iloisenvärisestä kassista tulee esiin ristinmuotoinen
kakkuvuoka. Sitten muhkea juutalainen keittokirja, hauskoja seurakunnan postikortteja ja presbyteeriseurakunnan esite.
Tuliaisia rapakon takaa esittelee Kallaveden kanttori Mari Vuola-Tanila.
Perheen lennätti vuodeksi Yhdysvaltojen Massachussettsiin aivotutkija Heikki Tanilan tutkimustyö.
”Meitä valmistettiin sisäisesti matkaan pari
vuotta”, Mari Vuola-Tanila kertoo.
Lähtöhalu poltteli, mutta lopullinen päätös vaati keskusteluja myös teini-ikäisten lasten
kanssa.
”Kun ovi avautui, koimme johdatusta käytännön asioissa pienintä yksityiskohtaa myöten. Vaikka muutot olivat työläitä, ne olivat vaivan arvoisia.”
Kuopioon löytyivät hyvät vuokralaiset ja opiskelujaan aloittavalle, Suomeen jääneelle esikoiselle paras mahdollinen tukiperhe.
Kirkkomuusikko kertoo nauttineensa täysin
sydämin tauosta. Perillä hän omistautui pyörittämään taloutta. Sai myös hyvällä omallatunnolla
olla perheen äiti ja antaa aikaa pesueelleen sekä
osallistua täysillä seurakunnan toimintaan.
”Vaikka toisella silmäkulmalla tarkastelin asioita ja ilmiöitä myös ammatillisesti.

Kotona kaikki alettiin nollasta
Bostonin kaupungissa asetetuttiin asumaan
Newton-nimiseen kaupunginosaan.
”Nautin monikulttuurisuudesta ja vanhoista
koristeellisista puutaloista. Kadulla ja ruokakaupassa puhuttiin englannin lisäksi kiinaa, venäjää ja hepreaa, koska kaupungissa on paljon juutalaisia.”
Omassa kodissa kaikki aloitettiin nollasta,
veitsen ja haarukan hankkimisesta. Tilapäiskoti oli asumismukavuudeltaan Suomen kotia vaatimattomampi, mutta se otettiin sopeutumisen
oppikouluna.
Ilonaihe äidille oli, kun molemmat lapset löysivät paikkansa, saivat pedagogisesti taitavat ja
kannustavat opettajat ja ystäviä.
”Uskon, että vuosi oli heille iso pääoma.”
Mari Vuola-Tanilalle asuminen maailman yk-

Amerikantuliaiset:
juutalainen keittokirja
ja ristinmuotoinen
kakkuvuoka.
kuva: Timo Hartikainen

kösvaltiossa oli jo kolmas kerta. ”Lyhyt aika, mutta sukelsin oitis syvälle.”
Ainoa kivulias hetki oli, kun piti ajatuksissaan
ryhtyä valmistautumaan paluuseen.
”Juuri kun sosiaalinen elämä kukoisti, vierailimme naapureissa ja seurakunta oli tullut läheiseksi.”

Jos et saa huippuarvosanaa
Yhdysvallat on pitkään ollut talouden suurvalta. Kaikkialle ulottuva ankara kilpailu näkyi myös
väliaikaisasujille.
”Monet vanhemmat olivat huolissaan, miten
ja mistä koota lapsille opiskelurahat huippuyliopistoihin”, Mari Vuola-Tanila kertoo.
Amerikkalaisten rinnalla paikasta korkeakouluissa kilpailevat kurinalaiset aasialaiset, jotka
ovat valmiit mihin uhrauksiin tahansa hyvään
aseman pääsemiseksi.
”Mieheni kertoi aasialaisisästä. Tämä saattaa
sanoa lapselleen, että jos et saa kokeesta huippuarvosanaa, poltan pehmolelusi.”
Massachussettes on varsin vapaamielinen valtio verrattuna esimerkiksi raamattuvyöhykkeen
valtioihin. Kirkko muutetaan taidekeskukseksi ja
toinen on vuokrattavana.
”Moni kristitty joutuu kilvoittelemaan siinä,
miten elää kristittynä maallistumisen ja kaupallisuuden paineissa.”

”

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

Mari Vuola-Tanilan mukaan perhe-arvot näyttävät pitävän pintansa. Perhe perustetaan monesti myöhään, kun ensi on hankittu ammatti ja koti.
”Puolisoni 40 täyttänyt tutkijakollega oli vastikään tullut isäksi.”

Hyvä on kierrätystä varten
”Jos olisin voinut tuoda Suomen jotakin aineetonta, olisin tuonut myönteistä ilmapiiriä”, Mari
Vuola-Tanila sanoo.
Suvulle lähettämässään kirjeessäkin hän kuvasi, kuinka positiivisuus on arvokkain, ihmistä lataava luonnonvara.
”Eikä se ole keneltäkään pois. Yhdelle ihmiselle tuleva hyvä leviää perheeseen ja koko yhteisöön. Hyvä on sitä varten, että se pannaan kiertoon.”
Jokainen amerikkalaisessa seurakunnassa vieraillut tietää, että maan tapa on osoittaa lämmintä vieraanvaraisuutta jopa satunnaisille kävijöille, saati asumaan tulleille.
”Koimme, että meitä rakastettiin ja autettiin
kaikin tavoin”, Mari Vuola-Tanila sanoo.
Kotiseurakunnaksi muodostui presbyteeriseurakunta, joka kuuluu reformoituun kristinuskon
haaraan.
Heti ensimmäinen jumalanpalvelus puhutteli papin tytärtä.
”Saarna oli mykistävän hyvä, hengellisesti ravitseva, kuin raamattutunti.”
Jumalanpalveluksia oli sunnuntaina kaksi peräkkäin, ensin vauhdikkaampi musiikkipainotteinen ja sitten perinteisempi.
Löytyi myös pariskuntien raamattupiiri ja kahden vetäjän naisten raamattupiiri, jossa tutkittiin
Jesajan kirjaa.
”Tuli tuntu, että jos haluaa juurtua seurakuntaan, jumalanpalvelus ei riitä. Raamattupiirit ja
muut pienryhmät olivat hautomoja, joissa jaettiin 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

