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Teologian tohtori Jari Jolkkonen 
vihitään ensi sunnuntaina
Kuopion hiippakunnan piispaksi.
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pysäkillä

Ajankohtaista

Hallitsematon häivähdys pyhästä 
Ja

n
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iLLa

H
elsingin yli-
opiston so-
siaalietiikan 
professori 
Jaana Halla-
maa näkee, 
että kaupal-
lisen ja kris-

tinuskosta näennäisesti vieraantu-
neen kulttuurin alla elää yhä vahva 
pyhän tuntu.

”Vastustan ajatusta, että pyhä 
olisi erotettu jyrkästi tästä arkisesta 
ja tavallisesta elämästämme. Pyhä 
on tässä hetkessä ja näissä ihmisissä 
meidän ympärillämme.”

”Kristinuskossa Jumala tulee ih-
miseksi ja pyhä lävistää siten koko 
elämänmuotomme. Se tulee mu-
kaan niihin moninaisiin muotoihin, 
joissa me toteutamme tätä ihmi-
sen osaa.”

Hallamaa huomauttaa, että kai-
kissa kirkon teemoissa ja strategi-
oissa on vaarana se, että niissä yrite-
tään vääntää asioita rautalangasta 
tai lässyttävään tyyliin:

”Tässä me kaikki nyt pidämme 
lähimmäisistämme kiinni hikisil-
lä käsillämme ja liitymme uskovien 
yhteiseen piiriin hyvällä fiiliksellä… 
Ja seuraavaksi menemme metsän 
siimekseen tai järven rannalle koke-
maan kimpassa pyhää…” 

”Pyhä puhuttele salatulla taval-
laan, tai ei ensinkään. Suunnitelmil-

Pyhän elä-
myksiä ei voi 
tuottaa tietoi-
sesti. Sellai-
nen projekti 
muuttuu teko-
pyhyydeksi. 

la ja strategioilla sitä ei saa otettua 
haltuun. Henki liikkuu, missä tah-
too.”

”Pyhä koskettaa meitä, paljastaa 
jotakin olemuksestaan ja tulee nä-
kyväksi vain sellaisissa häivähdyksis-
sä, jotka kykenemme kestämään.” 

Hallamaalle pyhiä kokemuksia siu-
naantuu esimerkiksi virsien äärellä. 

Sosiaalinen taivas  
tai mokaajan kadotus
Mikä on pyhän vastakohta? 

”Se on Big Brother -tv-ohjelma, 

jossa kaikki on laskelmoitua, kaik-
ki paljastetaan, eikä ihmiselle jätetä 
mitään salaisuutta! Se on tv-ohjaa-
jan kylmä Sauronin silmä eikä elä-
väksi tekevä Jumalan silmä. Jumalan 
edessä ei nimittäin tarvitse esittää, 
lymyillä tai teeskennellä.”

”Big Brotherin kaltaisissa ohjel-
missa ihmisen pyhyyttä käytetään 
halpahintaisen rahastamisen välinee-
nä. Ihmisen sisimmän suojelemisen 
sijasta kilpailijoita alistetaan ja latis-
tetaan kemiallisesti, fyysisesti, psyyk-
kisesti ja sosiaalipsykologisesti.”

Sukututkijat harmissaan
väestötietojen rajoittamisesta 
Sukututkijoita suu-
tuttaa. Seurakunnat 
haluavat varjella 
yksityisyyden suojaa. 

”E i ole tarkoitus vaikeuttaa su-
kututkijoiden työtä, mutta me 
suojelemme ihmisten yksityi-
syyttä.”

Kuopion seurakuntayhtymän keskusrekis-
terin johtaja Mika Pulkkinen muistuttaa, et-
tä rekisterinpitäjä on vastuussa henkilötie-
doista sekä yksityisyydensuojasta.

Seurakunnat ja keskusrekisterit antavat su-
kututkijoille vapaan pääsyn tutkimaan aino-
astaan sata vuotta vanhempia kirkonkirjoja.

”Huono päätös. Kyllä sadan vuoden rajan 
asettaminen laittaa sukututkimukselle pis-
teen”, sanoo Happosten sukuseuran puheen-
johtaja kuopiolainen Aki Happonen. 

”Mutta jos sukututkimus joudutaan kes-
kittämään 1800  -luvulle ja sitä edeltänee-

seen aikaan, tuloksia katselee vain pieni asi-
alle vihkiytyneiden joukko. Sukukokoukset 
joudutaan miettimään aivan uudella tavalla.” 
Happonen ennustaa, että myös sukukirjojen 
tuottaminen voi loppua kokonaan.

Kahdeksan vuoden talkootyön tulokse-
na syntyi ensimmäinen Happosten sukukirja. 
Toinen on alkutekijöissään. ”Nyt tullut rajoi-
tus taitaa laittaa sen lopullisesti jäihin.”

Kirkonkirjoissa myös  
arkaluonteisia tietoja
Laki väestötietojärjestelmästä tuli voimaan 
1.3. 2010. 

Asia väestötietojen luovuttamisesta on ker-
ran riitautettu Korkeimpaan hallinto-oikeu-
teen, mutta sen ratkaisu korostaa yksityiselä-
män ja henkilötietojen suojaa sukututkimusta 
tehdessä. Tietosuojavaltuutettu Reijo Aarnio 
on muistuttanut seurakuntia vahingonkorva-
usvelvollisuudesta, mikäli yksittäinen sukutuki-
ja saa haltuunsa arkaluonteisia tietoja. Vastuu 
on seurakunnilla, vaikka ne olisivat pyytäneet 
sukutukijalta vaitiolositoumuksen.

Johtaja Mika Pulkkisen mukaan sukutut-
kijat saavat sata vuotta nuoremmista kirkon-
kirjoista kirjallisena niitä tietoja, joihin lain 
mukaan on oikeus. Tämä tarkoittaa henki-
lön syntymäaikaa ja -paikkaa, ammattia se-
kä muuttotietoa, ja mahdollista kuolinaikaa. 
Vihkimisaika, puolison nimi sekä lasten nimet 
voidaan antaa tiedoksi, sen sijaan tiedot kas-
teesta, rippikoulusta ja konfirmaatiosta kuu-
luvat yksityisyyden suojan piiriin. 

Sukuselvityksen teettäminen seurakunnal-
la maksaa 33 euroa tunnilta. 

”Käytäntö työllistää seurakuntien työn-
tekijöitä aivan turhaan ja hidastaa muu-
toinkin aikaa vievää sukututkimusta”, sanoo 

Ruuskasen sukua 1970-luvun alusta alkaen 
tutkinut Markku Ruuskanen. 

Suvun tutkiminen on tullut suosituksi har-
rastukseksi. Näissä merkeissä Kuopion seura-
kuntien keskusrekisterin oven avaa muutama 
henkilö joka viikko.  Vuonna 2011 sukututki-
muksia tilattiin 213. 

Aki Happonen perustelee kiinnostustaan 
vanhan sananlaskun sanoin: ”Veri on vettä sa-
keampaa.” Kun vielä selkiää, kuka oli se sou-
taja, joka nälkävuosien jälkeen lähti parem-
man elämän perään, ollaan Happosen suvun 
alkujuurilla. 

LAHJA PYYKÖNEN

Aki Happo-
nen tutkii 
Happosen 
suvun vaiheita 
mikrofilmikor-
teilta. Vasem-
malla Kuopion 
seurakuntayh-
tymän kes-
kusrekisterin 
johtaja Mika 
Pulkkinen.
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Raamatulla päähän

N urmeksessa vaikutti 1950 - 1960 
-luvuilla pieni, tiukkahenkinen herä-
tysliike, kuittislaisuus. Sen johtohahmo 
oli Viljo Kuittinen, hänen oikea kätensä 
Mikko Pyykönen, isäni veli. 

Kuittislaiset eivät eronneet kirkosta, koska se oli 
heille Jumalan temppeli. Kirkossa he kävivät pari ker-
taa vuodessa ehtoollisella, ja poistuivat välittömästi 
ehtoollisen saatuaan. 

Kuittislaisuus julisti ankarasti pedon merkkejä ja 
kohta alkavaa antikristuksen aikaa. 

Säännöllisin väliajoin Mikko kävi kotonamme saar-
naamassa parannusta, ennen kaikkea äidilleen, mei-
dän mummolle. Tämä, hiljainen uskovainen, kaikessa 
Jumalaan luottava kansannainen itki itkun toisensa 
perään Raamatusta päähänsä saatuaan.

