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KIRKKOPÄIVÄT

Ajankohtaista

Maistiaisia jo tulossa
Toukokuun kirkkopäivät
tarjoaa maistiaiset Tuomiokirkossa huomenna.

K

uopion Kirkkopäivät (17. -19.5.) ovat viimeistelyjä vaille valmiit. Kaupunkiin odotetaan noin 30
000 tilaisuuskävijää. Kirkkopäivien pääpaikkana
on Kuopion Musiikkikeskus.
Uutta kirkkopäivillä on se, että ohjelma leviää kaupungille varsinkin lauantaina. Silloin kirkkopäiviin ei voi
olla törmäämättä torilla, Piispanpuistossa sekä kaduilla.
Kirkkopäivillä on myös oma katujuna.
Yhteisvastuukeräyksen ja Ilta-Sanomien järjestämä valokuvauskilpailu tuottaa kuvia aiheesta ”Millaista on olla
vanha?”. Näyttely kiertää Kuopion torilla, jossa perjantaina 17.5. klo 10 on Rollaattoriralli, hyvänmielenosoitus ihmisarvoisen vanhuuden puolesta.
Entisillä seurakuntanuorilla on loistotilaisuus kuulla kymmentä tunnettua gospelartistia yhdessä. Jaakko
Löytty, Pekka Simojoki, Tarvo Laakso, Jouko Mäki-Lohiluoma, Anna-Mari Kaskinen muiden muassa esiintyvät
Musiikkikeskuksessa perjantaina 17.5. klo 19. Se on entisten nuorten sävellahja.

Saarnasaunassa tarvitaan heittäytymistä. Puhujat saavat aiheen, ja jokainen heittää löylysaarnansa kylmiltään.
Nyhjää siis tyhjästä. Saarnaajina ovat mm kirvespappi
Markku Suokonautio, savon murteesta tunnettu pastori
Raili Pursiainen sekä kisapappi Leena Huovinen.
Lauantai on Riemua Piispanpuistossa: pelejä, keppihevosia, tarinateltta, nikkaroinita ja kirpputoria. Siis lasten
ja perheiden festarit. Laula ja leiki lasten virsi. Myös koko
perheen konsertti siellä.
Tämä kannattaa muistaa. Minun tieni Kristuksen seuraajana lauantaina 18.5. klo 16 Musiikkikeskuksessa. Eri
tavalla ajattelevat kristityt kohtaavat ja jakavat oman tarinansa. Tilaisuuteen osallistujille tiedoksi: ei virkatunnuksia.
Sunnuntaina on sitten messua monenlaista: Elämän
messu, Salvadorilainen kansanmessu, partiomessu, Kansanlaulukirkko, Maailmojen messu. Ja Tuomiokirkon mäellä Enkelilounas, lihakeittoa arjen enkeleille.
Aamen.
LAHJA PYYKÖNEN
Kirkkopäivien maistiaiset Tuomiokirkossa torstaina 11.4.
klo 19. Tanssiteatteri Minimi, muusikot Popo Salami ja
Jarkko Maukonen. Tuomiorovasti Ilpo Rannankari siunaa
vapaaehtoiset kirkkopäivätyöhön.

Kuopiolaisille on tulossa antoisa viikonloppu kirkkopäivien
aikaan toukokuussa. Heittäydy mukaan.

pysäkillä

Rikkaaksi vuorovaikutu
Perheen arki haastaa
aikakäsityksen. Osallisuutta kasvatetaan
vuoroin vaikuttamalla.

”L

apsiperheiden arki on aina ollut kiireistä. Ilman
muuta. Muutoksessa aika
ja kiire korostuvat.” Enemmän vaatetta, enemmän
ruokaa, enemmän lapsen
tarpeita. Siilinjärveläinen
lasten- ja nuorisopsykiatrian erikoislääkäri Pirjo Ojala tarkkailee perheitä 30-vuotisen uransa
perspektiivistä.
”Lapsissa on jotain aivan erityistä. Heistä saa
voimaa. He tuovat siunauksen ja rikkauden.”

Luomuverkko on ykkönen
”Parhaan kasvutuen lapsi saa luomuverkostosta:
perheeltä, suvulta ja naapureilta.”
Luomua on katsoa lähipiirin lasta vanhempien
kauppa- tai lääkärireissun ajan ja olla tavoitettavissa. Vasta lähipiirin jälkeen tulevat muut. ”Neuvola, terveydenhuolto, lastensuojelu”, Pirjo Ojala luettelee lapsen suojelijoita ja vanhempien tukijoita.
”Lain mukaan lastensuojelussakin on ensisijaista
vanhemmuuden tukeminen”, Ojala korostaa.
Vanhemman kokemaa osaamattomuutta
Ojala katsoo eri suunnista: ensiksi ajankäytöstä
ja voimista, toiseksi keinoista, kolmanneksi halusta.
”Kun vanhemman voimat ovat väliaikaisesti vähissä oman sairauden tai työn vuoksi, tärkeintä on arjen konkreettinen apu”, Ojala viittaa
luomulähimmäisiin. ”Kun on keskustelun aika,
mietitään yhdessä, miten arjen kuormaa vähennettäisiin.” Hätiin voi tulla tukihenkilö, -perhe tai
perhetyön ammattilainen, vaikka seurakunnasta.
”Jos vanhempi on keinoton, koko perhe voi
tulla terapiaan, jossa kuullaan kokemuksia yli
sukupolvien. Erityislapsen perhettä me terveydenhuollon väki autamme ongelmien tunnistamisessa ja kohtaamisessa.”
”Sitten ovat ne vanhemmat, jotka eivät kykene vanhemmaksi, eivät halua olla vanhempia

KYSin lasten- ja nuorisopsykiatrian erikoislääkäri Pirjo Ojala selvittää perhearkea leikkimällä.
”Muumimamma on mainio aikuisen malli: tukee ja ajattelee kannustavasti.
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pääkirjoitus
piispa antaa seurakunnille yhdeksän kuukautta aikaa laatia ”luonnollinen synnytys” eli raportti
toiminnastaan. Tällöin myös työyhteisön ongelmiin päästään piispan mukaan kiinni.
✚✚ ”Mitä hyödyttää mennä
kuuntelemaan ongelmia, jos niiden ratkaisemiseen ei jää aikaa”,
piispa Jolkkonen sanoo. Hänen
mielestään seurakuntarakenteiden kanssa näprääminen saa nyt
jäädä taka-alalle.
✚✚ Kapkaupungin emerituspiispa Desmond Tutu on saanut
vuoden 2013 Templeton -palkinnon. Noin miljoonan punnan
suuruinen palkinto jaetaan vuosittain henkilölle, joka on toiminnallaan ja näkemyksillään nostanut esiin elämän hengellistä
ulottuvuutta.
✚✚ Maaliskuussa työnsä aloittanut paavi Franciscus on lyhyessä ajassa kaksinkertaistanut
Twitter –seuraajiensa lukumäärän. Edellinen paavi kokosi Twitterissä noin 2,5 miljoonaa seuraajaa. Telegraph -lehti kertoo,
että Franciscuksella on seuraajia
jo yli viisi miljoonaa.

TIMO HARTIKAINEN

✚✚ Eutanasiaa kannattaa kolme neljästä suomalaisesta, kertoo Helsingin Sanomien teettämä
tutkimus. 74 prosenttia vastasi myöntävästi kysymykseen, tuleeko potilaalla, jolla on parantumaton tai kuolemaan johtava
sairaus olla mahdollisuus saada
kuolinapua. Myönteisimmin kuolinapuun suhtautuivat 18 – 24 –
vuotiaat. Heistä 81 prosenttia oli
kuolinavun kannalla.
✚✚ Oulun ev.lut. seurakunnat
aloittavat tänään uudenlaisen
keskustelusarjan ”Pappien agnostikkoillat”. ”Tarkoituksemme on
viestiä siitä, että annamme tilaa
keskustelulle sen sijaan, että olisimme heti kärkeen tarjoamassa valmiita näkemyksiä,mme”,
sanoo yksi alustajista, pastori Steven Naatus. ”Me vain asetumme näiden kysymysten äärelle.”
✚✚ Piispantarkastukset muuttuvat etupainotteiseksi ja konsulttivetoiseksi, sanoo piispa Jari
Jolkkonen (Savon Sanomat 7.4.).
Erityisesti piispa aikoo puuttua
seurakuntien työyhteisöjen ongelmiin . Ongelmien selvittämiseksi

&

Piispa Jari Jolkkonen ei kannata Kuopion seurakuntayhtymän kaltaista mallia, johon
on sulautettu kuntaliitosten
mukanaan tuomia seurakuntia.

ksesta
Sini-Marja Kuusipalo

eivätkä etsiä lapsen etua. Ulkopuolisen on nähtävä ne vuorovaikutuksen elementit, jotka
vaarantavat lapsen kasvun. Silloin pitää tehdä rohkeita päätöksiä.”
Pirjo Ojala ei niputa perheiden
haasteita yhdeksi, koska on oppinut kohtaamaan moninaisuuden:
neuropsykologiset ongelmat eli
autismin kirjon ADHD:sta Aspergeriin, tunne-elämän ongelmat
kuten ahdistuksen, masennuksen ja pelot, käyttäytymisvaikeudet uhmakohtauksineen sekä
kaltoinkohtelun jäljet. Hän kohtaa lapsen ja toivon.

”

Lapsen on
nähtävä, että
vanhemmilla
on arvoja,
joita nämä
kunnioittavat
ja noudattavat.

Lähde lattialle
”Lapsi leikkii. Nuori toimii. Aikuinen puhuu”, Ojala tiivistää tunteiden ja ajatusten ilmaisua. Leikki
on mielikuvitusmaa, jossa työstetään tosia. Viihteellisen leikillisyyden sijaan Ojala puhuu yhdessäolosta, jossa opitaan arjen vuorovaikutusta.
”Pöydän kattaminen voi olla ravintolaleikki, pyykinlajittelu vaatekauppaleikki.” Leikkipuiston merirosvolaivassa opitaan taistelua ja puolustamista.
Tunteiden nimeäminen ja hallitseminen on
monelle lapselle haasteellista. On opeteltava. Yhdessä. Peili vasten peiliä.
Terapiatyössä Ojala on tottunut leikkimään.
”Nukkekotileikissä tarkastellaan, mistä osista päivä rakentuu, keitä perheessä on, kuka herää ensiksi, mitä aamulla puhutaan. Kolarileikissä jutellaan, miltä tuntuu, kun sattuu, milloin tilataan
ambulanssi, mitä sitten tapahtuu.”
Siilinjärvellä Pirjo Ojala on valittu kotiseurakuntansa toiseksi lapsiasiahenkilöksi vankentamaan nuoren seurakunnan osallisuutta. Tässäkin
missiossa hän korostaa vuorovaikutusta ja aitoa
kiinnostusta. Ojala painottaa leikin ammattilaisten, lastenohjaajien, osaa. Tarvitaan myös kodeissa vierailevia ohjaajia ja nuorten etsijöitä, jotta
olisi tarjota lisää kohtaamista.
”Juuri leikki on lasten osallisuutta. Nuori taas
tarvitsee aikuisen, joka on rinnalla uudestaan ja
uudestaan epäonnistumisten jälkeenkin. Nuoren elämässä toivon ylläpitäminen voi kestää 4–5
vuotta. Perheelle taas on parasta saada kuulua

johonkin itseä suurempaan yhteisöön. Vaikka seurakuntaan.”

Sitoutumisen
siunaus hukassa

Perheitä tarkkailtuaan Ojala
on huolestunut moniarvoisuudesta. Se kun voi kääntyä arvottomuudeksi. ”Kirkon tehtävä on tarjota lapsia ja perheitä
varten selkeä arvopohja, josta
voi valita.” Selkeä pohja ei voi
syntyä monien arvojen ryppäästä.
”Lapsen on nähtävä, että vanhemmilla on arvoja, joita nämä kunnioittavat ja noudattavat. Perheen
arvot ovat lapsen turvallisuuden perusta.” Pirjo Ojalasta tuntuu, kuin joskus ainut arvo olisi
oman mielihyvän halu.
”Nykyisin sitoutumisen siunausta ei ymmärretä. Kun perheessä etusijan saavat kunkin omat
tarpeet, ei siedetä epämukavia tunteita. Tunne
muuttuu heti toiminnaksi. Lähdöksi, jättämiseksi, väkivallaksi”, Pirjo Ojala selittää. Opitut hyvät
tavat taas suojaavat tunteiden ylivaltaa vastaan.
”Tavat auttavat hallitsemaan tunteita, eikä joka
tilanteessa tarvitse miettiä erikseen, miten toimia.”
Arvojen ja kasvatuksen yhteys on symbioottinen. Ennen kasvatettiin auktoriteetin vallalla ylhäältä, nyt halutaan neuvotellen sopia rinnakkain. Näissä linjoissa eletään eri aikajänteillä:
vanhemman auktoriteetilla päätöksiä tehdään
nopeasti, mutta aito neuvottelu vie moninkertaisen ajan. Kiireessä neuvottelusta tulee susi. ”Aito
neuvottelu vaatii paljon yhdessä olemista, tutustumista ja kysymistä.”
Pirjo Ojala muistuttaa keskitiestä. ”Perheessä
kokonaisvastuu on aina aikuisella. Joissain asioissa toimitaan niin kuin aikuinen päättää. Nukkumaan on mentävä, mutta yöpaidan voi valita. Ja
kun nukkuma-aika on, ei enää omassa huoneessa
pelata pikkutunneille.”
SINI-MARJA KUUSIPALO
Pirjo Ojala luennoi Siilinjärven Ahmon koululla
15.4. vanhemmuudesta ja arjen haasteista. Tilaisuuden järjestävät Ahmon koulun vanhempainneuvosto ja Siilinjärven seurakunta.

Turvaa verkosta

E

i siitä niin kovin kauan aikaa ole kun
kuopiolaiset diakonissat Annikki Tenhunen
tai Aino Mömmö hiihtivät, ajoivat mopolla
tai kulkivat jalan kotikäynneillä ympäri
laajan alueensa. Seurakuntasisaren työ oli
myös terveydenhoitoa, mutta sen ohella kohtaamista ja
lähellä oloa. Aikaa oli kuulumistenkin kysymiseen.
Ajan vauhti on rajusti kiihtynyt.
Yksinäisyydestä on tullut kansantauti. Suvut ovat
irrallaan ja kaukana toisistaan. Monen sukupolven perheen malli on sekin historiaa. Kunnissa kotihoidon
tarve kasvaa, sillä vanhuksia pyritään yhä pitempään
asuttamaan kotona. Laitoskeskeisyydestä halutaan
koko valtakunnassa siirtyä yhä enemmän avohoitoon.
Juankosken kunta on ensimmäisenä PohjoisSavossa ottanut vanhustenhoidon avuksi kehittyvän
teknologian mahdollisuudet. Hankkeella on kutsuva
nimi: hyvinvointitelevisio.
Kuvapuhelimen avulla niin kotihoidon työntekijät
kuin omaisetkin saavat yhteyden vanhukseen. Juankosken hanke liittyy sosiaali- ja terveydenhuollon
Kaste -kehittämisohjelmaan. Tämän mukaan toimintatapoja tulee uudistaa niin, että ne entistä vahvemmin
edistävät terveyttä ja hyvinvointia.
Ajan vauhtia on vaikeaa pysäyttää. Juankosken
kunta on ollut rohkea uuden etsinnässään. Nykytekniikan tuomia mahdollisuuksia
ei pidä pelätä silloin kun se
otetaan hyvään käyttöön.
Hyvinvointitelevisio ei
ole vähentänyt kotihoidon
työntekijöitä. Työtä se
ainakin alkuvaiheessa on
tuonut lisää. Hyvinvointitelevisio on osa kotihoidon
palveluja. Myös kaukana
asuva omainen näkee kuvaruudulta, mikä tilanne vanhuksen kodissa todellisuudessa on.
Tekniikka on tekniikkaa,
joka ei milloinkaan korvaa
ihmistä. Mutta osan huolenpidosta se korvaa silloin kun
työntekijöiden aika entistä enemmän hukkuu kaavakkeiden ja suunnitelmien tekemiseen.

”

Nykytekniikan tuomia
mahdollisuuksia ei pidä
pelätä silloin
kun ne otetaan hyvään
käyttöön.

Seurakunnan toimistossa tällaista värkkiä ei toivottavasti tarvitse nähdä.
Seurakunnan tehtävänä on käyttää nykytekniikkaa
niin, että vanhus näkee ainakin jumalanpalveluksen
kotonaan tai palveluasunnossaan.
Mutta ennen kaikkea kirkossa on päästävä takaisin niin pieniin yksiköihin, että työntekijän aika riittää
kotikäynteihin ja ihmisen kohtaamiseen.
Koska muistaakseni kirkon on mentävä juuri sinne,
minne muu apu ei ylety.
Lahja Pyykönen
lahja.pyykonen@evl.fi
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Kutsuttu
kutsumaan

P

äätin yllättää itseni ja löytää tien pääsiäisyön kirkkoon. Tien oli moni muukin löytänyt. Nykyihmisen on vaikeaa
ohittaa itsensä ja omat tottumuksensa,
pakottautua koville kirkonpenkeille ja
heittäytyä kuulemaan ja aistimaan keskiyön tunteina julistettua, laulettua ja elekielellä tarjottua
sanomaa – kera satojen pienten kynttilöiden.
Oman mukavuudenhalunsa laiminlyönti kiertyy kuitenkin voimakkaaksi yhteisen kirkon kokemukseksi. Keskeiset elementit, risti ja tyhjä hauta,
valtaavat ajatukset. Ei ole merkityksellistä, missä
facebookissa, Kotimaa24 -sivustolla tai omissa
tutuissa kuvioissa keskustelemme. Yön hetkinä se
kaikki tuntuu toissijaiselta, vain oman piensieluisuuden tyhjältä kumulta.
Pääsiäisyön hetki kertoo pelkistetysti sen, ettei
kirkon ulkoinen sanoma, monesti keinotekoisine houkutuskeinoineen ole keskeinen ydin, joka
pitää meidät erimielisinäkin, ennakkoluulojemme
vankeina ja omaa leiriämme ylistävinä, yhtenä
ja koossa. Keskeisintä on
Jumalan rakkaus, keskinäinen yhteys ja luottamus.

