
8/2011 
4.5.

Pienet koulut takaisin. Sivu 2.
Jäikö ryyppy päälle? Sivu 7.
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Koulumaailman tai-
vaan rannalle on ke-
rääntynyt uhkaavia 
pilviä.

”Jos yksi oksa 
kärsii, kärsii koko puu”, Itä-Suomen 
aluehallintovirastossa työskentelevä 
ylitarkastaja Kari Lehtola miettii 
kylmiä lukuja. 

Henkinen nälkä 
näkyy pahoinvointina
Koulutuksen ja työelämän ulkopuo-
lella on tällä hetkellä 60 000 nuor-
ta. Se on yksi ikäluokka Suomessa, 
Kuopiossa puhutaan 1000:sta nuo-
resta.

Ovatko PISA-tutkimusten tulok-
sista juopuneet päättäjät unohtaneet, 
että koulusta lähtee maailmalle nuo-
ria, joilla ei ole ainuttakaan ystävää, 
monia on kiusattu läpi kouluajan.

”Meillä on henkinen nälkä, mi-
kä näkyy pahoinvointina. Osa etsii 
hysteerisesti maailmankatsomuksia, 
netin uskomusgallerioista kaivetaan 
hengen leipää”, Lehtola kuvaa.

Olisiko aika nostaa perinteiset 
arvot kunniaan? 

 ”Jos koulun opetussuunnitelma 

steriloidaan peläten, että joku suut-
tuu, tullaan pluralismiin. Silloin 
kaikki käy, mutta ihminen keikkuu 
kuin lastu laineilla.”

Pesäkkeet sammutettava 
ennen kuin palo karkaa
Miten jokainen lapsi voisi kokea kou-
lun omakseen? Onko koulu valmis 
erilaisiin oppijoihin? Yksi vastaus 
kysymyksiin ovat Lehtolan puolus-
tamat pienet koulut.

Puolet Itä-Suomen kouluista on 
lakkautettu vuoden 2000 jälkeen. 
Vain kolmannes on Lehtolan mu-
kaan perusteltuja.

”Laadukasta opetusta ei tehdä 
supermarketeissa. Mikä on laaduk-
kaampi kasvatusyhteisön lähtökohta 
kuin koulu, jossa rehtori ja opettajat 
tuntevat lapset nimeltä.”

Kyläkoulujen hävittämiseen Poh-
jois- ja Itä-Suomen harvaan asutuil-
la alueilla on kiinnittänyt huomiota 
myös oikeuskansleri, joka kehotti 
päättäjiä ottamaan huomioon lasten 
perusoikeudet, niin etteivät opetus-
järjestelyt ylipitkien koulumatkojen 
vuoksi loukkaa yhdenvertaisuutta ja 
oikeutta opetuspalveluihin.

Koulu lähti takavuosina sen seu-
rauksena, että kylä tyhjeni.

”Nykyisin lakkauttaminen on 
tyhjentymisen syy. Nälkä on kas-
vanut syödessä”, Lehtola napauttaa.

Hän ei arkaile kritisoida Suomes-
sa edelleen vallitsevaa monoliittis-
ta ja voimakkaasti sektoroitunutta 
hallintokulttuuria, jota hän kutsuu 
byrokratiaparadigmaksi. 

Tuloksellisempana hän pitää 
verkostoparadigman mukaista yh-
teistyötä. Kasvatus ja opetus tulisi 
rakentaa ihmisen elämänpolkua 
tukevaksi ja ottaa mukaan neuvola, 
päivähoito ja oppilashuolto. 

”Sammutettaisiin syrjäytymisen 
tulipesäkkeet, ennen kuin palo kar-
kaa käsistä.”  

 Puhe ei ole kaikunut seinille. 
Vuoden osaaja -palkinto tuli poik-
keuksellisen tarmokkaasta ja yh-
teistyöhenkisestä, yli hallintorajo-
jen ulottuvasta työstä sivistyksen ja 
kulttuurin hyväksi. 

Hyvä tie vai 
mielihyvän tie?
Lehtola, jonka nykyinen työ on 
informaatio-ohjausta, oikeusturva-

asioita ja peruspalvelujen arviointia, 
nauttii suurista linjoista: kansa-
laisyhteiskunta, osallisuus ja sosiaa-
linen pääoma vilahtelevat puheessa. 

Hän ylistää Aristoteleen hyvän 
elämän kriteerejä, Immanuel Kantia 
ja J.V. Snellmania, joka huomautti, 
että talous on olemassa kulttuurin 
ja sivistyksen ansiosta.

Sivistyksen itseisarvo on Lehto-
lan mukaan vähentynyt, kun kaikki 
halutaan valjastaa teho-ajattelun alt-
tarille, kvartaalitalouden mittoihin.

”Sivistys ei syntymässä rakennu 
ihmiseen. Hän tarvitsee tietoa, kou-
luttamista ja sivistämistä kasvaak-
seen eläinihmisestä täyteen ihmi-
syyteensä.” 

Koulun kuuluu neuvoa lasta erot-
tamaan, mikä on hyvä tie ja mikä 
mielihyvän tie.

”Ihminen on perusolemukseltaan 
henki. Hyvä tai oikea tie johtaa on-
nellisuuteen. Mielihyvän tie johtaa 
paradoksaalisesti nautinnon kautta 
pahoinvointiin. Siinä menee helposti 
elämän päämääräkin.” 

 Lehtola korostaa, että sivistyksen 
kuuluu myös kriittisyys. 

”Kaikkea ei pidä hyväksyä. Esi-
merkiksi arveluttavia maailmankat-

somuksia, jotka saavat polttoainetta 
sosiaalisessa mediassa.”

Moottoritien levennys  
ohittaa lapsen hyvinvoinnin
Ylitarkastajan työsuhdeauton nok-
ka kääntyy Mikkelistä usein kohti 
Kuopiota, muutama viikko sitten 
kutsu kävi Hiltulanlahden koulun 
125-vuotisjuhlaan.

Lehtola luetteli puheessaan kas-
vatuksen asiakirjoja. YK:n lapse-
noikeuksien julistus, perustuslaki, 
yhdenvertaisuudesta ja sivistyksel-
listä oikeuksista puhuva kuntalaki, 
hallitusohjelmat sekä lastensuoje-
lulaki, johon on kirjattu suunnitel-
ma lastensuojelun järjestämisestä ja 
kehittämisestä, ovat kaikki lapsen 
asialla.

”Mutta käytännössä tehdään yh-
teiskunnalle kalliiksi tulevaa kam-
reeripolitiikkaa, joka on kaikkea 
muuta kuin heikoimpien puolesta 
toimimista. Miksi moottoritien le-
vennys poikkeuksetta ohittaa lasten 
hyvinvoinnin?”

Lea Lappalainen

”Mitä koulu tänään, sitä Suomi huomenna”, ylitarkastaja Kari Lehtola muistuttaa.

Kari Lehtolan 
perheessä odo-
tetaan kaksos-
poikien lakkiai-
sia ja maassa 
uutta hallitusta. 
”Toivon, että 
uudessa ope-
tusministerissä 
on ripaus tulen-
kantajaa.”

Timo Hartikainen
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Seurakunnissa tarvitaan 
yhteistyöosaamista

pääkir joitus

k o l u m n i
Upi Heinonen 

Kirjoittaja on kuopiolainen 
yritys- ja organisaatio-

valmentaja.

Suoraa puhetta seksistä

SEKSI, RAISKAUS, eloonjäämisseksi ja 
vaihdantaseksi vilistivät vappupuheessa. 

Ennakkoluuloja ropisi Keskusseu-
rakuntatalon lattialle. Olihan kysymys 
vaietusta aidsista, yhdynnän kautta le-
viävästä kuolemaan johtavasta taudista.

VAPUN PUHUJA, teol.tri Kati Kemp-
painen kertoi mustat luvut Afrikan aids 
–tilanteesta. Maailman hiv –tartunnan 
saaneista kaksi kolmasosaa eli noin 22,5 
miljoonaa asuu Saharan eteläpuolisilla 
alueilla. Afrikassa on noin 14, 8 miljoo-
naa aids –orpoa.

Aids ei ole Afrikassa vain köyhien tai 
homojen tauti, vaan kohtuullisen varak-
kaiden keskiluokkaisten sairaus. 

PERINTEISEEN AFRIKKALAISEEN 
kulttuuriin kuuluu edelleen moniavioi-
suus. 

Jos miehellä on valtaa, varakkuutta 
ja asemaa, se osoitetaan ”pitkäkestoi-
silla rinnakkaissuhteilla”. Uskottavalla 
johtajalla kuuluu olla enemmän kuin yksi 
perhe.

Seksuaalinen verkosto saattaa ulottua 
loputtoman kauas. On yhteisöjä, joissa 
80 prosenttia ihmisistä on linkittynyt 
toisiinsa seksin kautta. 

Kun hiv -virus pääsee tällaiseen 
yhteisöön, tulokset tiedetään. Aidsin 
leviäminen Afrikassa on elämäntapojen 
lisäksi sekä kulttuurinen että sosiologi-
nen ongelma.

AIDSIN JÄTTIMÄINEN Leviäminen on 
murskannut perinteistä afrikkalaista yh-
teisöllisyyttä. Suku hylkii sairastuneita. 

Kirkkokin hylkäsi. Aidsiin sairastuneet 
lähetettiin ulos luottamustehtävistä ja 
kirkkokuorostakin. Kirkon julistuksen 
kannalta ratkaisu oli kestämätön ja 
nyt kuoroissa laulavat niin sairaat kuin 
terveetkin. Jokaiseen saarnaan sisältyy 
pakollinen ”aids –osio”, armon sana.

KRIITIKOT VÄITTÄVÄT lähetystyön 
tuhoavan paikallista kulttuuria. Jos 
paikallisen kulttuurin seuraukset ovat 
tuhoisat, kirkon velvollisuus on välit-
tää evankeliumin mukaista sanomaa. 
Afrikassa se tarkoittaa yksiavioisuuden 
ihannetta.

Se tarkoittaa sitä, että aidsista puhu-
taan. Afrikassa puheella luodaan todel-
lisuutta. Asia on olemassa vasta silloin 
kun se sanotaan ääneen. 

KIRKKO ON TUONUT TOIVON. 
Mahdottoman tehtävän edessä se on pe-
räytymisen sijaan valinnut toivon tien.

Se näkyy pieninä muutoksina: sai-
rastuneissa, jotka hoivaavat toisiaan ja 
huolehtivat orpolapsista.  Jotka hakevat 
pellon laidalle, puun alle kuolemaan kan-
netun kohtalotoverinsa vierelleen edes 
viimeisen henkäyksen ajaksi.Paraikaa selvitysmiehet tekevät ra-

kenneselvitystä kiertäen Kuopion 
seurakuntayhtymää kartoittamassa 
työntekijöiden ja luottamushenki-

löiden näkemyksiä. Selvityksessä haetaan 
eväitä kehittää seurakuntien toimintaa, 
organisaatiota ja rakenteita. Toivoa sopii, 
että saadaan hyvä lopputulos, johon kaikki 
mieluusti sitoutuvat. 

Oleellista on, että seurakunnissa pyritään 
näkemään kokonaisuus sekä asiat myös mui-
den silmin. Jotta toisen osaan asettuminen 
onnistuisi, tarvitaan kuuntelua sekä yhteis-
työkykyä ja –halua eli yhteistyöosaamista. 

Sitä on paljon tutkinut  professori Kirsi-
Marja Blomqvist. Hänen tutkimuksiinsa ja 
kokemuksiini perustuen voin nostaa kolme 

tekijää onnistuneen yhteistyön kulmakiviksi.
Tärkeintä on luottamus. Tuttuus luo luot-

tamusta ja sitä vahvistavat yhteiset teke-
miset ja onnistumisen kokemukset. Toiseen 
sitoutuminen ja empatiakyky kasvavat, kun 
mennään läpi hankalista paikoista. Kuten 
Ystävän laulussa sanotaan ”ajat ankeimmat 
selvittää, kuka viereesi jää”. 

Luottamuksen säilyminen edellyttää 
avointa ja kattavaa vuorovaikutusta. Ketään 
ei saa syrjiä ja kaikkien tulee tulla kuulluksi. 
Rakenneselvityksen tuleekin olla osallistava 
prosessi. 

Toinen kulmakivi on yhteinen selkeä visio 
eli tahtotila. Yhteisenä nähty tulevaisuus 
on voimakas lojaalisuuden ja sitoutumisen 
lähde. Yhteinen tahtotila ei synny hetkessä 

eikä mahtikäskyllä. Se vaatii aikaa ja rau-
hallista yhteispohdintaa ja tulevaisuuden 
hahmottelua. 

Näin voidaan irtautua päiväkohtaisista 
asioita ja nostaa katse riittävän korkealle.

Kolmas peruskivi on kaikkien saama hyö-
ty. Puhutaan win-win -periaatteesta. 

Hyöty voi olla monen muotoista, mutta 
aina sen tulisi jakautua oikeudenmukaisesti. 

Rakenneselvitysprosessissa ei saisi olla 
häviäjiä. Sen alkuvaiheessa tulisi löytyä yh-
teinen näkemys tavoiteltavista hyödyistä. Ne 
eivät ole suinkaan pelkästään taloudellisia, 
vaan ehkä korostetummin laadullisia ja toi-
minnallisia. 

Haetaan jotain uutta yhdessä. Se lisää 
kirkon vetovoimaa.

Huumorintajuinen, iloinen, taitava ja herttai-
nen. Tulee juttuun kaikkien kanssa. 

Kehuja tippuu solkenaan, kun Kallaveden 
seurakunnan käsikellokuoro Dolcen nuoret 
kuvaavat johtajaansa Seppo Kirkistä, joka 
sai vapun alla vuoden 2011 kanttorin tittelin.

”Tuli vähän luopio olo”, kolmekymmentä 
vuotta seurakuntaansa palvellut Kirkinen 
sanoo. Ja selittää miksi.

Kun tieto Suomen Kanttori-urkuriliiton 
tunnustuksesta tuli, hänet oli ehditty valita 
hoitamaan Sibelius-Akatemian kirkkomusii-
kin aineryhmän Kuopion ainejohtajan sijai-
suutta. Kahden vuoden virkavapaus-anomus 
on vireillä.

Käsikellokuoro Dolcea Kirkinen toivoo 
voivansa johtaa myös virkavapaan aikana.

Jumalanpalvelus 
on työn ydin
Kanttori-urkukuriliiton hallitus perusteli 
vuoden kanttori -valintaansa seuraavasti.

Kirkinen on kanttorikunnan johtohah-
moja, joka merkittävällä tavalla edistää kirk-
komusiikkia ja ammattikunnan hyvinvointia 
toimessaan Kallaveden kanttorina, Kuopion 
hiippakuntakanttorin, lasten ja nuorten kä-
sikellomusiikkiryhmien johtajan, työnoh-
jaajana ja JUKOn (Julkisalan koulutettujen 
neuvottelujärjestö) pääluottamusmiehenä.

Kirkinen on sydämestään kirkkomuu-
sikko, jolle jumalanpalvelus on tärkein asia. 
”Työn ydin.”

Sen näyn hän soisi leviävän seurakun-
nissa.  

Kotikulmilta hän on lähtenyt kuoroineen 
maailmalle monet kerrat. Ulkomaan matko-
ja on aina edeltänyt kuorolaisten matkaan 
siunaaminen kotikirkon alttarilla. Matkat 
sitouttavat laulamiseen, uusissa oloissa oppii 
ja tekeville sattuu.

Lapsikuoron kanssa oltiin Saksassa ja siir-
ryttäessä Hampurin merimieskirkon juma-
lanpalveluksesta Poppenbüttelin kirkkoon 
ajettiin harhaan. Myöhästyttiin vartin verran 

ja Michael Kriener oli jo aloittanut Poppen-
büttelin lapsikuoron kanssa konsertin.   

Kallaveden lapsikuoro marssi suoraan 
esiintymään. Ensimmäinen kappale oli 
Finlandia, johon Kirkinen päätti antaa ää-
net tavanomaista matalammalta. Aloitus 
epäonnistui ja yksi kuorolainen pyrskähti 
nauruun, mikä levisi muihin ja lopulta koko 
kirkkokansa yhtyi nauruun. 

”Hetken kuluttua annoin äänet normaa-
lilta korkeudelta. Kuoro lauloi neliäänisesti. 
Ensimmäinen epäonnistunut aloitus oli ti-
potiessään. Nauru vapautti kuorolaiset lau-
lamaan puhtaasti ja kauniisti kuin unelma. 
Saimme valtavat aplodit.”

Edellisen kerran vuoden kanttori -tun-
nustus tuli Kuopioon vuonna 2006. Silloin 
alan osaamisesta palkittiin Alavan seuran-
kunnan kanttori Leila Savolainen.

Lea Lappalainen

Vuoden kanttori 
on rento ammattimies

Lahja Pyykönen 
lahja.pyykonen@evl.fi

Tuija Hyttinen

Seppo Kirkistä odottaa syksyllä uusi työ Sibelius-Akatemiassa.

Seppo Kirkinen saapui soittoharjoi-
tuksiin suoraan palkintomatkan 
paluulennolta. Vuoden kanttorin 
kukitti käsikellokuoro Dolcen 
soittaja Maija Makkonen.
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t o u k o v i n k i t

t a p a h t u u

r.kolehmainen@dnainternet.net

kirkkojakoti@evl.fi

· Galleria Carree: Rinkeliava-
ruus – Riikka Viinikanojan 
maalauksia 8.5. asti

 Galleria 12: Antti Kääriäi-
nen, Seppo Kääriäinen ja 
Kirsi Siponen -yhteisnäyt-
tely 3.–22.5.

· Korttelimuseo: Merkillinen 
matka Savosta Samoalle. 
Kuopion filatelistikerhon 
90-vuotisnäyttely 15.1.–
5.6. Ensimmäinen ihminen 
avaruudessa 50 vuotta sit-
ten -osio ja Hullu keräilijä 
-osio näyttelyn loppuun 
saakka.  

· Kuopion museo: Sademet-
sän lapset 18.1.–11.9. Hon-
durasissa asuvien lasten ja 
nuorten ottamia luontoku-
via.

· Torni: Leluja ja leikkijöitä. 
Leluja ja valokuvaaja Victor 
Barsokevitchin lapsiku-
via museon kokoelmista 
29.1.2012 asti.

· Kuopion taidemuseo: Wa-
ters – Vesiä – Amanzi 15.5. 
asti. Näyttelyn taiteilijat 
ovat Jill Trappler ja Eunice 

Geustyn Kapkaupungista, 
Witty Nyide Durbanista, 
Kristiina Korpela ja Jaana 
Partanen Kuopiosta sekä 

Leena Mäki-Patola Varkau-
desta. 

· Lisäksi omien kokoelmien 
vesiaiheisia teoksia: Pisara 
meressä. 

· VB-valokuvakeskus: Tero 
Puha paneutuu näyttelys-
sään Splitting the Mirror 
miehisyyden ja sukupuo-
lisuuden probleemeihin, 
naisten arkea unohtamatta 
6.5.–5.6.