Vielä mummon ja isän hautajaissakin saimme kuit-
tislaisilta matkapassit helvettiin. Johtajan omalaatui-
seen persoonaan rakentunut liike kuoli vähitellen. 

Raamattu ei ole vain kirja, vaan tuhannen vuoden 
aikana syntynyt kirjasto, Biblia, kirkon uskon ja elä-
män ylin auktoriteetti.

Raamatun tarkoitus ei ole vahvistaa tuomion eikä 
pelon henkeä. Sen tulisi synnyttää vastaanottajassaan 
uskoa, toivoa ja rakkautta. Myös muille jaettavaksi. 
Raamatun ydin on vapaaksi tekevä evankeliumi.

Philipp Melanchton, Martti Lutherin apulainen ja 
reformaation kynämies kirjoittaa: ”Raamatussa on 
kaksi puolta, laki ja evankeliumi. Laki näyttää sairau-
den, evankeliumi osoittaa lääkkeen.”

Lukee kuin piru Raamattua. Kiusaus tulkita sanaa 
oman korvasyyhyn mukaan on viettelevä. Miten voi 

asettua sanan alle niin, 
että siinä kuulee Juma-
lan äänen? Vain lukemalla 
Raamattua uudestaan ja 
uudestaan. Nostamalla vai-
keille kohdille hattua.

Suomalainen tieteelli-
nen raamatuntutkimus on 
alansa huippua. Sitä ei pidä 
kavahtaa. Toivottavasti 
uusi piispa edeltäjänsä 

tapaan hoputtaa pappeja saarnaamaan Raamatusta ja 
korjaamaan yhä retuperällä olevaa seurakuntien raa-
mattuopetusta.

Voiko mikään olla haavoittavampaa kuin isku 
Jumalan sanalla, uskolla tai oikeassaolemisella? Suu-
rimmat synnit taidetaankin tehdä oikeaoppiseksi kuvi-
tellun hurskauden viitassa.

Mummo taisteli ristinsä kanssa loppuun asti. Hau-
tajaisten alkuun hän toivoi veisattavan:  ”Mä turvaan 
kurjuudessakin, sun sanas lupauksihin, ne totta ovat 
aina.”

Suurempaa kuin oman poikansa lyövät sanat, 
hänelle oli Raamattu. Sieltä löytyvässä lupauksessa 
Jumalan armosta hän riippui kiinni viimeiseen asti.

 ✚ Kuopion seurakuntien papit 
päivystävät seurakuntien toimis-
toissa edelleen yhtenä päivänä vii-
koissa. Parhaiten seurakuntien pa-
pit tavoittaa matkapuhelimesta. 
Perjantaisin pappien päivystystä 
ei toimituksista johtuen ole.

 ✚ Kuopion seurakuntayhty-
män keskusrekisteri ja hallintovi-
rasto ovat suljettuina perjantaina 
18.5. työntekijöitten koulutuspäi-
vän vuoksi. 

 ✚ Päivärannan kirkon urut se-
kä ehtoolliskalusto sijoitetaan 
Männistän vahaan kirkkoon. 
Muuta kirkon irtaimistoa tarjo-
taan yhtymän seurakunnille. Vii-
meinen messu Päivärannan kir-
kossa pidetään  kesäkuun 10. 
päivänä.

 ✚ Työterveyshuollon Ke-
la  -korvaushakemuksen ka-
toaminen tuotti Kuopion seu-
rakuntayhtymälle 22 000 euron 
menetyksen. Kirje oli kadonnut 
postitusvaiheessa, postissa tai vas-
taanottajalla. Kuopion seurakun-
tayhtymän kirkkoneuvosto päätti, 
ettei asiassa ryhdytä selvityksiin.

 ✚ Piispainkokouksen pääsih-
teerin virkaan esitetään piis-
painkokousen teologista sihteeri, 

teologian tohtori Jyri Komulais-
ta. Hän seuraisi virassa teol.tri Ja-
ri Jolkkosta, joka vihittiin Kuopion 
piispaksi 6.5.

 ✚ Yhteisvastuu 2013 auttaa syr-
jäytyneitä vanhuksia. Kotimaisena 

keräyskohteena on Kirkkopalve-
luiden Kehittämiskeskus Tyynelän 
toteuttama Etsivän vanhustyön 
projekti. Sen kohderyhmänä ovat 
heikoimmassa asemassa olevat yli 
65 –vuotiaat, jotka ovat jääneet 
yksin, eristätyneet tai syrjäyty-
neet. Projekti toteutetaan seura-
kuntien diakoniatyön kanssa et-
simällä heikko-osaisia vanhuksia. 
kansainvälisen diakonian esimerk-
kikohteena on Kambodza. 

 ✚ Kenttäpiispan virkaa ovat ha-
keneet hiippakuntasihteeri, tut-
kija Niko Huttunen, kirkkoherra 
Jukka Järvensivu, kenttärovas-
ti Jukka Lehto, kirkkoherra Mika 
Lehtola, kenttärovasti Jouni Par-
viainen, kirkkoherra Kalervo Salo 
ja kirkkoherra Pekka Särkiö. Kent-
täpiispa valitaan viiden vuoden 
määräajaksi. Kenttäpiispa Han-
nu Niskanen jää eläkkeelle syys-
kuun alusta.

 ✚ Kirkon Nuorisopäivät pide-
tään Tampereella 4.-6.5. Teemana 
on Yhden hinnalla. Päivät kutsu-
vat elämään kristittynä, kanta-
maan vastuuta lähimmäisestä ja 
luomakunnasta. Ristirock –kon-
sertissa Tampere Areenalla esiin-
tyy Juha Tapio. 

LAHJA PYYKÖNEN
lahja.pyykonen@evl.fi

”Raamatun 
ydin on vapaaksi 
tekevä 
evankeliumi.

pääkirjoitus

Hallitsematon häivähdys pyhästä 

”Kauhistuttavaa on,  
jos pyhästä pyritään 
tekemään kirkollisessa 
käytössämme jotakin 
kivaa ja kesytettyä tai  
söpöä”, parahtaa profes-
sori Jaana Hallamaa.

”Pyhä 
koskettaa meitä, 
paljastaa jotakin 
olemuksestaan ja 
tulee näkyväksi 
vain sellaisissa 
häivähdyksissä, 
jotka kykenemme 
kestämään.

”Käytössä ovat kaikki mahdolli-
set manipulointikeinot, jotka eivät 
ole rikollisia. Tai ovathan ne osittain 
rikollisia, mutta osallistujat ovat 
luopuneet kirjallisesti ihmisoikeuk-
sistaan. Tällainen ”tosi-tv” on pyhän 
pahoinpitelyä. Se on oire kulttuu-
rimme sairaudesta.”

”Hengellisessä perinteessä toisen 
ihmisen kasvoista etsitään Kristuk-
sen kasvoja, mutta tirkistelykulttuu-
rissa toinen ihminen on pelkkä peili, 
josta etsitään omia piirteitä. Ole-
massa olevaksi tullaan sitä kautta, 
että ollaan toisten näkyvillä.”

”Pyhyyden tunnon täysin kadot-
tanut tirkistelijä etsii elämätöntä 
elämäänsä sijaiskokemusten kaut-
ta. ”

Tirkistelijöiden edessä onnistu-
vaa odottaa Hallamaan mukaan 
hetkellinen sosiaalinen taivas ja mo-
kanneita kadotus.

”Heikoimpien lenkkien tuomari 
tai katsoja voi kuvitella käyttävänsä 
jumalan valtaa lymyillessään kame-
ran silmän takana.”

”Hän ei kuitenkaan tule aidosti 
osalliseksi toisten ihmisten elämän-
tilanteista, toisin kuin Jumala. Oikea 
Jumala tulee lihaksi ja osallistuu ih-
misten kärsimykseen”, huomauttaa 
Jaana Hallamaa.

Jumalallinen 
murtautuu tähän aikaan
Jaana Hallamaa suhtautuu penseäs-
ti pyhien kokemusten määrätietoi-
seen tavoitteluun.

”Pitäisikö pyhän kanssa nyt ol-
la niin kauheasti tekemisissä koko 
ajan, vaikka pitäisimme itseämme 
uskovaisina ihmisinä? Ei välttä-
mättä. Ei sitä kirkkautta kestä ih-
misen silmä. Pyhä on meille lii-
an väkevää ylisuurissa annoksissa 
nautittuna.”