”

Etäälle
jääminen,
itsensä
vieraaksi
kokeminen
on arkipäivää. Sitä ei
pitäisi kokea
kirkossa.

Yllätin itseni ja löysin tien pääsiäisyön kirkkoon. Tien oli löytänyt moni muukin. Nuorisoa
ei suuremmalti näkynyt muuten kuin vastapäisten ravintoloiden sisäänjonottajina. Tämä ei yllätä,
mutta antaa tehtävän.
Monet eivät yksin löytäneet tietä yömessuun.
Monet eivät taida tietää tulevista kirkkopäivistä,
yhteyden hetkistä. Tiedätkö
sinä? Tunnetko tarjonnan?
Oletko avannut kotisi tänne
tuleville, oletko valmis kohtaamaan?
Muurin ulkopuolella
on monia, jotka haluaisivat tulla kutsutuiksi.
Kuka heidät kutsuu?
Nuo toisetko.
Juhani Laurinkari
Kirjoittaja on yhteiskuntatieteilijä, teologi
ja humanisti Itä-Suomen
yliopiston Kuopion
kampuksella.

Kultainen sääntö sopii
myös yritysmaailmaan.
irvatuli ry:n ja Pohjois-Savon Osuuspankin viime viikolla järjestämässä yhteiskuntavastuuseminaarissa
pohdittiin yritysten yhteiskuntavastuuta ja sen merkitystä nykypäivän maailmassa.
”Viimeisten kymmenen vuoden aikana arvot
ovat koventuneet, joten nyt tarvitaan taas herättelyä”, seminaari-idean isä, Virvatuli ry:n vetäjä
Heikki Eitakari painotti.
”90-luvun laman aikaan yritykset lähtivät mukaan kantamaan yhteistä vastuuta. Uskon, että
tänä päivänä ajatus alkaa levitä uudelleen. Siitä
on jo merkkejä.”
Seminaarin osanottajamäärä olikin Eitakarille yllätys.
”Ajattelin etukäteen, että mahtaakohan monikaan tulla. Mukavaa huomata, että tupa on täynnä.”

Pohjois-Savon OP on mukana 6-luokkalaisille suunnatussa Yrityskylä-projektissa ja tekee yhteistyötä myös paikallisen 4H-yhdistyksen kanssa
Ajokortti työelämään-koulutuksen kautta.
”Haluamme tällä tavoin tukea nuorten talouskasvatusta.”
Piispa Jari Jolkkonen nosti esille jo Lutherin
lausumat kohtuullisuuden, vastavuoroisuuden ja
kokonaisedun periaatteet.
”Nämä ja kultainen sääntö sopivat hyvin myös
tämän päivän yritysmaailmaan. Tosin pörssiyhtiöiden toiminnassa ne lienevät erityisiä haasteita.”
Myös Jolkkonen toi esille pitkän aikavälin
problematiikan.
”Kun yritys miettii toimintaansa, se voi joutua puun ja kuoren väliin. Esimerkiksi ydinvoima
saattaa nyt olla hyvä vaihtoehto, mutta millaisia
taas ovat ydinjätteen loppusijoituksen pitkaikaisvaikutukset?”
Jolkkosen mukaan yhteiskuntavastuullisuus
kannattaa, koska se lopulta hyödyttää yrityksiä.
”Ihmisistä on tullut kuluttajatietoisia. Hyvämaineiseen yritykseen luotetaan, huonomaineinen puolestaan menettää imagonsa ja asiakkaansa.”

Hyvämaineiseen
yritykseen luotetaan

Syrjäytyminen uhka
yhteiskuntarauhalle

Pohjois-Savon OP:n pankinjohtaja Arja Soramäki muistutti, että yritysten yhteiskuntavastuu on
eri asia kuin hyväntekeväisyys.
”Yhteiskuntavastuun pohjana on kestävä kehitys. Vastuu voi olla taloudellista, ekologista tai
sosiaalista.”
”Yrityksille saattaa kuitenkin olla hankalaa
laskea yhteiskuntavastuun hyötyjä, sillä niitä on
katsottava pitkällä aikajänteellä.”

Kuopion Kauppakamarin toimitusjohtaja Silja
Huhtiniemi esitti huolensa nuorten kasvavasta
syrjäytymisongelmasta.
”Suomessa on tällä hetkellä noin 50 000 syrjäytynyttä alle 30-vuotiasta. Se on suuri inhimillinen tragedia. Se käy myös yhteiskunnalle kalliiksi,
sillä syrjäytymisen kustannukset ovat 300 miljoonaa vuodessa.”
”Ensisijainen ehkäisy on koulutus. Myös nuor-

V

”

Ihmisen arvoa
mitataan
yhä enemmän hänen
ostovoimansa avulla.

kirkon kulmilta

Siilin oma järvi

N

ousen Kuopiosta pohjoiseen menevään junaan.
Kallan siltojen jälkeen tulee kuulutus: seuraavana Siilinjärvi. Heti perään vaunun keskivaiheilta
kuuluu pikkutytön kirkasääninen toteamus: ”Siilin oma järvi”.
Samansuuntaisilla linjoilla nimen synnystä on ollut kahdeksanvuotias Emmi Pekkarinen kirjoittaessaan vuonna
1995 ilmestyneeseen Siilinjärven kunnan juhlakirjaan, lasten
omaan kirjaan, kertomuksen viimeisestä siilisauruksesta, dinosaurusten kuninkaasta, jonka kuolemaa ihmiset surivat
ja ”rakensivat Siilinjärven sille paikalle muistoksi Siilisauruksesta”.
Oikeastihan Siilinjärvi on maamme saamelaisperäistä
paikannimistöä. Sen taustana on Inarissa toimivan saamelaismuseon nimestäkin tuttu Siida, joka pohjoissaamessa
tarkoittaa lapinkylää ja porokylää sekä elinpiiriä sen sisällä,
ruotsinsaamessa kotia.
Tänään Siilinjärvi on yli 20 000 asukkaan koti. Kun Siilinjärven kunta vuonna 1925 perustettiin, sitä ei nimetty alueen mukaan Kasurilaksi, vaan Kuopion - Iisalmen radan aseman ja sen viereisen järven mukaan Siilinjärveksi.
Kun rata marraskuun viidentenä päivänä 1901 avattiin väliaikaiselle liikenteelle, Kuopion ja Siilinjärven välinen matka vei tunnin ja vartin. Aluksi liikennöitiin yhdellä junaparilla. Kuopioon saavuttiin kello 11 ja paluumatka alkoi klo 2
jälkeen puolenpäivän. Junassa oli kolme tai neljä matkustajavaunua ja niiden on kerrottu olleen melkein aina täynnä.
Matkalipun saattoi ostaa vain junan konduktööriltä.
Vakituinen liikenne kahdella junavuorolla alkoi seuraavan vuoden heinäkuun ensimmäisenä päivänä, kun asemat
ja muutkin rakennukset saatiin valmiiksi.
Vuonna 1906, jolloin oheinen kuva on otettu, junapari-

KUOPION KULTTUURIHISTORIALLINEN MUSEO/VICTOR BARSOKEVITSCH

Etäälle jääminen, vieraaksi itsensä kokeminen on arkipäivää, sitä
ei tarvitsisi kokea kirkossa. Lähestyvät Kuopion
kirkkopäivät tarjonnevat mahdollisuuden tuntea ja kokea, miten valtavan latauksen ja yhteyden
tunteen kirkko jarrutteluineen tai yliampuvine tempauksineenkin tarjoaa.
Kirkkopäivät ovat rajusti muuttuneet viime
vuosina. Niitä vaivannut kirkollinen kosiskelu ja
toisaalta sen vastakohta, käpertyminen uudistuksista huolimatta sisäänpäin sekä sisäpiirien elitistiset piirteet ovat nyt jauhautumassa yhteisen kirkon uskon olemuksesta kumpuavaksi kansanjuhlaksi. Se on uutta kirkossa.
Kirkkopäivät on lipumassa kohti keskieurooppalaista perinnettä, esimerkiksi Saksan kirkkopäiviin verrattavaksi kirkon kesäjuhliksi. Juhliksi,
jolla on välitettävänään sekä sanoma että kannanotto, ei vain julkisuutta ja yksipuolista medianäkyvyyttä. Kirkkopäivät voi muodostua juhlaksi, joka
on uskottava eikä vain osa mainosfilmiä.

Hyvä maine
kuuluu kauas

Kolmen junan kohtaaminen Siilinjärven asemalla
vuonna 1906.
vuoroja oli jo kolme, postijuna, sekajuna ja tavarajuna, jota ”seurasi matkustajavaunu”. Valokuvaaja on ikuistanut Siilinjärven asemalla kolmen junan kohtaamisen. Tavarajunat
seisovat asemalla toinen matkalla etelään ja toinen pohjoiseen,, josta on tulossa kolmas juna, jota matkustajat ja muut
junia ”passaamaan” tulleet odottavat.
Siilinjärven ja Kuopion välillä juna pysähtyi Toivalan asemalla sekä Sorsasalon ja Valkeisen platformuilla eli seisahduslaitureilla. Niiden lisäksi junista myöhemmin ainakin ”Tiputtaja” pysähtyi myös pienemmillä seisakkeilla.
HELENA RIEKKI
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Tietokoneapu
Kotitalous
Kotitalous-vähennys 45%

www.orden.fi
040 5844 045

PERUNKIRJOITUKSET

Voisiko valtaa käyttää myös muiden hyödyksi, kysyi Heikki Eitakari yhteiskuntavastuun seminaarissa.
ten työllistämiseen olisi löydettävä joustavampia mahdollisuuksia.”
Yksi keino on Pohjois-Savossa käynnistetty Nuoret
duuniin -kampanja, joka haastaa alueen yrityksiä työllistämään 17-29 –vuotiaita nuoria vähintään kahdeksi
kuukaudeksi.
”Yrityksille on porkkanana luvassa näkyvyyttä paikallismediassa.”
Yhteiskuntatieteen tohtori Yrjö A. Palosuo kritisoi
vapaan markkinatalouden syrjäytymistä ruokkivia mekanismeja.
”Kuluttamisesta on tullut hyve. Ihmisen arvoa mitataan yhä enemmän hänen edustamansa ostovoiman
arvolla.”
”Kun tavoitteena on loputon kasvu ja jatkuva voittojen maksimointi, se tapahtuu aina joidenkin kustannuksella. Syrjäytyminen on merkittävä uhka koko yhteiskuntarauhalle.”

testamentit - kauppakirjat ym. asiakirjat ammattitaidolla
ja joustavin maksuehdoin

Herastuomari Leila M. Tuomainen

Vastuu vaatii
toimeliaisuutta

p. 044 211 9876

”Me olemme olleet maailman sadan vastuullisimman
yrityksen joukossa vuodesta 2005 alkaen”, Keskon ItäSuomen aluejohtaja Kari Niskanen selvitti.
Suuren yrityksen yhteiskuntavastuu kattaa laajan
kirjon aina yksittäisistä hyväntekeväisyyskampanjoista,
terveellisten ruokatottumusten edistämiseen, kierrätyksen kehittämiseen ja nuorten työllistämiseen.
VMP-Group/Hazana Oy:n hallituksen puheenjohtaja Jouko Hiekkanen kertoi heidän olevan mukana presidentti Niinistön käynnistämässä Nuorten hyväksi –
projektissa.
”On mielenkiintoista jälkeenpäin selvittää, mitä sillä
on saatu aikaan.”
”Yhteiskuntavastuu ei välttämättä aina vaadi rahaa,
vaan ennen kaikkea toimeliaisuutta.”
HELI HARING

Arja auttaa arjen askareissa.
Soita Arjalle.

Hoiva- ja kotityöpalvelu
Arja Vihonen Ky
050 336 3503

Perunkirjoitukset
Luotettavasti – asiakasystävällisin hinnoin
Tilisara, Tapionkatu 5-9, Kuopio
046-892 1422

mitä mielessä?

Eläinsuojasta turva kadonneelle

H

evostenhoitaja Kirsi Kasurinen työskentelee Savisaaren ratsastuskeskuksella tallityöntekijänä. Ratsastuskeskus vastaa kunnan löytöeläinsuojasta ja Kasurinen huolehtii myös
suojaan tulleista kotieläimistä.
Keitä varten on Kuopion kaupungin löytöeläinsuoja?

Miten eläimiä kohdellaan?
”Eläimiä kohdellaan Suomessa pääasiassa hyvin. Mielestäni ihmiset osaavat hoitaa
lemmikkejään hyvin niiden
lajin edellyttämillä tavoin.
Poikkeuksiakin tosin löytyy. Mielestäni eläintenhoidon laiminlyönneistä pitäisi
saada kovemmat rangaistukset. Eläimelle ihminen on joko paras ystävä tai julmin vihollinen.”

”Eläinsuojelulain 15 § mukaan kunnan on huolehdittava alueellaan irrallaan tavattujen ja talteen
otettujen pienten seuraja harrastuseläinten tilapäishoidon järjestämisestä. Meidän eläinsuojalle tuodaan
pääasiassa kissoja ja koiria.
Myös jyrsijöitä on ollut asukkaina.”

Jos haluaisin tarjota kodin
löytöeläimelle, miten toimin?

Mitä teen, jos löydän eläimen?

TIMO HARTIKAINEN

”Mikäli löydät Kuopiosta
minkä tahansa lemmikkieläimen, ota eläin kiinni ja
tarkista löytyykö omistajan
yhteystietoja kaulapannasta. Jos tietoja ei löydy, ilmoita eläimestä löytöeläinsuojalle puhelinnumeroon
0400 564 662. Ilmoitus on
hyvä tehdä tekstiviestillä.
Mikäli haluat, voit itsekin

hoitaa eläintä kotonasi muutaman tunnin, jonka aikana omistaja on jo saattanut ottaa yhteyttä löytöeläinsuojalle. Löytöeläinsuojaan voi tuoda kaupungin alueelta löydettyjä lemmikkieläimiä joka päivä klo 8-18.
Eläintä tuodessa pitää soittaa etukäteen, jotta olemme vastaanottamassa.”

”Jos haluat antaa jollekin hylätylle koiralle tai kissalle kodin, jätä yhteystietosi löytöeläinsuojalle. Yleisölle suoja
on avoinna sunnuntaisin klo
15-17 mikäli eläinsuojalla on
luovutettavia eläimiä.”
HANNA KARKKONEN

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

PERHEOIKEUDEN LAKIASIAT
esim. avioehto, testamentti, perunkirjoitus
alkaen 300 e + kulut + alv 24 %

Asianajotoimisto Kalevi Pitkänen Oy

Puistokatu 6, 70110 Kuopio
puh. (017) 282 2211 • faksi (017) 282 3101
www.kalevipitkanen.com • aatsto@kalevipitkanen.com

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
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lapsille

kirkkojakoti@evl.fi

Lähtöjuhla

EtCetera

Tule, Jeesus, lapses luo,
armos, siunaukses suo.
Tue pientä, horjuvaa,
johda tietä oikeaa.

tapahtuu

Hannu Komulaisen lähtösaarna Juankosken Ylösnousemuksen kirkossa sunnuntaina 21.4. klo 10. Lähtökahvit ja -juhla seurakuntatalossa.

Yhteisvastuulle

✚✚ Kevätkeikaus Neulamäen kirkossa
maanantaina 15.4. klo 18. Yhteisvastuumyyjäiset ja -arpajaiset, muotinäytös.
Rukoushetki. Zipporim-kuoro. Keitto ja
kahvit.
✚✚ Kevätlaulukirkko Vehmersalmen
seurakuntakodilla sunnuntaina 21.4. klo
13. Kirkkokahvit ja myynnissä mm. piirakoita.
✚✚ Keväinen Puuropäivä ja arpajaiset Karttulan seurakuntakodilla keskiviikkona 17.4. klo 11. Tarjolla kolmenlaista puuroa ja kahvit. Puuroruokailu 5 € ja
kotiannos 3 €.

✚✚ Musiikillinen perhekirkko Hirvilahden kappelissa sunnuntaina 21.4. klo 16.
✚✚ Perhekirkko Siilinjärven kirkossa sunnuntaina 21.4. klo 15. Onko sinulla koskaan
ollut ikävä? Jumalan lapsilla voi olla ikävä
myös Jumalan kotiin. Kirkon jälkeen kirkkomehut ja puuhahetki.
✚✚ Perhekirkko Pyhän Johanneksen kirkossa sunnuntaina 21.4. klo 10. Perhepäivän
lounas, omaa ohjelmaa sekä lapsille (sirkustelua) että aikuisille. Perheneuvoja Irene Venejärvi, Kuopion sirkuskoulu, lapsikuoro.

✚✚ Messu ja rovastikunnallinen lähetyspyhä Siilinjärven kirkossa sunnuntaina 21.4. klo 10. Lähetystapahtuma
Siilinjärven seurakuntatalossa. Keittolounas.
✚✚ Lähetysmyyjäiset perjantaina 26.4.
klo 10.30-12.30 Keskusseurakuntatalolla. Leivonnaisia, hernekeittoa ja käsitöitä. Arpajaiset.
✚✚ Uusi lähetys- ja rukouspiiri Hannat ja Hannut Alavan seurakuntasalissa tiistaina 16.4. klo 17.30.
✚✚ Lähetyksen iltapäivä keskiaasialaisissa tunnelmissa Petosen seurakuntatalolla lauantaina 20.4. klo 14. Nimikkolähettimme Keski-Aasiasta, Anni Tanninen
sekä Katri Heikkinen.
✚✚ Yhteislauluilta Riistaveden seurakuntatalolla sunnuntaina 14.4. klo 18. Kirsi
Leino. Iltatee.

✚✚ Kauneimmat slaavilaiset hengelliset laulut Juankosken Ylösnousemuksen kirkossa keskiviikkona 17.4.
klo 18.30.
✚✚ Häämusiikkituokio Tuomiokirkossa
lauantaina 20.4. klo 15.