· Valokuvakeskuksen johta-
ja Johanna Frigård pitää 
esitelmän kauniin miehen 
mallista 1900-luvun alun 
urheilijakuvissa ke 18.5. 
klo 18. Sisältyy näyttelyn 
pääsymaksuun.

· Vierivät kuvat. Ikäihmisten 
valokuvapajan tuloksia 
1.4.–30.5. Harjulan sairaa-
lan juhlasali, rakennus 3 
(Niuvantie 4). Tutustua voi 
vierailuaikoina klo 12–19.

· Kuopion Musiikkikeskus: 
Sinfoniasarja VIII to 5.5. 
klo 19. Kuopion kaupun-
ginorkesteri; Ivan Repuši, 
kapellimestari; Alina Po-
gostkina, viulu.

· Rajalan Puhaltajien ke-
vätkonsertti ke 11.5. klo 
18.30.

· Kilpisydän soi! to 12.5. klo 
18.30 Kuopion kaupun-
ginorkesteri; Atso Almila, 
kapellimestari ja juontaja; 
Sakari Kuosmanen. 

· Kuopion kaupunginteatteri: 
Suuri näyttämö: Kilpako-
sijat to 5.5. klo 12; la 14.5. 
klo 14. 

· Papin perhe la 7.5. klo 19; 
pe 13.5. klo 19; la 14.5. klo 
14, viim. esitys.

· Lainatenori la 7.5. klo 14; 
to 12.5. klo 19, viim. esitys.

· Fedja-setä, kissa ja koira 
ke 4.5. klo12; pe 6.5. klo 
18.30; ke 8.5. klo 10 ja 13. 

· Studio: Tarpeettomia ih-
misiä ke 4.5. klo 12.15; pe 
6.5. klo 19.15; ke 18.5. klo 
19.15.  

· Kiviä taskussa to 5.5. klo 
12.15; la 14.5. klo 19.15. 

· Pieni raha la 7.5. klo 14.15; 
to 12.5. klo 19.15, viim. 
esitys.

· Älä sano mua prinsessaksi 
la 7.5. klo 19.15;la 14.5. klo 
14.15.

Kevätkonsertti
Minna Kettunen, alttoviulu ja Liisa 
Kettunen, piano esiintyvät Kuopion 
Keskusseurakuntatalolla tiistaina 
17.5. klo 15. Konsertissa kuullaan 
Bachin, Schubertin ja Bruchin mu-
siikkia. Vapaa pääsy.

Teot parisuhteessa
Parisuhteen palikat  -tapahtuma Pe-
tosen seurakuntatalolla sunnuntaina 
15.5. klo 16. Aiheesta ”Teot” alustavat 
Juha ja Mirja Määttä. Lastenhoito 
järjestetty.

Veisaamaan
* Uusien ja vanhojen siioninvirsien 
veisuut Päivärannan kirkossa sunnun-
taina 15.5. klo 18. Pastori Raili Pur-
siainen kertoo virsien lomassa niiden 
hengellisestä sanomasta. 
* Kevätseurat Keskusseurakuntata-
lossa torstaina 12.5. klo 18. Piispa 
Matti Sihvonen, Alpo Valkeavaara, 
Ilpo Rannankari ja Kuopion Virsikuoro 
johtajana Anna Kosola.

Perheille

* Perhejumalanpalvelus Karttulan kir-
kossa äitienpäivänä sunnuntaina 8.5. 
klo 16. Reijo Mustonen, Tuija Soini, 
Anna-Mari Linna. Esikouluun läh-
tevien siunaus. Jumalanpalveluksen 
jälkeen lasten ja perheiden kevätjuhla 
seurakuntakodilla.

* Perheen pyhäpäivän kirkkohetki 
Puijon kirkossa sunnuntaina 15.5. 
klo 16. Kirkkohetken jälkeen 4-vuo-
tiaiden syntymäpäiväjuhlat.  Miina 
Karasti, Joona Saraste, Susanna 
Pakkala-Koskelainen. 

Urkumusiikkia
* Olli Kinnunen soittaa urkuja lounas-
konsertissa Puijon kirkossa torstaina 
5.5. klo 12. 
* Outi Keskisipilän urkuvartti Puijon 
kirkossa perjantaina 6.5. klo 13.
* Elisa Murtoperän lounaskonsertti 
Tuomiokirkossa tiistaina 10.5. klo 12

Toivosta elämää
Aiheesta ”Toivo - elämän voima” 
keskustellaan eläkkeelle siirtyvien 
iltapäivässä Puijon kirkolla tiistaina 
17.5. klo 14.  Psykiatrian erikoislääkäri 
Tuula Pesonen alustaa,  musiikkia Esa 
Sihvonen. 

Korttelikerho 
vanhuksille
Kotona asuvien vanhusten kortteliker-
ho järjestetään Valkeisen sairaalassa 
ja Pappilassa. Lähiseudulla asuvat ja 
kerhotoiminnasta kiinnostuneet, ot-
takaa yhteyttä diakoni Birgitta Oks-
man-Kettuseen, p. 040-4848 284.

Matkat
* Männistön ja Kallaveden seurakun-
tien kevätmatka Sastamalaan Pyhän 
Olavin ja Suodenniemen kirkkoon 
22.5. Matkan hinta 60 e. Hintaan 
sisältyy bussikuljetus, lounas, kirk-
kokahvit sekä opastukset. Matkan-
johtajana Jaakko Vettenranta, jolle 
ilmoittautumiset 14.5. mennessä p. 
040 8366408 tai jaakko.vettenran-
ta@pp.inet.fi.
* Herättäjäjuhlamatka Ouluun 8.-
10.7. Lähtö perjantaina klo 10.30 
Siilinjärven linja-autoasemalta, paluu 
päätösseurojen jälkeen sunnuntaina. 
Majoitus hotelli Pohto Nallikarissa 
35 e/yö kahden hengen huoneessa. 
Bussi 50 e meno, meno-paluu 120 e. 
Sitovat ilmoittautumiset ja maksut 
15.5. mennessä p. 017-158 111 tai 
050-569 1302/Pöyhönen.
* Kuopion seurakunnat järjestävät 
matkan Suomen Lähetysseuran juh-
lille Poriin 10.-12.6. Hotellimajoitus-
paikat on jo varattu, mutta bussissa 
on tilaa omatoimimajoittujille. Pelkkä 
menopaluumatka aikuiset 70 e, elä-
keläiset/opiskelijat 40 e, lapset 30 e. 
Ilmoittautumiset Salla Tyrväiselle p. 
040-4848 320 tai Katri Heikkiselle 
p. 040-4848 334.

Fedja-setä, kissa ja koira -esityksestä lähdetään hymyssäsuin. Kuvassa Katri-Maria 
Peltola, Tapani Korhonen, Henna Haverinen, Mikko Paananen, Sari Harju ja Tarmo Val-
konen.

Häät tulossa
Häämusiikki-ilta torstaina 
12.5. klo 19 Puijon kirkossa.  
Kanttori Outi Keskisipilä, Pui-
jon kamarikuoron kvartet-
ti, Anna-Mari Linna, sello. 
Kahvit ja hääpikkuleipiä.
Häihin liittyviä kysymyk-
siä voit lähettää etukäteen 
osoitteella puijo@evl.fi. 
Kysymyksiin vastataan illan 
aikana. 

Häämusiikki-ilta Puijon 
kirkossa torstaina 12.5. klo 
19. Häämusiikkia Tuomio-
kirkossa lauantaina 14.5. 
klo 15. 
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Äitejä juhlitaan sunnuntaina 8.5. 
Äitienpäivän kakkukahvikonsertti 
Petosen seurakuntatalolla klo 16. 
Richard Nicholls ja lapsikuoro. 
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Tapio Karjalainen saarnaa mes-
sussa Alavan kirkossa sunnuntai-
na 8.5. klo 10. Kirkkokahvit ja lä-
hetystilaisuus, jossa Kaija ja Ta-
pio Karjalainen kertovat työstään 
Singaporessa.

Ella Untamala 
(vas.), Salla 
Tyrväinen, 
Heikki Mono-
nen ja Ilpo 
Rannankari (ta-
kana) esittävät 
keväistä mu-
siikkia Yhteis-
vastuukonser-
tissa Pyhän Jo-
hanneksen kir-
kossa torstaina 
12.5. klo 18. 
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Kevyesti 
kevääseen
Keväinen musiikki-ilta Yhteisvastuul-
le Pyhän Johanneksen kirkossa tors-
taina 12.5. klo 18. Ilpo Rannankari 
laulaa, Ella Untamala soittaa pianoa, 
Salla Tyrväinen viulua ja Heikki Mo-
nonen urkuja. Konsertissa kuullaan Mozartia, Schubertia, Merikantoa 
ja Beethovenia. Vapaa pääsy, ohjelma 10 e. Väliajalla kahvitarjoilu.
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• Hoivapalvelut • Siivouspalvelut
• Kotisairaanhoidon palvelut

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

Tila-Auto OyTila-Auto Oy
Kuopion

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

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

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

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

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

Kodin Kukkapalvelu
Kuninkaankatu 26, keskusta •  p. 2612 438

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

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

•  www.floretta.fi

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

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

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

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

•  MA-PE 9-18, LA 9-15, SU 10-15

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

•  MA-PE 9-17, LA 8-14, SU 9-14

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

Pitopalvelu 

Hujasen Eväät 
-pitopalvelu, -tilausleivonta, -astiavuokraus 
                                Eero ja Teija Hujanen 

              puhelin: 044 – 5340524 
                www.hujasenevaat.fi

Antin Piha ja Kiinteistö Apu
www.antinpihajakiinteistoapu.fi

• Pihalaatoitukset ja tukimuurit • Istutustyöt 
• Nurmikonteko ja hoitotyöt • Aidat ja patiot

• Mökkitalkkaripalvelut
ja muut erikseen sovittavat työt.

p. 050 575 3410

ERIKOISHAMMASTEKNIKKO
ANSSI SOININEN

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

Ma, ti, to, pe
Kuopio
Hapelähteenkatu 41

Ke klo 9-12
Siilinjärvi
Kasurilantie 13
Palvelukeskus Akuliina

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

• Uudet ylä- ja alaleuan kokoproteesit
• Pohjaukset
• Kaikkien hammasproteesien huolto-
   ja korjauspalvelut
• Hammassuojat kaikkiin urheilulajeihin
• Maksuttomat proteesien tarkastukset

Olen huolissani Itä-Suomalaisten proteesien kunnosta
Suosittelen 40 vuoden kokemuksella:
-hammasproteesien tarkastusta 1-2 vuoden välein.
-pohjausta (tiivistys) 2-3 vuoden välein.
-Proteesien uusintaa 5-10 vuoden välein.

Hammasproteesit ovat osa terveyttäsi!

HammasProteesiKlinikka
on hammasprotetiikan palvelukeskus.

- Kysy ensin klinikalta! -

Kuopio • Vuorikatu 36, 70100 Kuopio, Puh. (017) 262 2121

erikoishammasteknikon palveluja tarjoava hammaslaboratorio.
Kokeneet erikoishammasteknikkomme sekä yhteistyöhammaslääkärimme

auttavat sinua kaikissa hammasproteesiasioissa.

Tervetuloa tuttuun, turvalliseen ja
ammattitaitoiseen hoitoon!

Tuotevalikoimaamme
kuuluvat mm.

Jorma Päivinen
erikoishammasteknikko,
hammasteknikkomestari

Hammasproteesiklinikka on Kuopiossa toimiva

Tutustu uusittuihin kotisivuihimme www.hammasproteesiklinikka.fi

PL 54 / 00241 HELSINKI / p.010 838 6520 / www.bible.fi / www.pipliakauppa.fi  

PSALMIT 
SEPTUAGINTAN MUKAAN 
Uusi suomennos on helposti 
luettava ja laulettava. 
Upea lahjakirja.

NAHKAKANTINEN RAAMATTU JA VIRSIKIRJA
 Laaja valikoima eri malleja ja värejä. 
Anna henkilökohtainen lahja ja tilaa 

ajoissa kultainen nimipainatus kanteen.

Suomen Pipliaseura       • saatavana kirjakaupoista • 

PSALMIT 
SEPTUAGINTAN MUKAAN 
Uusi suomennos on helposti 
luettava ja laulettava. 
Upea lahjakirja.

Lahjaksi Piplia

PIPLIA LAPSILLE  –ÄÄNIKIRJA
Koko perheen Raamattu sisältää yli 200  raama-
tunkertomusta. Lukijana Markus Bäckman. 
9 CD:n pakkaus.

NAHKAKANTINEN RAAMATTU JA VIRSIKIRJA

Lahjaksi PipliaLahjaksi PipliaLahjaksi PipliaLahjaksi Piplia

PIPLIA LAPSILLE  –ÄÄNIKIRJA

Kotitalousvähennys 60% 

Koulutus Ordén Ky 

Tietokoneapu 
040 5844 045  

www.orden.fi 

Tallenna  
tärkeimmät  

elämäsi hetket  
kuviin...

Foto-PUIJO
Puijonkatu 14 

p. 261 2074
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Mestarin taidonnäyte

Kondiittorimestari Petri 
Hiltunen perusti kuusi 
vuotta sitten yhden mie-
hen yrityksen ja taiteilee 
tilauksesta muun muassa 

täytekakkuja, jotka ovat tuotevalikoi-
massa eniten kysyttyjä. 

Miten päädyit alalle? 
”Olen kolmannessa polvessa leipomo-
alalla. Osaksi työskentelen vanhempie-
ni kotileipomossa ja oma yritykseni on 
samassa talossa. Kolmivuotisen elintar-
vikealan koulutuksen jälkeen halusin 
työllistää itseni.”

Teit juuri äitienpäiväkakun?
”Äitienpäivästä lähtee kevään juhlase-
sonki käyntiin. Teen kakut toiveiden 
mukaan. Isien ja lasten kannattaisi hy-
vissä ajoin tulla sopimaan millaisesta 
kakusta äiti ilahtuisi.” 

Suunnitteletko kakun koristeet itse?
”Kyllä, se on luovaa ja hauskaa, vain 
mielikuvitus on rajana. Erilaisiin juh-
liin on hyvin haastavaa suunnitella 
koristeita. Häät ovat isoimpia juhlia, 
joihin tulee erikoistilauksia. Kakut 
ovat yksilöllisiä ja asiakkaan toiveita 
kuunnellaan aina. Myös värien käyttö 
vaikuttaa kakun näköön.” 

Mikä on suosituin täytekakku?
”Mansikkakermakakku johtuen myös 
siitä, että aina ei asiakas tiedä muista 
vaihtoehdoista. Suosittelen usein hyy-
dykekakkuja, jotka ovat maukkaita ja 
helppo tehdä. Sitruunahyydykekakku 
on oma suosikkini.”

Kauanko teet yhtä kakkua ja mikä on 
päivän ennätys?

”Yksi tai kymmenen kakkua on yhtä 
nopea tehdä eli pari tuntia. Koris-
teluun menee kolmisen minuut-
tia kakkua kohden. Olen tehnyt 
neljäkymmentä kakkua yhtenä 
päivänä.” 

Mitkä ovat erikoisimpia tila-
uksia?
”Piparkakkulinnan teko miljöi-
neen erästä esitettä varten. Kaik-
kiaan tein 50 tuntia töitä. 
Teen myös sokeriko-
risteita, jotka ovat 
vaativia ja näyt-
täviä. Kahdek-
sanjalkainen iso 
hämähäkki on 
ollut haastavin 
työ.”

Hankitko kaik-
ki aineet kau-
pasta?
”Poimin vadel-
mat ja musti-
kat itse. Jos-
kus asiakas-
kin voi 
tuoda 
tiet-
tyjä 
mar-
joja, jos 
minulla 
ei satu 
olemaan.” 

Miten ammattitaitoa 

voi kehittää? 

”Kondiittorimestari on ylin ammat-
titutkinto, jonka jälkeen voi eri-

koistua moneen suuntaan 
vaikkapa suklaakakkujen 
tekoon tai sokeritöihin. 
Olin ensimmäistä kertaa 
konditoriasarjan suomen-
mestaruuskisoissa ja olin 
seitsemäs.

Palvelet asiakkaat alusta lop-
puun itse?

”Pienen yrityksen valt-
ti on joustavuus. 

Asiakkaat ovat 
joka vaihees-

sa saman 
henkilön 
kanssa yh-
teydessä.”

Mikä on 
työsi pa-
ras puoli?
”Voin 
käyttää 
rajatto-
masti 
luovuut-

ta ja saan 
palvella asi-

akkaita. Tyy-
tyväinen asiakas 
on paras palau-

te.” 

Teksti ja kuva: 
Hilkka Sipilä

Kotikaupunki tutuksi

Jukka Itkosen Kaupunkiretki on mai-
nio ja värikäs opas. Melkein mistä 
tahansa kaupungista löytyvät kirjassa 
mainitut paikat. Suurta satamaa ei 
sisämaassa ole, mutta usein sentään 
laivaranta. Kulkeeko juna teidän kau-
punkiin? 

”Jos olet jotain paikkaa / kaupun-
gista etsimässä, / kaupungin kartta 
on tässä”, sanotaan kirjan alkusivulla 
piirroskuvien kera. 

Matti Pikkujämsän selväpiirtei-
nen kuvitus innostaa pienet lapset 
tutkimaan kotikaupunkia. Bussipy-
säkiltä lähdetään. Taustalla näkyy 
taksi, myöhemmin kaksi.

Kaupungintalo on lapsille vieras 
paikka. Toimessa jalossa kaupungin-
johtaja johtaa, mutta ei kaupunkilais-
ta kohtaa, runoilija riimittelee.

Apteekin, pankin, postin ohi 
kuljetaan, ja markettiin voi joutua 
ostoksille isän tai äidin kanssa. ”Älä 
koskaan osta liikaa, enemmän kuin 
jaksat kantaa”, varoittelee Itkonen.

Tori on kiva paikka. Usein siellä 

on esiintymislava. Nähdään päiväko-
ti, koulu ja paloasema, se on kiinnos-
tava kohde. Liikennevalot ovat tärkeä 
asia. Lyhtypylväät eivät kohtaa, vaan 
kukin loistaa yksinään. 

Yhteiset julkiset tilat käydään läpi 
urheilukentästä kirkkoon. ”Kirkossa 
huojentuu ihmisten taakka.”

Yksityiskohdat kiinnostavat lap-
sia. Mitä onkaan kaatopaikalla va-
riksen suussa?

Jukka Itkonen: 
Kaupunkiretki. Lastenrunoja.  
Kuvittanut Matti Pikkujämsä. 
40 s., 22,90 e., Kirjapaja 2011.

Paasilinnan satiirit 
viiltävät yhä
Erno Paasilinna (1935–2000) mää-
ritteli itsensä epäkirjailijaksi. Lehti-
mies-kirjailijan satiirit purevat yhä. 
Alamaisten elämää -kokoelma sisäl-
tää pääosin 1970-luvulla kirjoitettuja 
teoksia, mutta Kylmät hypyt (1967) 
aloittaa. 