”Pyhän elämyksiä ei voi kirkos-
sakaan tuottaa tietoisesti. Sellainen 
projekti muuttuu helposti tekopy-
hyydeksi. Tekopyhyys taas on tunk-
kaista ja umpioitunutta, ja se mä-
dättää itse asian.”

”Pelkäänpä pahoin, että pyhä 
katoaa kokonaan, jos kuvittelem-
me voivamme sörkkiä sitä liikaa. Jos 
pyrimme valjastamaan pyhän ko-
kemukset manipulatiiviseen käyt-
töömme, vaikkapa kirkollisten 
tilaisuuksien osallistujalukujen kau-
nistamiseksi, siinä on hirveä tekopy-
hyyden ja sielullisuuden vaara”, julis-
taa pastori Hallamaa.

Hän ei usko, että kulttuurimme 
pääsee konsanaan pyhästä ”vapaak-
si”, sillä pyhä ilmenee aina ihmisille 
niin kuin haluaa. Kulttuurimme pe-
rustavaa laatua oleva ongelma on 
kuitenkin se, että pyhää käsittelevää 
kieltä ei enää ymmärretä.

”Jumalallinen murtautuu joka ta-
pauksessa tähänkin aikaan. Ja nii-
den pyhien hetkien herkkyyttä, 
haurautta, haavoittuvuutta ja vilpit-
tömyyttä meidän tulisi suojella par-
haamme mukaan.”

JANNE VILLA
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Tämän vuoden Yhteisvastuu-
keräyksen kohteena ovat ylivel-
kaantuneet. 
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Siellä missä 
pippuri kasvaa

E lämme kirkkohistoriallisia aikoja. 
Globaali pohjoinen, eli Eurooppa ja 
Pohjois-Amerikka, on siirtynyt kris-
tinuskon periferiaan. 

Kristinuskon keskus on siirtynyt 
etelään, eli Latinalaiseen Amerikkaan ja Afrik-
kaan. Pohjoisen kirkot menettävät 6000 jäsentä 
joka päivä, samalla kun Afrikan kirkkoihin liit-
tyy 23 000 jäsentä päivittäin. Kristinuskon 
väestöllinen keskus on Afrikan Malissa ja siir-
tyy 50 metrin päivävauhtia kaakkoon - yhä kau-
emmas meistä siis. 

Etelän kirkot ovat elinvoimaisia, kasvavia ja 
väestöltään nuoria. Kristinuskon kannalta kaikki 
merkittävä tapahtuu siellä. Jo nyt 65 prosenttia  
maailman kristityistä tulee globaalista etelästä, 
ja vuonna 2025 enää 20 prosenttia  kristityistä 
tulee Euroopasta tai Pohjois-Amerikasta. Tämä 
on kristinuskon historian näkökulmasta luonnol-
lista kehitystä: ollak-
seen todella koko maa-
ilmaa varten, se ei voi 
jäädä vain yhden kult-
tuuripiirin omaisuu-
deksi.

Roomalaiskatoli-
nen kirkko on suu-
rin tunnustuskunta, 
mutta karismaattiset 
ryhmittymät kasvavat 
eniten.  Maailmassa 
on kymmeniätuhan-
sia kristillisiä kirk-
koja tai tunnustus-
kuntia, ja meidän poh-
joinen luterilaisuu-
temme edustaa häviä-
vän pientä marginaa-
lia tässä valtavassa 
virrassa. Etelän kasva-
vien kirkkojen päivänpolttavat kysymyset ovat 
jotakin aivan muuta kuin meidän. Kristinuskon 
kasvot ovat 30-vuotiaan afrikkalaisen yksin-
huoltajaäidin, jolla mahdollisesti on hi-virus. 

Millaisia ovat nämä etelän kasvavat kirkot? 
Ne ovat karismaattisia ja konservatiivisia 

mutta harvemmin fundamentalistisia. Tärkeää 
on se, miten uskoa harjoitetaan, mitä se vaikut-
taa arkipäiväisessä elämässä ja miten se aut-
taa ihmisiä. Raamattu on hyvin tärkeää, samoin 
parantaminen, healing. Jeesus on ennen kaikkea 
Parantaja. 

Uskon yhteisöllinen luonne on korostunut: 
se on meidän eikä vain minun. Luterilaiset teo-
logiopiskelijani Tumaini Yliopistossa Tansani-
assa pitivät itsestäänselvänä sitä, että papin on 
kyettävä karkottamaan pahoja henkiä ja rukoi-

lemaan sairaiden puolessa. 
Etelän kirkoilla on pulaa kou-

lutetuista työntekijöistä ja 
muista resursseista. Mutta kir-
kot ovat täpötäynnä ihmisiä. 

KATI KEMPPAINEN

Kirjoittaja on teologian 
tohtori, joka työsken-

telee Suomen Lähetys-
seuran kasvatus- 

sihteerinä Kuopion  
hiippakunnassa.

” ”Ete-
län kasvavat 
kirkot ovat 
karismaat-
tisia ja 
konservatii-
visia, mutta 
harvemmin 
fundamen-
talistisia.

kolumni

kirkon kulmilta

Kuopiolaisten 
hotellijohtajien 
mielestä Raamattu 
kuuluu hotelliin.

H
otellihuoneiden 
Raamatut nosti-
vat Jyväskylässä 
kohun, kun ke-
säkuussa avautu-
van Sokos Hotel 
Paviljongin joh-
to ilmoitti, et-

tei pyhiä kirjoja huolita hotelliin. Yleisön 
palaute sai kuitenkin majoitusliikkeen 
johtaja Hannu Nirkkosen pään käänty-
mään, ja Raamatut tulevat Paviljonkiin. 

Suomessa hotellien Raamatut, tai oi-
keammin Uudet Testamentit ovat Suo-
men Gideonien lahjoittamia. Nopean 
kyselyn mukaan ne löytyvät ainakin kai-
kista suurimmista Kuopion hotelleista. 
Joissakin majoitusliikkeis-
sä kirjan saa luettavak-
seen vastaanottotiskiltä, 
kuten hotelli Sokos Hotel 
Puijonsarvessa. Yleensä 
Uudet Testamentit pide-
tään hotellihuoneissa, ku-
ten Scandicissa.  

Scandicin Hotellijoh-
taja Liisa Vanhanen ih-
mettelee, haluttiinko Jy-
väskylässä mahdollisesti 
olla turhan uudenaikaisia. 
Raamattu on aina kuulu-
nut niiden hotellien va-
rustukseen, joissa hän on 
työskennellyt. 

Pyhän kirjan löytymi-
nen hotellihuoneessa ei 

ole Vanhasen mielestä keneltäkään pois. 
Hän ei ole 42 vuoden aikana kuullut ho-
tellivierailta Raamatuista juurikaan pa-
lautetta, mutta muistaa uraltaan erään 
kerran, jolloin asiakas ei löytänyt kirjaa 
huoneestaan. 

”Hän osoitti ryhdikkyyttä ja tuli ih-
meissään kysymään, miksi kirja puut-
tuu.”

Vappuna eläkkeelle jäävällä majoi-
tusalan konkarille kertyi hotelleista 42 
vuoden kokemus. Hän on myös käyn-
nistänyt monia uusia majoitusliikkeitä.   

”Ai, nyt tulivat Raamatut. Mihinkäs 
paikkaan nämä huoneissa laitetaan? Tä-
tä mietitään aina henkilökunnan kanssa 
uutta majoitusliikettä pystytettäessä.” 

Koraania ei ole kysytty
Asiakas saa Kuopion Scandicin vastaan-
otosta halutessaan luettavakseen myös 
Koraanin, juutalaisuuden Raamatun eli 
Tanakin ja Mormonien kirjan. Vanhasen 
mukaan niitä ei juuri kysytä muulloin 
kuin mielenkiinnosta tutustua muiden 

uskontokuntien kirjoi-
hin. Hänellä on tuntu-
ma, että osa yöpyjistä 
lukee omien uskonto-
jensa tekstejä tietoko-
neilta. 