Voimia arkeen

✚✚ Sanan ja rukouksen ilta Tuomiokirkossa sunnuntaina 14.4. klo 18. Seppo
Juntunen.
✚✚ Elämän makuinen messu Männistön Vanhassa kirkossa sunnuntaina 14.4.
klo 18. Aulikki Mäkinen, Heikki Mononen.

Yksinhuoltajaperheille

Muistokonsertti

Ylistyskonsertti Lea Mutan muistoksi Kaavin kirkossa sunnuntaina 14.4.
klo klo 18. Esiintyjinä Sanna-Mari ja Jari Muta laulu, Jatta Inkinen huilu ja Ruusu-Maaria Muta viulu, säestäjänä Matti Saarela,
soitin- ja lauluryhmä. Yhteislaulua. Kirkon
ulkosuomalaistyön koordinaattori Leena
Märsylä. Ohjelma 5 € Intian dalit-lasten hyväksi.

✚✚ Virsikirja veisataan läpi Säyneisen
kirkossa. Aloitus maanantaina 22.4. klo
17.30-21, jatkuu tiistaina 23.4. klo 17.30-21
ja keskiviikkona 24.4. klo 17.30-21.
✚✚ Voimaa musiikista Männistön Vanhassa kirkossa keskiviikkona 24.4. klo 19.
Heprealainen ilta.
✚✚ Pianisti Viktor Pellia konsertoi Tuomiokirkkoseurakunnan Pro Musica -sarjassa Keskusseurakuntatalossa tiistaina
16.4. klo 18. Ohjelma 10/5 € sisältää kahvitarjoilun.

Toivon pilkahdus, valon tuoja. Ilta
särkyneille -viikkomessu Tuusniemen kirkossa torstaina 18.4. klo 18.
Reijo Leino, Ari Lohi. Lauluryhmä
Liekki, Tuustytöt ja Krell.

Leiri yksinhuoltajaperheille 26.-28.4.
Hirvijärven leirikeskuksessa. Hinta: 10 € (aikuiset) ja 5 € (yli 2-v. Lapset). Ilmoittautumiset diakoni Merja Hyväriselle 12.4. mennessä, puh. 040 4848 407. Leirillä mukana
Merja Hyvärinen, pastori Salla Tyrväinen ja
sosiaalipedagogiikkaan erikoistuva Sanna
Ollikainen.
Paula Hagman-Puustinen

✚✚ Kotimetsän kirkkoretki Jynkänvuoren metsässä perheille sunnuntaina 21.4.
klo 16-17.30. Tule retkeilemään yhdessä äidin, isän tai muun tutun aikuisen kanssa.
Nautitaan yhdessäolosta, leikitään, tutkitaan ja ihmetellään luontoa, syödään
eväitä sekä vietetään pyhäkouluhetki.
Lähtö Jynkänvuoren kerhohuoneen edestä, Isännäntie 22. Mukaan kumisaappaat,
sään mukainen vaatetus, reppuun istuinalusta ja pienet eväät sekä iloista retkimieltä.

Vie vuorille nyt viesti

Musiikin siivin

LEHTIKUVA

✚✚ Perhemessu Puijon kirkossa sunnuntaina 21.4. klo 10. Rajalan koulun 1.-2. luokkalaisten kuoro sekä musiikkiluokkalaisia,
johtaa Taina Tammekann. Lähimmäiset
avustavat vanhuksia kirkkoon Puijonlaakson palvelukeskukselta ja Tukitalolta. Kokoontuminen kirkolla klo 9.20. Ilmoittautumiset Raili Lehtoviidalle puh. 040
4848438. Kirkkokahvit ja Jaana Marjasen
terveiset Etiopiasta.

EtCetera-kuoron konsertti Karttulan Syvänniemen kirkossa sunnuntaina
14.4. klo 15. Kuoroa johtaa Pekka Simojoki. Vapaa pääsy. Kolehti Suomen Lähetysseuralle. Kahvitarjoilu.

✚✚ Perhekirkko Tuusniemen seurakuntatalolla sunnuntaina 21.4. klo 10. Nukketeatteri Willi Muuli esittää kaikenikäisten näytelmän Konna ja kilpi.
✚✚ Vauvamuskari Nilsiässä Pikkupappilassa torstaina 11.4. klo 16.30.
✚✚ Perheraamattupiiri Kallaveden kirkolla sunnuntaina 21.4. klo 16.30. Raamattupiiristä vastaa Pia Karjalainen puh. 050
5251 012.
✚✚ Taidetiistai Kallaveden kirkolla tiiistaina
16.4. ja 23.4. klo 9.30-11.30 tai 13-15. Koko
perhe kädentaitojen pariin. Omat eväät ja
taiteiluun sopivat vaatteet mukaan.
✚✚ Kirkkomuskari Kurkimäessä kerhohuoneessa sunnuntaina 21.4. klo 17. Yli
3-vuotiaille lapsille. Lauletaan, leikitään ja
soitetaan. Ei ennakkoilmoittautumista.

Oppia ikä kaikki - kaikkea ei voi oppia -näytelmässä Tuusniemen seurakuntatalolla torstaina 11.4 klo 18 esiintyy
Juankosken alueseurakunnan lauluryhmä Liekki ja Tuusniemen alueseurakunnan näytelmäryhmä Sammuttajat. Jännittäväksi näytelmän tekee se, etteivät näyttelijät tiedä toistensa näytelmän käsikirjoituksia – vain piispalle on annettu
molempien näytelmien vuorosanat. Vapaa pääsy.
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Neulamäen kirkon asukastuvan yhteydessä on myös
keittiö, jossa kävijöille
valmistetaan puuroa.
Keittiöstä ikkuna avautuu
seurakunnan Ystävän Tupaan.
Lähiötyön koordinaattori
Hannele Nykänen on hyvillään
uudenlaisesta yhteistyöstä.

Asukastupa avautuu
Neulamäen kirkolle
Neulamäen kirkon
tiloissa avataan
huomenna asukastupa. Yhteistyö on
uutta Kuopiossa.

K

uopion kaupungin Neulamäen kirkkorakennuksesta asukastuvaksi vuokraama tila on
vielä kesken sisustuksen. Huomisiin avajaisiin pöydät ovat
saaneet liinat ja ikkunalaudat
kukat. Tietokoneet odottavat käyttäjiään
seinänvierustoilla.
Neulamäen kirkkoon avattu asukastupa
on Kuopion yhdeksäs. Vierekkäin kirkkorakennuksessa ovat nyt Setlementti Puijolan
vielä vailla nimeä oleva asukastupa sekä Alavan seurakunnan Ystävän Tupa. Molemmat
ovat paikkoja kohtaamisia varten.
”Tämä on uudenlainen yhteistyökuvio”,
sanoo Kuopion Setlementti Puijolan lähiötyön koordinaattori Hannele Nykänen.
Asukastupatoiminta kirkon tiloissa on Suomessa harvinaista. ”Tämä on samaa arkipäivän diakoniatoimintaa, jota seurakunnassa
tehdään. Mutta tämä voi myös tuoda mukanaan uusia ihmisiä.”
”Molemmilla on tavoitteena asukkaiden
hyvinvointi ja erilaisten palvelujen tarjoaminen”, sanoo Alavan seurakunnan kirkkoherra Hannu Koskelainen. Hänen mieles-

tään asukastupa voi toimia myös porttina
seurakunnan Ystävän Tupaan.
”Haemme kumppaneita, koska yksin
työskenteleminen on epätaloudellista ja tylsää”, sanoo kehityspäällikkö Mirja Vihuri
Kuopion kaupungin kansalaistoiminnan aktivoinnin yksiköstä.
”Tuemme toisiamme, ja uskon, että yhteistyö on mukavaa.”
Vihuri ennustaa, että asukastupa ja Ystävän Tupa pian sekoittuvat toisiinsa. Seurakunnan arkinen ateria jatkuu kirkolla edelleen kerran viikossa.

Leipää, puuroa ja
yhteisöllisyyttä
Petosen Kotikulma 12 vuotta sitten oli Kuopion ensimmäinen asukastupa. Asukastupien lisääntyminen kertoo Nykäsen mukaan
lisääntyvästä yksinäisyydestä ja ihminen kaipuusta. ”Köyhyys on todellista”, Hannele Nykänen sanoo.
Leivänjakoaamuina tuvissa
käy kuhina, sillä nälkäisiä riittää. Linnanpellon asukatuvassa on neljä kertaa viikossa
tarjolla neljän ja puolen euron ateria. Kirpputoreja pidetään siksi, että yksinhuoltajaäidin lapsetkin saisivat sukset
tai luistimet.
Asukastuvilla jaetaan leipää ja puuroa. Tänä vuonna asukastuvilla on jaettu leipää liki 20 000 pussia. Kahvin
ja pullan voi ostaa alle eurolla. ”Asukastuvat ovat myös

”

ennaltaehkäisevää toimintaa. Lenkkimakkaran tai maksalaatikon sijaan asukatuvalla voi
saada terveellisen aterian.” Yhteisöllisyyttä ja
syrjäytymisen ehkäisemistä Nykänen pitää
asukastupien tärkeimpänä tehtävänä. Tuvat
mahdollistavat yhteisen toiminnan sekä uudet ihmissuhteet.
Asukatupien kävijät ovat enimmäkseen
yksinasuvia eläkeläisiä ja työttömiä. Useille
yksinäisyys on jokapäiväistä.
Hannele Nykäsen haaveena on kehittää
lähiöittäin vapaaehtoisverkostoa. ”Yhteiskunnan rahat eivät enää riitä kaikkeen. Vapaaehtoisuus nousee esille niin kirkossa kuin
järjestöissäkin.”
Asukastupien työntekijöinä on tuetusti
työllistettyjä.
”Turhauttavaa on se, että he voivat olla työssä vain rajallisen ajan ja vaihtuvuus on
suuri. Meillä on ammatti-ihmisiä, joiden terveys ei enää kestä kokopäiväiseen työhön, mutta meille he
ovat kullanarvoisia”, Nykänen
sanoo. Myös kielitaidottomia
maahanmuuttajia työllisestään harjoittelupaikoille.
Keinot keksittiin silloinkin
kun Burmasta saapui aviopari, joista kumpikaan ei osannut lukea eikä kirjoittaa.

Haemme
kumppaneita,
koska yksin
työskenteleminen on
tylsää ja epätaloudellista.

Neulamäen asukastupa avataan
torstaina 11.4. klo 10 Neulamäen kirkko-seurakuntakodissa,
Vesurikuja 5. Kakkukahvit.
Asukastupa on avoinna
ma-pe klo 9 – 13.

LAHJA PYYKÖNEN
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Huhtivinkit
✚✚ Pääkirjaston ala-aula: Pertti ja Raimo
Vokkolaisen näyttely Lähellä luontoa 8.–20.4.
✚✚ Kirjanp.tsto Anna Korhonen Oy: Aarne ja Arja Jämsän näyttely 8.4.–30.5.
✚✚ Kuopion kaupungintalo, Ikääntyvien yliopisto, professori Terttu Vartiainen: Kalojen
myrkkyjen terveysvaikutukset, Talvivaaran
päästöt 11.4. klo 13.
✚✚ Humanismin ilta: Kuopion kaupunginkirjaston luentosalissa kirjailija Anna Kortelainen: Jäljet eivät pääty – elämäntarinoista ja
elämänkerroista 24.4. klo 17–18.30.
✚✚ VB-valokuvakeskus: Sellaisena kuin
olet – Palkittujen itäsuomalaisten muotokuvaajien yhteisnäyttely 28.4. asti; Ateljeetilassa Paperittomat, Katja Tähjän näyttely 28.4. asti.
✚✚ Kuopion museo: Laivaeläimet. Eläimellistä
menoa museossa 20.4. asti
✚✚ Kuopion taidemuseo: HEP! Hypetystä elämästä 14.2.–25.5.
✚✚ Korttelimuseo: Sirkus saapuu Kuopioon
– Päivä sirkuslaisten elämästä 100 vuotta sitten 1.6. asti. Kuopiolaisen Raija Laitisen tekemässä pienoismaailmassa Sirkus Vilmander
on saapunut kaupunkiin ja valmistautuu illan
näytökseen. Näyttely on toteutettu Kuopion
kulttuurihistoriallisen museon ja Laitisen yhteishankkeena.
✚✚ Galleria G 12: Asta Caplan – Ensimmäiset
perhoset – The First Butterflies ja Pia Feinik –
Maalaukset tarjoavat langanpään 6.–25.4.
✚✚ Galleria Carree: Kuopiolaisen Tuomas Virtasen valokuvia 3.–21.4.
✚✚ Kuvakukko, Hopeatähdet: Mustaa valkoisella 23.4. klo13. Vieraana kirjailija, elokuvaohjaaja Jörn Donner.
✚✚ Kuopion Musiikkikeskus: Sinfoniasarja VII, Kuopion kaupunginorkesteria johtaa
Jorma Panula; Zvi Carmeli, alttoviulu 11.4.
klo 19.
✚✚ Kuopion museo: Yö rakkauden kaupungissa, Virpi Rautsiala, Mikko Paananen, Tarmo Valkonen ja Seija Pitkänen 17. ja 20.4.
klo18.30.
✚✚ Kuopion kaupunginteatteri, Yhteiskoulu: Peppi Pitkätossu 13.4. klo 14; 16.4. klo 10 ja
13; 17. ja 18.4. klo 11; 20.4. klo 14; 23.4. klo 10 ja
24.4. klo 11.
✚✚ Puistokoulu: Paperittomat 19.4. klo 19; Soita minulle Billy 13.4. klo 14; 17.4.klo 19; 18.4.
klo 12; 20.4. klo 14.
✚✚ Yhteiskoulu: Elämänmeno 12., 13., 19. ja
20.4. klo 19.
✚✚ Yhteiskoulu: Mielipuolen päiväkirja, vierailuesitys Martti Suosalo 24. ja 25.4. klo 19.
✚✚ Niiralan jäähalli, Kuls jääshow Matka
maailman ympäri 80 päivässä 21.4. klo 14 ja
18.
✚✚ Kuopion musiikkikeskus, Sinfoniasarja
VII: Kuopion kaupunginorkesteri; Jorma Panula, kapellimestari; Zvi Carmeli, alttoviulu
11.4. klo 19.
✚✚ Alan – Kaukasian lumo 12.4. klo 19.
✚✚ V Kansainvälinen Paulon sellokilpailu: II erä. Kuopion kaupunginorkesteria johtaa Jan Söderblom; Paulon sellokilpailun välierien kilpailijat 21.4. klo 19.

Päivä sirkuslaisten elämästä
100 vuotta sitten Korttelimuseolla.
Näyttely 1.6. saakka.
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Turvaa ja hyvinvointia
tämän päivän keinoin
Virtuaalivälittäminen ei korvaa kohtaamista.
Juankosken kotipalvelulle uusi palvelumuoto on kumminkin korvaamaton apu.

Y

hdeksänkymmenvuotias Agnes Parviainen asuu
yksin rintamamiestalossa Juankoskella. Otetaanpa puhelu.
Agnes, oletko linjoilla, huomenta, täällä on
Hannu Komulainen. Agnes Parviainen ja Hannu Komulainen keskustelevat kuvapuhelimen kautta. ”Elämä on sitä, mitä
Luoja antaa”, Parviainen kertoo rovastille kuulumisensa.

Saamme äidin
paikalle kuvan kautta
”Olemme tämän värkin kautta yhteydessä äitiini lähes päivittäin”, sanoo Pieksämäellä asuva
Agnes Parviaisen poika Olavi Parviainen. ”Tässä on se hyvä puoli, ettei äiti voi kertoa omiaan,
kun kuvasta näemme, mikä tilanne todellisuudessa on.”
”Äiti ei alkuun ollut innostunut, mutta pitkän
neuvottelun jälkeen hän suostui ottamaan värkin kokeeksi. Kokeilu jatkuu, koska äiti innostui
myös arkipäivän muista ohjelmista sekä keskustelupiiristä.”
”On vain muistettava, milloin soittaa, että en
mene häiritsemään ”tärkeiden” televisio-ohjelmien aikaan”, Parvainen sanoo. Molemmat televi-

”

Äiti ei
alkuun innostunut,
mutta pitkän
neuvottelun
jälkeen suostui
ottamaan
värkin kokeeksi.

siot ovat vierekkäin olohuoneessa. ”Äiti odottaa
yhteydenottoamme päivittäin. Jos soittoa ei pariin päivään kuulu, palautetta tulee.”
Kuvapuhelin on nimetty Hyvinvointiteeveeksi. Sen kautta Parviainen pitää yhteyttä myös kotihoidon toimistoon.
Myös perhejuhlat Olavi Parviainen on välittänyt äidilleen omaisliittymän kautta. ”Saamme äidin paikalle ainakin kuvan kautta.”
”Joskus kun äiti on huonommassa kunnossa,
ei kosketusnäytöllä vastaaminen onnistu, vaan
sormi osuu jonnekin sinne päin. Silloin soitan äidille, ja pyydän häntä katkaisemaan virran ja laittamaan sitten uudestaan päälle.”

Vapaaehtoiset
ovat kadonneet
Juankosken kunnan kotipalvelun johtaja Terttu Miettisen työajasta liki 70 prosenttia kuluu
tietokoneen äärellä. Lounaspaussilla hän huokaa kaipaavansa lähityöhön vanhusten kanssa.
Ison perheen lapsena ja nyt kolmen sukupolven
kanssa arkea eläneenä Miettinen tuntee kutsumuksensa: vanhat ihmiset ja heidän hyvinvointinsa.
Huokaus ei synny ikiliikkujan näköiseltä ja itseään pitkälle kouluttautuneelta naiselta energian loppumisesta – päinvastoin – vaan siitä,
miltä vanhustenhoidon tulevaisuus Juankoskella
ja koko valtakunnassa näyttää.
Aika ei riitä, työntekijät ovat entistä tiukemmalla. Kun koko ajan priorisoidaan, jotain oli keskittävä. Voi olla, että kotipalvelun työntekijöillä
ei ole viikkoihin aikaa istahtaa pidemmäksi aikaa
vanhuksen luo. Myös kuntien kodinhoito alkaa
kaivata vapaaehtoisia apuun.
”Laitosten vapaaehtoiset ovat kadonneet. Ehkä emme ole osanneet kohdella heitä tarpeeksi
kunnioittavasti.”
Terttu Miettinen kuuli ja näki hyvinvointitv: n
palvelua Oulussa.
Sosiaalijohtaja Aulis Sarnola peukutti idealle
ja Juankoski aloitti pilottihankkeen vuonna 2010.
Laitteita asennettin alkuaan 17 asiakaalle sekä lisäksi kehitysvammaisten asuntolaan ja kotihoidon toimistoon. Yhteistyössä oli myös Savonia

”

Tässäkin
me olemme aidosti
ihmisiä, emmekä
luovuttaisi tätä
palvelua pois.
Tämä antaa
turvaa myös
hoitajille.