Paneelikeskustelun pöytäkirja 
kertoo kulttuurista. ”On olemassa 
modernia kulttuuria ja kalevalaista 
kulttuuria. Ne eroavat toisistaan 
huomattavasti.” Lopputulos keskus-
telusta oli, että hyvää on kaikki hyvä 
kulttuuri. 

Lukiessa pitää muistaa aika, 
jolloin tekstit ovat syntyneet. Asi-
at vertautuvat tähän päivään. Juuri 
kun kuulin uutisista, että museot 
tukehtuvat tavaroihin, luen tavaroi-
den tekevän ihmisen onnelliseksi. 
Hän kerää täyteen yhden huoneen, 
sitten toisen ja kolmannen. Tarvitaan 
museo.

Luikuriprinsseistä kirjoittaessaan 
Paasilinna pohtii: he voisivat vapaut-
taa palatsirumiluksen ja saada elä-
män alkuun pari kolme slummia. 

Tuntuuko tutulta? Sukulaiset ei-
vät vainajaa tämän eläessä ole muis-
taneet edes postikortilla, mutta heillä 
on kiire surutaloon. Paasilinna ottaa 
kantaa aikansa ilmiöihin ja ihmisiin.

Paasilinna muistuttaa, jos järjes-
telmän ainoa päämäärä on kasvu, se 
toteutuu myös ongelmien kohdalla. 
Hänet tunnettiin myös aforistikkona. 
”Työlästä on, kun sanomalehdetkin 
on luettava rivien välistä.” Kirjaili-
ja kysyy: Mitä tapahtuisi, jos tulisi 
maailmanrauha?

Kokoelmassa on tekstejä teosten 
ulkopuoleltakin. Tosikertomuksia 
(1993) on novellimaisin. 

Pitkän lukemisen opus.

Erno Paasilinna: 
Alamaisten elämää. Kootut satiirit.  
527 s., 30,60 e., Otava 2011. 

  Ritva Kolehmainen

Rakenta j ien  tar inoita

Rukoi lemme

Voiko sinuun luottaa?

Kun kaksi ihmistä tutustuu toisiinsa, ennen pitkää ollaan 
kysymyksen äärellä, voinko luottaa sinuun?  

Luottamuksen juuret ovat lapsuudessa. Jos lapselle saa 
kehittyä terve perusluottamus  häntä hoitaviin aikuisiin,  
lapsi oppii luottamaan siihen, että maailma on turvallinen 
paikka. 

Tämä sisäistetty käsitys luo hyvän pohjan terveelle 
itsetunnolle ja  elämän rohkeudelle. Lapsi on oppinut, 
että hänen tarpeisiinsa vastataan ja että hän itsessään on 
tärkeä. Laiminlyödyltä ja hylätyltä lapselta tämä kokemus 
puuttuu.

Nuori testaa kasvaessaan luottamusta vanhempiin 
kokeilemalla rajojaan ja kyseenalaistamalla itsestäänsel-
vyyksiä. Nuorten kapina myös irrottaa  riippuvuussuh-
teesta  vanhempiin ja  auttaa nuorta luottamaan itseensä. 
Kasvukipujen kautta nuori voi löytää itsenäisyytensä.

Parisuhteessa itsenäisyys  on haaste, joka kumppa-
neiden on osattava ratkaista. Toisen mielestä liian itse-
näinen puoliso voi herättää luottamuspulaa. ja kuitenkin 
rakkaus on aina riski.  Toista ei voi omistaa eikä muuttaa 
mieleisekseen. 

Suhteen  alussa olisikin hyvä luoda pelisäännöt siitä, 
mistä asioista on ilmoitusvelvollinen kumppanilleen.  Kun 
rajaloukkauksia  ilmenee,  niistä on voitava keskustella. 
Luottamuspulan  yksi tunnusmerkki on, että luonteva   
vuorovaikutus alkaa takkuilla ja tilalle tulee tulkintoja 
ja luulemisia. Mustasukkaisuus toisesta on  ennakoiva  
tunne siitä, että toisen voi myös menettää.

Uskottomuus lienee  yleisimpiä parisuhteen luottamus-
pulaa aiheuttavia tekijöitä. Se sattuu  suhteen kipeimpään 
kohtaan, siihen, että  meidän väliimme on tullut joku muu. 
Jos se on henkilö, silloin  ajatus omasta ainutkertaisuu-
desta toiselle on saanut kunnon kolauksen.  

Uskottomuus ei kuitenkaan aina johda parin eroami-
seen.  Jos  puolisot pystyvät  käsittelemään yhdessä  syyt 
ja  varsinkin miettimään keskinäisen suhteensa jatkomah-
dollisuuksia,  suhde voi  jopa parantua.

Sairaalloisesssa mustasukkaisuudessa  ei luoteta toi-
seen, jolloin mielikuvitus ruokkii  luottamuspulaa. Terve 
luottavaisuus taas  uskaltaa jatkuvasti ottaa riskin.

Luottamus parisuhteessa on kummankin vastuulla. 
Jos  osoittaudun luottamuksen arvoiseksi, saan sitä myös 
itselleni.

Tuula Makkonen 
perheneuvoja

Tällä palstalla Kuopion seurakuntayhtymän perheneu-
vojat avaavat parisuhteen tärkeimpiä alueita.
Osa 7/9 Luottamus.

Lahjoita minulle terve ruumis
ja ymmärrystä
säilyttää se mahdollisimman hyvin.

Lahjoita minulle sielu, 
joka ei ikävysty, ei napise,
ei huokaile eikä valita.
Äläkä salli minun liiaksi huolehtia
tästä tärkeästä minästäni.

Herra, lahjoita minulle huumorintajua.
Anna minulle armo
ymmärtää leikkiä,
niin että saisin elämääni hiukan onnea
ja voisin sitä toisillekin jakaa.

Thomas More (1478 – 1535), 
kuoli marttyyrina.
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Jarkko Ahokas pyörittää kahden työtoverinsa 
kanssa Kuopiossa Päihdepalvelu Hemmaa. 
Ruotsin sana hemma tarkoittaa kotia, mikä 
merkitsee, että Ahokkaan yritys vie ammatil-
liset päihdepalvelut kotiin asti.

 ”Helppoa, matala kynnys,” lähihoitajaksi 
valmistunut, kymmenen vuotta alan töissä 
ahertanut Ahokas kuvaa.

Asiakaskunta on alkanut kasvaa hissuk-
seen, kun hyvä maine levittää tietoa eteenpäin

Hemma tarjoaa asiantuntija-apua myös yh-
teisöille ja esimerkiksi työparin akuutissa tilan-
teessa ja avustaa jatkohoitoon ohjaamisessa.  

Juoppoa suojellaan, 
ongelmaa siedetään
Päihteistä on tullut kansallissairaus. 

Päihdeongelmainen herättää pelkoa ja in-
hoa, mikä viivyttää ongelmaan puuttumista. 
Samaan aikaan häntä suojellaan, ongelmaa 
siedetään tai siitä vaietaan tyystin. Asenteet 
viinan kansa läträäviä kohtaan ovat kovia. Tur-
ha hyysätä juoppoja, kun ovat itse ongelmansa 
aiheuttaneet. 

Päihteiden vastaisessa työssä tiedetään, että 
harvempi päätyy alkoholistiksi itsekseen. Se-
kin tiedetään, että ongelmaan tartutaan usein 
vasta, kun on tapahtunut jotain katastrofaalis-
ta yksityiselämässä tai työssä. 

Ahokas sanoo, että ensimmäinen puuttu-
misen paikka, mahdollisimman varhain, on 

koti, sen jälkeen päiväkoti, koulu, työpaikka 
ja terveyskeskus. Mitä pidemmälle päihdeon-
gelma kehittyy, sen suurempi katastrofi se on 
yksilölle ja sen kalliimpi yhteiskunnalle.

”Oikea-aikaisuus ongelmaan tarttumisessa 
on tärkeää. Silloin ihminen on valmiimpi kar-
toittamaan tilanteensa. Päästään kysymään 
vahingot ja tutkimaan voimavarat? 

Irti piintyneistä 
ajatusmalleista
Uskoontulo, rakastuminen ja AA vetävät tun-
netusti kuiville liikajuomisen himosta. Myön-
teiset asiat tukevat toisiaan, kuten myös kiel-
teiset, jolloin päihdeongelmainen jää lopulta 
oman onnensa varaan. 

Kokonaisvaltaisuus, ratkaisukeskeisyys ja 
yhteistyö ovat Päihdepalvelu Hemman lähtö-
kohtia. Perheessä samaa jääkaappia käyttävät 
otetaan mukaan päihdeongelman hoitoon. 
Myös vertaistukeen luotetaan.   

Kotikäynneillä keskeinen työtapa on kes-
kustelu, jossa käydään läpi asiakkaan ajatus-
malleja ja pyritään löytämään uusia tapoja 
toimia. Päihderiippuvuutta käsitellään sairau-
tena, johon ei ole olemassa yhtä oikeaa lääkettä.

Asiakkaita tulee muun muassa lastensuo-
jelusta, rikosseuraamusvirastosta ja työyhtei-
söistä. Osa tulijoista hakeutuu hoitoon itse. 
Yhteiskunta vastaa pääosin kustannuksista, 
osa vastaa itse hoitokuluista.

Ahokas uskoo, että viimeistään yhdys-
kuntapalveluvaiheessa kannattaa tarttua 
päihdeongelmaan. Hemma tarjoaa silloin 
viiden tapaamiskerran päihdejaksoa, jonka 
tavoitteena on motivoida tulija muuttamaan 
päihdekäyttöään.

”Me pyrimme siihen, että päihdekierre saa-
daan poikki, mikä tukee yhdyskuntapalvelussa 
jatkamista.”

Yhteisöllisyys 
ei ratkaise kaikkea
Kun raha ratkaisee kaiken, päättäjät ovat toi-
voneet yhteisöllisyydestä kustannustehokasta 
ratkaisua niin syrjäytymis-, päihde- kuin huu-
meongelmiin tai liikalihavuuteen.

”Näissä toiveissa ajatus kulkee niin, että 
yksilö muuttaa mielensä yhteisön tervehen-
kisyyden, hyvien arvojen ja lopulta moraalin 
voiman kautta”, antropologi Jarno Väisänen 
miettii. 

Sosiaalipalvelujen kehittäjänä työskente-
levä, yhteisöllisyydestä väitellyt Väisänen on 
pohtinut  ”koko kylä kasvattaa” -menetelmää 
myös päihdeongelman suitsimisessa.

”Kun toivotaan yhteisöllisyyttä ilman sen 
kummempia rakenteita, on sallittava, että ih-
miset puuttuvat toistensa asioihin. Yhteisöllä 
täytyisi olla oikeus ja velvollisuus paheksua 
ja rangaista tekemisistä, jotka ovat yhteisön 
hyvinä pitämien arvojen vastaisia.”

”Edelleen tulisi olla oikeus paheksua heitä-
kin, jotka eivät puutu muiden asioihin. Näin 
yhteisöllisyyden kääntöpuoli on kaikkien jäse-
nien yksilönvapauden väheneminen.”

Väisänen muistuttaa, että yhteisölliset kä-
sitykset hyvästä elämästä eivät ole keskiarvo.

”Käytännön elämässä tilanne olisi se, että 
moraalisesti tavoitteista jollakin tavalla jälkeen 
jääneet olisivat tuomitsemassa ja rankaisemas-
sa toisiaan, mikä kuulostaa perikristilliseltä 
ensimmäisen kiven heittämiseltä.”

Tutkija pelkää, että jos palvelut ajetaan alas 
ja luotetaan suoraviivaisesti yhteisöllisyyden 
ratkaisevan esimerkiksi päihdeongelmat, ol-
laan arveluttavalla tiellä.

”Autettava tuskin suhtautuu naapuruston 
paheksuntaan nöyrän kiitollisesti. Hän voi 
myös kääntää katseensa takaisin auttajaan ja 
tämän moraalisiin vikoihin.” 

Lea Lappalainen

kirkon kulmilta

Kierre poikki ajoissa
Päihdepalvelu Hemma vie ammatillista apua kotiin asti.

”Luottamus ja kunnioitus ovat tärkeitä auttamistyössä”, Jarkko Ahokas (vas.) ja Jarno Väi-
sänen sanovat.

Lea Lappalainen

Juomisen takana ei välttämättä ole vakavaa kriisiä. Harmiton tapa nauttia viiniä voi johtaa ongelmiin.

Tuija Hyttinen

Muuttava 
huvimaja
Otsikko on omituinen, mutta totta siitä 
huolimatta. Se viittaa kuvan huvimajaan, 
joka on viimeisten vuosikymmenten ku-
luessa siirretty yhdestä paikasta toiseen 
ja vielä äsken kolmanteen.

Kuva on otettu Siilinjärven ase-
malta kesällä 1983, jolloin huvimaja oli 
kuljetettu siihen Lapinlahden puolelta 
Alapitkältä sen jälkeen, kun aseman 
henkilöliikenne siellä päättyi.

Sirkka Valannon vuonna 1982 ilmes-
tyneeseen julkaisuun Suomen rautatie-
asemat vuosina 1857–1920 sisältyy kuva 
huvimajasta alkuperäisessä paikassaan 
Alapitkän asemapuistossa. Siinä tämä 
jo vähän rapistumaan päässyt maja on 
korkeassa heinikossa koivujen keskellä. 
Siinä oli voinut puiden varjossa istua 
odottamassa junaa. 

Siilinjärven asemapuistossa huvimaja 
sai näkyvämmän paikan ja näkyvämmän 
värin. Vaalea maali korvattiin valkein 
listoin tehostetulla vahvalla sinisellä. 
Nyt kolmannessa paikassa sininen on 
vaihtunut kirkkaan keltaiseen. 

Huvimaja on edelleen Siilinjärven 
asemalla, mutta uusi paikka on aseman 
eduspuistoa sivummalla olevien asuinra-
kennusten pihapiirissä. Siinä se on edel-
leen näkyvillä, mutta ei ole yksityiseksi 
muuttuneella alueella enää matkalaisen 
käytettävissä. Asema-alueilla ei ole enää 
entistä rooliaan julkisina puistoina.

Satavuotinen perinne rautatieasemil-
la on vääjäämättömästi katkeamassa. 
Suljetut asemat rapistuvat, eikä käytössä 
olevilla ole voimavaroja ympäristön kau-
nistamiseen. Hoidettuja nurmikenttiä 
niitä reunustavine kukkapenkkeineen 
ei ole ollut enää aikoihin. 

Vanhoista asemapuistoista muistut-
taa jäljelle jäänyt puusto, koivut, kuuset, 
siperianpihdat ja sembramännyt. Siellä 
täällä on muistumia leikatuista orapih-
laja-aidoista ja pallopuista.

Heinäkuun 1. päivänä 1902 vihityn 
Kuopion ja Iisalmen välisen radan ase-
mapuistot saivat kasvinsa Hyvinkäälle 
1870-luvun puolivälissä perustetusta 
Valtion rautateiden puutarhasta. 

Kukat tulivat Kuopiosta, jonka 
vanhalla asemalla oli yksi puutarhan 
eri puolilla maata toimineesta viidestä 
taimistosta. Silloin asemien edustalla 
kukkivat daaliat, orvokit, samettiruusut, 
syysleimut, ryhmäruusut ja näyttävät 
runkoverenpisarat.

    Helena Riekki
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”Silloin tuli itku. Tässä vaimo istui 
ja tajusin sen, ettei hän ikinä enää 
kävele.”

Olohuoneen kello perheen valo-
kuvien yläpuolella on pysähtynyt. 
Milloin lie päättänyt lopettaa ajan 
mittaamisen?

Seitsemäntoista vuotta omaishoi-
tajana etenevän sairauden rinnalla 
on pitkä aika. Ajaton ja laskuoppia 
vailla.

Ulla Mustoselle tehtiin myös ai-
voleikkauksia taudin pysäyttämisek-
si. Lääkärin lupaukset ”laittaa vaimo 
tanssikuntoon” eivät milloinkaan 
toteutuneet. 

Pekka Mustosen sairaanhoita-
javaimo kuoli viime syksynä Par-
kinsonin taudin hiljaa etenevään 
muserrukseen. 

Kivimiehen itku
Kaivosmiehen pitää olla vahva. 
Kaivostyönjohtaja ei saanut näyttää 
pelkoaan silloinkaan kun vaistosi 
vaarallisen tilanteen. 

”Romahtamisen merkit oli näh-
tävä vaistollaan”, sanoo Mustonen, 

joka on tehnyt työtään pääosin Ou-
tokummun kaivoksilla sekä koulut-
tanut kaivosmiehiä Brasiliassa asti.  
”Pelko oli hallittava täpärissäkin 
tilanteissa.”

Nyt kivimiehen puolustusjärjes-
telmät kaatuivat ryskeellä.

”Vaimo masentui. Minä itkin 
piilossa. En tunnistanut sitä, miksi 
itkin, aina.  Ehkä nyt jälkeenpäin 
ymmärrän sen, että suurin osa siitä 
oli itsesääliä. Minullahan oli kaikki 
hyvin. Mutta kaikki kaatuu minun 
päälleni, enkä saa apua mistään. En 
osannut laittaa ruokaa, tuskin sain 
perunat keitettyä ja velli paloi poh-
jaan.”

”Tämä on minun bravuurini”, 
Pekka Mustonen sanoo nyt ja nostaa 
hirvenlihalla höystetyn kaalikeiton 
hellalta syötäväksi. 

Kaksi tuntia 
henki kurkussa
Pekka Mustosen selviytymistapa 
oli toimia. Henkisen kestävyyden 
pelastajana olivat Tuusniemen seu-
rakunnan luottamustehtävät ja siellä 

erityisesti diakonian vastuuryhmä.
Omaishoitajille perustettiin ker-

ho. Nuoret Pekka Mustonen sai in-
nostumaan palvelutalon vanhusten 
ulkoiluttajiksi.

”Ei vanhuus tartu”, hän kannus-
ti. Kunnan virkamiehiä Mustonen 
kutsui koolle pitääkseen heitä ajan 
tasalla omaishoitajien ja –hoidetta-
vien arkipäivästä.

Vaikkakin joka kokouksessa 
Mustonen istui henki kurkussa. 
Kaksi tuntia on pitkä aika silloin 
kun ei tiedä, onko vaimo sittenkin 
yrittänyt pyörätuolista kävelemään ja 
makaa nenä veressä eteisen lattialla. 

”Pelko kulki aina kintereillä.”
Omaishoitajalle kuuluvista va-

paapäivistä Mustonen piti kiinni, 
vaikka lähdön hetki oli joka kerran 
puolin ja toisin yhtä kivulias. ”Älä 
lähde. Et lähtisi.”

Aika pysähtyi, 
uusi kello syntyy
”Tuonne minä kaipaisin viereen”, 
Pekka Mustonen sanoo Tuusnie-

men hautausmaan kupeella.  Viime 
syksynä eläkemies oli vielä komen-

nuksella Ilomantsin kultakaivoksella 
kun öinen suruviesti tuli.

Mustonen etsi oksaisen männyn. 
Oksan kohdalta katkenneesta puus-
ta tuli ristin poikkipuu, kirjaimet 
Ulla-Maija hän veisti puusta. ”Pal-
jon meni kyyneleitä”, ristinrakentaja 
sanoo. 