Myös Jahtihovin 
johtaja Sakari Pekka-
sen mukaan Koraania 
ei vastaanotosta kysy-
tä, eikä muidenkaan us-
kontojen kirjallisuutta. 
Jos Uuden testamentin 
lisäksi muuta uskonnol-
lista kirjallisuutta Jahti-
hoviin tarjottaisiin, hän 
sijoittaisi kirjat vastaan-
ottoon, ei hotellihuo-
neisiin. Hänen mieles-

tään hotellin on oltava uskonnollisissa 
asioissa neutraali.

”Hotellihuone on monelle lepopaik-
ka, jossa on aikaa itselle. Se on myös 
rauhallinen tila, kun haluaa lukea Raa-
mattua, Pekkanen arvelee.”

Suomen Gideonien Kuopion Vel-
jespiirin puheenjohtaja Juha Kangas-
rääsiön mukaan yhdistys saa hotelli-
en Raamatuista jatkuvasti myönteistä 
palautetta. Yöpöydän laatikosta löyty-
nyt Uusi Testamentti on avannut monil-

Hotellin Raamatusta
voi tulla hengenpelastaja

Otto Korhonen ja Alvar Aalto
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H än on Otto Korhonen, Turussa yli sata vuotta toi-
mineen Huonekalutehdas Korhosen perustaja ja 
Alvar Aallon yhteistyökumppani.

Kuva on otettu Kuopiossa vuonna 1906, jol-
loin Korhonen oli 22 –vuotias. Hän työskenteli täällä Itkon-
niemellä sijainneessa Puuseppätehtaassa, jonka kauppaneu-
vos Gust. Raninin poika P.E. Ranin oli perustanut vuonna 
1899.

Samoihin aikoihin Otto Korhonen oli siirtynyt tänne 
puusepän oppiin Rautalammilta kotonaan Kärkkäälän Pu-
rolasta.

P.E. Raninin vuonna 1906 tapahtuneen kuoleman jäl-
keen tehdas siirtyi turkulaisen N. Bomanin omistukseen. Ot-
to Korhonen työskenteli Bomanilla vuoteen 1910, jolloin hän 
yhdessä muutamien kuopiolaisten ja turkulaisten ammatti-
toverien kanssa osti Turusta puuseppien osuuskunnan enti-
sen verstaan, muutti sinne ja perusti perheen.

Turussa työ käynnistyi Kuopion puuseppätehtaasta tut-
tujen ovien ja ikkunoiden sekä aikansa tyyli-ihanteita edus-
tavien huonekalujen valmistuksella.

Vähitellen tehdas sai merkittäviä tilauksia niin Kultaran-
taan kuin arkkipiispan virkataloonkin.

Verstas sai tehdäkseen myös Crichton-Vulkanin telakal-
la rakennettujen panssarilaiva Ilmarisen ja Väinämöisen, sa-
moin kuin kahden sukellusveneen, Vetehisen ja Vesihiiden 
sisustustyöt.

Mutta kaikkein tunnetuin Otto Korhonen on 1920 -luvul-
la alkaneesta yhteistyöstään Alvar Aallon kanssa. Heidän en-
simmäinen työnsä oli Aallon suunnitteleman Paimion pa-
rantolan kalusteiden suunnittelu ja toteutus.

Työ jatkui Viipurin kirjastossa ja Aallon kaikissa myöhem-
missä kohteissa ja jatkuu yhä seuraavien sukupolvien toi-
mesta.

Kuopion puusepällä uransa aloittanut Otto Korhonen 
ja hänen Turkuun perustamansa tehdas tunnetaan tänään 
modernin suomalaisen huonekalutuotannon edelläkävijänä.

HELENA RIEKKI

Otto Korhonen Kuopiossa vuonna 1906.

”Yöpöydän 
laatikosta 
löytynyt 
Raamattu 
on avannut 
tiukassa tilan-
teessa toivon 
näkökulman.
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Kovaa ääntä heikkojen puolesta

V altakunnalliset kirkkopäivät ovat tulossa 
Kuopioon keväällä 2013. Kirkkopalveluiden 
kehitysjohtajana on juuri aloittanut 17 vuot-
ta mainos- ja markkinointimaailmassa se-

kä muotinäytösten tuottajana työskennellyt Jari Kupi-
ainen.

Millainen on sinun kirkkosi?

”Tärkeintä on ajatus toivosta. Kirkon tulee pitää kovaa 
ääntä hyvyyden, rakkauden ja heikon puoles-
ta.  Minua puhuttelee ajatus keskeneräi-
syydestä ja inhimillisyydestä. Kirkkoni 
on perusta, tie, jonka varrella kohtaan 
elämän. Se on täynnä inhimillisyyttä. 
Jees, jees –kirkko se tuskin on.” 

Mitä kirkossa tuuletat?

”Kristittyjen jähmeyttä ja arkuut-
ta voisi tuulettaa urakalla, samoin 
kuin kirkon rakenteita. Kirkon tulisi ol-
la maukas, värikäs, iloinen, avoin ja en-
nakkoluuloton, edelläkävijä ja haas-
taja.  Kaipaan kirkossa rohkeutta ja 
kykyä olla tavallisen ihmisen 
kirkko, arjessa ja juhlassa.”

Mitä kyselet?

”Kohtaako kirkko ar-
jessa suomalaisen 
normi-ihmisen? 
Miksi nuoret häipy-
vät kirkosta aikui-
suudessa? Hengit-
tääkö suomalainen 

luterilaisuutta? Onko suomalainen valmis antamaan kir-
kolle itsestään? Kohtaammeko samassa kirkossa eri-
laisuuden, hyväksyen ja dialogissa? Kirkossa on korkea 
katto ja seinät leveällä, mutta onko samalla kadonnut jo-
takin?”

Kirkon vahvuus ja heikkous?

”Kirkon vahvuudet ovat mahdollisuudessa keskustel-
la tämän päivän ihmisen ja yhteiskunnan kanssa käyt-
täen kirkon ääntä. Suomalaisten enemmistön kannatus 

on hiljaisessa kristillisyydessä ja hyvissä toiminta-
muodoissa. Heikkoudet ovat näissä samoissa 

teemoissa.  Uskallammeko ottaa riskejä, ko-
keilla ja haastaa? Uskallammeko antaa vas-
tuuta ja tilaa vapaaehtoisille? Olemmeko 

kiinni tämän päivän teemoissa?”

Kirkkopäivät ovat tulossa Kuopioon ke-
väällä 2013. Mitä näemme ja kuulemme?

”Luvassa on ennakkoluulotonta kokeilua ja 
riskinottoa. Haluamme avata ovet 

kohtaamiseen. Elävä kirkonmäki 
avautuu yleisölle. Kirkkopäivät 

näkyvät kaupunkikuvassa.”

LAHJA PYYKÖNEN

mitä mielessä?

 

 
 

Kotitalousvähennys 45% 

p. 040 5844 045 

Tietokoneapu 
 

www.orden.fi 
Tietoturva, ym. 

PERHEOIKEUDEN LAKIASIAT 
esim. avioehto, testamentti, perunkirjoitus 

alkaen 300 e + kulut + alv 23 %

Asianajotoimisto Kalevi Pitkänen Oy
Puistokatu 6, 70110 Kuopio 

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

ASIANAJOTOIMISTO  
KOLARI&CO.OY

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

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

www.kolari-co.fi

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

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

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

www.antinpihajakiinteistoapu.fi

Tila-Auto OyTila-Auto Oy
Kuopion

• turistibussit 32 ja 50 matkustajalle
• pikkubussit
• invataksit

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

017 369 0700
Ahertajankatu 3, 78850 Varkaus 

p. 017 369 0700

Liipasintie 2 (Saarijärven B-alueella) KUOPIO

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

HammaslaboratorioDentoTeam
Hammaslääkärit Hyvä Hammas Oy

Puree Paremmin.

Vuorikatu 36, 70100 Kuopio
 

Erikoishammasteknikko
Satu Koskela

p. 017 265 4400

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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le majoittuneille tiukoissa tilanteissa 
toivon näköalan. Onpa kirja pelas-
tanut ihmishenkiäkin. 

 ”On tosiasia, että toisinaan ho-
tellihuoneissa yöpyy epätoivoisia 
ihmisiä. Raamatun lukeminen on 
osoittautunut joillekin viimeiseksi 
oljenkorreksi, johon tarttua”, toteaa 
Kangasrääsiö.