Säästämme aikaa,
menetämme läheisyyden
”Säästöjä tämä tuskin tuo, mutta lisäturvaa kotona asuville vanhuksille ja heidän omaisilleen.”
Myös yöhoitoa voidaan nyt turvata hyvinvointitv: n kautta.
Virtuaalivälittäminen ei korvaa kasvokkain tapahtuvaa kohtaamista. ”Tämä on tottumiskysymys puolin ja toisin”, Terttu Miettinen sanoo.
”Menetämme läheisyyden, mutta säästämme
esimerkiksi pitkissä ajomatkoissa.”
Seurakunta Juankoskella on tullut yhteistyöhön mukaan. Diakoni Leila Asikainen sanoo
muutaman kerran olleensa virtuaaliyhteydessä vanhuksiin, mutta kokee omimpana työtapanaan mennä vanhuksen luo itse. ”Mutta onhan
tämä tulevaisuutta”, aluekappalainen Hannu Komulainen myöntää.
Komulainen on useampaan kertaa ollut yhteydessä vanhuksiin hyvinvointitv:n kautta. ”Mutta olen jo odottanut kysymystä: milloin tulet
käymään?”
Juankosken kotihoidossa on toivottu, että
kirkkoon asennettaisiin laitteet, joista jumalanpalvelus ja konsertit voitaisiin välittää vanhuksille joko kotiin tai palvelukeskuksiin. Rahastakaan
ei ole enää kiinni, sillä kunta on luvannut hankkia laitteet.
Terttu Miettinen ja Hannu Komulainen vilkuttavat Agnekselle hyvästit. ”Kristus on ylösnoussut”, pappi toivottaa. ”Totisesti nousi”, vastaa Agnes.
Seuraavan kerran Komulainen lupaa ilmestyä ruutuun viikon päästä Juttutuvan keskusteluryhmässä.
Kuulemiin ja näkemiin.
LAHJA PYYKÖNEN

✚✚ Hyvinvointi-TV on juankoskelaisille ikäihmisille suunnattu television ja internetin välityksellä toimiva linja terveydenhoitoon,
sosiaalisiin kontakteihin sekä omaisten kanssa keskusteluun.

Siiri Tukiainen asuu neljän
vanhuksen kanssa ryhmäkodissa
Juankosken keskustassa.
”Eihän tämä ole kodin veroinen”,
hän sanoo. Rovasti Hannu
Komulainen ja diakoni Leila
Asikainen vierailevat mieluummin
kasvokkain kuin virtuaalisesti.

ammattikorkeakoulu sekä yliopettaja Annikki
Jauhiainen.
Palvelu ostettiin Videra Virtual Care Oy:sta.
Hintaa ei Juankosken kunnasta kerrota. Uusi toimintatapa on rahoitettu perintörahastolla. Asiakkaalle hyvinvointiteeveen käyttö maksaa 25
euroa kuukaudessa.
”Tämä on toisenlaista palvelua”, Terttu Miettinen sanoo. ”Tässäkin me olemme aidosti ihmisiä,
emmekä luovuttaisi tätä palvelua pois. Tämä antaa turvaa myös hoitajille.”

✚✚ Hyvinvointi-TV:n avulla on tarkoitus tukea ikäihmisten hyvinvointia sekä kotona asumista.
✚✚ Ammattikorkeakoulu Laurea tuottaa televisioon yhteistä
ohjelmaa päivittäin.
✚✚ Juankoski on Pohjois-Savon uranuurtaja Hyvinvointitelevision käytössä. Nyt vastaavaa palvelua on myös Vesannolla.

&

10

Nro 7 — 10.4.2013

Seurakunnat 10.–23.4.13

• Matot
• vuodevaatteet • ym.

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

Sielunhoitoterapia

SYDÄNJUURI

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

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

Hautakivi näyttely
liikkeessämme
-tervetuloa tutustumaan!

• HAUTAKIVET
• KAIVERRUKSET
• KULTAUKSET
ENTISÖINTITYÖT
• KIVILYHDYT

JUMALA PARANTAA
SANAN JA RUKOUKSEN ILTA

Su 14.4. klo 18.00
Kuopion Tuomiokirkko

PASTORI SEPPO JUNTUNEN
Puhuu aiheesta: Riittääkö risti
vai tarvitaanko
sensaatioita

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

Musiikissa:
Hillel Tokazier
Tilaisuuden järj.
Rukouspalvelu ry ja srk:t






Tuomiokirkko
Tuomiokirkko
Tuomiokirkko on avoinna
klo 10-15, lisäksi pe klo 18-23.
puh. 040 4848 256
Viikkomessu ke 10.4. klo
18. Marjo Parttimaa ja
Anu Pulkkinen.
Perjantaimessu pe 12.4.
klo 19 Tuomiokirkossa.
Lauantaituokio la 13.4.
klo 15.
Messu su 14.4. klo 10.
Saarna Ilpo Rannankari, liturgia Liisa Penttinen,
kanttorina Pertti Rusanen,
urkurina Anu Pulkkinen,
soitinryhmä avustaa.
Sanan ja rukouksen ilta
su 14.4. klo 18. Seppo Juntunen.
Viikkomessu ke 17.4. klo
18. Lauri Kastarinen ja Anu
Pulkkinen.
Perjantaimessu pe 19.4.
klo 19 Tuomiokirkossa.
Häämusiikkituokio la
20.4. klo 15. Anu Pulkkinen, urut.
Messu su 21.4. klo 10. Saarna Ilpo Rannankari, liturgia Liisa Penttinen, kanttorina Pertti Rusanen, urkurina Anu Pulkkinen, Anna
Voutilainen, saksofoni.
Isosten siunaaminen. Kirkkokahvit.
Viikkomessu ke 24.4. klo
18. Liisa Penttinen ja Anu
Pulkkinen.

Keskusseurakuntatalo
Suokatu 22



HAUTAKIVET
KAIVERRUKSET
ENTISÖINNIT
MUUT KIVITYÖT
Kettulanlahdetie 25
70400 Kuopio
www.puijonkivi.fi

Puh. (017) 282 9000

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

puh. 040 585 0456

Seurakuntamestarit puh.
040 4848 259
Kansan Raamattuseuran naistenpäivä la 13.4.
klo 10-16. Rohkaise ja rohkaistu. Ohjelmaa, arpajaiset, kirjapöytä, kirpputori.
Päivän lomassa nautitaan
lounas ja päiväkahvi.
Raamattupiiri ti 16.4. klo
17. Suokadun nuorisotilojen takkahuoneessa.
Pro Musica, pianisti Viktor Pellia konsertoi tiistaina 16.4. klo 18.
Kotien / keskiviikon lähetyspiiri ke 17.4. klo 13
Maija Erosella, Tulliportinkatu 26 B 26.
Keskikaupungin palvelupiiri ke 17.4. klo 13 Kerhohuone Eetussa, Suokatu 22 C.
Eläkeläisten virkistyspäivä ke 24.4. klo 11. Raamattutunti Liisa Penttinen. Iltapäivällä keväistä ohjelmaa. Kevätretkelle ilmoittautuminen.
Lähetysmyyjäiset pe 26.4.
klo 10.30-12.30 Keskusseurakuntatalolla, Suokatu 22.
Myytävänä leivonnaisia,
hernekeittoa ja käsitöitä.
Arpajaiset. Lähetyskahvila.
Tuomiokirkkoseurakunnan ja Alavan omaishoitajien ryhmä ma 29.4. klo
13-14.30 kerhohuone Samulissa. Mukana diakoniopiskelija Petteri Suomalainen. Lisätietoja diakoni
Birgitta Oksman-Kettunen
puh. 040 4848 284.

Mummon mökki
Puijonkatu 10

Välitämme.

Kirkko ja koti
100 v. juhlanumero ilmestyy 8.5.
Kysy tarkemmin
Pirjo Teva p. 040 680 4057
pirjo.teva@kotimaa.fi

Avoinna ma-to klo 11-15.
puh. 040 4848 272
Viriketuokio to 11.4. klo
13. Tietovisa.
Raamattutuokio ti 16.4.
klo 13. Virpi Soveri.
Viriketuokio to 18.4. klo
13. Harmaakaihi.
Papin päivä ti 23.4. klo 13.
Viriketuokio to 25.4. klo
13. Japanin alkuperäisväestö ja sen kulttuuri.

Nuoret
Perjantaimessu pe 12.4.
klo 19 Tuomiokirkossa.

Perjantaimessu pe 19.4.
klo 19 Tuomiokirkossa.

paimen” Liisa Penttinen.

Varhaisnuoret

Perhekerho “sininen” ti
16.4. klo 9.30-11 Keskusseurakuntatalolla, Suokatu 22 E.
Perhekerho “vihreä” ti
23.4. klo 9.30-11 Keskusseurakuntatalolla, Suokatu 22 E.

Kerhot seuraavasti: Keskusseurakuntatalo, Suokatu 22 E Tyttökerho 1. 4. -luokkalaisille, ma klo
17.30 - 19. Kokkikerho 1. - 3.
-luokkalaisille, ti klo 17.30
- 19. Snellmaninkoulu,
Maaherrankatu 13 Sählykerho 1. - 2. -luokkalaisille pojille ti klo 16. - 17. Tyttöjen liikuntakerho 1. - 3.
-luokkalaisille to klo 16. 17. ja 4. - 6. - luokkalaisille
ma klo 16. - 17. Lisätietoja
nuorisotyönohjaaja Jarkko Voutilainen puh. 040
4848 285.

Lähetys
Kotien / keskiviikon lähetyspiiri ke 17.4. klo 13.
Maija Erosella, Tulliportinkatu 26 B 26.
Lähetysmyyjäiset pe 26.4.
klo 10.30 - 12.30 Keskusseurakuntatalolla, Suokatu 22. Leivonnaisia, hernekeittoa ja käsitöitä. Arpajaiset. Lähetyskahvila.

Diakonia
Diakoniatoimisto Vastaanotot: Keskusseurakuntatalo, Suokatu 22 C.
Päivystys ilman ajanvarausta ma klo 9-10.30 ja puhelinaika klo 10.30-11.30
puh. 040 4848 253 Pirjo
Litmanen, muuna aikana
puh. 040 4848 282. Ke klo
9-10.30 ja puhelinaika klo
10.30-11.30 puh. 040 4848
253 Birgitta Oksman-Kettunen. Inkilänmäen diakoniatyöntekijän Varpu
Ylhäisen päivystys ilman
ajanvarausta, Suokatu 22
C. Ti klo 9-10.30, puhelinaika klo 10.30-11.30 puh.
040 4848 254, muuna aikana puh. 040 4848 255.
Valkeisen sairaalan korttelikerho ma 15.4. klo 13.
Vieraana diakoniaopiskelija Petteri Suomalainen. Ryhmään otetaan uusia ryhmäläisiä. Lisätietoja diakoni Birgitta Oksman-Kettunen puh. 040
4848 284.
Pappilan korttelikerho ti 16.4. klo 13. Vieraana diakoniaopiskelija Petteri Suomalainen. Lisätietoja diakoni Birgitta Oksman-Kettunen puh. 040
4848 284.

Muuta
Inkilänmäen palvelupiiri ja käsityöryhmä Tätilässä to 18.4. klo 13. “Hyvä

Perhetyö

Pyhäkoulu
Kotipyhäkoulu Rönossä
Jaana ja Asko Lappalaisen
kodissa. Katso lisää Rönön
sillan kupeessa olevalta ilmoitustaululta.

Kastetut
Joona Mikael Komulainen,
Emma Aada Maria Mäkelä, Ruut Sofia Kallioranta,
Katri Emilia Lappalainen.

Kuolleet
Terttu Mirjami Hyvärinen 71v, Ilma Launonen
100v, Seija Mirjam Kangas
60v, Antti Aarre Hyvärinen 85v, Heikki Olavi Huttunen 47v, Veikko Vilhelm
Huttunen 80v, Pirkko Anna-Liisa Holopainen 91v,
Pentti Kalevi Tanhu 67v,
Hilma Esteri Komulainen
89v, Marja Eeva Hellevi Savolainen 93v, Jorma Olavi
Länsisalmi 82v.

alava
Alavan kirkko
Keihäskatu 5
puh. 040 4848 298
Messu su 14.4. klo 10.
Saarnaa Anna Väätäinen,
liturgina Ilkka Koponen,
kanttorina Leila Savolainen, lapsikuoro, Hanna Eskel, viulu.
Messu su 21.4. klo 10. Saarnaa Ilkka Koponen, liturgina Hannu Koskelainen,
kanttorina Ossi Jauhiainen, Poukaman mieslaulajat. Liikuntarajoitteisille
kyytiapua, yhteydenotot
16.4. mennessä Sisko Nousiainen puh. 040 4848 286
tai Liisa Tiilikainen puh.
040 4848 324.
Beethoven C-duuri Messu op 86 su 21.4. klo 15.
AmKo-sinfoniaorkesteri kapellimestarina Rauno
Tikkanen, Alavan kirkkokuoro, Kamarikuoro Ancora. Solistit: Salla Lehtinen, sopraano, Pauliina
Sairanen, altto, Veli-Pekka
Varpula, tenori, Henri Tik-

kanen, basso. Käsiohjelma
20 € käteisellä ovelta.

Alavan
seurakuntakeskus
Keihäskatu 5 B
Eläkeläisten kahvila ti
16.4. klo 12 seurakuntasalissa.
Hannat ja Hannut ti 16.4.
klo 17.30. Uusi lähetys- ja
rukouspiiri aloittaa toimintansa seurakuntasalissa.
Rukousta ja lähetysasiaa.
Yhteisen jakamisen lomassa iltateetä ja pientä purtavaa lähetyksen hyväksi.
Vastuuhenkilö Päivi Raatikainen puh. 050 4048 081.
Vapaaehtoistoimijoiden
koulutus seurakuntapiirin ohjaamisesta la 20.4.
klo 10-15 seurakuntasalissa. Minustako seurakuntapiirin ohjaaja - mikä ettei! Voisinko yhteistyötaidoissa kehittyä edelleen? no toki! Kouluttajana TT,
KM Marja-Leena Virolainen, diakoni Sisko Laitinen. Aloituksessa mukana myös kirkkoherra Hannu Koskelainen. Ilm. 15.4.
mennessä Sisko Nousiainen puh. 040 4848 286.
Lisätietoja Sisko Laitinen
puh. 040 4848 326. Tervetuloa mukaan uudet ja
toiminnassa mukana olevat vapaaehtoiset!
Siioninvirsiseurat su 21.4.
klo 14 seurakuntasalissa.
Puhujana Juha Välimäki.
Kirjallisuuspiiri to 25.4.
klo 14 uudessa neuvotteluhuoneessa, B-rappu. Kirjana: Mikko Rimminen,
Nenäpäivä. Yht. henk.
Aino Mikkonen puh. 040
7071 499.

Neulamäen kirkko
Vesurikuja 4
puh. 040 4848 311
Yhteisvastuutapahtuma
“Kevätkeikaus” ma 15.4.
klo 18. Yhteisvastuumyyjäiset ja -arpajaiset, muotinäytös, juontajana Esteri “Essu”. Rukoushetki
(tuomasmessun tapaan).
Zipporim-kuoro. Keitto
ja kahvit (vapaehtoinen
maksu). Tuotto yhteisvastuun hyväksi.
Ystäväntupa to 18.4. klo
13. Vieraana Matti Pentikäinen.
Messu su 21.4. klo 13. Saarnaa Ilkka Koponen, liturgina Anna Väätäinen, kanttorina Ossi Jauhiainen.
Ystäväntupa to 25.4. klo
13. Mukana Leila Savolainen.

rukoilemme

Särkiniemen
seurakuntatalo
Särkiniementie 20

Hirvilahden
kappeli
Länsirannantie 2410

puh. 040 4848 307
Messu su 14.4. klo 13. Saarnaa Anna Väätäinen, liturgina Ilkka Koponen, kanttorina Leila Savolainen,
Hanna Eskel, viulu.
Esikoislestadiolaisten
seurat su 21.4. klo 13 ja 17.
Puhujina Arvo Konttinen
ja Eino Ruusula.

puh. 044 275 7936.
Musiikillinen perhekirkko su 21.4. klo 16. Raili Rantanen ja Richard
Nicholls.

Muuta
Lähimmäispalvelijat –
Seurakuntayhtymän lähimmäispalelijoiden yhteinen retki Valamoon pe
12.-13.4. Ilm. 22.3. mennessä
Tuomiokirkon toimistosihteeri Marja-Leena Myllyselle puh. 040 4848 248. Retkelle otetaan ilmoittautumisjärjestyksessä. Hinta 50
€. Lähtö pe klo 15 (huom
aika!) Maljalahdenkadun
turistibussipysäkiltä, paluu
la n. klo 16. Lisätietoja Marja-Leena Myllynen tai Sisko
Laitinen 18.3. alkaen puh.
040 4848 326.

Kastetut
Aino Adella Kyllikki Räsänen, Roosa Linnea Tölli, Vilma Liisa Tirri, Verna Cesilia Pitkänen, Veeti
August Mikael Huttunen,
Elias Väinö Antero Juntto, Loviisa Anja Maria Hämäläinen.