Surun ja ikävän, kenties helpo-
tuksenkin vesipuroja valuu yhä.

Kirkon ovi on auki.  Alttarin vie-
rellä on myös Mustosen tekemä risti, 
korukivillä kruunattu kulkueristi.  
”Ettei tarvitse enää kulkueristiä 
Kaavilta lainata.”

Nyt on puuverstaalla rakenteilla 
uusi ajannäyttäjä, komea kaappikel-
lo, vielä koneistoa ja viisareita vailla. 

Joskus on sen aika siirtyä olohuo-
neeseen, raksuttamaan uuden ajan 
alkua, huomista.

Valkoisilla kellot, 
afrikkalaisilla aika
”Afrikkalainen aikakäsitys elää il-
man tulevaisuutta”, sanoo kymme-
nen vuotta Tumainin yliopistossa 
Tansaniassa työskennellyt teol.tri 
Kati Kemppainen.

”On vain tämä hetki, sillä huo-
menna voi olla jo kuollut. Ensi vuo-
si on käsitteenä epätodennäköinen. 
Tulevaisuuteen ei varauduta.”

Kemppainen johti Tansaniassa 
myös aids –projektia, jossa keskei-
senä työmuotona olivat avioliitto-
seminaarit.

Hyvää afrikkalaisessa aikakäsi-
tyksessä on Kemppaisen mielestä 
aito elämisen kyky sekä myös se, että 

Eletty aika muuttuu kokemukseksi. 
Se on takana, mutta läsnä.

Eilen, tänään, 
huomenna

”Ainainen huoli”, Pekka Mustonen kuvaa aikaa omaishoitajana. Kellon ympäri.

”Kyllä aika riittää”, sanoo teol.tri Kati Kemppainen. Kymmenen vuoden aika Afrikassa opetti vaihtoehtoiseen ajatteluun ajan kulumisesta.

Timo Hartikainen
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Jumala on tässä, ei jossain muualla.
Huonoa sen sijaan lyhytjännittei-

syys. ”Jos köyhä vaimo saa kylmyy-
teen huovan, lämpimällä ilmalla hän 
myy sen pois.”

”Valkoisilla on kellot, afrikka-
laisilla aika”, Kemppainen kuvaa.  
Tosin varsinkin kännyköitten tulo 
on muuttanut ajankäyttöä länsimai-
seen suuntaan Afrikassakin. ”Enää 
ei kerrota kanojen jaksamisesta, vaan 
kuulumiset vaihdetaan nopeasti.” 

Myös yliopistossa ajankäyttö oli 
täsmällistä ja hektistäkin. Ylemmäs-
sä sosiaaliluokassa on heitä, jotka te-
kevät kahta-kolmea työtä yhtä aikaa. 

Tästä päivästä 
huomista tärkeämpi 

”Mutta ihmiselle on aina aikaa. Ter-
vehditään ja pysähdytään, Ihminen 
on tärkeämpi kuin asia.” Kemppai-
nen sanoo, että Afrikassa oli hel-
pompaa elää ”arvokasta elämää”.

”Tiesin, mitä lapsille kuuluu. Per-
heenä meillä oli aikaa olla toisten 
perheitten kanssa. Olimme ystäviä 
lasten kavereitten vanhempien kans-
sa. Lapset saivat olla lapsia pidem-
pään kuin Suomessa.”

Nyt Kemppaisen perhe (aviomies 
Jyri sekä lapset Kaisli, 16 ja Pihla,12) 
ovat asettuneet Joensuuhun 50 –lu-
vun taloon. Pihassa puutarha ja pot-
tuhalme.

”Tehtäväni on koettaa elää tässä 
hetkessä, ei sittenkun –elämää.” 

Elämän hallinta on Kati Kemp-
paisen mukaan kauhistuttava ja ar-
moton ajatus. ”Meillä luodaan har-
haista idylliä siitä, että onnellisuus 
tulee jonkin asian saavuttamisen 
jälkeen. Elämä menee omaa latuaan. 
Juhlahetki voi olla tässä.”

”Tämä päivä on aina tärkeämpi 
kuin huominen. Ei elämä tule tämän 
paremmaksi.”

 Byrokratia vie ajan 
kirkossa ja politiikassa
”Yksi historiallinen vaihe on kirjoi-
tettu loppuun”, kansanedustaja Kim-
mo Kivelä arvioi eduskuntavaalien 
jälkeen alkavaa aikaa.

”Kaikki puolueet joutuvat nyt ar-
vioimaan asemansa uudelleen. Eri 

tavalla ajattelevia on myös oman 
puolueen sisällä.”

Vehmersalmen seurakunnan 
kappalainen, rovasti Kimmo Kive-
lä oli ounastellut puolueensa nousua 
sekä myös oman kannattajamäärän-
sä suuruutta. ”Mutta yllätys tämä 
silti oli.”

Ensimmäiset työpäivät uudella 
kansanedustajalla ovat menneet tu-
tustumiseen. Viime viikolla Kivelä 
sekä kansanedustaja Pietari Jääs-
keläinen kävivät köyhien asialla ark-
kipiispa Kari Mäkisen luona. Vap-
puna Kivelä puhui Kuopion torilla. 

Valiokuntapaikkojen jaossa Kive-
lästä tuli sivistysvaliokunnan jäsen.

”Myös papin työssä minulla on 
aina ollut voimakas yhteiskunnalli-
nen kutsumus.”

”Kansalaiset ovat kokeneet, ettei 
heitä ole kuultu. Puolueitten älymys-
tö kohtelee kansaa ylimielisesti.”

Kivelän mielestä nyt on tullut po-
litiikassa aika terveen järjen arvosta-
miseen sekä yhteiskunnan eriarvoi-
suuden poistamiseen. Kivelä näkee 
sen, minkä moni muukin: köyhät 
köyhtyvät Suomessa entisestään ja 
köyhyys siirtyy yli sukupolvien.

”Sekä kirkossa että politiikassa 
aika menee byrokratian jauhami-
seen. Nyt on kuultava se ääni, jota 
ei ole kuultu.”

Millaisen rukouksen lähetit ylä-
kertaan valtiopäivien avajaisjuma-
lanpalveluksessa, kansanedustaja 
Kimmo Kivelä?

”Anna minulle lujuutta.” 

Lahja Pyykönen

On järkyttävää, 

miten tarkkaan 

vanhenemisen 

kuvat on piilotettu 

julkisesta kuvamaa-

ilmasta. Ajan henki 

on se, ettei sitä ole 

olemassa, mikä ei 

näy ajan pinnassa.

Martti Lindqvist

Eilen, tänään, 
huomenna

Aika on suuri 

ongelmamme. 

Koskaan historiansa 

kuluessa ihminen 

ei ole tehnyt niin 

paljon työtä 

keksiäkseen aikaa 

säästäviä laitteita ja 

ratkaisuja kuin nyt. 

Silti elämme ennen 

kokemattoman 

kiireen keskellä.

Martti Lindqvist

Timo Hartikainen

”Ainainen huoli”, Pekka Mustonen kuvaa aikaa omaishoitajana. Kellon ympäri.

Kansanedustaja Kimmo Kivelän ajankäyttö muuttuu kahden kodin ja 
matkustamisen myötä. ”Kotini on edelleen Vehmersalmen pappila.”

Markku Mattila
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Tuomiokirkko

TuoMioKirKKo
Tuomiokirkko avoinna tutustumista ja 
hiljentymistä varten klo 10-15, lisäksi 
perjantaina 18-23. 
p. 040 4848 256
Viikkomessu ke 4.5. klo 19.
Liisa Penttinen.
Perjantaimessu pe 6.5. klo 19. 
Urkutuokio la 7.5. klo 15.
Elisa Murtoperä.
Messu äitienpäivänä su 8.5. klo 10. 
Saarna Lauri Kastarinen, liturgia Sari 
Kärhä, kanttorina Pertti Rusanen ja ur-
kurina Anu Pulkkinen. Kuopion Nuori-
sokuoro, johtaa Jussi Mattila. Iltarippi-
koulun konfirmaatio.
Lounaskonsertti ti 10.5. klo 12.
Elisa Murtoperä, urut.
Taizémessu (Viikkomessu) ke 11.5. 
klo 19. Sari Kärhä, Saga Karpansalo, 
klarinetti.
Perjantaimessu pe 13.5. klo 19. 
Häämusiikkia la 14.5. klo 15.
Anu Pulkkinen, urut.
Messu su 15.5. klo 10. Saarna Ilpo Ran-
nankari, liturgia Satu Karjalainen, kant-
torina Pertti Rusanen ja urkurina Anu 
Pulkkinen. Isosten siunaaminen.
Viikkomessu ke 18.5. klo 19.
Lauri Kastarinen.

KEsKussEuraKunTaTalo
suokatu 22 
Seurakuntamestarit
p. 040-4848 259
Keskikaupungin palvelupiiri
ke 4.5. klo 13 kerhohuone Eetussa.
Veteraaniseurat ti 10.5. klo 13 kahvi-
ossa.
Kevätseurat to 12.5. klo 18. Piispa 
Matti Sihvonen, Alpo Valkeavaara, Ilpo 
Rannankari, Kuopion Virsikuoro, johta-
jana Anna Kosola.
Keväinen konsertti ti 17.5. klo 15. 
Minna Kettunen, alttoviulu ja Liisa Ket-
tunen, piano. Vapaa pääsy.

inKilänMäEn 
sEuraKunTaTalo
inkiläntie 7 
Emäntä p. 040-4848 273
Inkilänmäen ryhmien kevätretki ma 
16.5. Järvi-Kuopioon. Retken hinta 25 
€. Ilmoittautumiset diakoni Varpu Yl-
häinen, p. 040-4848255.
Messu äitienpäivänä su 8.5. klo 12. 
Saarna Lauri Kastarinen, liturgia Liisa 
Penttinen, kanttorina Pertti Rusanen.

nuorET
Nuortenilta to 5.5. klo 18. Keskusseu-
rakuntatalossa, Suokatu 22 E. 
Nuortenilta to 12.5. klo 18. Keskusseu-
rakuntatalossa, Suokatu 22 E. Kevät-
kauden päättäjäiset.

läHETys
Lähetysväen kevätretki ti 24.5. Järvi-
Kuopioon. Lähtö klo 9.30 Maljalahden-
kadulta. Retken hinta 25 €. Ilmoittau-
tumiset 19.5. mennessä Raija Luoman-
perälle p. 040-4848248.

DiaKonia
Korttelikerhot kotona-asuvien van-
husten korttelikerhotoimintaa Valkei-
sen sairaalassa, (Sairaalakatu 2) ja Pap-
pilassa, (Kuninkaankatu 12). Lähiseu-
dulla asuvat ja kerhotoiminnasta kiin-
nostuneet, ottakaa yhteyttä diakoni 
Birgitta Oksman-Kettuseen, p. 040-
4848284. 
Omaishoitajien ja hoidettavien ret-
kipäivä ti 24.5. Tuomiokirkkoseura-
kunnan ja Alavan seurakunnan 
omaishoitajien ja hoidettavien yhtei-
nen kevätretkipäivä Rytkyn leirikes-
kukseen. Ilmoittautuminen seurakun-
tien vaihteeseen p. 017 - 158111. Ret-
ken hinta 10€/ henkilö. Omat kyydit. 
Tiedustelut diakoniatyöntekijöiltä Liisa 
Tiilikainen p.040-4848324 ja Birgitta 
Oksman-Kettunen p. 040-4848284.

MuuTa
Kaatuneitten muistopäivän seppe-
leenlaskutilaisuus su 15.5. klo 12 San-

karipuistossa. Sotilaslääni, veteraani- 
ja maanpuolustusjärjestöt, sekä kansa-
laisjärjestöt, Sotaveteraanien mieskuo-
ro ja Mieskuoro Puijon Laulu. Puhe ja 
rukous pastori Lauri Kastarinen.

PErHETyö
Perhekerhojen retkipäivä ke 11.5. 
Hirvijärvelle. Lähtö Suokadulta klo 
9.30 ja Pekan Pubilta klo 9.40. Paluu 
noin klo 14. Hinta 5 €/perhe. Ennak-
koilmoittautuminen perhekerhossa.
Perhekerho ke 4.5. klo 9.30-11 Inkilän-
mäen seurakuntatalolla, Inkiläntie 7. 
Äitienpäivä.
Lukupiiri su 15.5. klo 16. Keskusseura-
kuntatalossa, Suokatu 22 E.
Naisten lenkkipiiri ma 16.5. klo 18 
Poukamassa. Lenkkeily, sauna, iltapala 
ja iltahartaus. Piirin vetäjänä Pirjo Ris-
sanen p. 040-4848252. Kevään viimei-
nen.

PyHäKoulu
Kotipyhäkoulu Rönössä. Katso lisää 
Rönön sillan kupeessa olevalta ilmoi-
tustaululta.
Pyhäkoulu su 8.5. klo 17 Hermanni-
naukion Sibelius-Akatemian tiloissa, 
Hermanninaukio 3. 

KasTETuT
Heta Impi Amanta Kattainen, Olivia 
Eveliina Kajava, Elli Anja Maaret Turu-
nen.

KuuluTETuT
Henry Tapani Grönholm ja Saara Karo-
liina Sonninen, Heikki Tapio Rahkonen 
ja Anne-Maria Polus, Matti Oskari Här-
könen ja Riikka Kaarina Keränen, Jukka 
Toivo Mähönen ja Leena Mari Jäntti, 
Tero Olavi Kiiskinen ja Anna Katariina 
Pehkonen, Jani Eerik Etula ja Kaisu 
Marjukka Vesterinen.

KuollEET
Katri Annikki Tolvanen 87 v, Helga So-
fia Pekkarinen 84 v, Erkki Aukusti Vik-
man 65 v, Tuula Marjatta Silventoinen 
65 v, Martti Kalevi Eskelinen 84 v, Aune 
Johanna Turunen 95 v, Tenho Olavi 
Venäläinen 86 v, Tauno Johannes Vää-
nänen 94 v, Iida Kaarina Vartiainen 88 
v, Lyydi Maria Hirvonen 94 v, Kaija An-
neli Holopainen 81 v, Risto Antero Va-
ronen 65 v, Leila Ilona Mönkkönen 80 
v.

a l av a

alaVan KirKKo
Keihäskatu 5 
p. 040 4848 298
Messu äitienpäivänä su 8.5. klo 10. 
Saarnaa Tapio Karjalainen, liturgina 
Hannu Koskelainen, kanttorina Leila 
Savolainen, Kyllikki ja Erkki Holopai-
nen, laulu. Messun jälkeen kirkkokah-
vit ja lähetystilaisuus, jossa Kaija ja Ta-
pio Karjalainen kertovat työstään Sin-
gaporessa. 
Messu su 15.5. klo 10. Saarnaa Juha 
Välimäki, liturgina Salla Tyrväinen, 
kanttorina Ossi Jauhiainen. 

nEulaMäEn KirKKo
Vesurikuja 4 
p. 040 4848 311
Kohtaamispaikkamessu ”Perhe elä-
mään Pyhän Hengen voimassa” su 
8.5. klo 16. Panu Rantakokko. Äitien-
päiväjuhla.
Messu su 15.5. klo 13. Saarnaa Sanna 
Husso, liturgina Salla Tyrväinen, kant-
torina Ossi Jauhiainen, isosten tehtä-
viin siunaaminen, kirkkokahvit. 

särKiniEMEn  
sEuraKunTaTalo
särkiniementie 20 
p. 040 4848 307 
Messu äitienpäivänä su 8.5. klo 13. 
Saarnaa Sanna Husso, liturgina Heikki 
Kemppainen, kanttorina Leila Savolai-
nen. 

DiaKonia
Diakoniatoimistot  Alavan ajanva-
rausvastaanotto ke klo 9-11, Liisa Tiili-
kainen p. 040 4848 324, Särkiniemen 

ajanvarausvastaanotto ti klo 9-11, Sis-
ko Laitinen p. 040 4848 326, Neulamä-
en ajanvarausvastaanotto to klo 9-11 
Ulla Turunen p. 040 4848 325.

MuuTa
Alavan seurakunnan piirien kevät-
retki ma 16.5. klo 8.30 Ilomantsiin ja 
Parppeinvaaraan. Lähtö Alavan kirkol-
ta klo 8.30, Särkiniemen kirkolta 8.45 ja 
Neulamäen kirkolta klo 9. Paluu klo 19 
mennessä. Matkalla retkikahvi ja 
-eväät. Tutustutaan Parppeinvaaran 
runokylään, aterioidaan Parppeinpir-
tissä, tutustutaan Nukke- ja nalleta-
loon, Piirolan Pihan käsitöihin ja kahvi-
tellaan Iljalan Lähimäispalvelukeskuk-
sessa. Vieraillaan Ilomantsin ortodok-
sisessa Pyhän Eliaan kirkossa sekä Lu-
terilaisessa kirkossa. Retken hinta 30 €. 
Ilmoittautumiset 12.5. mennessä seu-
rakuntien vaihteeseen p.158 111. Muis-
ta ilmoittaa mahdollinen ruokavalio, 
lähtöpaikka ja turvallisuusasiakirjaa 
varten lähiomaisen nimi ja puh.nume-
ro. 

PErHETyö
Perhekerhot klo 9.30. Viikolla 19 vii-
meinen kerhokerta tänä keväänä ja 
katsellaan valokuvia. 

KasTETuT
Lenni Viljami Soininen, Peppi-Lotta Jo-
sefina Kujala, Kaisa Anni Maria Fors-
man, Hilla Saimi Aliisa Forsman, Helmi 
Ella Sofia Hyytiäinen, Venla Elli Alina 
Juuti, Väinö Olavi Miettinen, Nea Alissa 
Pelkonen.

KuuluTETuT
Reijo Johannes Voutilainen ja Aila El-
len Peura, Tomi Kristian Kanninen ja 
Maria Tuulia Rikala. 

KuollEET
Hannu Ilmari Kettunen 52 v, Mirjam 
Ester Havukainen 84 v, Lea Inkeri Aho-
nen 99 v, Kaino Mirjam Pitkänen 86 v, 
Seija Marketta Oksman 63 v, Meeri 
Jääskeläinen 82 v.

Ka l l ave s i

KallaVEDEn KirKKo
rauhalahdentie 21
p. 044-4848 336
Äitienpäivän messu ja Isosten teh-
tävään siunaaminen su 8.5. klo 10. 
Saarna Anna-Maija Hella, liturgia Pet-
teri Hämäläinen, kanttorina Seppo Kir-
kinen ja Dolce Minores.
Seurakuntailta ma 9.5. klo 18.30 Kal-
laveden kirkon koulutussalissa. Illan 
aiheena on ”Rakastatko sinä minua?” 
Joh. 21:15-19.
Messu su 15.5. klo 10. Saarna Raili Ran-
tanen, liturgia Juha Määttä ja kanttori-
na Richard Nicholls.