Joskus Raamattu tekee lukijaan 
niin voimakkaan vaikutuksen, että 
kirja lähtee matkalaukussa hotelli-

vieraan mukaan. Joitakin voroja asia 
jää vaivaamaan, ja silloin he kysyvät 
Gideoneilta, voivatko maksaa kirjas-
ta. Yhdistys kuitenkin huolehtii kir-
jakannasta, ja toimittaa hotelleihin 
jatkuvasti uusia Raamattuja varas-
tettujen tilalle. 

Gideonit ovat toimittaneet py-
hiä kirjoja suomalaisiin majoitusliik-
keisiin jo vuodesta 1946. Yhdistys 
lahjoittaa niitä myös motelleihin, 
varusmiehille ja sairaaloihin. Varat 

kerätään muun muassa evankelis-
luterilaisen kirkon seurakuntien ko-
lehdeista.

PIRJO TIIHONEN

”Raamattu on aina kuulunut 
niihin hotelleihin, joissa olen 
työskennellyt”, sanoo vappuna 
eläkkeelle jäävä hotellinjohtaja 
Liisa Vanhanen.
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Kristitty ja kulttuuri
Kansainvälinen raamatunopetusti-
laisuus ”Kristitty perhe ja kulttuuri” lau-
antaina 5.5. Petosen seurakuntatalolla klo 
14.30 aloittaa lähetysviikonlopun Kallave-
dellä. Klo 15.15 ruokailu ja klo 16 Kansain-
välinen messu. Sunnuntaina 6.5. Karttulan 
kirkossa klo 10 Lähetyspyhän messu, jonka 
jälkeen lähetyslounas ja -tilaisuus seurakun-
takodissa. Lähetysviikonlopussa muka-
na TT Kati Kemppainen Suomen Lähetys-
seurasta.

Kastemessut  
Kuopioon
On häämessut ja rakennusmessut. 
Mutta miten olisi kastemessut? Tule 
ideoimaan kastemessuja Kuopioon.  Tapaa-
misiin Mummon mökissä keskiviikkona 9.5. 
klo 17.30. Lisätietoja Tuija Soinilta puh. 040 
4848 543 tai tuija.soini@evl.fi.

Safariseikkailu  
Neulamäessä
Perheiden safariseikkailu Neulamäen 
kirkolla 6.5. klo 15. Leikkimielinen rastikil-
pailu, yllätyspalkintoja. Afrikkalaisia rytme-
jä Popo Salami, kasvomaalausta, Fat Cake 
-kahvila (vapaaehtoinen maksu), grillimak-
karaa (1 €/makkara ja mehu), narunvetoa 
(0,50 €/veto). Klo 16 kirkkohetki. Päivän 
tuotto Botswanan työn tukemiseen. 

Pilvi, jossa 
aurinko pesii
Runoilta Pyhän Johanneksen kirkos-
sa perjantaina 4.5. klo 18. Matti Kaarlejärvi 
esittää Niilo Rauhalan runoja. Niilo Rauha-
lan runojen ja Ulla Remeksen maalausten 
taidekirjan julkistamisjuhla.

Sotaorvoille ja 
kaatuneiden omaisille
Messu Pyhän Johanneksen kirkossa sunnun-
taina 6.5. klo 10. Saarna Reijo Virolainen, li-
turgia Lauri Paatero, kanttorina Riitta Ma-
tilainen. Lapsikuoro. Kuopion kaatuneiden 
omaisten ja sotaorpojen kirkkopyhä. Tarjoilu.

Äitienpäivänä
 ✚ Gospelmessu Alavan kirkossa klo 10. 
Äitienpäivän kakkukahvit. 

 ✚ Jumalanpalvelus Riistaveden seu-
rakuntatalossa klo 10. Satu Väätäinen. 
Kakkukahvit ja äitien kukitus. Mukana 
miesten ruokapiiriläiset.

 ✚ Äitienpäivälounas Tuusniemen seu-
rakuntatalossa klo 11.30–13.30 
messun jälkeen. Täytet-
ty lihamureke, peru-
nat, kasvissekoitus, 
salaatteja, juusto-
tarjotin, kakkukah-
vit. Aikuiset 12 €, 

7–12-vuotiaat 6 € ja alle 7-vuotiaat ilmai-
seksi. Tuotto lähetystyölle.

 ✚ Messu Särkiniemen seurakuntatalossa 
klo 13. Äitienpäivän kakkukahvit.

 ✚ Äitienpäiväjuhla Muuruveden seura-
kuntatalolla klo 14. Muuruveden Mies-
laulajat.

 ✚ Konsertti äidille ja isoäidille Peto-
sen seurakuntatalolla klo 16. Äitien ku-
kitus, kakkuarpajaiset. Lapsiparkki. Lap-
sikuoro ja nuorten lauluryhmä, Tuulia 
Tanila, viulu. 

 ✚ Äitienpäiväkonsertti Karttulan seu-
rakuntakodissa klo 15. Reijo Ikonen, Ul-
la-Stina Ikonen, harppu ja Ulla Lampela, 
sello, Anne Keränen.

Retket ja  
matkat

 ✚ Rovastikunnallinen matka Lähe-
tysjuhlille Haminaan 8.-10.6. Lähtö pe 
8.6. klo 9 Maljalahdenkadulta ja paluu 
su 10.6. Matka ja majoitus 150 €, pelkkä 
bussimaksu 70 €. Ilmoittautumiset puh. 
040 4848 439.

 ✚ Männistön seurakunnan matka 
Ilomantsiin la 16.6. Lähtö klo 8 Pyhän 
Johanneksen kirkolta. Tutustuminen or-
todoksiseen kirkkoon, lounas hotelli 
Pääskynpesässä, Runonlaulajan Pirtti ja 
kanteletuokio. Opastettu kierros Möh-
kön Ruukkimuseossa. Paluu Kuopioon 
klo 20.50. Mukana Lauri Paatero. Ilmoit-
tautumiset arkisin klo 9-17 puh. 017 368 
6800. Hinta 30 € maksetaan matkan ai-
kana.

 ✚ Herättäjäjuhlamatka Isokyröön 6.-
8.7. Lähtö pe 6.7. klo 9.15 Puijon kirkol-
ta ja Maljalahdenkadulta klo 9.30. Pa-
luu sunnuntaina päätösseurojen jälkeen. 
Majoittuminen Härmän kuntokeskuk-
sessa 110 € henk./2 vrk/2hh. Bussikulje-
tus 60 € meno/paluu. Majoitus ja kulje-
tus yht. 170 €. Sitovat ilmoittautumiset 
30.5. mennessä puh. 017 158 111 tai 050 
5691 302/Pöyhönen.

 ✚ Seurakuntalaisten retki Muuru-
vedeltä Lapinlahdelle torstaina 24.5. 

klo 8-18. Aamukahvit Ateljee Galle-
ria Luovassa Puussa, kotiruokalou-
nas ja päiväkahvit Väärnin pappilassa. 
Yhteistä ohjelmaa. Ilmoittautumi-
set Satulle 16.5. mennessä puh. 040 
488 8613.

kirkkojakoti@evl.fi

”Ah, kuinka kevät hohtaa
ja kukkii, tuoksuu maa.
Näin Luoja meidät kohtaa
ja hyvyys valloittaa.”

 ✚ Valtakunnallisten Poliisimusiik-
kipäivien kirkkokonsertti Tuomio-
kirkossa torstaina 3.5. klo 18. Konsertis-
sa esiintyvät Pohjois-Savon Poliisilaulajat, 
Helsingin Poliisilaulajat, Tampereen Polii-
silaulajat, Oulun Poliisilaulajat, Porin Polii-
silaulajat, Etelä-Pohjanmaan Poliisilaulajat, 
Turun Poliisilaulajat, Helsingin Naispolii-
silaulajat, Turun Naispoliisilaulajat ja Hel-
singin Poliisisoittokunta. Käsiohjelma 5 €, 
tuotto Yhteisvastuulle.

 ✚ ”Soi, kiitos soi” Annikki Häkkisen 
syntymäpäiväkonsertti Puijon kir-
kossa lauantaina 5.5. klo 16. Baritoni Vikke 
Häkkinen, säestäjänä Jussi Mattila. Kolehti 
Puijon seurakunnan lähetystyölle, Naisten 
Pankin Kuopion aluesolulle ja Pisara meres-
sä –piirille. Kahvitarjoilu.