Avioliittoon
kuulutetut
Joonas Sakari Airaksinen
ja Ilona Kristiina Utukka.

Kuolleet
Eino Johannes Miettinen
73v, Kauko Eero Johannes
Matra 96v, Marja Margareta Törni 80v, Juha Matti
Korhonen 58v, Kauko Eemil Hartikainen 78v, Aino
Marjatta Huuskonen 65v.

kallavesi
Kallaveden kirkko
Rauhalahdentie 21
puh. 040 4848 336
Sanan ja rukouksen ilta
pe 12.4. klo 18. Kari Kourilehto, Anja ja Paavo Korteniemi. Mukana myös Anni
Tanninen ja Lauri Paatero,
sekä esirukousryhmä.
Sanajumalanpalvelus su
14.4. klo 10. Liturgia Matti
Pentikäinen, saarna Sanna
Alanen ja kanttorina Anna-Mari Linna.
Messu su 21.4. klo 10. Liturgia Mikko Väisänen,
saarna Anna-Maija Hella ja kanttorina Anna-Mari Linna.
Sanan ja rukouksen ilta
su 21.4. klo 18. Anni Tanninen ja Jarkko Maukonen.

Muuta
Perheraamattupiiri su
21.4. klo 16.30 kirkon alakerrassa. Raamattupiiristä vastaa Pia Karjalainen
puh. 050 5251 012.

Petosen
seurakuntatalo
Pyörönkaari 21
puh. 040 4848 345
Messu su 21.4. klo 16. Anni
Tanninen.

Vehmasmäen
kappeli
Sotkanniemi 15
puh. 040 4848 351
Vehmasmäen kappelin
Tukiyhdistys ry:n kokous
su 14.4. klo 14. Tilaisuus on
avoin kaikille asiasta kiinnostuneille. Matti Pentikäinen.

Karttulan kirkko
Kirkkotie 23
puh. 040 4848 545
Sanajumalanpalvelus su
14.4. klo 10. Reijo Mustonen ja Anne Keränen.
Messu su 21.4. klo 10. Liturgia Reijo Mustonen, saarna Reijo Mattila, kanttorina Richard Nicholls, “Silmu
Sereno” johtajanaan Johanna Lemmetyinen. Kirkkokahvit ja siioninvirsiseurat
seurakuntakodilla.

Muuta
Rukoushetki to 11.4. klo
13 Jaakkolassa kerhohuoneella. Mikko Väisänen ja
Anne Keränen.
Ehtoollishetki to 11.4. klo
14 Karttulan sairaalassa.
Mikko Väisänen ja Anne
Keränen.
Rukoushetki ke 17.4. klo
13 Ainolassa. Reijo Mustonen ja Anne Keränen.
Miesten saunailta to 18.4.
klo 17.30 Ilkka Rissasella,
Tervarinteentie 20, Syvänniemi. Aiheena Raamatun
miehiä - Abraham. Saunan jälkeen iltapala. Keskustelu ja ohjelma alkaa
noin klo 19.

Karttulan
seurakuntakoti
Kissakuusentie 14
puh. 040 4848 547
Keväinen Puuropäivä ja
arpajaiset ke 17.4. klo 11.
Yhteisvastuulle. Tarjolla kolmenlaista puuroa ja
kahvit. Puuroruokailu 5 €
ja kotiannos 3 €.
Siioninvirsiseurat su 21.4.
klo 12. Rovasti Reijo Mattila, Richard Nicholls, Herättäjäyhdistyksen Karttulan
paikallisyhdistys.
Sanan ja Rukouksen ilta
su 21.4. klo 18. Opettamisen
armolahja, Tarja Säynevirta.
Varttuneen väen virkistys- ja palvelupäivä ke
24.4. klo 10. Lounas ja kahvit 6 €. Airakselan ja Koskenkylän seurakuntapiirit.

Syvänniemen
kirkko, Karttula
Kuttajärventie 117
EtCetera-kuoron konsertti su 14.4. klo 15. Kuoroa johtaa Pekka Simojoki.
Vapaa pääsy. Kolehti Suomen Lähetysseuran työlle.

Nuoret
Nuortenillat to 11.4. ja 18.4.
klo 17.30-20.30 Kallaveden
kirkolla. 11.4. Hyvä paimen
ja 18.4. Rakkaudesta.

Lähetys
Lähetysaskartelut joka
toinen ma klo 18-20 Petosen seurakuntatalolla.
Lähetyksen iltapäivä
keskiaasialaisissa tunnelmissa la 20.4. klo 14 Petosen seurakuntatalolla,
Pyörönkaari 21. Mukana
nimikkolähettimme KeskiAasiasta, Anni Tanninen
sekä Katri Heikkinen. Teeman mukainen tarjoilu.
Naisten lähetyslöylyt ke
24.4. klo 18 Rytkyllä. Lähtö kirkolta klo 17.30 ja Petoselta klo 17.35.Vapaaehtoinen maksu lähetykselle.
Saunomisen lisäksi kevyt
iltapala ja asiaa lähetyksestä. Sanna Alanen.

Diakonia
Hyvän hoidon päivä ke
17.4. klo 10.30-14.30 Rytkyn leirikeskuksessa. Teemana “elämän voimavarat”, mukana Pirjo ja Pert-

ti Miettinen. Ilm. diakoniatoimistoon puh. 040 4848
332 ma tai to klo 9-10 (voit
jättää myös viestin vastaajaan).
Leväsen kammari ma
22.4. klo 12.30-14 Leväsentie 27. Luontokirkossani,
mielikuvamaalausta, Arja
Mielikäinen.

Celestine Annanpalo, Alex
Leo Rudisha Keinänen.

Avioliittoon
kuulutetut

Perhetyö

Kuolleet
Eeva Liisa Savolainen 73v,
Taimi Mirjam Jäppinen
84v, Miia Susanna Jäntti 40v, Tomi Antti Ylermi
Malmikumpu 30v, Jouko
Kalevi Räsänen 59v, Pentti Johannes Nenonen 72v,
Markku Tapani Ollila 55v.

Piirit

Aikuistyö
Miesten sauna ja takkailta pe 12.4. klo 18 Poukaman leirikeskuksessa. Kiinnostavia alustuksia, veljellistä yhdessäoloa, sauna.
Kevyt iltapala. Osallistumismaksu 5 €. “Hyväksytty”, Jouko Kauhanen.

Kastetut
Patrik Einari Rajanto, Joose Justus Herman Tiihonen, Moona Olivia Mononen, Nuppu Lilja Elina Tervo, Nelli Alexandra Remes,
Viljami Onni Uolevi Asikainen, Joona Juhani Kurronen, Eetu Esa Johannes
Räsänen, Okko Eemil Olavi Vaattovaara, Lenni Luca
Antero Tossavainen, Arttu Ilmari Vuolle, Mea Emilia Yletyinen, Malla Ilona
Yletyinen, Naomi Melinda
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Pasi Pekka Kristian Soininen ja Sanja Kristina Viktoria Ekblad, Jari Petteri
Mielonen ja Teija Margareta Vesanen.

Perhekerhot seuraavasti:
Maanantaisin klo 9.30 -11
Karttulan seurakuntakodilla. Tiistaisin klo 9.30.11 Petosen seurakuntatalolla, Jynkänvuoren kerhotilassa ja Kurkipirtissä. Rytkyn leirikeskuksella klo 9-11 ke 24.4. ja
15.5. Pihkainmäessä Kantoluodoilla (Ilveslammentie 23) klo 17-18.30 ke 10.4.
ja 15.5. Sotkanniemessä
Maarit Kosusella (Nuottaniemi 72) klo 9.15.-10.45.
to 11.4. ja 23.5.
Taidetiistai ti 16.4. ja 23.4.
klo 9.30-11.30 tai 13-15.
Koko perhe kädentaitojen
pariin Kallaveden kirkolle.
Omat eväät ja taiteiluun
sopivat vaatteet mukaan.
Kotimetsän kirkkoretki perheille su 21.4. 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.
Kirkkomuskari su 21.4. klo
17. Kurkimäessä (kerhohuone).Yli 3-vuotiaille lapsille.
Kirkkomuskarissa lauletaan,
leikitään ja soitetaan. Ei ennakkoilmoittautumista.
Haminalahden työseura ma 15.4. klo 18.30 Hiekkalassa, Karttulantie 495.
Raili Rantanen.
Kaislastenlahden päiväpiiri ti 16.4. klo 13 Aune
Hynysellä. Annikki-veturintie 97. Raili Rantanen.
Rytkyn lähetyspiiri ke
17.4. klo 18 Elvi ja Esko
Miettisellä, Siltapuro 297.
Sanna Alanen.
Sotkanniemen työseura
ja Puutossalmen lähetyspiiri pe 19.4. klo 14. Sotkan Onnissa Ritisenmäellä. Ajo-ohje Ritisenlahden tieltä: Käänny tielle
Rajapuro 140 m, jatka väylälle Pääharjunniemi 1300
m, käänny oikealle 150 m,
olet perillä. Ajo-ohje Sotkantieltä: Käänny Pihlaisenpääntielle 1000 m,
käänny mäen alta oikealle
300 m, olet perillä. Petteri
Hämäläinen.
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Joonas vähäsöyrinki
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männistö
Pyhän Johanneksen kirkko
Kellolahdentie 8
puh. 040 4848 386
Miesten piiri ke 10.4. klo
18 takkahuoneessa.
Messu ja Kansan Raamattuseuran kirkkopyhä su 14.4. klo 10. Saarna
KRS:n toiminnanjohtaja
Ulla Saunaluoma, liturgia
Aulikki Mäkinen, kanttorina Heikki Mononen. Kirkkokahvit.
Perhekirkko su 21.4. klo
10. Saarna Salla Tyrväinen,
liturgia Sirpa Nummenheimo, kanttorina Tintti Tinkala. Perhepäivän lounas,
omaa ohjelmaa sekä lapsille (sirkustelua) että aikuisille. Perheneuvoja Irene Venejärvi, Kuopion sirkuskoulu, lapsikuoro.

Männistön
Vanha kirkko
Lönnrotinkatu 24
puh. 040 4848 386
Voimaa musiikista ke
24.4. klo 19. Heprealainen ilta. Marjatta Airas ja
Heikki Mononen.
Naisia raamatussa - raamattupiiri työikäisille
naisille ke 24.4. klo 18 alakerran kerhohuoneessa.
Aulikki Mäkinen.
Elämän makuinen messu
su 14.4. klo 18. Aulikki Mäkinen, Heikki Mononen.

Diakonia
Diakoniatyön ajanvarausvastaanotto Pyhän
Johanneksen kirkolla ti klo
9-10 Ulla Halonen (Saarijärvi, Kelloniemi, Kettulanlahti) puh. 040 4848
405. Puhelinpäivystys ti
klo 9-10 Mari Mertanen
(Männistö, Linnanpelto,
Pappilanmäki) puh. 040
4848 406, Merja Hyvärinen (Itkonniemi, Tiihotar)
puh. 040 4848 407.
Voimavaroja arkeen - leiri yksinhuoltajaperheille
26.-28.4. Hirvjärven leirikeskuksessa. Hinta: 10 € (aikuiset) ja 5 € (yli 2-v. lapset)
Ilm. Merja Hyväriselle 12.4.
mennessä, puh. 040 4848
407. Merja Hyvärinen, Salla
Tyrväinen ja sosiaalipedagogiikkaan erikoistuva Sanna Ollikainen. Järj. Männistön seurakunta.
Ukintuvan laulupäivä
to 11.4. klo 12. Heikki Mononen.
Hyvän Mielen Päivä ke
17.4. klo 11-13.30 Pyhän Johanneksen kirkolla. Vuoden 2013 Yhteisvastuuteema “välittävä yhteisö”. Yhteisvastuulounas 7 €, myyjäiset ja arpajaiset, Männistön Martat. Linja-autokuljetuksen reitti (Jääskeläisen auto): Päivärannantie, Citymarketin jälkeinen
pysäkki Kettulanlahteen
päin klo 9.50, Kaijan pa-

Kerää kokoon,
tue ja kannusta

”H

erra on minun pai- viittaavat katumukseen ja kääntymiseen
meneni, ei minulta jonka Jumala vaikuttaa. Oikea tie on uskon ja armon tie, toisin sanoen Kristus
mitään puutu.”
Näin alkaa maa- itse. Hän on tie, totuus ja elämä.
Kristittynä ajattelen: Jeesus paranilman tunnetuin
taa tilani kun sen siihen itse pysty. Kospsalmi, paimenpsalmi 23. Hekin, joille
ka olen täynnä syntiä, laiskuutta ja raRaamattu on avaamaton kirja, ovat sen
kastan maailman hekumaa, ehtoollisen
varmaan joskus kuulleet vaikkapa hauarmopöydässä saan armon ja lohdutuktajaisissa. Eräs pappi sanoi, että hän lusen ylösnousseelta Herraltani.
kee lähes aina tämän psalmin hautaan
Meille kristityille Jeesus on hyvä paisiunaamisessa arkun äärellä.
men, joka pitää huolen lampaistaan.
Tämä onkin murheellisten, kiusatYlimpänä paimenena hän lähettää meitujen ja masentuneiden psalmi. Tämä
dät huolehtimaan Jumapsalmi puhuttelee heilan laumasta.
tä, joilta puuttuu työtä,
2. sunnuntai
Sana pastori tarkoittaa
ruokaa, mutta on sairautpääsiäisestä.
latinankielessä paimenta, huolia ja kuolemaakin.
Jumalan kansa
ta. Samaa juurta on sana
Heiltä näyttää puuttuvan
koti-ikävä.
pastoraali, piispansauva.
kaikki, mutta kun Herra
Joh. 10: 11 -16.
Piispojen tehtävää kaitsion heidän kanssaan, heiljoina kuvaavat esim. Tutä ei mitään puutu.
Minä olen hyvä pairun arkkipiispansauvaan
Jopa silloin, kun kulmen, oikea paimen,
kaiverretut latinalaiset sajetaan elämän pimeissä
joka panee henkennat ”collige, sustenta, stilaaksoissa on Herra heisä alttiiksi lampaiden
mula” eli ”kerää kokoon,
dän kanssaan, varjelee
puolesta. Palkkarenki
tue ja kannusta”. Piispa
ja suojelee. Jumalan käsi
ei ole oikea paimen eikulkee edellä ja me muut
ulottuu alemmas kuin kevätkä lampaat hänen
seuraamme.
nenkään ihmisen. Viholomiaan, ja niinpä hän
Niin Lähi-idässä pailisetkaan – synti, kuolenähdessään suden tumenkin kulkee laumansa
ma ja perkele – eivät saa
levan jättää lauman ja
edellä ja lampaat seuraaniskalenkkiä heistä, joilpakenee. Susi saa lamvat häntä, kun kuulevat
le Herra kattaa pöydän
paat saaliikseen ja hatutun paimenen äänen.
ja voitelee heidän päänsä
jottaa lauman, koska
On siis tärkeää, että piissiunauksen öljyllä.
palkkapaimen ei välitä
pojen ääni kuuluu selkeäMonet näkevät salampaista.
nä ja näyttää suunnan minoissa ”sinä katat minulle
Minä olen hyvä paihin mennä.
pöydän” viitteen ehtoolmen. Minä tunnen
liseen. Samoin alkukielen
lampaani ja ne tunteMATTI HOFFRÉN
mukaan sanat ”hän virvat minut.
Kirjoittaja on Siilinjärven
voittaa minun sieluni, hän
seurakunnan pastori.
ohjaa minua oikeaa tietä”
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ERIKOISHAMMASTEKNIKKO

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

Uudet hammasproteesit, pohjaukset ja korjaukset
LAATU- JA TYÖTAKUU

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

Antin Piha ja Kiinteistö Apu
• kiinteistönhuoltotyöt
• maalaus- ja tapetointityöt
• laminaattilattiat
• kodin asennustyöt
• muut erikseen sovittavat työt

DentoTeam
Hammaslääkärit

p. 050 575 3410
www.antinpihajakiinteistöapu.fi

Matka
Laatokan VaLaMoon
14.–16.4.
Kaksi yötä Valamossa.
Tied. Tuula 044 552 0775

Kevätmyyjäiset
13.4.2013
Rauhanydistyksellä,
Ahmantie 22.
Ohjelmassa myyjäiset,
arvontaa ja kahvio.
Ruokailu kello 16.00 ja
myyjäiset kello 17.00.
Tervetuloa!
Hammaslaboratorio

Hyvä Hammas
Oy
Puree Paremmin.
Vuorikatu 36, 70100 Kuopio

Erikoishammasteknikko

Seurakunnat
dan pysäkki klo 9.55, Pihlajaharjuntien ja Rahusentien
risteys klo 10, Kelloniemen
Sale klo 10.05, Itkonniemi (Malminkatu 13 pysäkki) klo 10.10, Sotilaspojankadun pysäkki klo 10.15, Tellervonkadun pysäkki 10.20,
Lönnrotinkadun pysäkki (Lönnrotinkatu 11 kohdalla) klo 10.25, Pohjolankadun pysäkki (Pohjolankatu
28 kohdalla) klo 10.30, edelleen Killisenkadulle ja Pohjolankatua Lönnrotinkadulle, Saariaitan pysäkki klo
10.40, Pyhän Johanneksen
kirkko. Paluu samaa reittiä.
Ukintuvan Sanan torstai
to 18.4. klo 12. Diakoniatyön
harjoittelija Terhi Kröger.
Elämää etsimässä -kerho to 25.4. klo 14.30-16 Pyhän Johanneksen kirkon
srk-salissa. Salla Tyrväinen,
puh. 040 4848 320.

Muuta
Hartaus to 18.4. klo 13.30
pienryhmäkoti Honkarannassa, Sandelsinkatu 14.
Ulla Halonen.

Kastetut

Satu Koskela

Enna Lilian Eronen.

p. 017 265 4400

Avioliittoon
kuulutetut

TUTKIMUKSIIN

KAATUMISEN JA SELÄN
KIPEYTYMISEN JÄLKEEN

Antti Petteri Tirkkonen ja
Mari Helena Hukkanen.

Kuolleet
Maija Leena Happonen 73v.