PETosEn sEuraKunTaTalo
Pyörönkaari 21
p. 040-4848 345
Aikuisten takkailta ke 4.5. klo 18.30 
seurakuntatalon takkahuoneessa. Vas-
tuuhenkilönä Alvar ja Terttu Savallam-
pi.
Äitienpäivän kakkukahvikonsertti 
su 8.5. klo 16. Richard Nicholls ja lapsi-
kuoro.
Parisuhteenpalikat -tapahtuma su 
15.5. klo 16. Aiheena Teot, alustaa Juha 
ja Mirja Määttä. Lastenhoito järjestet-
ty. Kahvitarjoilu.

VEHMasMäEn KaPPEli
sotkanniemi 15
p. 040-4848 351
Sanajumalanpalvelus ja seppeleen-
lasku su 15.5. klo 13. Anna-Maija Hella 
ja Richard Nicholls.

HirVilaHDEn KaPPEli
länsirannantie 2410
p. 017-3629 205
Sanajumalanpalvelus ja seppeleen-
lasku su 15.5. klo 13. Veli Mäntynen ja 
Anne Keränen.

• Matot
• vuodevaatteet • ym.

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

Perunkirjoitukset
Luotettavasti – asiakasystävällisin hinnoin

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

Tilaa omasi!  
www.haailo.fi

Uusi 
Hääilo-lehti 

2011 on  
ilmestynyt!

Kukka ja hautauspalvelu

ROSANNA
Puijonkatu 17

www.kukkajasidontarosanna.fi

Kukkakauppa
Hautaustoimisto

Pitopalvelu

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

Seuraava Kirkko ja koti -lehti 18.5.
Ilmoitusasiossa, ota yhteys

Vappu Kuusiniemi 014 619 824

KANSANPARANNUSTA
Hoidan perinteisellä

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

vaivoja, esim. iskias
tenniskyynärpää,

penikkatauti.
JORMA VIRTANEN

044 517 8848



11
s e u r a k u n n i s s a  t a p a h t u u  4 . - 1 7 . 5 . 1 1

2. sunnuntai pääsiäisestä. Johannes 21:15-19

Olenko minä sinulle rakas?

Jeesus laittaa Pietarin selkä 
seinää vasten. Herra ei vain 
ohimennen kysele, mitä miel-
tä Pietari yleisesti hänestä 

on. Nyt katsotaan totuutta silmiin. 
Peräti kolme kertaa joutuu Pietari 
vastaamaan samaan kysymykseen. 

Kysymysten voidaan nähdä viit-
taavan kiirastorstai-illan tapahtu-
miin, jolloin käytäntö osoitti Pietarin 
todellisen luonteen. Innostuvan ja 
lujan oloisen miehen rohkeus oli 
poissa ja oman nahan pelastaakseen 
Pietari kielsi Jeesuksen, vaikka oli 
uhonnut pysyvänsä Herran rinnalla.

Nyt Jeesus osoittaa, millaista 
Pietarin rakkaus todellisuudessa oli. 
Ei se ollut sen ihmeellisempää kuin 
muidenkaan opetuslasten. Helposti 
ihminen luulee voimansa tunnossa 
vahvoista vahvin. Vaan ei paljoa tar-
vitse pintaa raaputtaa, kun syntisyys 
ja heikkous jo paljastuvat. Pietari ei 
kykene alkuunkaan antamaan vas-
tarakkautta Herralleen. 

Ensimmäisen käskyn rikkoutu-
minen on automaatio, kun ihmisen 
oma hyvinvointi puskee ensim-

mäiselle sijalle. Tämä pätee meihin 
kaikkiin, kun Jeesus kysyy meiltä 
tätä samaa kysymystä: Mitä Jeesus 
merkitsee?  Toisaalta saamme Pieta-
rin lailla huomata heikkoutemme ja 
toisaalta meillekin luvataan Kristuk-
sen rakkaus ja rauha synneistämme 
huolimatta.  

Jeesus antaa tehtävän apostoli 
Pietarille. ”Ruoki minun lampaitani”, 
kuuluvat Herran sanat. 

Mitä mahtaa Pietari miettiä? Eh-
kä hän kokee alamittaisuutta. On-
neksi on kuitenkin niin, että perus-
taessaan paimenen viran, Herra itse 
antaa tuohon tehtävään kutsutuille 
voimansa. Eihän yksikään pastori 
vain omissa nimissään tai voimis-
saan toimita tehtäväänsä. Eikä ra-
vinto, josta Jeesus puhuu, voi olla 
pelkästään kenenkään omaa sanaa. 

Kyse on iankaikkisen ravinnon ja-
kamisesta seurakunnalle. Siitä ravin-
nosta joka pulppuaa ehtoollisesta, 
kasteesta ja Pyhästä Raamatusta. 
Vain tämä ravinto vie nälän ja kan-
taa taivaan riemuun asti. 

Lopuksi Herra ilmaisee, mihin 

tulee johtamaan Hänen sanansa 
seuraamisen tie Pietarin kohdalla. 
Samat säännöt pätevät tänäkin päi-
vänä. Se, joka perustelee elämänsä 
valintoja Jeesuksen sanoilla, eli Py-
hän Raamatun teksteillä, saa osak-
seen kaikkea muuta kuin kunniaa. 

Tämä tuska on kirkon yksi tunto-
merkki. Raamatun sanaan saamme 
luottaa kuitenkin kokonaan. Se on 
Kaikkivaltiaan meille laatima kirje, 
eikä Hänen tahtomattaan sinne 
päässyt yhtään jaetta. Mikä ihana 
ja varma rauha meille taas tarjoil-
laankaan tämän viikon teksteissä.

Johannes Häkämies

Kirjoittaja on Suomen 
Luterilaisen 

Evankeliumiyhdistyksen 
Itä-Suomen 

piirivastaava.

Joonas Vähäsöyrinki

KarTTulan KirKKo
Kirkkotie 23
p. 040-4848 545
Perhejumalanpalvelus su 8.5. klo 16. 
Reijo Mustonen, Tuija Soini ja Anna-
Mari Linna. Palveluksessa toimitetaan 
esikouluun lähtevien siunaus. Jumalan-
palveluksen jälkeen lasten ja perheiden 
kevätjuhla seurakuntakodilla.
Sanajumalanpalvelus ja isosten teh-
tävään siunaaminen su 15.5. klo 10. 
Petteri Hämäläinen, Riikka Kukkonen ja 
Anne Keränen.

KarTTulan 
sEuraKunTaKoTi
Kissakuusentie 14
p. 040-4848 547
Lasten puuhailta to 5.5. klo 17.30.
Tuija Soini p. 040-4848 543. 
Karttulan alueneuvosto ti 10.5. klo 17. 
Uudet jäsenet ja varajäsenet, tervetu-
loa.
Sanan ja rukouksen ilta su 15.5. klo 
18. Rukouspalvelutoiminnasta alustaa 
Jukka Vasara.
Karttulan seurakunnan toimisto
suljettu ke 18.5.

syVänniEMEn PaPPila
Kuttajärventie 6
p. 040 4848 548
Lasten puuhailta to 12.5. klo 17.30. 
Tuija Soini p. 040-4848 543.
Miesten lenkkipiiri to 12.5. klo 17.45. 
Lenkkeilyä ja rantasauna. Kokoontumi-
nen pappilan pihassa.

nuorET
Nuortenilta to 5.5. klo 18 Kallaveden 
kirkolla. Jeesus hoitaa.
Nuorten kevätjuhla to 12.5. klo 18 
Kallaveden kirkolla.

DiaKonia
Diakonia- ja lähetystyön vapaaeh-
toisväen kiitosretki Karttulaan su 
22.5. Lähtö Kallaveden kirkolta klo 9. 
Osallistumme messuun, jonka jälkeen 
lounas ja kiitosjuhla seurakuntakodilla. 
Ilmoittautuminen 13.5. mennessä seu-
rakunnan toimistoon Eija Räsäselle
p. 040-4848 327. 
Diakoniatyön järjestämä kevätretki 
Järvi-Kuopion alueelle ke 25.5. Lähtö 
klo 9 ja paluu klo 16. Ilmoittautumiset 
16.5. mennessä Petosen diakoniatoi-
mistoon ma ja ke klo 9-10 p. 040-4848 
333 tai Kallaveden kirkon diakoniatoi-
mistoon ma ja to klo 9-10 p. 040-4848 
332. Retken hinta on 10 €. Retki on tar-
koitettu Kallaveden seurakunnan alu-
eella asuville.  
Kallaveden, Männistön ja Puijon 
seurakuntien omaishoitajien retki 
Rautalammille ti 31.5. Tarkemmat tie-
dot ja ilmoittautumiset 17.5. mennessä 
Riitta Reimalle p. 040-4848 370.

MuuTa
Hautausmaan siivoustalkoot Sy-
vännniemellä to 5.5. klo 8 alkaen. Ruo-
kailu klo 11.30 Pappilassa.
Laulutuokio to 5.5. klo 13 Marinpihas-
sa. Anne Keränen ja kirkkokuoron laulu-
ryhmä.
Pyhiinvaellusseminaari pe 6.5. klo 18 
Syvänniemen Tsasounassa. Isä Harri 
Peiponen, rovasti Matti Järveläinen.
Äitienpäivälounas su 8.5. klo 12
Airakselan seuraintalolla.
Leväsen messu ti 17.5. klo 13.30.
Anna-Maija Hella ja Anna-Mari Linna.
Keskustelutuokio ti 17.5. klo 13.30
Villenpihassa. Mikko Väisänen.

PErHETyö
Kummileiripäivä la 7.5. klo 11. Kutsum-
me teidät 4-8-vuotiaiden kummit yh-
dessä kummilapsenne kanssa leiripäi-
vään Hirvijärven leirikeskukseen. Hinta 
sisältää lounaan, päiväjuoman ja päiväl-
lisen 10 € kummilta, kummilapsi ilmai-
seksi. Päivä päättyy klo 18.30. Ilmoit-
tautumiset Tuija Soini p. 040-4848 543 
tai tuija.soini@evl.fi.
Taidetiistain kevätretki ti 10.5. Kuopi-
on taidemuseoon ennakkoon ilmoit-
tautuneille. Viimeinen taidetiistaikerta 
17.5.
Perheiden kevätretki ke 11.5. klo 8.30 
Kallaveden kirkolle. Linja-autokuljetus 
Karttulasta: lähtö seurakuntakodilta klo 
8.15, Syvänniemen pappilan pysäkki klo 
8.25 ja Pihkainmäki klo 8.40. Ohjelmas-
sa nukketeatteri, askartelua, temppura-
ta ja lounas (7 €/perhe). Paluu Karttu-

laan noin klo 13. Ilmoittautumiset 6.5. 
mennessä Tuijalle p. 040-4848 543 tai 
Osmolle p. 040-4848 539.
Kallaveden seurakunnan kaikkien 
perhekerhojen kevättapahtuma ke 
11.5. klo 9.30 Kallaveden kirkolla. Ohjel-
massa nukketeatteri Silkkikäs, temppu-
rata, askartelua ja lounas (7€/perhe). Il-
moittautumiset 9.5. mennessä Katrille 
p. 040-4848 334. Perhekerhot eivät ko-
koonnu muutoin viikolla 19.

PiiriT
Puutossalmen lähetyspiiri ma 9.5. klo 
13 Yrjö Roinisella, Roinilantie 222. Veli 
Mäntynen. 
Haja-alueiden piirien yhteinen ke-
vätjuhla ti 10.5. klo 18 Rytkyn leirikes-
kuksessa. Raili Rantanen ja Seppo Kirki-
nen.
Airakselan seurakuntapiiri to 12.5. 
klo 13 Esko ja Seija Karttusella, Karhu-
lantie 81.
Haminalahden työseura ti 17.5. klo 
18.30 Kyllikki Kinnusella, Haapasaaren-
tie 37. Mukana Esko Konttinen.

aiKuisTyö
Rukouspiiri ke 4.5. klo 18.30 Kallave-
den kirkolla. Lisätietoja Merja-Riitta 
Jaakkonen p. 040-5573 285.
Miesten saunailta ke 18.5. klo 17.30 
Tervonsalmessa. Sauna lämmin klo 
17.30 alkaen, keskustelu ja ohjelma al-
kaa noin klo 19. Ottakaa omat makkarat 
mukaan.

KasTETuT
Vilho-Veikko Hartikainen, Maisa Helmi 
Orvokki Räisänen, Nooa Emil Hinkka-
nen, Tino Taneli Linnala, Sini Ellen Emi-
lia Stark, Eino-Veikko Sakari Kosunen, 
Pihla Kiira Helena Kantanen, Aleksi Elias 
Päivinen, Mikael Robert Rintamäki, Til-
da Tiitu Amalia Hukkanen, Enni Alina 
Sylvia Räisänen, Veera Elina Loviisa Toi-
vanen, Essi Viola Vartiainen, Nella Ama-
lia Pöyhönen, Akseli Urho Valtteri Airak-
sinen, Selina Inga Linnea Kivistö, Weik-
ka Aleksanteri Miettinen, Kasper Veikka 
Asikainen, Milla Kerttu Soininen, Eeli 
August Verronen, Atte Feodor Meriran-
ta.

KuuluTETuT
Joni Juhani Hartikainen ja Noora Elisa 
Karakorpi, Ollipekka Suoniemi ja Jaana 
Kristiina Blom, Petri Tapani Huttunen ja 
Niina Katriina Happonen. 

KuollEET
Risto Pietari Metsäpirtti 72 v, Osmo Ola-
vi Koskinen 58 v, Saimi Elviira Luukko-
nen 83 v, Aune Sirkka Heikkonen 90 v, 
Antti Juhani Juvonen 38 v, Leena Elli 
Kyllikki Pirskanen 72 v, Aino-Maria Heis-
kanen 1 pv, Arto Heikki Eskelinen 62 v, 
Heikki Hassinen 74 v, Sakari Kinneret 
Saarisalo 85 v, Lempi Elina Ahonen 91 v, 
Aili Tuulikki Karhunen 93 v.

M ä n n i s t ö

PyHän JoHannEKsEn KirKKo
Kellolahdentie 8
p. 040 4848 386
Puistojumppa ke 18.5. klo 10.15-11
kirkon pihalla sään salliessa. 
Messu äitienpäivänä 8.5. klo 10. Saarna 
ja liturgia Mika Niskanen, kanttorina 
Riitta Matilainen.
Iltamusiikki Yhteisvastuulle to 12.5. 
klo 18. Ilpo Rannakari, laulu. Ella Unta-
mala, piano. Salla Tyrväinen, viulu. 
Heikki Mononen, urut. Vapaa pääsy, oh-
jelma 10 e. Väliajalla kahvitarjoilu, va-
paaehtoinen maksu Yhteisvastuulle.
Luomakunnan sunnuntain messu 
15.5. klo 10. Saarna ja liturgia Lauri Paa-
tero, kanttorina Heikki Mononen. Pui-
jon Laulu. Kirkkokahvit.

MännisTön VanHa KirKKo
lönnrotinkatu 24
p .040 4848 386
Kantelekonsertti ke 18.5. klo 18. Silja 
Kallio & oppilaat. Konsertti on maksu-
ton, väliajalla kahvit Yhteisvastuulle. 
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Ilta Isä meidän-rukouksen äärellä 
su 8.5. klo 18-19. 
Messu su 15.5. klo 13. Saarna ja litur-
gia Lauri Paatero, kanttorina Heikki 
Mononen.
Kätevät kädet ti 17.5. klo 17-20.
Kierrätysenkeleitä. Vieno Arpola.

DiaKonia
Diakoniatyöntekijöiden ajanvara-
uspäivystys ti klo 9-10 Vanhalla kir-
kolla p. 040 4848 385 ja Pyhän Johan-
neksen kirkolla p. 040 4848 384. Ulla 
Halonen p. 040 4848 405. Mari Merta-
nen p. 040 4848 406. Kirsi Niskanen
p. 040 4848 407.
Ukintuvan kevätjuhla to 5.5. klo 12 
Pyhän Johanneksen kirkolla. Simaa, 
munkkia ja kahvit. Musiikkia ja laulua, 
arpajaiset.
Männistön, Kallaveden ja Puijon 
omaishoitajien yhteinen kevätretki 
Rautalammelle ti 31.5. Tarkemmat 
tiedot ja ilmoittautumiset Männistön 
osalta Mari Mertaselle viimeistään 
17.5. p. 040 4848 406. 

MuuTa
Hartaus to 12.5. klo 13.15 Mäntylän 
palvelutalolla, Untamonkatu 5. Mika 
Niskanen.
Hartaudet ma 16.5. klo 13 ja 13.30 
Sunnen kodilla, Päivärinteentie 29. 
Lauri Paatero.
Miesten piirin ja tuolinkääntäjien 
retki Hirvijärvelle ti 17.5. Ohjelmassa 
saunomista, ruokailu, Sanaa. Lähtö klo 
17 Pyhän Johanneksen kirkolta, paluu 
klo 21.15. Ilmoittautumiset toimistoon 
13.5. mennessä eija.jaatinen@evl.fi tai 
p. 040 4848 379. 

KasTETuT
Elmeri Väinö Oliver Oravainen, Nella 
Eve Janette Ryynänen, Okko Aapeli 
Tiitinen.

KuuluTETuT
Sami Marko Petteri Rissanen ja Kati 
Kerttuli Huttunen, Tomi Juhani Vouti-
lainen ja Katja Elina Tuomainen. 

KuollEET
Lempi Maria Tuppurainen 88 v, Veikko 
Olavi Voutilainen 81 v, Selma Aliina 
Laukkanen 86 v, Kay Esper Malinen 91 
v, Yrjö Toimi Olavi Pitkänen 57 v, Aarne 
Veikko Tiihonen 85 v, Ester Nurro 96 v, 
Yrjö Tapio Saastamoinen 73 v, Lauri 
Pekka Leskinen 74 v.

Pu i j o

PuiJon KirKKo
Taivaanpankontie 3
puh. 0404848419
Lounaskonsertti to 5.5. klo 12. Olli 
Kinnunen, urut.
Urkuvartti pe 6.5. klo 13. Outi Keskisi-
pilä.
Messu su 8.5. klo 10. Pekka Nieminen 
saarnaa, Sanna Alanen, Miina Karasti, 
kanttorina Outi Keskisipilä, Lauluyh-
tye Vox Nova, johtajana Heikki Halme.
Häämusiikki-ilta to 12.5. klo 19. Mu-
siikista vastaavat kanttori Outi Keskisi-
pilä, Puijon kamarikuoron kvartetti ja 
Anna-Mari Linna, sello. Illan juontaa 
pastori Miina Karasti. Illan päätteeksi 
tarjolla kahvia ja hääpikkuleipä. 
Messu su 15.5. klo 10. Sanna Alanen 
saarnaa, Miina Karasti, Heikki Hyväri-
nen, kanttorina Joona Saraste, kante-
lekurssin soittajat ja Päivärannan lap-
sikuoro. Isosten tehtävään siunaami-
nen.
Perheen pyhäpäivän kirkkohetki su 
15.5. klo 16. Kirkkohetken jälkeen 
4-vuotiaiden syntymäpäiväjuhlat. Mii-
na Karasti, Joona Saraste ja Susanna 
Pakkala-Koskelainen.
Pieni iltakirkko ja ehtoollinen
su 15.5. klo 18. Heikki Hyvärinen,
Lauluryhmä Verso. Teetarjoilu.