 ✚ Kuopion kamarimusiikkiseuran 
konsertti Kevätaurinko sunnuntaina 6.5. 
klo 18 Männistön Vanhassa kirkossa. Mar-
jatta Airas ja Tramonto-kvartetti, Jousi-
soittajat Sanna Havelinen, Soila Häkkinen, 
Maini Mönkkönen, Heidi Miettunen ja Ju-
ha-Pekka Tikkanen sekä puhaltajat Rauno 
Tikkanen, Seppo Parkkinen ja Kalle Lampi. 
Käsiohjelmat 15 € kirkon ovelta klo 17.15 al-
kaen, opiskelijat 2 €.

 ✚ Puhallinmusiikkia Tuomiokirkon 
tornista. Perjantaina 11.5. klo 14 kajah-
taa kirkon tornista kahdeksan trumpetistin 
soittamana kymmenkunta tuttua virsime-
lodiaa.  Soittajina ovat Kuopion musiikin-
ystävien musiikkiopiston, Kuopion konser-
vatorion ja Haapaniemen nuorisomusiikin 
trumpetisteja Harri Ulmasen johdolla.

 ✚ ”Kuolemasta elämään” -kuorokon-
sertti Tuomiokirkossa tiistaina 15.5. klo 19. 
Kallan kamarikuoro ja orkesteri, Kuopion 
yliopiston kamarikuoro sekä Kuopion tuo-
miokirkon psalmikuoro. Requiemissa solis-
teina mezzosopraano Marjatta Airas ja ba-
ritoni Joose Vähäsöyrinki. Konsertin johtaa 
Anna Kosola.

 ✚ Cantate-jumalanpalvelus Tuusniemen 
kirkossa sunnuntaina 6.5. klo 10. Uwe Mä-
kinen, Taru Parviainen.

 ✚ Kevätlaulajaiset Riistaveden kirkossa 
sunnuntaina 6.5. klo 19. 

 ✚ Kauneimmat kevätlaulut Kaavin kir-
kossa sunnuntaina 13.5. klo 18.30.

 ✚ Toivevirret Mummon mökissä keskiviik-
kona 16.5. klo 13.

 ✚ Kauneimmat kevätlaulut helators-
taina Säyneisen kirkossa torstaina 17.5. klo 
19. Kirkkokuoro. 

 ✚ Kevätlaulajaiset Tuusniemen seura-
kuntatalossa torstaina 10.5. klo 18. Kirk-
kokuoro ja Tuustytöt. Suvivirsikampanjalla 
kerätään varoja koulujen jälleenrakentami-
seksi Haitiin Kirkon ulkomaanavun kautta. 
Tule laulamaan ja tekemään hyvää. www.
suvivirsi.fi.

Urkutyöpajoista konsertiksi Siilinjärven 
kirkossa perjantaina 11.5. klo 19. Siilinjärven seu-
rakunnan ja musiikkiopiston yhteistyönä syn-
tyneessä urkukonsertissa esiintyvät ala- ja ylä-
kouluikäiset pianonsoitto-oppilaat, jotka ovat 
työpajassa valmistaneet kappaleitaan uruille.

tapahtuuKevätlaulut 

Kuopion kamarimusiikkiseuran kon-
sertti Kevätaurinko sunnuntaina 6.5. 
klo 18 Männistön Vanhassa kirkossa.
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Jazzmuusikko, saksofonisti Esa 
Pietilä konsertoi sunnuntaina 6.5. 
klo 18 Alavan kirkossa. Luvassa on 
improvisaatiokonsertti. Käytössä on 
saksofonin koko äänen sävyjen kirjo.

Kasteen sakramentissa Jumala kutsuu jokaisen nimeltä omakseen. Tarvitaanko häämessujen lisäksi myös kastemes-
suja, Kuopiossa kysytään.
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Suvivirsikampanjalla kerätään varo-
ja Haitiin Tuusniemen seurakuntata-
lossa torstaina 10.5. klo 18.
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 ✚ Galleria G 12, Kaisu Sirviö: Kivilitografioita 
21.4.–11.5. 

 ✚ Galleria Carree, Outi Kuma: Monimaailmai-
nen läsnäolo / Multiversal Presence. Maalauk-
sia päiväntasaajan molemmin puolin 6.5. asti; 
Jari Järnström: maalauksia Valosta ja pimeydes-
tä 9.–27.5.

 ✚ Kuopion pääkirjaston ala-aula: Pauli 
Malmisalon öljyvärimaalauksia 5.5. asti.

 ✚ VB-valokuvakeskus (Kuninkaank.14–16): 
Joakim Eskildsen: The Roma Journeys 14.4.–20.5. 

 ✚ Kuopion museo (Kauppak. 23): Skeittarit 
museossa, pienoisnäyttely 19.1.–9.9. (3. krs);

 ✚ Vaatteet varoja myöten. Pohjoissavolaista 
pukeutumista 1800-luvulla 31.1.2013 saakka.

 ✚ Kuopion taidemuseo (Kauppak. 35), Noo-
ra ja Kimmo Schroderus: Maailma; Prinsessa ja 
valtakunta 20.5. asti; Kuvataidekriitikko Hannu 
Castrén johdattaa Maailman saloihin Kuopion 
taidemuseossa 29.4. klo 14.

 ✚ Korttelimuseo, Näyttelysali (Kirkkok. 
22): Kummitustarinoita, Tuire Kurikan kuvia ja 
pohjoissavolaisia tarinoita 6.5. asti.

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

 ✚ Kuopion Musiikkikeskus: Valtakunnalliset 
poliisimusiikkipäivät 4.5. klo 18.

 ✚ Haapaniemen koulun kevätkonsertti 7.5. 
klo 18.

 ✚ Ritmo Animale – Eläimellisiä riimejä ”Lasten 
lattarit” Valohallissa 10.5. klo 17 ja Konsertti klo 
18 konserttisalissa.

 ✚ Romantiikkaa ja tunteita: Konsertti kehi-
tysvammaisille 16.5. klo 9.30.

 ✚ Kuopion Kaupunginteatteri, suuri näyt-
tämö: Pekka Töpöhäntä 2.5. klo 10 ja 13; 3.5. klo 
12 ja 18.30.

 ✚ Kalenteritytöt 4.5. klo 19; Katrina 5.5. klo 14.
 ✚ KOM-teatterin vierailuesitys: Totta 7.5. klo 

19 ja 8.5. klo 12.
 ✚ Studio: S.O.S. 3.5. klo19.15 ja 9.5. klo 12.15; 10.5. 

klo 19.15; 12.5. klo 14.15 ja 16.5 klo 19.15.
 ✚ Jessikan pentu 5. ja 11.5. klo 19.15 
 ✚ Remonttijengi 5. ja 11.5. klo 19.
 ✚ Aula: Rakkaudesta lauluun 9.5. klo 19.
 ✚ Suuri näyttämö: Pekka Töpöhäntä 2.5. klo 

10 ja 13; 3.5. klo 12 ja 18.30.
 ✚ Kuvakukko: The Royal Opera: Cosi Fan Tut-

te 7.5. klo 18.
 ✚ Hopeatähti: Tintin seikkailut. Yksisarvisen sa-

laisuus, 2D-versio (K11) 8.5. klo 13. Steven Spiel-
berg herättää henkiin Hergén sarjakuvahahmot.

 ✚ Finnkino: Wagnerin Ring-tetralogian Metro-
politan-oopperan Reininkulta 9.5. klo 18 ja Val-
kyyria 14.5. klo 18.

 ✚ Tukholman olympialaisista on 100 vuot-
ta 5.5. Kunniakäynti Hannes Kolehmaisen pat-
saalla klo 10.30 ja klo 11.15 FT Jouko Kokkosen 
yleisöluento Kuopion museon kokoussalissa.

 ✚ Sotku: Nyt se on sidottu, esittelyssä esikois-
kirjailija Saija Nissisen novellikokoelma ja sen 
jälkeen kaksi tanssiaiheista lyhytelokuvaa  
10.5. klo 17.

toukovinkit

Kuvataiteen maisteri, taidemaalari 
Jari Järnströmin keskeisin aihe on 
ihminen, erityisesti mies. Järnströmin 
maalauksia on esillä Galleria Carreessa 
27.5. asti. Kuvassa Luontoyhteys.

Eino Sormusen 
vihkiäisissä kirkko 
oli maalaisia täynnä. 
Olavi Kares pukeu-
tui mustaan.