TUTKIMUKSIIN

puijo
Puijon kirkko
Taivaanpankontie 3

Pe 19.4.
La 20.4.

Tutkimus sisältää
osteoporoosilääOn muitakin
tapoja
kärin vastaanoton,
testata luun
lujuutta
selän kuvauksenja
ja
tasapainoa.
luuntiheys- ja tasapainomittauksen.
Selän kuvaus,
luuntiheys-ja
tasapainomittaus.
Hinta 350€, Kela 115€��
Hinta 350 €, Kela n. 189 €
omavastuu
n. 235€�
omavastuu
n. 161 €

Su 21.4.

Yleislääketieteen erikoislääkäri
Markku Hyvönen

Kiekkotie 2, Kuopio

017 2828 244

www.puijonlaaksonlaakarikeskus.fi

Kukkanen

K-Citymarket, kauppakeskus • p. 3613 802 • JOKA PÄIVÄ 9-19
Linja-autoasema • p. 2616 196 • JOKA PÄIVÄ 9-19

Kodin Kukkapalvelu

Kuninkaankatu 26, keskusta • p. 2612 438
ARK. 9-17, LA 9-14 • www.kodinkukkapalvelu.fi

Palveleva
nais�en vaa�ei�en
erikoisliike.

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

Savonkatu 22 Kuopio

Sokoksen parkkipaikkaa vastapäätä

puh. 017 261 2435

ma-to 9.30-17.30 pe 9.30-17 la 10-14

Puijon
seurakuntakeskus
Taivaanpankontie 3

Poukama
Poukamantie 105
Tehdään yhdessä -ryhmä
ma 15.4. klo 18. Fimomassasta lyhty, Seija Rissanen
ja Helena Heija-Nuutinen.
Lisätietoja diakoniatyöntekijä Riitta Murtorinne
puh. 040 4848 437.
Perhekerho ti 16.4. klo
9.30. Koti.
Ystävänpäiväkerho ke
17.4. klo 11. Viikkomessu
Puijon kirkossa. Kuljetus
klo 10 Ranta-Toivalasta,
auto kiertää Päivärannan
kautta Puijon kirkolle.
Perhekerho ti 23.4. klo
9.30. Sinä olet ihme.
Ystävänpäiväkerho ke
24.4. klo 11. Ruokailu. Terveiset lähetyskentältä, nimikkolähetti Tuula Makkonen.

Ranta-Toivala
Seurakuntapiiri to 18.4.
klo 18.30 Kaarina ja Risto
Knuutisella, Pirttipolku 77.
Mari Voutilainen.

Muuta
Perhekerho ti 16.4. klo
9.30 Toukolan päiväkodissa. Koti.
Lähimmäisten pyhä. Lähimmäiset avustavat vanhuksia Puijonlaakson palvelukeskuksesta ja Tukitalolta kirkkoon 21.4. klo
10. Kokoontuminen kirkolla klo 9.20. Ilmoitathan
Raili Lehtoviidalle puh.
040 4848438, mikäli tulet
avustajaksi.
Perhekerho ti 23.4. klo
9.30. Toukolan päiväkodissa. Sinä olet ihme.

Kastetut
Enni Katriina Hirvonen,
Stella Matilda Tolppanen.

Avioliittoon
kuulutetut
Okko-Sakari Kääriäinen ja
Elina Aino Maria Heimala.

Kuolleet
Anna Elina Heikkilä 77v,
Heikki Juhani Pellervo
Pöyhönen 85v, Irja Pauliina Kärkkäinen 84v, Kirsti
Kaarina Rojo 74v.

Järvi-kuopio
Riistaveden kirkko
Joensuuntie 2505
Messu su 14.4. klo 10. Kirsi
Leino, Riikka Tuura.
Messu su 21.4. klo 10. Kirsi
Leino, Tapani Majuri.

Riistaveden
seurakuntatalo
Keskustie 2
Kuopion kamarimusiikkiseuran konsertti Tansseja ja tunnelmaa ke 10.4.
klo 19.
Yhteislauluilta su 14.4.
klo 18. Teemana lähetystyö, tietoa lähtetystyöstä
kertoo Kirsi Leino. Iltatee.
Miesten ruokapiiri ma
15.4. klo 17.
Viikkomessu ti 16.4. klo
13.

Ylösnousemuksen
kirkko, Juankoski
Mäntytie 5
Rukoushetki to klo 12.
Messu su 14.4. klo 10. Komulainen, Saarela.
Avoimen mukulatiistain kirkkohetki ti 16.4.
klo 9.30.
Raamattupiiri ke 17.4.
klo 12.
Kauneimmat slaavilaiset
hengelliset laulut ke 17.4.
klo 18.30. Kolehti yhteisvastuulle.
Messu su 21.4. klo 10. Hannu Komulaisen lähtösaarna, Reijo Leino, Satu Väätäinen, Raili Pursiainen,
Matti Saarela. Juhlakahvit
seurakuntatakodissa.

Juankosken
seurakuntatalo
Mäntytie 5
Seurakuntakerho parittomilla viikoilla ke klo 12.
Lähetysaskartelu parittomilla viikoilla to klo 10-13.
Liikunta- ja näkörajoitteiset pe 12.4. klo 11.30.
Avoin mukulatiistai alkaen klo 9.30 kirkossa
Hannu Komulaisen lähtökahvit ja -juhla su 21.4.
messu jälkeen.

Muuta
Nuorten ilta pe 12.4. klo
15.30 Vintillä.

Kaavin kirkko
Kaavintie 24
Messu su 14.4. klo 13. Kirsi
Leino, Saarna: teol.tri. Kati
Kemppainen Suomen Lähetysseurasta. Tapani Majuri. Kirkkokahvit seurakuntatalossa.
Ylistyskonsertti su 14.4.
klo 18, jossa puhe Lea Mutan muistolle, rovasti Leena Märsylä. Konsertin
tuotto tulee Intian dalitien
parissa tehtävään työhön.
Messu su 21.4. klo 13. Mikko Huhtala, Tapani Majuri.

Elämän pidot – näköKari Kuronen

Heimosen Kukkakauppa

Ruotsinkatu 54, Niirala • p. 2820 678 • MA-PE 9-17, LA 8-13
• www.heimosenkukkakauppa.fi

Elämän
iloon ja
suruun.

puh. 040 4848 419
Messu su 14.4. klo 10.
Heikki Hyvärinen saarnaa,
Pekka Nieminen, Piio Lappalainen. Kanttorina Outi
Keskisipilä. Puijon kamarikuoro. Lapsille pyhäkoulu.
Viikkomessu ke 17.4. klo
11. Heikki Hyvärinen, Mari
Voutilainen, Joona Saraste.
Ruokailu (5 €) ja raamattualustus.
Perhemessu su 21.4. klo
10. Jaana Marjanen saarnaa, Mari Voutilainen.
Kanttorina Joona Saraste.
Rajalan koulun 1.-2. luokkalaisten kuoro sekä musiikkiluokkalaisia, johtaa
Taina Tammekann. Lähimmäiset avustavat vanhuksia kirkkoon Puijonlaakson palvelukeskukselta ja
Tukitalolta. Kokoontuminen kirkolla klo 9.20. Ilm.
Raili Lehtoviidalle puh.
040 4848 438. Kirkkokahvit ja Jaana Marjasen terveiset Etiopiasta.
Pieni iltakirkko su 21.4. klo
18. Jaana Marjanen. Lauluryhmä Verso. Kirkkoteet.

kulmia eläkevuosiin ke
10.4. klo 13. Aiheesta alustaa psykiatrian professori
Heli Koivumaa-Honkanen,
kahvitarjoilu, musiikkia
kanttori Outi Keskisipilä.
Eläkeläisten kerho to 11.4.
klo 12.30. Isovanhemmuus
ja to 18.4. klo 12.30 Hyvä
Paimen, pastori Mari Voutilainen.
Ystävän kammari. Avoinna ti klo 11-14. Kahvitarjoilu.
Perhekerho ke 17.4. klo
9.30. Koti.
Israel-piiri ti 23.4. klo 14.
Ariela Toivanen.
Perhekerho ke 24.4. klo
9.30. Sinä olet ihme.
Midinetti-lähetyspiiri ke
24.4. klo 13. Nimikkolähetti Tuula Makkonen.
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10.–23.4.13
Kaavin
seurakuntatalo
Kirkkorannantie 1

Nilsiän
seurakuntakoti
Nilsiäntie 59

Yhteiset synttärijuhlat su
5.5. klo 13 alkaen. 70-, 80- ja
90-vuotiaille (tammi-toukokuun aikana vuosia täyttäneet/täyttävät) messun jälkeen klo 14.30 seurakuntakodissa. Ilm. 30.4. mennessä toimistosihteereille puh. 040
4888 602, puh. 040 4888 611.
Perhekerho ke 10.4. klo 9.30.
Ikäihmisten laulutunti ke
10.4. klo 12.
Elsan kerho to 11.4 klo 1113.30. Ikäihmisten hyvinvointi,
lääkäri Mirka Koistinen.
Raamattuluento Mooseksen pelko to 11.4. klo 18. Ulla
ja Kalevi Havukainen.
Vanhemman väen palvelupäivä ti 16.4. klo 11-13.30. Ruoka 5 €/ hlö.
Vapaaehtoistyön polut Kaavilla ti 23.4. klo 18. Kaikille
yleisen seurakuntatyön vapaaehtoistyöstä kiinnostuneille.
Ilm. Mikko puh. 040 4888 625.
Perhekerho ke 24.4. klo 9.30.

Ruokajakelu ma ja to klo 9-11
vähävaraisille alakerrassa.
Diakoniapäivystys ma ja to
klo 9-11 seurakuntakodin alakerta, samalla vähävaraisten
ruokajakelu.
Sotiemme veteraanien kerho to 11.4. klo 11 yläsalissa.
Näpertäjät to 11.4. klo 12-15
alasalissa.
Aluepapin päivystys to klo
9-11 virastossa, Pappilankuja 7.
Herättäjän päivän kirkkokahvit ja seurat su 14.4. messun jälkeen yläsalissa.
Naisten raamattupiiri ma
15.4. klo 18-20 alasalissa.
Näkö- ja kuulovammaisten
kerhot ti 16.4. klo 12 yläsalissa. Luonnollista hyvinvointia
ikäihmisille. Paikallinen luontaistuotekauppias luennoi.
Näytteitä jaetaan klo 12 alkaen. Tule kuuntelemaan ja ota
ystäväsi mukaan. Vapaa pääsy.
Ikäihmisten kerho to 18.4.
klo 11 yläsalissa. Kuoro klo
9.30.
Näpertäjät to 18.4. klo 12-15
alasalissa.
Mannaruokailu ke 24.4. klo
12 yläsalissa. Työttömille, päihdeongelmaisille ja yksinäisille.

Muuta
Mistä tahansa voi tehdä elokuvan-työpaja la 20.4. klo
9-16 Vijamaan kartanossa.
Kirsti Viljamaa, Mikko Huhtala. Videon työstöä kännykästä
nettiin kaiken ikäisille. Osallistumismaksu 15 € sis. kahvin
ja lounaan. Ilm. 18.4. menessä
Mikko puh. 040 4888 625.
Mielenterveyskuntoutujien omaisten virkistyspäivä to 2.5. Viljamaan kartanossa, Mäntyjärvi. Omavastuu 5 €
ruokailusta. Lisätiedot, ilmoittautumiset ja lähiomaisten
yhteystiedot 19.4. mennessä
Pirjo puh. 040 4888 627.
Vanhemman väen leiripäivä
ma 6.5. Viljamaan kartanossa, Mäntyjärvi. Omavastuu 5 €
ruokailusta. Lisätiedot, ilmoittautumiset ja lähiomaisten
yhteystiedot 23.4. Pirjo puh.
040 4888 627.

Muuruveden kirkko
Kirkkotie 1
Messu su 14.4. klo 13. Reijo
Leino, Matti Saarela.
Messu su 21.4. klo 13 ei messua
Muuruveden kirkossa, vaan
osallistutaan yhteiseen messuun klo 10 Juankosken Ylösnousemuksen kirkossa, jossa
Hannu Komulaisen lähtösaarna. Lähtökahvit ja -juhla messun jälkeen seurakuntatalossa.

Muuta
Kirpputori Sopukka avoinna
ma, ke, la klo 10-14, Tilhintie 2.
Bible in English ke 10.4. klo
14. Sopukassa, Tilhintie 2.
Päiväkerhot ti ja to klo 9-11.45
ja 13.15-16 (4-5-vuotiaat), ke
klo 9-11 (3-vuotiaat). Pikkupappilassa.
Leivontupa (kaikkien yhteinen asukastupa) on avoinna
arkipäivisin klo 9-15, Matintie
21A. Ti klo 15 katsellaan kristillistä TV7-kanavaa. Osmo Korhonen.
Perhekerhot ma ja pe klo 1012 Pikkupappilassa.
Nuorten ilta to 11.4., 18.4. klo
15.30-17 Pappilankuja 7.
Vauvamuskari to 11.4., 18.4.
klo 16.30 Pikkupappilassa.
Lapsikuoro to 11.4. , 18.4. klo
17.30 Pikkupappilassa.

Kirkkokuoro to 11.4., 18.4. klo
18.45 Pikkupappilassa.
Sänkimäki-Konttimäen kinkerit to 11.4. klo 19. Seija ja
Pertti Rissanen, Yläahontie
50, Nilsiä.
Gospelkuoro su 14.4., 21.4.
klo 16. Pikkupappilassa.
Syöpäpotilaiden keskusteluryhmä ma 15.4. klo 13.30 Terveyskeskuksessa.
Naisten kasvuryhmä ti 16.4.
klo 18 Pikkupappilassa.
Kyläseurat ke 17.4. klo 19.
Kirsti ja Pertti Taattonen,
Taattolantie 43, Nilsiä.
Tilhilän laulupiiri to 18.4. klo
14. Tilhintie 1.
Naisten kasvuryhmä ti 23.4.
klo 18 Pikkupappilassa.
Karhitien kerho ke 24.4. klo
13. Karhitie 3.
Bible in English ke 24.4. klo 14
Sopukassa, Tilhintie 2.

Säyneisen kirkko
Kirkkoharjuntie 2

Ilta särkyneille -viikkomessu
to 18.4. klo 18. Reijo Leino, Ari
Lohi. Lauluryhmä Liekki, Tuustytöt ja Krell.

Tuusniemen
seurakuntatalo
Koivukuja 2
Nuorten ilta ke 10.4. klo 1819.30 kerhohuoneessa.
Oppia ikä kaikki – kaikkea
ei voi oppia -näytelmätapahtuma to 11.4. klo 18. Muistellaan millaista mm. koulunkäynti oli ennen vanhaan.
Paula Hagman-Puustinen,
Liekki -ryhmä ja Tuusniemen
näytelmäryhmä Sammuttajat.
Ilta Sanan äärellä ma 15.4. klo
18. Lähimmäisen kammari.
Perhekirkko su 21.4. klo 10.
Nukketeatteri Willi Muuli esittää kaikenikäisten näytelmän
Konna ja kilpi. Paula HagmanPuustinen, Ari Lohi.
Palvelupäivä ke 24.4. klo 10.

Muuta

Messu su 14.4. klo 13. Hannu
Komulainen, Annette KärppäLeskinen. Perheenpyhän perhemessu. Kirkkohetken jälkeen
yhteinen toimintatuokio ja tarjolla pientä purtavaa tai ruoka.
Messu su 21.4. klo 13 ei messua Säyneisen kirkossa, vaan
osallistutaan yhteiseen messuun klo 10 Juankosken Ylösnousemuksen kirkossa, jossa
Hannu Komulaisen lähtösaarna. Lähtökahvit ja -juhla messun jälkeen seurakuntatalossa.
Virsikirjan läpiveisuu ma
22.4. klo 17.30-21
Virsikirjan läpiveisuu ti 23.4.
klo 17.30-21
Virsikirjan läpiveisuu ke
24.4. klo 17.30-21

Haurangin-Lapinjärven
työseura ma 15.4. klo 12 Pirjo ja Veli Leskisellä, Lehtoniementie.
Kinkerit ke 17.4. klo 18 Tuulikki Kauppisella, Palomäentie 22,
Paakkila. Aiheena: Seurakunta.
Paula Hagman-Puustinen.
Palvelupäivä to 18.4. klo 10 Hirvolassa. Ilm. Aulille viim. 16.4.
Lähetyspiiri pe 19.4. klo 12
Eeva Issakaisella, Rantakuja 3 A 2.
Nuorten yökahvila pe 19.4.
klo 9.30-22 Päätalossa.
Tiekirkkopalvelijoita tarvitaan vapaaehtoistehtäviin kesän ajalle. Lisätiedot ja ilm.
aluepapille puh. 040 4888 614.

Säyneisen
seurakuntakoti
Kirkkoharjuntie 2 A

Vehmersalmen
kirkko
Lempeläntie 17

Seurakuntakerho to 11.4. klo 12.
Lähetyskahvila to 18.4. klo 12.
Seurakuntakerho to 25.4.
klo 12.

Messu su 14.4. klo 13. Uwe
Mäkinen, Riikka Tuura

Tuusniemen kirkko
Keskitie 21
Messu su 14.4. klo 10. Uwe
Mäkinen, Tapani Majuri.

Vehmersalmen seurakuntakoti
Lempeläntie 15
Papin ja diakonin toimisto
on nyt seurakuntakodin alakerrassa.

pyhä puuha

Muuruveden
seurakuntatalo
Kirkkotie 1
Aluekappalainen Satu Väätäinen on lomalla 31.5. saakka
ja siirtyy sen jälkeen muihin
tehtäviin. Muina aikoina diakoniatyöntekijän numerosta
puh. 040 4888 608.
Seurakuntakerho to 11.4. klo
13. Leena Vartiainen.
Seurakuntakerho to 25.4. klo
13. Leena Vartiainen.