PuiJon 
sEuraKunTaKEsKus
Taivaanpankontie 3
Perhekerho ke 4.5. klo 9.30. Kiitoksen 
parhaan äidille annan. Ilmoittautumi-

nen 11.5. perhekerhoretkelle kerhos-
sa.
Raamattu tutuksi -luento ma 9.5. 
klo 18.30 seurakuntasalissa. Onko ole-
massa kristillisiä elämäntapoja? Room. 
14-15. Heikki Hyvärinen.
Eläkkeelle siirtyvien iltapäivässä 
aiheena on ”Toivo - elämän voima” 
ti 17.5. klo 14 Puijon kirkolla. Psykiatri-
an erikoislääkäri Tuula Pesonen pohtii 
alustuksessaan toivoa elämän perus-
voimavarana. Musiikkia Esa Sihvonen. 
Kahvitarjoilu.

PäiVärannan KirKKo
Tuomikuja 4 
p. 0404848426
Perhekerho ke 4.5. klo 9.30. Kiitoksen 
parhaan äidille annan. Ilmoittautumi-
nen 11.5. perhekerhoretkelle kerhos-
sa.
Messu su 8.5. klo 13. Pekka Nieminen 
ja Outi Keskisipilä.
Jumalanpalvelus su 15.5. klo 13. San-
na Alanen, Joona Saraste, kantele-
kurssin soittajat ja Päivärannan lapsi-
kuoro.
Siioninvirsien veisuut su 15.5. klo 18. 
Vanhoja ja uusia siioninvirsiä, pastori 
Raili Pursiainen kertoo virsien hengel-
lisestä sanomasta ja Miina Karasti pi-
tää puheen. Kahvitarjoilu.
Kevätjuhla ke 18.5. klo 18. Heikki Hy-
värinen, Riitta Murtorinne, Joona Sa-
raste. Kahvitarjoilu, hartaus, arvontaa, 
laulua ja leikkiä.

ranTa-ToiVala
Ranta-Toivalan seurakuntapiiri to 
5.5. klo 18.30. Riitta ja Lauri Raskilla, 
Uuhimäentie 69. Riitta Murtorinne.

MuuTa
Perhekerhojen kevätretki Rytkylle 
ke 11.5. Ilmoittautumiset viimeistään 
4.5. oman perhekerhon ohjaajille. 
Lähtö klo 9 ja paluu n. klo 14. Hinta 5 
€/perhe. Lisätietoja Miina Karasti p. 
0404848433 tai miina.karasti@evl.fi.
Puijon, Kallaveden ja Männistön 
omaishoitajien retki Rautalammille 
ti 31.5. Tarkemmat tiedot ja ilmoittau-
tumiset 17.5. mennessä Railille
p. 0404848438.

KasTETuT
Maini Klaudia Manteli Haring, Viljami 
Juhani Heikkurinen, Ronja Eelin Sorsa, 
Noelia Vilhelmiina Lyytikäinen, Sara 
Emilia Hyvärinen, Viola Lumiaurora 
Savolainen, Hilla Marju Elina Jauhiai-
nen, Jiro Arto Eemeli Savolainen, 
Mimmu Emmi Aurora Savolainen, 
Veikka Onni Tapio Uotinen, Helmi 
Aada Juulia Tuhkanen, Niklas Antero 
Pitkänen, Pyry Kristian Saarinen.

KuuluTETuT
Mika Antero Ruuskanen ja Sanna Katja 
Marika Luostarinen, Antti Martti Olavi 
Siltala ja Annamari Rautio. 

KuollEET
Pentti Olavi Lappeteläinen 89 v, Arto 
Tapio Roponen 59 v, Teuvo Herman 
Hartikainen 76 v, Aino Annikki Karvo-
nen 83 v, Helvi Elina Pöllänen 90 v.

J ä r v i - Ku o p i o

riisTaVEDEn KirKKo
Joensuuntie 2505 
Messu su 15.5. klo 13. Kaatuneitten 
muistopäivä. Messun jälkeen seppe-
leenlasku sankarihaudoille.

riisTaVEDEn 
sEuraKunTaTalo
Keskustie 2 
Perhekerho ke 4.5. klo 9.30. 
Nuortenilta to 5.5. klo 15.30. 
Äitienpäivän jumalanpalvelus su 
8.5. klo 13. Isoäitien ja äitien kukitus 
sekä kirkkokahvit
Perhekerho ke 11.5. klo 9.30. 
Virkistyspäivä ke 11.5. klo 12. Ruoka-
maksu 5 €. Vieraina Säyneisen alue-
seurakuntalaisia.
Isoskoulutus to 12.5. klo 15.30. 
Miesten ruokapiiri ma 16.5. klo 18. 

Perhekerho ke 18.5. klo 9.30. Kevään 
toimintakausi päättyy

MuuTa
Miesten lenkkipiiri ma 9.5. klo 18 
OP:n kerhohuoneessa
Kevätretki Rantasalmelle ti 17.5. Tu-
tustumme Rantasalmen kirkkoon ja 
HakoApajan Aikhitupiin. Lähtö Riista-
veden seurakuntatalolta ti 17.5. klo 8, 
paluu noin klo 16. Hinta 40 € (sis. mat-
kat, ruokailu, kahvit, opastettu tutus-
tuminen Aikhikylään ja puunäyttelyi-
hin). Ilmoittautumiset 6.5. mennessä 
Leena Vartiaiselle p. 040-4888 608 tai 
leena.vartiainen@evl.fi. Ilmoittautu-
misen yhteydessä tarvittavat tiedot: 
ruoka-aineallergiat ja lähiomaisen 
nimi ja puhelinnumero.

VEHMErsalMEn KirKKo
lempeläntie 17
Äitienpäivämessu su 8.5. klo 10. 
Toimintakeskuksen kevätkirkko ke 
11.5. klo 12. Kirkon jälkeen kevätjuhla
Messu su 15.5. klo 10. Kaatuneitten 
muistopäivä. Messun jälkeen seppe-
leenlasku sankarihaudoille.

VEHMErsalMEn 
sEuraKunTaKoTi
lempeläntie 15
Kokkiukot ke 4.5. klo 17. 
Perhekerho ke 11.5. klo 9.30-11.
Kevään toimintakausi päättyy.
Varttuneenväen virkistyspäivä
ti 17.5. klo 11. Kevätjuhla.

MuuTa
Perhekerhoretki Hoploppiin Kuopi-
oon ke 4.5. Lähtö klo 9.30 ja paluu n. 
klo 14. Tied. ja ilm. Jatalle p. 040-4888 
643.
Kirkonkylän hautausmaan talkoot 
ke 4.5. klo 9. Talkookahvit.
Lähimmäisen kammari ma 9.5.
klo 11 Kammarissa.
Nuorten ilta ke 11.5. klo 18.30 Maja-
kan yläkerrassa. Kevään viimeinen 
nuortenilta.
Kaatuneitten muistopäivän seppe-
leen lasku su 15.5. klo 9  Puutosmäen 
hautausmaalla

JuanKosKEn 
ylösnousEMuKsEn KirKKo
Mäntytie 5
Aamurukous ke 4.5., 11.5. ja 18.5.
klo 8. 
Päivärukous to 5.5. klo 12. 
Messu su 8.5. klo 13. 
Rukouspiiri ti 10.5. ja 17.5. klo 10.30 
valmistautumishuoneessa.
Harmonia-kuoron konsertti
la 14.5. klo 18. 
Messu su 15.5. klo 13. Kansanlähetyk-
sen kirkkopyhä. Saarna Pekka Kiiski. 
Messun jälkeen kirkkokahvit ja lähe-
tystilaisuus seurakuntatalolla

JuanKosKEn 
sEuraKunTaTalo
Mäntytie 5
Naisten raamattupiiri ke 4.5. klo 12 
pienessä kerhohuoneessa.
Raamattupiiri ke 4.5. klo 12. 
Miesten raamattupiiri ke 4.5.,
11.5. ja 18.5. klo 18 pienessä kerho-
huoneessa.
Aamukahviryhmä to 5.5. klo 10. 
Kirkkokuorojen harjoitus to 5.5.
klo 18. Muuruveden, Juankosken ja 
Säyneisten kirkkokuorot.
Naisten piiri ma 9.5. ja 16.5. klo 12 
pienessä kerhohuoneessa.
Perhekerho ti 10.5. klo 9.30 päiväker-
hotilassa
Seurakuntakerho ke 11.5. klo 12. 
Lähetysaskartelua to 12.5. klo 10. 
Naisten raamattupiiri to 12.5. klo 18 
pienessä kerhohuoneessa.
Raamattupiiri ke 18.5. klo 12. 

MuuTa
Siivoustalkoot to 5.5. heti aamusta 
Ruislammen hautausmaalla, talkoolai-
sille ruokailu.
Isoskoulutus to 5.5. klo 15.30 Vintis-
sä.
Nuorten ilta pe 13.5. klo 16 Vintissä.
Avoin päiväkerho ti 17.5. klo 9.30. 
Retki Pyykkiniemeen. Lähtö seura-
kuntatalon edestä.

• HAUTAKIVET
• KAIVERRUKSET

• KULTAUKSET
ENTISÖINTITYÖT

• KIVILYHDYT

Sari Kämäräinen 
Jääskelänkatu 1

70780 Kuopio 
puh. 050 575 0004

www.kivipajasarik.fi

017 369 0700017 369 0700
Ahertajankatu 3, 78850 Varkaus 

p. 017 369 0700

HOIVA- JA KOTIPALVELUA
myös palveluseteliasiakkaat

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

Luotettavasti, laadukkaasti ja ammattitaidolla

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

www.arjavihonen.fi

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

APU VIRTSANKARKAILUUN
MediSet-tuotteet

Varmuusalusasut
Vuodesuojat
Uimahousut
Irtosuojat

Ympäristöystävälliset
Kestävät yli 200 
pesukertaa
Mukavat
Huomaamattomat

 
 

 Tilaa ilmainen esite 0400 223 446
www.divisa.fi

Jälleenmyynti; Jennifer Shoes Oy
Haapaniemenkatu 12  0500-619 772     

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

asiantuntemuksella.
Varatuomari Seppo Turunen

044 349 2299
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P y h ä P u u h a  

s e u r a k u n n i s s a  t a p a h t u u  4 . - 1 7 . 5 . 1 1
KaaVin KirKKo
Kaavintie 24
Laulu- ja evankeliumi-ilta pe 6.5. klo 
18. Lehtomäen kodin hyväksi. Mukana 
Siipirikot Juankoskelta.
Messu su 8.5. klo 13. Muta ja Parviai-
nen.
Stefanus-lähetysilta ke 11.5. klo 18. 
Raportti Pohjois-Afrikan vainotuista 
seurakunnista. Louis Martinez Ranskas-
ta, tulkkina Juhani Huotari.
Messu su 15.5. klo 13. Muta, lähtösaar-
na. Kaatuneitten muistopäivän kunnia-
käynti sankarihaudoilla. Messun jälkeen 
kirkkokahvit seurakuntakodissa.

KaaVin sEuraKunTaKoTi
Kirkkorannantie 1
Nuorten ilta to 5.5. klo 17.30-19. 
King´s Kid´s/ Ilonpisarat su 15.5.
klo 16.30-18. Nyyttärit.
Raamattupiiri ma 16.5. klo 12. 
Kansainvälinen nuorten ilta ke 18.5. 
klo 17-19.30 (tai vanhassa pappilassa).

MuuTa
Hautausmaan talkoot pe 6.5. klo 9. 
Ruoka ja kahvit talkoolaisille. (säävara-
us)
Vanhemman väen retki Vehmersal-
melle ti 17.5. klo 9. Retkelle sopii vielä. 
Hinta 15 €. Ilmoittautumiset Pirjolle
p. 040-4888627
Vanhemman väen leiripäivä ma 30.5. 
klo 9-15 Niemessä. Ilmoittautumiset Pir-
jolle p. 040-4888627 ti 24.5. mennessä

MuuruVEDEn KirKKo
Kirkkotie 1
Messu su 8.5. klo 16. Huhtala ja Parviai-
nen.
Messu su 15.5. klo 16. Huhtala ja Lohi.

MuuruVEDEn 
sEuraKunTaTalo
Kirkkotie 1
Perhekerho ma 9.5. klo 9.30. 
Vanhusten virkistyspäivä ma 9.5.
klo 11. Mukana Terttu Miettinen.
Perhekahvila ma 16.5. klo 9.30. 
Miestenpiiri ke 18.5. klo 18. 

MuuTa
Toukosiunaus ke 18.5. klo 10
Topin maatilamyymälän pihalla.

säynEisTEn KirKKo
Kirkkoharjuntie 2
Messu su 8.5. klo 10. 
Messu su 15.5. klo 10. 

säynEisEn sEuraKunTaKoTi
Kirkkoharjuntie 2a 
Perhekahvila to 5.5. klo 9.30
päiväkerhotiloissa.
Lähetyskahvila to 5.5. klo 12.
Mukana nimikkolähetti.
Perhekerho to 12.5. klo 9.30
päiväkerhotiloissa.

MuuTa
Siivoustalkoot to 5.5. heti aamusta 
hautausmaalla ja kirkon ympäristössä. 
Ruokailu talkoolaisille seurakuntakodis-
sa.
Retki ke 11.5. klo 9.30 Riistaveden alue-
seurakuntaan. Lähtö Salen edestä klo 
9.30, ajetaan Alarannan kautta. Kyyti il-
mainen, ruokailu 5 €. Ilmoittautumislis-
ta seurakuntakodilla tai ilmoittautumi-
nen ja tiedustelut 5.5. mennessä Han-
nulle p. 040-4888612
Keskustelupiiri to 12.5. klo 14 Maija-
Liisa Pasasella, Korkeakoskentie 45.
Aiheena Irja Kilpeläinen.

TuusniEMEn KirKKo
Keskitie 21
Messu su 8.5. klo 10. Juhani Saastamoi-
nen ja Taru Parviainen.
Messu su 15.5. klo 10. Reijo Leino ja 
Aliisa Lohi. Messun jälkeen seppeleen-
lasku sankarihaudoille.

TuusniEMEn 
sEuraKunTaTalo
Koivukuja 2
Kohtaamispaikka to 5.5. klo 18.30. 
Kansanlähetys.
Äitienpäivälounas su 8.5. klo 11.30-
13.30. Broilerikastike, kasviksia, salaat-
teja  sekä täytekakkukahvit. Aikuiset 12 
€, lapset 6 €.
Keskustelupiiri ma 9.5. klo 18.30

kammarilla.
Aamurukous ti 10.5. ja 17.5. klo 10 
kammarilla.
Palvelupäivä ke 18.5. klo 10. Ateria ja 
kahvi 5 €

MuuTa
Ehtoollishartaus ti 10.5. klo 12.30. 
Tuuspiha ll.

KasTETuT
Anni Teea Josefiina Vesterinen, Kaavi, 
Juulia Venla Peppiina Korhonen, Juan-
koski, Frans Kalle Petteri Komulai-
nen, Tuusniemi, Lotta Janette Väli-Tai-
nio, Vehmersalmi, Iiris Anna Olivia Elf-
ving, Vehmersalmi, Sarah Karoliina Kai-
serova, Riistavesi.

KuollEET
Uuno Aleksanteri Räsänen 78 v, Kaavi, 
Anni Hellin Maria Hagert 88 v, Juankos-
ki, Veikko Antero Niskanen 83 v, Juan-
koski, Aino Helena Tuppurainen 86 v, 
Kaavi, Matti Kalevi Ylhäinen 86 v, Kaavi, 
Heino Kalevi Sihvonen 69 v, Tuusniemi.

s i i l i n j ä r v i
KirKKo 
Haarahongantie 4
Konfirmaatiomessu (ryhmä 2) su 8.5. 
klo 10. Tapio Lepola, Sirpa Ylikotila ja 
Vesa Kajava.
Sanajumalanpalvelus su 15.5. klo 10. 
Seppo Laitanen, Matti Hoffrén, Marjaa-
na Kaisto ja lapsikuoro.
Isänmaallisten virsien ja laulujen ilta 
su 15.5. klo 18. Yhteislauluja sekä mu-
siikkiesityksiä. Iltahartaus rovasti Teuvo 
Mononen. Kahvitarjoilu tilaisuuden jäl-
keen srk-talolla. 

sEuraKunTaTalo
Askartelupiiri ke 4.5. klo 9 lähetyskel-
larissa.
Perjantaikahvila nuorille pe 6.5.
klo 18-22. Sananurkassa mukana Yrjö.
Gospeltanssia nuorille ja nuorille ai-
kuisille la 7.5. klo 13-15. Kysy lisää: aga-
pe.tanssi@gmail.com
Siiliemot -vertaisryhmä yksinhuolta-
jille ma 9.5. klo 17.30-19.30, lisätietoja p. 
044 7284646.
Kohtaamispaikka (Kansanlähetys) ma 
9.5. klo 18.30. Uwe Mäkinen, Eero Heik-
kinen, Kalle Savolainen ja Välke-laulu-
ryhmä.
Kirkonkylän päiväpiirin retki ti 10.5. 
Maaningalle. Lähtö seurakuntatalon 
parkkipaikalta, ennakkoon ilmoittautu-
neet klo 10.30.
Katekismuspiiri ti 10.5. klo 14 lähetys-
kellarissa.
Siioninvirsiseurat ti 10.5. klo 18 
(huom. aika!) pienessä salissa. Aholan-
saaren toiminnanjohtaja Jaro Julkunen 
vierailee.
Askartelupiiri ke 11.5. klo 9 lähetyskel-
larissa.
Perjantaikahvila nuorille pe 13.5.
klo 18-22.
Eläkeikäisten syntymäpäivät ennak-
koon ilmoittautuneille su 15.5. klo 11.30 
Juttutupa ma 16.5. klo 10 lähetyskella-
rissa.
Askartelupiiri ke 18.5. klo 9 lähetyskel-
larissa.

VuorElan KirKKo
Äitienpäivän sanajumalanpalvelus. 
Kansanlaulumessu pelimannisäestyk-
sellä su 8.5. klo 13. Sirpa Ylikotila, Mar-
jaana Kaisto, Teuvo Leskinen, Mikko 
Niskanen ja lapsikuoro. Täytekakkuiset 
kirkkokahvit.
Vertaisryhmä erityislasten vanhem-
mille ke 11.5. klo 18. Lapsille omaa oh-
jelmaa, iltapala. Lisätietoja perhetyö
p. 044 7284646.
Arjen ateria to 12.5. klo 11-12. Kaiken-
ikäiset tervetuloa ruokailemaan toisten 
seuraan, hinta 4 €, tulot yhteisvastuulle. 
Tied. Eija Laitanen p. 044 7284642.
Messu su 15.5. klo 13.
Seppo Laitanen ja Airi Heiskanen
Lähetyspiiri ti 17.5. klo 10.
Vieraana Tiia Juzi.