E nsi sunnuntaina piispaksi vihittä-
vällä teologian tohtori Jari Jolk-
kosella on ollut värikkäitä edel-
täjiä.

Piispa Eino Sormusen vihkiäi-
set vuonna 1939 olivat kansanjuhla. Kirkon-
mäki oli täynnä maalaisia eväineen. 

Sormunen istui koko vihkitoimituksen 
ajan alttarikaiteen ulkopuolella. Hän nou-
si vain silloin kun hän vannoi 
virkavalan ja kaapu ja risti lai-
tettiin hänen päälleen. Juh-
lapäivällisen Sormunen kus-
tansi itse, mutta ruoka loppui 
kesken. 

Olavi Kares vihittiin pi-
kimustassa kaavussa. Kares 
käytti vain piispanristiä.  

Kun Paavo Kortekan-
gas vihittiin piispaksi, kirkko 
oli niin täynnä, että poliisi ei 
enää päästänyt ketään sisälle. 
Kunniavieraana oli tasavallan 
presidentti Urho Kekkonen.

”Tulukee ens pyhänä, silloin tänne soppii”, 
Kuopion poliisi sanoi kirkkoon pyrkiville. 

”Vartijan paikka on ylhäällä muurilla”, 
arkkipiispa John Vikström sanoi vihkiessään 
Wille Riekkisen virkaan marraskuussa  1996. 
”Hänen tehtävänsä on tarkkailla maastoa ja 

puhaltaa pasuunaan. Mutta ei vain varoittaa 
vaaroista, vaan myös ensimmäisen valosä-
teen kajastaessa ilmoittaa, että yö väistyy ja 
päivä valkenee.”

Piispa Matti Sihvosen lähtösaarna Kuo-
pion tuomiokirkossa lokakuussa samana 
vuonna on ajankohtainen tänäänkin. 

”Piispan ja kirkon valta on sananvaltaa. 
Voimme puhua, julistaa ja muistuttaa.” 

Sauvassa jakarandaa,  
kultaa ja hopeaa
Piispan viralla on katsottu olevan katkeama-
ton yhteys apostoleihin. Tämä välittyy vihki-
misessä kättenpäälle panemisen kautta. 

Ensi sunnuntain piispanvihkimyksessä 
kannattaa tarkkailla myös viran merkkejä. 
Ne puetaan sen jälkeen kun piispaksi vihittä-
vä on vastannut kolme kertaa: tahdon. 

Teologian tohtori Ja-
ri Jolkkoselle puetaan pääl-
le Wille Riekkiselle vuon-
na 2000 valmistettu sininen 
kaapu. Sen selkäosan kuvi-
oista muodostuu kala, yksi 
kristinuskon ensimmäisistä 
vertauskuvista.

Kaikki piispat eivät ole 
halunneet käyttää hiippaa. 
Harvoin se nähtiin Wille 
Riekkisenkään päässä. Vihki-
mysseremoniassa hiippa kui-
tenkin asetellaan uuden piis-
pan päähän.

Sekä kaavun että hiipan on suunnitellut 
kuopiolainen Hanna Korvela Design. Sinisä-
vyjen toivotaan synnyttävän mielikuvia tai-
vaasta, ilmasta ja vedestä.

Piispansauva ei ole mikä tahansa paimen-
sauva. Sauvanvarsi on punaisenruskeaa jaka-

randaa, sauvan käyrä osa runsaasti koristel-
tua hopeaa. Kädensijaa eristävät pallot ovat 
kullattuja. 

Läheltä tutkien paimensauvan kyljessä on 
latinan kielellä kaksi raamatunkohtaa, joita 
toisistaan erottamassa ovat jaspiskivet.

Kuopion hiippakunnan seurakunnat 
hankkivat piispanristin vuonna 1939. Ensim-
mäisenä sitä kantoi uudelleen perustetun 
hiippakunnan ensimmäinen piispa Eino Sor-
munen.

Piispanvihkimysjuhlaan on kutsuttu 
edustajat kaikista Kuopion hiippakunnan 
seurakunnista. Kutsuvieraita on noin 400. 
Heille on Tuomiokirkosta varattu kirkon etu-
osa. 

Virkaanvihkimyksen toimittaa arkkipiis-
pa Kari Mäkinen. Vihkimysjuhlaan osallis-
tuvat arkkipiispa Anders Pöder Virosta, piis-
pa Hans Stiglund Ruotsista, piispa Per Oskar 
Skolaas Norjasta, piispa Niels Henrik Arendt 
Tanskasta, piispa Karl Sigurbjönsson Islannis-
ta, piispa Stephen Platten Englannista, piis-
pa Tamás Fabiny Unkarista sekä piispa Aar-
re Kuukauppi Venäjältä. Katolisen kirkon 
edustajan juhlaan osallistuu Msgr. Dr. Mat-
hias Turk.

Tasavallan presidentti Sauli Niinistö ei 
osallistu juhlaan. 

LAHJA PYYKÖNEN

Messu ja teologian tohtori Jari Jolkkosen vir-
kaan vihkiminen Kuopion tuomiokirkossa 
sunnuntaina 6.5. klo 10. Messu televisioidaan 
ja radioidaan. Kirkkoon pyydetään saapu-
maan viimeistään klo 9.45.

Kirkkokahvit Snellmanin koululla (Maaher-
rankatu 13). Piispa Jari Jolkkosen tervehdys. 
Laulavat Liperit esiintyvät.

Piispansauva oli Kuopion hiippakunnan seurakuntien lahja 60 -vuotta täyttäneelle piispa Eino Sormuselle. Sauvan on 
suunnitellut taiteilija Väinö Lätti.

Tulukee ens pyhänä, 
sillon tänne soppii

”Piispan 
viralla katso-
taan olevan 
katkeamaton 
yhteys 
apostoleihin.  
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Alaviitteitä, selityksiä ja 
merkintöjä. Raamattu on 
papille suuri aarre. 

”R aamattua kannattaa lukea päivittäin ja järjestykses-
sä rukoillen. Vaikka jaetta tai sanaa kerrallaan poh-
tien. Alaviittaukset muihin kohtiin on hyvä käydä 

läpi. Paras on selittää Raamattua Raamatulla.”
”Olen Lutherin kannalla siinä, mitä tehdä, kun en ymmär-

rä jotain. Nostan silloin hattua ja menen ohi”, Siilinjärven seu-
rakuntapastori Matti Hoffrén kuvailee. ”Yhtenä päivänä ehkä 
ymmärtää yhden kohdan, toisena toisen. ”

Hoffrénin oma Pyhä kirja, käännös vuodelta 1992, on lue-
tun näköinen.  ”En osaa vaihtaa uuteenkaan, kun tätä on tot-
tunut lukemaan. Minulla on näkömuisti ja saan etsittyä tästä 
vanhasta Raamatusta nopeasti tarvittavan kohdan”, Hoffrén 
kertoo. 

Sivuilta löytyy lyijykynällä tehtyjä merkintöjä, alaviitteitä 
ja selityksiä. Alleviivauksiakin on.  ”Raamattu on kirkon suuri 
aarre. Jos sitä ei olisi, ei olisi kristinuskoakaan.”

Lukuja oven suussa
Matti Hoffrénin kiinnostus seemiläisiin eli Lähi-idän kanso-
jen kulttuureihin ja Raamatun alkukieliin syntyi jo kouluiässä. 
Aapeli Saarisalon kirjat innoittivat lisätutkimuksiin ja heprean 
opiskelu alkoi heti rippikoulun jälkeen.

Hoffrén kertoo psalmeista, Vanhan Testamentin ehkä tun-
netuimmasta kirjasta, joka yhdistää juutalaisia ja kristittyjä.  

”Jumalanpalvelusuudistuksen myötä psalmeja käytetään 
enemmän meilläkin kirkollisissa toimituksissa. Tämä tapa on 
perua juutalaisten temppelijumalanpalveluksesta.”

Hepreaksi psalmit ovat Tehilim, joka tarkoittaa kiitosvirsiä 
ja kreikan sana Psalmoi tarkoittaa näppäilen säestettäviä. Psal-
mit on tallennettu kirjallisesti vasta 500-luvulla eKr. ja lopulli-
sesti koottu noin vuonna 175 eKr.