Muuta
Seurakuntapiiri Muurutvirran hoitokodissa to 11.4. klo
13. Pentti Väätäinen.
Perhepyhäkoulu pe 12.4. klo
18.30 Hyvösellä, Lähteenkorvantie 246. Paula HagmanPuustinen.
Seurakuntapiiri Muurutvirran hoitokodissa to 25.4. klo
13.15. Matti Saarela.
Kyläseurat pe 26.4. klo 19 Hyvösillä, Kukkulalla. Paula Hagman-Puustinen.

Nilsiän kirkko
Kirkonmäentie 1
Messu su 14.4. klo 10. Herättäjän päivä. Saarna Tytti Lintunen, Raili Pursiainen, Annette
Kärppä-Leskinen, Kirkkokuoro. Kirkkokahvit ja seurat seurakuntakodissa.
Messu su 21.4. klo 10. Mathias Junell, Annette Kärppä-Leskinen.
Rauhanyhdistyksen seurat ti
23.4. klo 18.30.

Lue vanhempien kanssa Raamatusta Hes. 34: 11 -16. Kirjoita
viivoille, mitä piirustukset esittävät. Voit sitten värittää pojan
haluamallasi tavalla.
Tehtävän laati SANNA OLLIKAINEN

Kevätlaulukirkko su 21.4.
klo 13. Paula HagmanPuustinen, Ari Lohi, Tuula
Paul. Kirkkokahvit. Lähetys- ja askartelupiiri ja sydänkerho myyvät piirakoita ja paljon muuta. Tuotto
yhteisvastuulle.

Muuta
Lähimmäisen kammari
ma 15.4. klo 10 kammarissa.
Lähetys- ja askartelupiiriä ei ole to 18.4.
Lähimmäisen kammari ma 22.4. klo 10 kammarissa.

Järvi-Kuopion
seurakunnan
yhteiset
Messu su 21.4. klo 10. Hannu Komulaisen lähtösaarna Ylösnousemuksen kirkossa, Reijo Leino, Satu
Väätäinen, Raili Pursiainen, Matti Saarela. Lähtökahvit ja -juhla messun
jälkeen seurakuntatalos-

sa. Huom, ei messua Muuruveden ja Säyneisen kirkossa, vaan osallistutaan
yhteiseen messuun klo
10 Juankosken Ylösnousemuksen kirkossa.
Ikäihmisten leiri 20.-24.5.
Aholansaaressa Nilsiässä.
Omavastuu koko ajalta 70
€, omin liinavaattein. Ilm.
13.5. mennessä Eeva Väätäiselle puh. 040 4888 676.

&
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ni Maarit Savolainen.

Kuolleet
Toivo Johannes Miettinen 86v, Nilsiä, Tyyne Pietikäinen 92v, Nilsiä, Pertti
Olavi Savolainen 55v, Nilsiä, Maila Heidi Varkoi 87v,
Juankoski, Sonja Aulikki
Koivunen 74v, Juankoski,
Ilma Purtanen 98v, Kaavi.

Kastetut
Marja Kristiina Suoranta,
Juankoski, Niku Otto Oliver Ahonen, Nilsiä, Aaro
Johannes Venehsalo, Nilsiä, Hilda Liisa Johanna
Komulainen, Säyneinen,
Jenna Johanna Karppi,
Muuruvesi, Sulo Armas,
Artturi Vihervuori, Nilsiä,
Tuomas Eeli Kristian Venäläinen, Juankoski.

Avioliittoon
kuulutetut
Aki Olavi Rissanen ja Hen-

siilinjärvi
www.siilinjarvenseurakunta.fi
Kirkkoherranvirasto
puh. 017 288 4600 (ma–
pe klo 9–11, 12–14).
Ke 24.4. virasto ja taloustoimisto avoinna vain
klo 9–11.

&
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viikon valinta

Seurakunnat 10.–23.4.13
KIRKKO
Haarahongantie 2

Kohteliasta
keskustelua

Olipa kerran helsinkiläinen
pappi, joka kirjoitti piispalle kirjeen. Hän ei valinnut
oman hiippakuntansa piispaa,
vaan Kuopion piispan, jota piti enemmän hengenheimolaisenaan.
Pappi oli aikanaan tullut
kuuluisaksi pienestä kirjasestaan Kaikki pääsevät taivaaseen. Nyt pappi tilitti piispalle
ajatuksiaan kirkosta ja uskosta. Ja piispa vastasi. Kohteliaasti. Tahdikkaasti. Kertoi
kuulevansa papin kyselyä ja
ymmärtävänsä sitä.
Molempien mielestä kirkossa on paljon korjattavaa.
Uskosta pitää puhua varovaisemmin. Raamattua ei saa lukea liian kirjaimellisesti. Kirkon on oltava ihmistä lähellä.
Ja niin edelleen.
Lopuksi kaverukset ottivat
yhteyttä kustantajaan, joka
julkaisi tunnettujen miesten
kirjeenvaihdon. Näin syntyi
Uskon kintereillä -kirjanen.
Sitten subjektiivinen mietintö. Kumpikin kirjoittaja pitää kristikunnan suurta opillisuutta jotenkin huonona
asiana. Minusta kiinnostusta oppeihin kannattaa katsoa
toisella tavalla.
Se on yritystä ajatella uskonkysymyksiä hyvin ja ahkerasti. Siinä kuunnellaan edellisen polven ajattelijoita ja
rakennetaan kriittisesti heidän valamansa perustuksen
päälle.
Tätähän se teologia on. Vakavaa yritystä puhua Jumalasta.
Wille Riekkinen, Antti Kylliäinen:
Uskon kintereillä.
Art House 2013.
176 sivua.

KARI KUULA

Konfirmaatiomessu su 14.4.
klo 10. Rippikouluryhmä 4. Niskanen Unto, Kaisto Marjaana.
Messu su 21.4. klo 10. Hoffrén
Matti, Kastarinen Heikki, Heiskanen Airi, Virsikuoro. Rovastikunnallinen lähetyspyhä. Messun jälkeen lähetyslounas.
Perhekirkko su 21.4. klo 15.
Onko sinulla koskaan ollut ikävä? Meillä Jumalan lapsilla voi
olla ikävä myös Jumalan kotiin.
Miltähän se tuntuu? Yletyinen
Kaisa, Heiskanen Airi, lastenohjaajat. Kirkon jälkeen kirkkomehut ja puuhahetki.

Parane
rauhassa

Kuvittaja ja graafikko Virpi Talvitie (s.1961) ja kirjailija Katri Tapola (s.1961) tunnetaan lastenkirjoistaan. Työpari
tekee kirjoja myös aikuisille. Mahdottomuuksien rajoissa on hauska matkakirja
arjessa. Tapolan lyhytproosa huvittaa, samoin Talvitien kuvitus. Lähellä on maailmoja ja aina voit löytää
pienesineen.
Jos ei ymmärrä, kirjan voi
laittaa sivuun. Jos ei toinen eikä vielä viideskään kerta auta, ei haittaa: mikä pakko on
kaikkea ymmärtää.
Tavaratalon kosmetiikkaosastolla aikuinen nainen ilahtuu. Löytöjä! Pian kaikkea on
niin paljon, että mitään ei tee
mieli. Ja aikuinen nainen etsii
itseään, tietysti käsilaukusta.
Manikyyrissä se iskee. On pakko tarkistaa onko kännykkään
tullut viestejä, ja tutkittava kalenteria.
Mennyt maailma pysyi pystyssä paremmin kuin nykymaailma ilman että joku ilmoitti, olette pidossa, vara god
dröj. Ennen oltiin töissä ja vapaalla. Tulosvastuu ei kulkenut
mukana laiturinnokkaan. Kalenterin valkaisu on paikallaan.
Hauska kirja ei hyllyyn päädy, vaan pannaan ilo kiertoon.
Katri Tapola &
Virpi Talvitie:
Mahdottomuuksien
rajoissa,
152 s., 27 e., Teos 2013.

RITVA KOLEHMAINEN

Raamatulla
päähän
ja pöksyihin
Mediaa syytetään milloin siitä,
milloin tästä. Nyt mediaa on
kiittäminen siitä, että hengellisen väkivallan salailu uskon-
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Kuopion ja
Siilinjärven
seurakuntalehti.
100. vuosikerta.
Seuraava numero ilmestyy 24.4.

Kustantaja Kustannus-Oy Kotimaa, Hietalahdenranta 13, 00180
Helsinki. Julkaisija Kuopion ev.lut. seurakunnat, PL 1064, 70101
Kuopio, p. 158 111, faksi 158 288, www.kuopionseurakunnat.fi.
Toimitusneuvosto Paavo Kaitokari, Hannu Koskelainen,
Kirsi Leino, Pauli Kurkirinne, Marketta Rantama
Painos 73670 kpl

nollisissa yhteisöissä on tullut
tiensä päähän. Median siunaus on siinä, että sen, minkä väkivallan tekijä luulee salaten
jättäneen taakseen, hän löytääkin jonain päivänä sosiaalisesta mediasta edessään.
Toimittaja, terapeutti Janne Villan kirjan tapauskertomusten lukeminen karmii
ja oksettaa. Ei tällaista pitäisi tapahtua, ei missään: selkäsaunat, hiuksista repimiset, taivaan kellojen soittelu
sukuelimillä, orgasmien tunnustaminen, lestadiolaistyttö
Maija, joka elää shokissa ja rukoilee kuolemaa. Huh!
Uudelleen kirjassa nousee
esiin Suomen Lähetysseuran
Taiwanin oppilasasuntolan aikapommi. Kun se räjähti, Lähetysseura hoiti tiedotuksen
avoimesti ja mallikelpoisesti. Ihmetyttämään jää se, miksi poliisi jätti tutkinnan kesken, sekä se,
että asuntola mahdollisti yli 20
vuotta toimineen pedofilien ja
lapsipornon kansainvälinen ringin. Vaieten kuin muuri.
Erikoiselta vaikuttavat
myös talon jokailtaiset hartausrituaalit, joissa vakuutetaan anteeksiantamusta. Ongelmiin ei saanut palata tai
joutuisi helvettiin.
Älkää ampuko viestintuojaa. Villa on koonnut
asiantuntevan kirjansa aineistoa liki kymmenen vuotta. Tabujen murtaja tekee palveluksen sillä, että hän näyttää
Kristuksen seuraajien häpeäpilkut. Kirja on kuin pitkä sairauskertomus.
Parantuminen yhteisössä
ja yksilössä alkaa vasta sitten
kun tiukimmatkin rasvatahrat on jynssätty pois. Toipuminenkin on totta.
Janne Villa:
Hengellinen väkivalta.
Kirjapaja 2013. 312 sivua.

LAHJA PYYKÖNEN

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

SEURAKUNTATALO
Haarahongantie 4
Askartelupiiri ke 10.4., 17.4. ja
24.4. klo 9–12 lähetyskellarilla.
Nuorten Perjantaikahvila pe
12.4. ja 19.4. klo 18–22 nuorisotiloissa.
Sunnuntaipyhäkoulu su 14.4.
klo 10–11 kerhotiloissa.
Lähetyksen sydänäänet ke
17.4. klo 9 lähetyskellarilla.
Omaishoitajakerho ke 17.4.
klo 12 päätysalissa. Ohjelmaa
hoitajille ja hoidettaville.
Rovastikunnallinen lähetystapahtuma su 21.4. klo 11.30.
Kummilapsityön merkitys case Venezuela. Venezuelan lähetti Katinka Käyhkö. Keittolounas ja kahvit.
Tuolijumppa ma 22.4. klo 12–
12.30 päätysalissa.
Eläkeikäisten päiväpiiri ma
22.4. klo 13 päätysalissa.
Siioninvirsiseurat ti 23.4. klo
18 pienessä salissa.
Naisten päivä su 28.4. Messu,
lounas, iltapäiväluento ja Psalmiretriitti-konsertti. Lisätietoja
seuraavassa lehdessä.

VUORELAN KIRKKO
Rissalantie 2
Nuorten Perjantaikahvila pe
12.4. klo 18–22 alakerrassa, rukoushetki klo 19.30.
Sanajumalanpalvelus su 14.4.
klo 13. Ylikotila Sirpa, Kaisto
Marjaana.
Arjen ateria to 18.4. klo 11–12.
Messu su 21.4. klo 13. Anneli Toppinen, Matti Hoffrén, Airi
Heiskanen.
Eläkeikäisten päiväpiiri ma
22.4. klo 12, aluksi ruokailu,
huom. aika.
Vuorelan lähetyspiiri ti 23.4.
klo 10.

MUUTA
Vielä ehdit: Yhteisvastuukeräystä Jelpi-palvelussa. Vastaa haasteeseemme ja lahjoita vanhusten yksinäisyyden kitkemiseksi. Lisätietoja verkkosivuiltamme sekä www.jelpi.
fi/kerayssivut. Osallistu huhtikuun aikana.
Arkkis-arkipyhäkoulu tiistaisin klo 18–19.30 Leppäkaarteen
kerhotilassa (Honkarannantie
8). Pyhäkoulu ala-kouluikäisille
tytöille ja pojille.
Ystävän Tupa ma 15.4. klo 9
Leppäkaarteen kerhohuoneessa (Honkarannantie 8).
Kuulokerho ma 15.4.klo 13
Akuliinassa.
Vanhemmuus ja arjen haasteet -luento ma 15.4. klo 18–
19 Ahmon koulun auditoriossa.
Lasten- ja nuorisopsykiatrian
erikoislääkäri Pirjo Ojala luennoi vanhemmuudesta. Puffetti
klo 17.30 alk. Vapaa pääsy. Järj.
Ahmon koulun vanhempainneuvosto ja Siilinjärven srk.
Kotipolun kerho ti 16.4. klo 13
Kotipolku 6:n kerhohuoneessa.
Koivusaaren lähetyspiiri ke
17.4. klo 18 Juntulassa. Heikki
Kastarinen.
Vesijärven-Harjamäen lähetyspiiri to 18.4. klo 18.30 Jokirannoilla (Soutajantie 18).
Pyylammin perhepyhäkoulu su 28.4. klo 11–12 Savolaisilla (Nuottipolku 8). Pyhäkoulu
kaikenikäisille lapsille ja heidän
vanhemmilleen. Lapset voivat
tulla mukaan joko omatoimisesti tai yhdessä vanhempansa kanssa.

KASTETUT
Miska Johannes Toivanen, Sannika Emilia Lyyra, Mikko Oliver
Partanen, Sami Alexander Olavi
Sahrio, Venla Matleena Jansa.

KUOLLEET
Paula Mirjam Kostiainen 90v.

Diakonia
keskus
Keskusseurakuntatalo
Suokatu 22
Seurakuntamestarit puh. 040
4848 259
Kuurojen lähetyspiiri to 11.4.
klo 17.
Huonokuuloisten seurakuntapiiri ke 17.4. klo 13.
Kuurojen lähetyspiiri to 25.4.
klo 17.

Diakoniakeskus
Suokatu 31
puh. 040 4848 464. Ulko-ovi
avataan klo 9.40, hartaus 9.50,
diakonien vastaanotot ilman
ajanvarausta, kahvio Nuotta ja
kierrätyspiste avoinna 10 - 12.
Hyväntuulenpiiri ti 16.4. klo 12.
Hyväntuulenpiiri ti 23.4. klo 12.
Katulähetyspiiri ti 23.4. klo 17.

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, pela klo 18-03, puh. 01019 0071.
Puhelun hinta on pvm/mpm.
pp.kuopio@evl.fi

Järjestöt
NNKY
Myllykatu 5
puh. 017 2614 500, 044 7721928
toimisto@knnky.fi
www.ywca.fi/paikallisyhdistykset
Vuosijuhla su 14.4. klo 14.
Perhekahvila ma klo 9.30 – 12.
Raamattupiiri ke 17.4. klo 13
Lähetyspiiri ke 24.4. klo 13.
Yhteiskristillinen rukousilta ti klo 18.
Kahvihuone Wirvoitus Kirkkopäivien ajan, 17-19.5. Tule vapaaehtoiseksi keittiöön, tarjoiluun, ym. Ilmoittaudu puh. 017
2614500, 044 772 1928 tai 017
2611641.

KANSAN RAAMATTUSEURA
Sanan Kulma
Tulliportinkatu 22
www.sana.fi/kuopio
krs-kuopio@sana.fi
p. 0207681660
KRS:n toiminnanjohtajan,
pastori Ulla Saunaluoman
vierailu Kuopiossa pe-su 12.14.4.
Pe 12.4. klo 18 Sanan ilta Sanan Kulmalla Rohkaisun lähteillä, Ulla Saunaluoma; musiikki ylistysryhmä Jaspe.
La 13.4. klo 10- 16 Naisten päivä Keskusseurakuntatalolla. Rohkaise ja rohkaistu, Ulla
Saunaluoma, mukana myös näkövammaisten opettaja Marjatta Lehtinen, haastateltavana Kaisu Vasara, seurakunnan
tervehdys, musiikki Zipporimkuoro, Kirsi Rissanen (laulu),
Rauni Komulainen (säestys),
lounas ja kahvitarjoilu 12€, kirjamyynti, arpajaiset, kirpputori,
kynttilöitä.
Su 14.4. klo 10 Messu ja kirkkokahvit Pyhän Johanneksen
kirkossa, saarna Ulla Saunaluoma.
Kirjamyyntipiste avoinna ti-

laisuuksien aikana ja perjantaisin klo 13-16.
Pienpiirit Sanan Kulmalla
Rukouspiiri ma klo 16-17.30
puh. 050 3089567/ Leena.
Raamattupiiri ma pariton vk
klo 18 puh. 050 5484087/ Juha.
Naisten solu ti pariton vk klo
18 puh. 05003 72791/ Aune.
Askartelupiiri ke pariton vk
klo 13-16 puh. 050 5552300/
Marjatta.
Krito-ryhmät to klo 18-20. Krito-ryhmät: puh. 0400 793446/
Anja.
Rukouspäivystys ja avoimet
ovet pe klo 13-16.
Nuorekkaiden naisten kotisolu pariton ke klo 18. marjut.
rasanen@gmail.com, ninattpartanen@hotmail.com.
Kodeissa kokoontuva miesten rukoussolu pariton ke klo
18 puh. 0440127857/Tero,
turter1@gmail.com.