MuuT
Vesijärvi-Harjamäen lähetyspiiri to 
5.5. klo 18.30 Anja Vesterisellä, Kalasta-
jantie 16 B 10. Mukana Matti Hoffrén.
Gospeltanssia nuorille ja nuorille ai-
kuisille pe 6.5. klo 17-19 Päivärinteen 
alakoululla. Kysy lisää: agape.tanssi@
gmail.com
Pyhäkoulu su 8.5. klo 12 Kumpusen 
koululla.
Risulantien kerho ma 9.5. klo 13
Risulantien 12 kerhohuoneella.
Kotipolun kerho ti 10.5. klo 13
Kotipolku 6 kerhohuoneella.
Mielenterveyskuntoutujien virkis-
tyspäivä ke 18.5. Ruokoniemessä yh-
teistyössä Siilisetin ja potilasyhdistys 
Virkistyksen kanssa. Ilm. Virkistykseen 
Esko Kuroselle p. 044 210 3339.
Hartaus ke 18.5. klo 14 Akuliinassa.
Sirpa Ylikotila ja Vesa Kajava.
Diakoniatyö järjestää Ruokonie-
meen retken omaishoitajille to 19.5. 
sekä leirin eläkeikäisille  24.-27.5. Retken 
hinta on 10 €, leirin 60 €.  Ilm. Eija Laita-
nen p. 044 728 4642 tai Esko Rasa p. 
044 728 4643. Lisäksi eläkeikäisten leiri-
päivä Ruokoniemeen on 17.8., johon il-
moittautuminen ja tarkemmat tiedot 
myöhemmin kesällä. 
Herättäjäjuhlamatka Ouluun 8.-10.7. 
Lähtö 8.7. klo 10.30 Siilinjärven linja-
autoasemalta, paluu päätösseurojen 
jälkeen sunnuntaina. Majoitus hotelli 
Pohto Nallikarissa 35 € / yö kahden 
hengen huoneessa. Bussi 50 € meno, 
meno-paluu 120 €. Sitovat ilm. ja mak-
sut 15.5. mennessä, p. 017-158 111 tai 
050-569 1302 / Pöyhönen.

KasTETuT
Livia Leonilla Lastikka, Arttu Ensio Ilari 
Juntunen, Aatu Raimo Kristian Ruotsa-
lainen, Olivia Rosa Ruotsalainen, Nelli 
Elsa Lyydia Nenonen, Eetu Juhani Kin-
nunen, Iisa Adeliina Rannanheimo, Len-
ni Matias Liikanen, Aapo Eelis Akseli 
Tuppurainen, Mimmu Emmi Aurora Sa-
volainen, Tuomas Ville Juhani Savolai-
nen, Veikko Ilmari Peltola, Emilia Iida 
Sofia Roivainen, Jimi Mikael Nevalai-
nen, Luka Eemil Koskivuori, Aleksi Elias 
Aarne Keinänen, Aatu Aapeli Laukka-
nen, Väinö Miikael Taskinen, Iina-Erin 
Antikainen, Neo Kaapo Juhani Hakka-
rainen, Nelli Juulia Räsänen

KuollEET
Liisa Tuulikki Rautiainen 85 v, Kaino Ta-
pio Jääskeläinen 74 v, Pertti Tapio Puus-
tinen 62 v, Hilja Anita Lyytinen 69 v, 
Aune Johanna Akkila 79 v, Kalervo Mat-
ti Pietarinen 85 v, Kauko Kalevi Roivai-
nen 85 v.

Diakoniakeskus

suokatu 31 
p. 040 48 48 464

Työntekijöiden asiakasvastaanotto 
ilman ajan varausta ma, ke ja pe klo 10-
12.  Vammaistyöntekijän asiakasvas-
taanotto ilman ajan varausta ma ja ke 
klo 10-12.  
Kierrätysmyyntipiste avoinna ma,
ke ja pe klo 10-12.
Hartaus ma, ke ja pe klo 9.50. 
Nuottakahvio avoinna ma, ke ja pe klo 
10-12.
Sokeain lähetyspiiri to 5.5. klo 13. 
Pullakirkko pe 6.5. klo 12. 
Hyväntulenpiiri ti 10.5. klo 12. 
Varttuneiden kehitysvammaisten 
päiväpiiri ke 11.5. klo 13.30. 
Hyväntuulenpiiri ti 17.5. klo 12. 

KEsKussEuraKunTaTalo
suokatu 22 
Kuurojen lähetyspiiri to 12.5. klo 17.

opiske l i jat  ja 
nuor et  a ikuiset

Perjantaimessu Tuomiokirkossa
pe 6.5. ja pe 13.5. klo 19. 
International Church events in Kuo-
pio. May 15 at 2 pm  International Servi-
ce, Kuopio Cathedral Chapel.

KansanläHETyKsEn 
oPisKEliJaToiMinTa  
Sairaalakatu 11
www.kolmekohtaamista.com 
keskiviikkoisin klo 18

oPisKEliJa Ja 
KoululaisläHETys 
sairaalakatu 11
www.opko.fi/kuopio
Opiskelijaillat la klo 19. 

Perheasiain  
neuvottelukeskus

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

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

J ä r j e s t ö t

nnKy 
Myllykatu 5 
p. 017 2614 500, toimisto@knnky.fi
www.ywca.fi /paikallisyhdistykset 
Lähetyspiiri ke 4.5. klo 13 ja piirien lo-
petus ke 13.5. klo 13.
ITU-koulutuspäivät 13.-15.5.II: Kutsut-
tu välittämään. Alk. perjantaina klo 18.
Perhekahvila ma klo 9.30-12.
Kevätjuhla su 22.5. klo 14 lauluryhmän 
järjestämänä. Tarjoilua.
Yhteiskristillinen rukousilta ti klo 18.

PoHJois-saVon  
EV.luT. KansanläHETys 
sairaalakatu 11. 
p. 017 262 2082,
www.p-savonkl.sekl.fi
ja www.tarjolla.net
Kristillinen kirjapalvelu ark. klo. 11-15.
Miesten aamupiiri Ma klo 6, aamuru-
koushetki klo 7 ja 8, äiti-lapsipiiri klo 
9.30. Raamattupiiri ti klo 16 parillisilla 
viikoilla, Rukoushetki ti klo 18 paritto-
milla viikoilla. Päivähartaus ja kahvi-
hetki ke klo 12, nuorten aikuisten Kol-
me Kohtaamista klo 18. Raamattu- ja 
lähetyspiiri to klo 16 parittomilla vii-
koilla, nuorten Nuotta-ilta klo 18.30. 
OPKOn opiskelijailta la klo 19.
Kohtaamispaikkamessu Neulamäen 
kirkossa su 8.5. klo 16. Äitienpäiväjuh-
la. ”Perhe elämään Pyhän Hengen voi-
massa”, opetus Panu Rantakokko. Lap-
sille oma ohjelma, kuljetus Lähetysko-
dilta klo 15.30. 
Lähetyskodissa raamatunopetus ti 
10.5. klo 18. Gal.5, Ilkka Sormunen 
Kohtaamispaikkana Lähetyskoti su 
15.5. klo 16. ”Eteenpäin uskossa”, Raimo 
Lappi
Lähetyskodissa raamatunopetus ti 
17.5. klo 18. Gal.6, Jouko Kauhanen 
Kohtaamisia Sanan ja rukouksen il-
lassa Puijon kirkossa to 19.5. klo 18.30. 
”Kuulkaa, mitä Jumala on minulle teh-
nyt!”
Radio Dei: P-SKL:n ohjelma pe 20.5. klo 
19 ”Kohtaamispaikkana Jumalan Sana” 
Kohtaamispaikkana Lähetyskoti su 
22.5. klo 16. ”Jumalalla on meille paljon 
annettavaa”, opetus Vilho Harvala. 
Juankoski: Kansanlähetyksen-lähe-
tyspyhän messu su 15.5. klo 13 Juan-

Lue vanhempiesi kanssa Raamatusta Johannes 21: 15 – 19. 
Ratkaise sitten ristikko.

Tehtävän laati Sanna Ollikainen.
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m u i s t i o
AA-ryhmä, Hatsalankatu 37, p. 2622 
621 savuttomat palaverit arkisin klo 
11 ja 19, su klo 9 ja 19. 
AA- ryhmä Kotipolku 7, Siilinjärvi. 
Savuttomat palaverit to klo 19, la klo 
9 ja su klo 18. 
AAL-ryhmä alkoholistisessa tai toi-
mimattomassa perheessä kasvaneil-
le aikuisille torstaisin klo 18-20 Pro-
pellissa, Minna Canthinkatu 4 C 3. 
krs. Satamakadun puolelta, p. 050 
9294 548 ma ja ti klo 18-20. http://
www.aal.fi
Aamun sana ja rukous yhteiskristil-
linen hetki perjantaisin klo 8 Eelim 
–temppelissä, Vuorikatu 29.
Al-Anon ryhmät alkoholiongel-
maisten läheisille, Hatsalankatu 37 
su klo 19, p. 040 5579 470.
Esikoislestadiolaisten seurat su 
15.5. klo 13 Kettulan seurakuntako-
dissa Jäniksenpolku 2. 
Imetystukiryhmä parillisten viikko-
jen maanantaisin Maljapuron päivä-
kodissa klo 18-19.30. Kaikille avoi-
mesta ryhmästä lisätietoja, p. 040 
7283 654 tai www.kuopionimetys-
tukiryhma.fi 
Irti huumeista puhelinpäivystys 
ma-pe klo 18-21, p. 0203 -22388. Lä-
heisryhmät, p. 040 8459 052. 
Katiska, Särkiniemen asukastupa, 
Rimpitie 2 avoinna arkisin klo 9-16, 
p. 017 2822 239. www.sarkiniemi.
toimikunnat.net
Kirkon Ulkomaanavun tuotteita 
myytävänä arkisin tilaisuuksien ai-
kana Keskusseurakuntatalon aulas-
sa, Suokatu 22.
Kompassi, Kuopion Setlementti 
Puijolan Monikulttuurikeskus, Mylly-
katu 1-3. Avoinna ma, ke, to, pe klo 
8.30-15.30 ja ti klo 8.30-17. Ilmaiset 
suomen kielen kurssit ma klo 9-12, ti 
klo 17-18.30 ja to klo 10-12. www.
puijola.net/kompassi
Kotikulma, kohtaamispaikka avoin-
na ark. klo 8.30 -15. Kuopion Setle-
mentti Puijola ry, Jalkasenkatu 7, p. 
050 3727 900.
 Kriisikeskuksessa kriisipäivystys 
joka päivä klo 14 -21, p. 017 2627 738 

ja 2627 733. Ajanvaraus ma - pe klo 
8-21.
Kuopion A-Kilta, Mäkikatu 11, 
käynti päihdeosaston rak. päädystä. 
Avoimet vertaistuki-/keskusteluryh-
mät päihteettömyyden tukemiseksi 
ma, ti, ja to klo 18, p. 045 1134 245 
ryhmäiltoina. www.kuopionakilta.fi
Kuopion Kristilliset Eläkeläiset, 
Laulun ja sanan tilaisuus 6.5. klo 14 
Palvelukoti Lepolassa. Laulutuokio 
ja kerho 17.5. klo 12.30 Keskussrk.
talon Samulissa. Retki Rautavaaralle. 
Tied. p. 040-7377860.
Kuopion mielenterveystuki ry 
Koljonniemenkatu 2 II krs. P. 017 
2618 828,  040 7331 713, 0400 889 
827.
Kuopion Työttömät ry. Suokatu 18. 
Avoinna ma-pe 8-15, p. 050 4400 
900. www-kuty.fi.
Länsi-Puijon asukastupa avoinna 
ma - pe klo 9-16. Ruokapäivät ti, ke, 
to ja pe  klo 11-13.
Nimettömät narkomaanit su klo 
16 Vinkkelissä, Kauppakatu 46.
NMKY, Kauppakatu 40-42. Elämän-
katsomuspiiri tiistaisin klo 9. Mies-
ten raamattupiiri parillisen viikon ti 
klo 18.
NNKY:n Itu -puhelinpäivystys ja 
tukipalvelu yllätysraskaustilanteissa 
ja abortin jälkeen ilmenneissä krii-
seissä ma-pe klo 17-21, p. 044 5766 
670. www.ituprojekti.net  
Narsistien uhrien  vertaistukiryh-
mä ma klo 18 Majakassa, Minna 
Canthinkatu 4 C 3 krs. Satamakadun 
puolelta. 
Pelastusarmeija lauantaisin klo 10-
13 avoimet ovet, kahvi ym. tarjoilun 
keskustelun ja laulujen kera.
Petosen asukastupa Pyörönkaari 
19, II. krs. Avoinna ma-pe klo 9.30-15, 
p. 3644 597.
Pohjois-Savon aivohalvausyhdis-
tys. Salijumppa ti klo 14.15 ja allas-
jumppa klo 15.15 Alavan palveluta-
lossa. Suokadun palvelutalossa al-
lasjumppa ke klo 17. Salijumppa 
Puijonlaakson palvelutalossa to klo 
13.

Portti, terveysneuvonta- ja välinei-
den vaihtopiste suonensisäisesti 
huumeita käyttäville, Vuorikatu 31-
33. Avoin na ma ja to klo 14-16, ti klo 
16-18. Asiointi nimettömänä. 
Puijonlaakson asukastupa palve-
lukeskuksessa, Sammakkolammen-
tie 12. Avoinna ma-pe klo 9-15. Lei-
vän jakelu ma.
Päihdeklinikka Puistokatu 14-16, II 
krs. Päivystys vastaanotto ma - pe 
klo 8.30-11. Ajanvaraus alkaen klo 8, 
p. 183 672. Päihdeosasto, Mäkikatu 
11 p. 183 684.
Rikosuhripäivystys käytännön 
neuvoja, ohjausta ja henkistä tukea. 
Palvelupiste/Kriisikeskus, p. 2627 
738. Auttava puhelin, p. 0203-16116, 
ma-ti klo 13-21 ja ke-pe klo 17-21. 
Help line, p. 0203-16118 ma-ke klo 
15-18. Juristin puhelinneuvonta ma-
to klo 17-19, p. 023-16117.  www.riku.
fi 
Sotaveteraanimuseo ja kahvila 
Tulliportinkatu 37 rakennus D. Vara-
ukset ryhmille, p. 2811 130 klo 9-13 ti 
– to. 
Suomen mielenterveysseuran 
keskusteluryhmä lapsena hyväksi-
käyttöä kokeneille ja heidän läheisil-
leen kuukauden 1. keskiviikkona klo 
17.30 aluetoimiston kokoustilassa, 
Myllykatu 8 II. krs.
Turvakoti- ja lastensuojelu 24h/
vrk p. 017 1 83 393. Perhekriisiyksik-
kö, Lastentie 1. 
Vertaisryhmä itsemurhan tehnei-
den läheisille ti 10.5. klo 18 Mielen-
terveysseuran koulutustilassa, Myl-
lykatu 8, sisäpiha II krs. Tied. Liisa 
Paatelainen, p. 044 3313 710, Anneli 
Hartikainen, p. 040 8324 955.
Virvatuli ry:n lahjoitusruokajake-
lu Männistön koululla ti tai pe klo 
10.
Yhden Vanhemman Perheiden 
Liitto ry:n eroinfo ma-to klo 10-16, 
ke klo 10-19, p. 020 7749 800.
Yksinhuoltajien Kanava ry tiistai-
iltaisin, Kotopolku 7, Siilinjärvi. Tied. 
Marjut Kankkunen, p. 040 7332 197.

kosken kirkossa. Kirkkokahvit ja lähe-
tystilaisuus, saarna Pekka Kiiski, Tiia 
Juzi. 
Tuusniemi: Kohtaamispaikka to 5.5. 
klo 18.30 srk-talossa. Viljo Räsänen, 
Risto Happonen, Reijo Leino, Pekka 
Kiiski. 
Siilinjärvi: Kohtaamispaikka ma 9.5. 
klo 18.30 srk-talon pienessä salissa. 
”Joka rikkoo yhtä käskyä, rikkoo kaik-
kia käskyjä”. Eero Heikkinen, Eero Hol-
ma. 
Kurssit: Evankeliointiseminaari Lä-
hetyskodissa Pe-la 13-15.5.; pe klo 18-
21.45, la klo 10-17, opettajina Petteri 
Tuohino ja Raimo Lappi.Tied. ja ilm. 
Jussi Kantele, p. 017-262 2082.

Kansan raaMaTTusEura 
sanan Kulma,  
Tulliportinkatu 22 
p. 0207 681 660
www.sana.fi/kuopio
krs-kuopio@sana.fi 
Naisten kesken la 7.5. klo 10. "Nainen 
äitinä ja kasvattajana". Alustus lehtori 
Eeva Räsänen.
Rukousilta pe 13.5. klo 18.
Krito, p. 0400 793 446/Anja 
Rukouspäivystys pe klo 13-16.
Kirjanmyyntipiste. 
Pienryhmät: rukouspiiri
ma klo 17.30-19.00. 
Krito-ryhmät ti klo 18-20. 
Askartelupiiri ke parill. vk. klo 13-16, 
p. 050 5552 300/Marjatta.
Raamattupiiri ke parill. vk.
klo 18-19.30, p. 050 5484 087/Juha.

Miesten piiri ke klo 18-19.30 pariton 
vk. p. iltaisin 044 0438 585/Topi
Naisten solu to pariton vk.
klo 18-19.30. 
Nuorekkaiden aikuisten kotisolu 
klo 18 pariton vk. vaihtuvina päivinä. 
Lisätietoja marjut.rasanen@gmail.com 
sekä ninattpartanen@hotmail.com

suoMEn luTErilainEn 
EVanKEliuMiyHDisTys
Evankelisten opiskelijoiden kotisivuo-
soite www.sley.fi/eo/html/fi/kuopio.
html
Itä-Suomen piirin työntekijä Johannes 
Häkämies, p. 050 3212 938, johannes.
hakamies@ sley.fi

KuoPion yMPärisTön 
rauHanyHDisTys, 
ahmatie 22
Seuroja voi kuunnella osoitteessa 
www.kuopionrauhanyhdistys.net.
Seurat Tuusniemen palvelukeskuk-
sessa ke 4.5. klo 10.45.
Lauluseurat ke 4.5.klo 19.
Yläkouluilta pe 6.5. klo 18.30.
Seurat Päivärannan kirkossa
la 7.5. klo 18.
Äitienpäivä ja kevätjuhla
su 8.5. klo 15.
Seurat Mäntylän palvelukeskuksessa 
ti 10.5. klo 13.15.
Lauluseurat ke 11.5. klo 19. 
Seurat Leväsen palvelukeskuksessa
la 14.5. klo 13:30
Seurat la 14.5. klo 19.
Seurat su 15.5. klo 15.
Isänmaallisten laulujen ja virsien 
ilta Siilinjärven kirkossa su 15.5. klo 18.
Tiistaikerhon kevätretki ti 17.5.  
Lauluseurat ke 18.5. klo 19.