POHJOIS-SAVON
EV.LUT.
KANSANLÄHETYS
Sairaalakatu 11
puh. 017 262 2082,
www.p-savonkl.sekl.fi
Myös Facebook.
Pienryhmät Lähetyskodilla:
Ma klo 7 aamurukoushetki, klo
9.30, äiti-lapsipiiri. Ke klo 12 päivähartaus ja kahvihetki, klo 18
nuorten aikuisten kolme Kohtaamista. To klo 16 raamattu- ja
lähetyspiiri joka toinen to, klo
18.30 nuorten Nuotta-ilta. La
klo 19 Opkon opiskelijailta.
Kuopio: Raamattupäivät pe
19.4–su 21.4. NNKY:llä. Jorma
Pihkala, “Valo voittaa pimeyden”, Apostolien tekojen tutkiskelua.
Tuusniemi: Seurat to 25.4. klo
13 Juovesi-laivalla.

KUOPION
YMPÄRISTÖN
RAUHANYHDISTYS
Ahmatie 22
Seuroja voi kuunnella osoitteessa www.kuopionrauhanyhdistys.net

SUOMEN LUTERILAINEN
EVANKELIUMIYHDISTYS
Raamattu- ja lähetyspiiri ke
24.4. klo 18.30 Keskusseurakuntatalolla Aaronissa. Raamatun
aarteet.
Sanajumalanpalvelus to 25.4.
klo 19 NNKY:n tiloissa, Myllykatu 5, Häkämies.
Lähetysmyyjäiset pe 26.4. klo
10.30 Keskusseurakuntatalolla.
SLEY:n Itä-Suomen piirin työntekijä on Johannes Häkämies,
puh. 050 3212938, johannes.hakamies@sley.fi.

SUOMEN
RAAMATTUOPISTO
Pienryhmät kokoontuvat:
Raamattupiiri ti klo 18.30 Merja-Riitta Jaakkosella, Pitkäsiima 15, Kuopio, puh. 040 557
3285. Rukouspiiri ja keskusteleva raamattupiiri ti klo 17.30
Kuopion NMKY:n toimistossa,
Kauppakatu 40-42.
Raamattuluento ”Uuden testamentin sanoma” Kuopion
NNKY:ssä la 27.3. klo 13-17; välissä tarjoilutauko. Opettajana
TT Timo Junkkaala.

HERÄTTÄJÄYHDISTYS
Kuninkaankatu 22
Toimisto avoinna ke klo 10-13.
Virsituokio ke klo 11-12.
Seurat su 14.4. klo 18 Keskusseurakuntatalolla.
Seurat su 21.4. klo 14 seurakuntasalissa Alavassa.
Seurat su 28.4. klo 18 Puijon
kirkossa.

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

Timo Hartikainen

Jani Liukkonen on projektityöntekijä sekä urheiluvalmentaja. Tunti tai kaksi kirkossa on hänelle vastapainoa arjen kiireelle.

K

anttori Mari Vuola-Tanila
näyttää pingviininpuvussaan kiitolliselta.

Tunnin mittainen uusien
lastenvirsien laulattaminen viime sunnuntain iltapäivässä Kallaveden kirkossa on takana. Lapset tarvitsevat roolihahmoja. Pingviiniksi pukeutunut kanttori on
lentolaukkuineen tulossa Jäämereltä. Ote ei
herpaannu kertaakaan.
”Saimme tämän idean kun kävimme
Heikin kanssa lapsille
suunnatussa jazz –konsertissa. Haluan rikkoa rajoja.
Ei kirkossa mikään ole ollut liian räväkkää.”
Lähde –bändin soundi
ei aivan vedä vertoja Dance -messulle, mutta rytmiä ja uusia sovituksia
on. Bändin Juhani Koskelin, Mikko Löppönen,
Ari Pyykkönen ja Heikki Tanila kertovat harjoitelleensa tätä tapahtumaa varten vuoden alusta.

”

”Minä olen viime ajat soittanut vain virsiä”,
sanoo uutena bändiin mukaan tullut Pyykkönen. ”Tänään tultiin soittamaan heti puoleltapäivin.”
Kirkossa saa heilua ja liikkua. ”Ylistää Jumalaa”, kanttori sen sanoittaa.

Rohkeaa
heittäytymistä
”Tämä riemu on aitoa”, sanoo Jani Liukkonen, joka istuu lastensa Ainon ja Kallen
kanssa eturivissä. ”Tällaisessa tilanteessa kirkossa uskaltaa olla varaukseton, perinteisesti
täällä on jäykempää.”
Jani Liukkonen uskoo siihen, että musiikki tuo myös tunteet esiin. ”Lasten esiintyminen on heittäytymistä, ei siinä katsota teknistä osaamista.”
Lastenvirsi -tapahtumassa yleisön mukana lauloivat Jynkänvuoren päiväkerholaiset sekä
Kallaveden seurakunnan
lapsikuoro. Kaikki puettuna keväänvihreisiin
”Lasten Virsi” –paitoihin.
Jani Liukkonen on hakenut pojat peliharrastuksesta kirkkoon. ”Työ
ja arjen pyöritys on kiireellistä. Siksi tunti tai
kaksi kirkossa on täydellistä vastapainoa ja rau-

Yksi plus
-merkkinen
kokemus kirkosta,
voi kantaa elämän
myöhemmässä
vaiheessa.

hoittumista perheen kanssa.”
Liisa ei halua sanoa sukunimeään, mutta on tullut Haapaniemeltä kirkkoon lapsensa ja lapsenlapsensa kanssa. ”Tällaista pitäisi saada jokaiseen seurakuntaan. Petri
Kuiri istuu kolmivuotiaan Selina –tyttärensä kanssa takapenkkiin. Perheen Nella -tytär
laulaa lapsikuorossa.
Kamerat rapsuvat. Video tikittää muistoja talteen. Kädet taputtavat tahtia.
Kirkko antaa tämän päivän lapselle hyvät
eväät. Lasten virsikirjassa sanoma välittyy
tyylikkäästi ja kauniisti. Samalla tavoin kuin
Kallaveden kirkon virsitapahtumassa.
”Jos perheille jäisi vaikka yksi plus -merkkinen kokemus kirkosta. Se voi mutkien
kautta kantaa elämän jossain vaiheessa”, Mari Vuola-Tanila sanoo.
”Ei tämmöinen olisi ollut mahdollista kirkossa 60 vuotta sitten”, sanoo jäätelöjonossa
kirkon seurakuntamestari Markku Heikkonen. Eikä vielä kolmekymmentäkään.
Mutta silloinkin, viisikymmentä vuotta
sitten lauloimme kerhossa ja pyhäkoulussa
tätä samaa laulua:
”Pienet rakentajat me, tiilen tiileen liitämme, temppelihin, jota maailma ei nää.” Tämän päivän lapsi saa saman sanoman kaikille aisteille.
Viimeisen laulun aikana enkeliksi puettu
pikkuinen toi käteeni valkoisen höyhenen.

kissa pöydälle

Onkohan kirkossa lääkäriä

O

n siitä jo vuosia, mutta muistan yhä
elävästi. Oli joulukirkko ja äiti sai
sairauskohtauksen.
Lähdin hälyttämään apua ja ajattelin juosta ulkokautta sakastiin.
Hädissäni säntäilin väärään suuntaan ja kiersin
kirkon ympäri kuin ortodoksit pääsiäisyönä. Jumalanpalvelus jatkui niin kuin mitään ei olisi tapahtunut, vaikka tuskin kukaan kuuli, mitä ilosanomaa
pappi jouluaamuna kansalleen julisti. Ensihoitajat reppuineen ja paareineen varastivat kaiken kiinnostuksen.
Sairaus tulee. Kuolema voi ajastaa kellonsa

vaikka kesken kirkonmenon. Onko toimitus niin pyhä, ettei palvelusta voi
hetkeksi keskeyttää.
Onkohan täällä lääkäriä tai sairaanhoitajaa? Voimme kohta jatkaa
jumalanpalvelusta turvallisin mielin,
kunhan ensin saamme tälle Jumalan
lapselle myös maallista apua.
Sen jälkeen taas saarnaamaan
ja veisaamaan, rukoilemaan myös
tämän äsken sairastuneen puolesta.
LAHJA PYYKÖNEN
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Seurakuntashoppailua

Tämä riemu on aitoa

”Tämä on ollut
unelmani. Nyt
se on totta.”

&

LAHJA PYYKÖNEN

D

avid Wilkersonin perustama Times Square -kirkko
New Yorkissa. Katolinen
kiirastorstain messu Holy
Cross -kirkossa. Kaksi presbyteerien pääsiäisaamun jumalanpalvelusta Cambridgessa, Ohiossa.
Tällaista eksotiikkaa sisältyi pääsiäisen yli tekemäämme Amerikan-matkaan.
Luterilaisessa Suomessa unohtuu helposti, että seurakuntien kirjo maailmalla
on jotain ihan muuta kuin meillä. Pienessäkin amerikkalaisessa kaupungissa voi olla
erilaisia kristillisiä seurakuntia kymmeniä.
Tässä satunnaisen matkailijan huomioita eri tilaisuuksista.
Times Square Church, tiistain rukousilta. Plussaa:
Lämmin tervetulotoivotus. Mahtava gospelkuoro.
Kansainvälisyys
(seurakunnassa
100 eri kansallisuutta). Selkeä saarna. Täpötäysi kirkko. Miinusta: Rukoushetken meteli oli
niin huumaava,
että vieruskaverin sanoja ei
kuullut.
Katolinen
kiirastorstain
messu. Plussaa:
Kiinnostavaa nähdä jalkojen peseminen
katoliseen tapaan. Kaunis, valoisa alttari.
Tasokas musiikki. Miinusta: Kaava, jota ei
kuitenkaan noudatettu, vaikea oli seurata
tilaisuuden kulkua. Puolet palveluksesta
espanjaksi, mitä ei kerrottu ilmoituksissa.
Presbyteerien auringonnousupalvelus
kirkon pihalla pääsiäisaamuna 7.30. Plussaa: Seurakuntalaisten sitkeys. Aamiainen palveluksen jälkeen. Miinusta: Sade.
Presbyteerien pääsiäisjumalanpalvelus
klo 10.30. Plussaa: Rento tunnelma. Lasten tuokio ennen kuin he lähtivät pyhäkouluun. Selkeä ja syvällinen saarna. Miinusta: Pianossa oli jotain vialla, se koski
korviin. Yhteislaulu vaikeaa, kun sovitukset sopivat vain sopraanoille.

”

Seurakunta ei ole
shoppailua
sieltä sun
täältä, vaan
kasvua ja
sitoutumista
omaan
yhteisöön.

Jos saisin harrastaa seurakuntashoppailua ja noukkia mukaan mieleiseni elementit eri paikoista, ottaisin upean gospelkuoron Times Squarelta, kauniin ja
kutsuvan alttarin katolisilta ja rennon
mutta viisaasti opettavan pastorin presbyteereiltä.
Seurakunta ei kuitenkaan ole shoppailua sieltä sun täältä, vaan – niin kuin
minä sen ymmärrän – kasvua ja sitoutumista omaan yhteisöön.
Oletko sinä jo löytänyt omasi?
HELENA
KANTANEN

Palstalla kirjoittavat vuorotellen
yliopistonlehtori Helena Kantanen Kuopiosta
sekä toimittaja Janne Villa Helsingistä.
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Annetut päivät
käytettävä hyvin
Riisinjuuria, jouhia ja rautalankaa.
Niistä on kestävät harjat tehty.

Y

ksinäisyys on suurinta, varsinkin sunnuntaisin.
87-vuotias Pauli Luoma
toteaa ja painaa päätään
olohuoneen ovenpieleen.
Vaimo Hilkan voimat vähenivät viime syksynä ja kutsu Taivaan kotiin tuli joulun alla. Yhdessä he
pyörittivät alakerran verstaassa käsityöyritystä. Monesta kodista löytyykin Luoman perheen tekemiä harjoja.

Sitä kai se
rakkaus on
Pauli ja Hilkka tapasivat sokeainkoulussa
1930-luvulla. He opiskelivat yhtä aikaa sekä
Helsingissä että Kuopiossa. Nauru nostaa suupielet korviin, kun Pauli muistelee nuoruuden
aikaista menoa.
”Aamuhartauksissa tytöt ja pojat pistettiin
seisomaan eri riveihin. Me kun Hilkan kanssa
oltiin lyhyimpiä, niin satuttiin aina vastakkain.
Ja siinä oli hyvä härnätä toisiamme. Otettiin käsistä kiinni ja yritettiin kammeta toinen
omalle puolelle.”
Nurkkaan joutuivat molemmat päivän
päätteeksi. Valitettavasti eri nurkkiin.
”Sellaista lasten viatonta leikkiä se oli.
Hauskaa aikaa.”
Paulin perhe muutti Kuopioon Sortavalasta rautatieläisisän mukana talvisodan jalois-

ta. Savonrannasta kotoisin olevan Hilkan oli
helpompi käydä koulua Kuopiosta, joten hänenkin tie vei Pohjois-Savoon. Romanssi syttyi vasta opiskelujen jälkeen. Paulin äiti lähti
hoitamaan äitiään kauemmaksi ja pojalle piti
saada ruoanlaittaja. Hilkka tulikin aputytöksi.
Tie miehen sydämeen vei vatsan kautta.
”Käytiin kävelemässä ja juteltiin. Sovittiin,
että meidän olisi hyvä olla yksissä. Kiinnyimme toisiimme ja yhdessä oli mukavaa. Sitä kai
se rakkaus on”, Pauli pohtii.
Avioliitto solmittiin 1958.

Kirkkokuoron
altto ja tenori
Pauli on ollut syntymästään saakka sokea. Hilkan harmaakaihia ei pystytty poistamaan lapsena, joten hänelle jäi pysyvä näkövamma. Hän
näki toisella silmällä ja olikin pariskunnan silmät.
”Elämä on ollut vaihtelevaa ja rikasta. Pystyimme liikkumaan kaupungilla ja hoitamaan
asioita. Tehdyt harjat kuljetimme kärryjen
kanssa liikkeisiin.”
Luoman perheeseen syntyi pian avioliiton
solmisen jälkeen Anneli-tyttö.
”Vilkas ja eläväinen lapsi. Anneli totesi vieraille, että häntä ei sitten tarvitse ujostella”,
Pauli muistelee hymyillen. Nyt lapsenlapsia
on neljä.
Työnteko täytti päivät, mutta vapaalla rakkaimmista yhteisistä harrastuksista oli musiik-

ki ja lähetyspiiri. Pariskunta lauloi vuosia Tuomiokirkon kirkkokuorossa. Hilkka alttoa, Pauli
tenoria.
”Musiikki on virkistävää. Yksin en enää
laula. Kuuntelen kyllä, helppotajuista klassista musiikkia. Kotona aina harjoiteltiin tulevia kappaleita ja käytiin esiintymässä Ruotsissa asti.”

Kädet käsien
välissä
”Ulkonaisesti on hyvä olla. Ei ole kipuja, ruokaa on, avustajan kanssa käydään kaupassa,
tytär hoitaa asioita hyvin.”
Elämänmyönteinen asenne heijastuu vanhan miehen puheista. Sisimmässä on kuitenkin tyhjä aukko. Joka toinen lause sivuaa rakasta.
”Hilkan kuolemasta on niin lyhyt aika.
Mutta kyllä sitä kaikkeen tottuu. Kaikesta selvittiin ja selvitään”, Pauli tuumaa.
Hilkka oli viimeiset kuukaudet hoitokodissa, jossa Pauli vieraili viikoittain.
”Laitoin hänen käden minun käsien väliin”,
Pauli näyttää.
Kosketus oli tärkeää. Ja olla lähellä. Kyyneleet tulevat ja kaipaus täyttää huonetta.
Valkoinen pehmokissa lepäilee sohvan
nurkalla. Se oli Hilkalle tärkeä viimeisinä aikoina. Se muistutti Mirri-kissaa, joka oli 17 vuotta perheenjäsenenä.

Pyykkiharjoja
ja patasuteja

lolla sijaitsevan kodin kellarista löytyy harjamestarin historiaa huokuvat työtilat. Korkeat
portaat vievät alaspäin, vanhat ovet aukenevat. Lopulta varastokomeroiden takaa löytyy verstas.
Täällä on syntynyt tuhansia harjoja suomalaisiin koteihin. Keittiöön, saunaan, pyykinpesuun, jopa olut- ja konetehtaille.
”Tiedätkö mitä nämä ovat”, Pauli kysyy ja
ottaa hyllyltä keltaisen nipun.
”Riisinjuuria. Näistä tulee hyviä pyykkiharjoja ja patasuteja.”
Posti on tuonut Sokevalta laatikoita, joista löytyy raaka-aineita, monenlaisia jouhia ja
kuituja.
Höyläpenkin vieressä sijaitsee tupsukone,
niputtaja, tasaussakset ja muita ihmeellisiä
vempaimia. Nämä eivät ole tietokoneohjattuja. Jokainen harja on todellakin käsityötä, tehty vuosien ammattitaidolla.
Kellarihuoneen muistoissa voi kuulla iloisen puheensorinan, radiosta Ylen ykkösen
klassisen musiikin, kissan kehräämässä jaloissa.
”Tänne tulen vieläkin lähes päivittäin. Jos
jäisin yläkertaan kiikkustuoliin istumaan, kangistuisin siihen.”
Auringon säteet paistavat enenevässä
määrin kellarikerrokseenkin.
”Ne päivät, jotka on annettu täytyy käyttää hyvin. Jokainen päivä on elämisen arvoinen”, Pauli toteaa.
HANNA KARKKONEN

Työ on ollut Paulille, monen suomalaisen tapaan, elämässä kiinnipitävä side. Linnanpel-

”

HANNA KARKKONEN

Pauli Luoma tulee
työhuoneelleen lähes
päivittäin. Siellä
kumpuavat muistot.
Ja aina löytyy jotain
tekemistä, jaksamisen
mukaan.

Jos jäisin
yläkertaan
kiikkustuoliin
istumaan,
kangistuisin
siihen.