HEräTTäJäyHDisTys 
Kuninkaankatu 22 
Avoinna ke klo 10-13,
virsituokio klo 11-12.
Kevätseurat to 12.5. klo 18
Keskusseurakuntatalossa.
Kevätveisuut su 15.5. klo 18
Päivärannan kirkolla.
Herättäjäjuhlamatka Ouluun 8.-
10.7. Lähtö perjantaina 8.7. klo 10 Pui-
jon kirkolta, klo 10.10 Maljalahdenka-
dulta, paluu päätösseurojen jälkeen 
sunnuntaina. Majoitus Hotelli Pohto 
Nallikari 35 €/yö kahden hengen huo-
neessa. Bussi 50 € ja majoitus hotellis-
sa 70 € koko ajalta, yhteensä 120 €. Si-
tovat ilmoittautumiset ja maksut 15.5. 
mennessä p. 017 158 111 sekä 050 569 
1302/Pöyhönen.

läHETysKauPPa VaKKa, 
Kuninkaankatu 22
Avoinna ti-pe klo 11-15, la klo 11-14. 
P. 017 2622 322, p. 040 4514 135. 
www.kuopionseurakunnat.fi/
lahetyskauppavakka

aHolansaari 
Isoskoulutuksen viimeistelyleiri 
20.-22.5.Tulevan kesän rippileirien ja 
telttaleirin isoset kokoontuvat Aho-
lansaareen.
Kevättalkooviikko 23.-27.5.
Aholansaaren ystävien kevätpäivät 
27.-29.5. Lauantaina: klo 10.15 Aholan-
saaren nykypäivä, Kari Ikonen, klo 
14.30 Ihmisen pyhyys – ihmisyyden 
syvä mysteeri, vs. toiminnajohtaja, 
pastori Kalle Hiltunen. Sunnuntaina 
Aholansaaripäivänä: klo 10.00 messu 
Nilsiän kirkossa ja messun jälkeen 
Aholansaaressa lounas ja seurat klo 
13.30
Tiedustelut ja ilmoittautumiset,
p. 050 4641 000, www.aholansaari.fi 
aholansaari@aholansaari.fi

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

• kiinteistöosakeyhtiöt • palvelutalot • veteraanitalot • senioritalot

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

se on tietenkin Isännöintipalvelu Isarvo Oy.

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

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

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

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

Suru on
hitaasti vaalenevia varjoja...

Hautaustoimisto
J. NURRO OY

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

ASIANAJOTOIMISTO 
KOLARI&CO.OY

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

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

www.kolari-co. 

Paras ratkaisu muistomerkkiä 
valitessa on tutustua veistämöllä 

eri mallisiin, kokoisiin ja 
värisiin vaihtoehtoihin

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

 Suoritamme kaiverruksia
 myös hautausmaalla.

PUIJON KIVI
Kettulahdentie 25, 70400 Kuopio

Puh. (017) 282 9000

              

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

Uudet hammasproteesit, pohjaukset ja korjaukset
LAATU- JA TYÖTAKUU

REMONTTITYÖT
Ammattitaidolla jo vuosien 

kokemuksella.
Kotitalousvähennys 60 %.

PREMCON
Remonttipalvelu Oy
P. 040 362 7372

Sielunhoito-
terapia 
SYDÄN-
JUURI

Helena Lehtimäki
YTM, sosiaalityöntekijä, 
MU-sielunhoitoterapeutti
Vastaanotto Kuopiossa
P. 045 3156464, 
hennalehtimaki@gmail.com
www.sydanjuuri.fi 
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Ville Virtanen, 18, ja Essi Hän-
ninen, 18, ovat alansa huippuja. 
He osallistuvat ammattialojen 
SM-kilpailuihin Kuopiossa ku-
luvan viikon aikana. Tehtäviä on 
kolmeksi päiväksi. 

”Ensimmäinen päivä menee 
varmasti jännittäessä”, Essi tuu-
maa. ”Mutta kiva kokeilla, mihin 
taidot riittävät.”

Ville oli jo viime vuonna ki-
sassa mukana. Pronssista hän jäi 
vain aavistuksen.

”Nyt virheistä oppineena uusi 
yritys”, hymyilee tuleva levysep-
pähitsaaja. 

Työelämä, 
täältä tullaan
Oman alan löytyminen on ollut 
kuopiolaiselle Virtaselle helppoa, 
rautalampilainen Essi valitsi pin-
takäsittelyalan ja laittoi paperit 
menemään yhteishaussa vasta vii-
metingassa. Molemmille oli sel-
vää, että he haluavat tehdä työtä 
käsillään, nähdä työnsä tulokset.

”Minulla oli yläasteella puu-, 
metalli- ja sähköopintoja. Sain 
stipendin ja pääsin harjoitteluun 
isoon metallialan yritykseen. Tä-
mä on se juttu, mikä kiinnostaa.” 

”Kun olin hakeutumassa 
kouluun, silloin työtilanne oli 
parempi kuin nyt. Onneksi tän-
ne Kuopioon on tulossa isoja 
kauppoja, joihin tarvitaan paljon 
työvoimaa. Yrittäjät arvostavat 
ammattiosaamista esimerkiksi 
kaupan sisustusosastolla”, tape-
toinnin ja maalauksen trendejä 
tietävä Essi Hänninen tuumii. 

”Jos ei töitä löydy, niin suku-
laisilla on paperilla pitkä lista, 

mitä remontteja he kaipaisivat”, 
Essi lisää.

Villellä on jo tiedossa harjoit-
telu- sekä työpaikka. 

Ammattitaidon juhlaa
Kilpailijoita SM-kisoissa on yli 
400 ja he kisaavat 41 eri lajissa.

Jo neljänä vuonna on Savon 

ammatti- ja aikuisopiston jouk-
kuetta luotsannut ja kannus-
tanut oppilaitospastori Panu 
Pohjolainen.

”Toivon, että nämä päivät ja 
tämä kisa olisi ammattitaidon 
juhlaa. Ei niinkään kilpailua 
vaan sitä, että iloitaan osaavista 
ammattilaisista.”

Pohjolainen on nähnyt, miten 
kovia kisapäivät ovat. Onneksi 
Villellä ja Essillä on sukulaisia 
ja ystäviä kannustamassa ja tu-
kemassa. 

”Tunteitten koko kirjo on 
yleensä havaittavissa kisojen 
jälkeen. Kenenkään arvo ei ole 
siinä, miten pärjää, vaan nämä 
huikeat päivät ovat ainutker-
tainen juttu elämässä, josta on 
muisteltavaa.” 

Mikä on ollut parasta opiske-
lussa ja omassa alassanne?

”Näkee, että on oppinut uut-
ta ja on hienoa, kun olen tehnyt 
kotona remonttia ja saanut huo-
mata, että minähän osaan”, Essi 
kertoo.

”Metalliala on monipuolinen. 
Levyseppähitsaajana voi lähteä 
reissuhommiin ja nähdä maa-
ilmaa. Tiedän, että tämä on se 
homma, jonka hallitsen”, Ville 
tuumaa.

Hanna Karkkonen

Taitaja. Ammattitaidon SM –kil-
pailut Kuopio –hallissa 3.-5.5.

r i s t i v e t o aR i s t i v e t o a  k u l k e e  m u k a n a  m e n n e e n  v i i k o n  t a p a h t u m i s s a

Osaamisen oivalluksia

Täräyttävät 
musat
Olin kevättalvella syntymäpäiväseuroissa 
Vaasassa. Jokainen puhuja oli valinnut 
virren. Ensimmäinen oli 52 – ”Maria, 
Herran äiti”. 

Tummat kutrit heilahtivat ja nuori 
kanttori istui urkujen ääreen.

Ensimmäinen säkeistö oli yksinlaulu. 
Välillä laulettiin ilman säestystä. Sitten 
vaihdettiin urut pianoon. Kun oltiin vii-
meisessä säkeistössä, me kaikki lauloim-
me ponnekkaasti, posket hehkuen. 

Yhden lasten virren kanttori aloitti 
jatsahtavasti jammaillen. ”Tie valmis 
on” päättyi taivaita tavoittavaan grande 
finaleen – ja kerran ehjä ihminen / ylistää 
tietä Kristuksen! 

Kokemus oli erikoinen. Musiikki oli 
vähintään yhtä tärkeää kuin puhe – tai 
vielä enemmän. Mietin, miksi.

Tarvitaan tietysti ammattitaito. Se oli 
peräisin juuri 60 vuotta täyttäneeltä Sibe-
lius-Akatemian kirkkomusiikkiosastolta. 

Ratkaisevaa tuossa juhlassa oli kantto-
rin läsnäolo ja tilannetaju. Se teki hyvästä 
työstä erinomaisen, sydäntä puhuttelevan, 
unohtumattoman. Kanttori oli Tuomo 
Viherjuuri. Nimi kannattaa laittaa mie-
leen.

Kasvoin klassisen musiikin ympä-
röimänä ja varsin myöhään ymmärsin, 
että useimmat muut kuuntelevat jotakin 
aivan muuta. Kirkkomusiikkikriitikot 
ovat oikeassa siinä, että perinteinen urku-
musiikki on suurelle osalle suomalaisista 
hyvin vierasta. Hyvä siis, että messuja on 
monenlaisia.

Kirkkomusiikki-lehdestä ilmestyi 
hiljan suurjakelunumero, jossa kerrotaan 
Kirkon musiikkijuhlista, jotka ovat Jy-
väskylässä 25.-27.5.2012. Kanttori Jarkko 
Maukonen kirjoittaa siinä elämänmakui-
sesti aiheesta Bändi pystyyn! Hän kertoo 
nuoruutensa musiikkielämyksistä, kuten 
Smoke on the Waterin kitarariffistä. 

Yksi pojistani, kitaristi, on parhaillaan 
työssä ulkomaisessa lastenkodissa. Hän 
kirjoitti: ”Paljon ollaan poikien kanssa 
opeteltu soittamaan kitaraa, oikeastaan 
vain Smoke on the Wateria, kun sen pojat 
olivat joskus kuulleet.”

Musiikki puhuu ja yhdistää silloinkin, 
kun sanat loppuvat.

Helena Kantanen

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

Olin viime perjantaina yksi kah-
desta miljardista.

Katsoin herttua Williamin ja 
herttuatar Catherinen hääsere-
moniaa, ammatillisesti toteutettua 
brittiviihdettä, ”kaunista turhuut-
ta”, jonka puolesta kirjailija Mika 
Waltarikin on kirjoittanut.

Kirkollisessa seremoniassa peu-
kut nousivat kolmessa kohtaa.

Virrenveisuu. 
Kun me suomalaiset emme saa 
suutamme auki kirkossa, ja veisa-
tessammekin näytämme häpeilevil-
tä, tämä hääkansa veisasi niin että 
Westminster Abbey raikui. Eng-
lannissa asuva tuttava kertoi, että 
virret oli valittu niistä tutuimmista, 
jotka kaikki varmasti osasivat.

Veisuu oli osa juhlaa, ei pakol-
linen kaavan osa.

Lontoon piispan puhe.
Piispa Richard Chartres kuvasi 

päivää ilon ja toivon päiväksi. ”Avio-
liiton tarkoitus on olla tie, jossa mo-
lemmat auttavat tulemaan toistaan 
sellaiseksi, millaiseksi Jumala on 
hänet tarkoittanut.”

Sanojen paljoutta ei tarvita kun 
puhuja on läsnä koko olemuksel-
laan: hengellään, sielullaan ja ruu-
miillaan. Perfect!

Rukous.
Vihkitilaisuudessa kuultiin vasta-
vihittyjen itsensä laatima rukous.

”Auta meitä keskittymään ar-
kipäivän kiireessä siihen, mikä on 
todellista ja tärkeää. Auta meitä 
olemaan anteliaita ajassamme, rak-
kaudessamme ja energiassamme.”

Minäkin pyydän tätä Jeesuksen 
Kristuksen hengessä. Aamen.

Lahja Pyykönen

Hanna Karkkonen

Essi Hänninen ja Ville Virtanen edustavat Taitaja-kilpailussa Sa-
von ammatti- ja aikuisopistoa. 

Hyvinä ja 
     huonoina päivinä

Taitajakilpailu testaa hermoja, tietoa ja taitoa.
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Mimosa Leinosella 
on takanaan kohta 
kolme vuotta pap-
pina. Huhtikuun 
alussa hänestä tuli 

Kauniaisten suomalaisen seurakun-
nan rippikoulu- ja nuorisopappi, ja 
hän pitää kesällä kaksi rippikoulua. 
Pienessä seurakunnassa se tarkoit-
taa, että hän pääsee tutustumaan 
kaikkiin tämän vuoden rippikou-
lulaisiin.

”Se, että pääsemme tutustumaan 
toisiimme, tuntuu lupaavalta syksyn 
nuorisotyötä ja isoskoulutusta ajatel-
len. Moni jää seurakunnan toimin-
taan rippikoulunsa jälkeen.” 

Aikanaan myös hän itse toimi 
isosena, kaikkiaan kuudessa rippi-
koulussa Puijon seurakunnassa.

”Oli arvokasta, että meille isosille 
annettiin vastuuta ja saimme ottaa 
sitä muun muassa pitämällä harta-
uksia ja vetämällä raamiksia. Ehkä 
kaikkein tärkeintä minulle oli silloin 
kuitenkin se, että pääsin leireille.”

Kirkko ja usko kiinnostavat
Pappina Mimosa Leinonen kertoo 
ajattelevansa isosen tehtävää toisesta 
näkökulmasta kuin nuorena.

”Vaikka itse olen vielä nuori 
aikuinen, olen rippikoululaisten 
kannalta tosi vanha ja ihan pihalla 
heidän asioistaan. Isoset ovat ikänsä 
ja elämäntilanteensa puolesta lähem-

pänä rippikoululaisia ja voivat sen 
vuoksi paremmin toimia malleina 
rippikoululaisille.” 

Niinpä Mimosa Leinosen mie-
lestä onkin tärkeää, että isosella on 
myönteinen suhde seurakuntaan ja 
uskonasioihin. 

”En tarkoita, että isosen pitäisi 
tietää paljon opillisista kysymyksis-
tä. Olennaisempaa on, että kirkko 
ja usko kiinnostavat ja että isonen 
haluaa olla ja pohtia asioita seura-
kuntayhteisössä. Joidenkin oppien 
tai näkemysten kyseenalaistaminen-
kaan ei ole pahasta.”

Turvallinen paikka 
pohdinnoille
Monelle rippikoulu on extreme-ko-
kemus. Se tarjoaa mahdollisuuden 
ottaa etäisyyttä lapsuusperheeseen 
ja edetä nuoruuteen kuuluvalla itse-
näistymisen tiellä.

”On niitä, joille leiriviikko vierai-
den ihmisten keskellä on jo sellaise-
naan uusi kokemus. Vielä merkittä-
vämpää on, että joutuu ajattelemaan 
ja keskustelemaan syvällisistä kysy-
myksistä, joille ei useinkaan muuten 
jää aikaa.”

Mimosa Leinoselle itselleen rip-
pikoulu ei ollut aivan uudenlainen 
kokemus. Hän tiesi, mitä tuleman 
piti: mukavia ihmisiä ja tekemisiä 
- olihan hän käynyt pyhäkoulua ja 
tyttökerhoa, ja ehtinyt myös kerho-
nohjaajaksi ja osallistunut leireille.

”Varmaan moni tekijä vaikutti 
siihen, että kiinnostuin seurakun-
nasta. Tärkeää oli, että aloin jo 
varhain miettiä elämää suurempia 
kysymyksiä. Seurakunta tarjosi tur-
vallisen paikan pohdinnoille.” 

Kuusivuotias ajattelee aika lailla 
toisin kuin aikuinen, mutta kysy-
mykset voivat säilyä samantapaisina 
elämän mittaan. 

Mitä ihmiselle tapahtuu, kun hän 
kuolee? Mistä maailma on saanut al-
kunsa? Mitä oli, kun ei ollut mitään? 
Miksi on pahoja ihmisiä ja pahoja 
asioita?

Pyhäkoulujutut eivät riitä
Kiinnostus uskoa ja elämää koske-
viin kysymyksiin vei Mimosa Leino-
sen opiskelemaan teologiaa. 

”Oli hämmentävää, etteivät teo-
logiset kysymykset kiinnostaneet 
kaikkia opiskelutovereitani. Oli 
niitä, jotka opiskelivat päästäkseen 
papiksi, mutta pitivät akateemista 
teologiaa vastenmielisenä. He irrot-
tivat teologian ja hengellisen puolen 
toisistaan.”

”Itse en vielä opintoja aloittaessa-
ni tiennyt, että päätyisin papiksi. Se 
selvisi opintojen mittaan.”

Opintojen aikana selvisi myös, 
että oppia olisi saatava lisää. Niinpä 

Mimosa Leinonen perusti yhdessä 
muutamien opiskelutoveriensa kans-
sa opintopiirin. 

Sen työskentelyn tulokset on 
julkaistu yhteistyössä muutamien 
teologisen tiedekunnan opettajien 
kanssa kirjassa  Israelin uskonto 
ennen juutalaisuutta. Näkökulmia 
Palestiinan pronssi- ja rautakauden 
uskontoihin. Syksyllä seurakunta-
pappi aikoo työnsä ohella käynnistää 
myös teologiset jatko-opinnot.

”On vaikea kuvitella, että olisin jo 
nyt teologisen tietämykseni ja ajatte-
luni huipulla. Seurakuntalaisissa on 
paljon pitkälle koulutettuja ja vaati-
via ihmisiä, joille ei varmastikaan 
riitä, että pappi vain löpisee jotain 
pyhäkoulujuttuja.”

Ulla-Maija Vilmi

t a p a h t u m a t
Muistopäivän seppeleet

* Kaatuneitten muistopäivän seppeleenlasku San-
karipuistossa sunnuntaina 15.5. klo 12.  Sotilaslääni, 
veteraani- ja maanpuolustusjärjestöt sekä kansa-
laisjärjestöt, Sotaveteraanien mieskuoro ja Mies-
kuoro Puijon Laulu. Puhe pastori Lauri Kastarinen.
* Sanajumalanpalvelus ja seppeleenlasku Vehmas-
mäen kappelissa ja Hirvilahden kappelissa klo 13. 

Kaatuneitten muistopäivä 15.5.

Siunaa ja varjele meitä

Tule laulamaan isänmaallisia virsiä ja lauluja sekä 
kuuntelemaan musiikkiesityksiä Siilinjärven kirk-
koon sunnuntaina 15.5. klo 18. 
Veteraanien lauluryhmä, laulajat Marjaana Kaisto 
ja Valtteri Tuomikoski sekä seurakunnan nuorten 
kuoro. Juontajana Kauko Mielityinen, iltahartaus 
rovasti Teuvo Mononen. Kahvitarjoilu seurakun-
tatalolla. 

isänmaalle laulaen

rippileirien isonen päätyi papiksi

Mimosa Leinonen aikoo jatkaa opintojaan. ”En kuvittele vielä olevani teologisen tietämykseni huipulla.” 

Markku Mattila

Kuopiolainen 
Mimosa
Leinonen jäi jo 
kerhotyttönä 
kiinni seura-
kuntaan.
Nyt hän on 
rippikoulu-
pappina 
Kauniaisissa.

Piirros Kari Kuronen