Hoffrén kertoo, että kirjoitusmateriaalit olivat Jeesuksen ai-
kaan kalliita. Harvalla oli varaa hankkia omia kirjakääröjä, ku-
ten Paavalilla. Siksi tekstejä opeteltiin ulkoa. 

”Ulkoa oppiminen oli helpompaa kuin nykyisin, sillä psal-
mit kuten muutkin Raamatuntekstit resitoitiin eli luettiin lau-
laen. Lukutaidottomatkin oppivat jo lapsena ulkoa keskeisim-
mät kirjoitukset.” 

Juutalaisuudessa Jumalan sana kulkee aina mukana. Tänä-
kin päivänä juutalaisen kodin oven suussa on kotelo, jossa on 
muun muassa uskontunnustus ja lukuja Toorasta. 

Seemiläisessä kulttuurissa ja kielessä Jumalan sanaa tutki-
taan sydämessä. Jokainen Raamatun sana ja kirjain sisältää vii-
sauden. 

Juutalaisia kannustettiin ulkoa opettelemiseen senkin uhal-
la, ettei hän heti ymmärtänyt, mitä tekstissä sanottiin. Hän jäi 
odottamaan sanan avautumista. 

HANNA KARKKONEN

Yhtenä päivänä ymmärrän yhden kohdan,  
toisena toisen. Raamattua kannattaa  
lukea päivittäin, rukoillen.  

H
eli Pelko-
nen kaive-
lee ruskean 
pienikokoi-
sen Raamat-
tunsa esiin. 
Hän kertoo 
sen olevan 

varastettu.
”Muutin pois kotoa 16-vuotiaa-

na ja huomasin vasta äskettäin, että 
olen tainnut ottaa isosiskoni mum-
molta saaman Raamatun.”  

Takaosan muistiinpanosivut ovat 
poissa. Heli muistelee käärineensä 
niistä sätkäpapereita.

”Hylkäsin teini-iässä uskonnol-
liset piirit siksi, etten ymmärtänyt 
rakkautta ja tuomitsemista. Muutto 
pois kotoa lukioon toiselle paikka-

“Jokainen Raamatun sana ja kirjain sisältää viisau-
den”, sanoo Matti Hoffrén.

Omaperäistä  
ja virkistävää 
Kuopiolaiset Riitta Pääskynen ja 
Heli Pelkonen ovat löytäneet kiin-
nostavan tavan tutustua Raamat-
tuun. Männistön Vanhalla kirkolla 
kokoontuvassa työikäisten naisten 
raamattupiirissä kirkkoherra Aulik-
ki Mäkisen ohjauksessa pohdintaa 
tuetaan draaman, värien ja esinei-
den avulla.

”Virkistävää ja omaperäistä”, 
luonnehtivat Heli ja hänen tätin-
sä Riitta. 

Muotoilija ja kuvataidetta opet-
tava Heli Pelkonen kysäisi viime syk-
synä tätiään mukaansa piiriin. Eläk-
keellä oleva sairaanhoitaja lähti vain 
tutkailemaan tilannetta, mutta se 
imaisi hänetkin mukaansa. 

Hatunnosto Raamatulle 

kunnalle antoi vapauden etsiä omaa 
tietä. Takalehtien repiminen oli ka-
pinointia uskontoa kohtaan.”

”Mutta kaikista muutoista se on 
selviytynyt. Kunnioitan Raamattua 
ja sen takia se on kulkenut muka-
nani eri vaiheissa, vaikka lukeminen 
onkin jäänyt.”

Raamattuopetukset ja saarnat 
ovat tuttuja lapsuuden seuroista. 

”Muistan lukeneeni erityisesti 
Vanhaa Testamenttia. Siellä oli jän-
nittäviä ja omituisia tarinoita. Kuva-
uksia hurjasta Jumalasta.” 

”Olen yrittänyt ymmärtää Raa-
mattua ja sen sanomaa. Suvun pe-
rinteet ja suvun naisten suhde Raa-
mattuun on vaikuttanut siihen, että 
haluan nyt tutkia, mikä siinä on niin 
kiehtovaa.”
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”Yllättävää, miten Raamatun kertomukset ovat 
niin nykyaikaan sopivia. Nerokkaita ja meitä puhut-
televia”, Heli Pelkonen ja Riitta Pääskynen toteavat.
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”Mitä enemmän luen  
Raamattua, sitä enemmän 
tarvitsen Jeesusta.”

Kuopiolainen Tero Turunen 
on viime aikoina ahminut se-
kä Uutta että Vanhaa Testa-

menttia. Vanhusten parissa työs-
kentelevä Turunen poimii käsiinsä 
nahkakantisen Raamattunsa päi-
vittäin. 

”Minulle se on Jumalan puheen 
kuuntelua ja kuulemista, rukoillen 
ja kysellen. Toisinaan on herkempi 
kuulemaan, mutta on myös jaksoja, 
jolloin ei mitään tunnu tapahtuvan 
hengellisessä elämässä.” 

Viime vuosi oli Turuselle raskas. 
Silloin psalmit olivat lohduttamassa 
ja rohkaisemassa. Muuta ei jaksanut lukea. ”Vaikeudet veivät 
lähemmäksi Jumalaa. Rukoilin lakkaamatta.”

Muutamat jakeet avautuivat erityisellä tavalla. 
”Jesajan kirjassa sanotaan: ”Minä annan sinulle aarteet pi-

meän peitosta, kalleudet kätköistänsä, tietääksesi, että mi-
nä, Herra, olen se, joka sinut nimeltä kutsuin, minä, Israelin Ju-
mala. 

Kipeissäkin paikoissa Tero sanoo turvautuneensa lupauk-
seen, että kaikki tapahtuu niiden parhaaksi, jotka Jumalaa ra-
kastavat. ”Monet meistä kyselevät Jumalan tahtoa, mutta jos 
emme lue Raamattua, niin miten taivaallinen tahto voi selvi-
tä”, hän pohtii.

Paavalin pitkät monimutkaiset lauseet – vääntämiset, saa-
vat välillä kysymään, mikä jakeissa on jujuna. 

”Mutta uskon, että Raamattu on sataprosenttisesti Juma-
lan sanaa, siitäkin huolimatta, etten kaikkea ymmärrä. Pyhä 
Henki kyllä avaa ymmärrystämme sitä mukaa, kun on tarpeel-
lista.”

HANNA KARKKONEN

Hatunnosto Raamatulle 

”Syvimpään 
murheeseen ei 
ehkä saa lohdu-
tusta elämänsä 
aikana, mutta 
elämän jälkeen 
lupaus täyttyy 
toisessa todel-
lisuudessa.

Tero Turunen ja vuosia sitten tuunattu Raamattu.
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Riitan muovilla päällystettyyn ja 
nimellä varustettuun Raamattuun 
liittyy suuri rakkaus. 

”Sain tämän silloiselta poikays-
tävältäni, nykyiseltä aviomieheltäni 
15-vuotiaana. Nuorena pohdimme 
paljon syvällisiä asioita. Sitten veivät 
perheen perustaminen ja raskas työ. 
Nykyisin luen Raamattua silloin täl-
löin iltaisin. Naistenpiiristä saamme 
kotiläksyjä.”

Syntiinlankeemus  
vai paratiisista karkotus
Helille on jäänyt mieleen kertomus 
paratiisista karkotuksesta. 

”Jo se, että kertomusta voi kut-
sua syntiinlankeemuksen sijasta pa-
ratiisista karkottamiseksi antoi mi-
nulle uuden näkökulman. En ollut 
koskaan ymmärtänyt, miksi puus-
ta ei saanut syödä. Minulle ei riittä-
nyt selitykseksi se, että Jumala kielsi 
ja Jumalaa piti sokeasti totella. Mie-
lestäni hyvä selitys hyvän ja pahan 
tiedon puusta syömiselle on aikui-

seksi kasvaminen, tietoisuus hyväs-
tä ja pahasta.” 

Riitta Pääskynen kertoo tärkeäk-
si kohdakseen vuorisaarnan.

”Vuoret ovat vaikeapääsyi-
siä, arvaamattomia, majesteetilli-
sia. Jeesuksen saarnan autuaaksi ju-
listaminen yllättää: autuaita ovat 
hengellisesti köyhät, murheelliset, 
maan hiljaiset, vanhurskautta ja-
noavat, laupiaat, puhdassydämiset, 
rauhantekijät…”

”Työskennellessäni syöpäosastol-
la murheellinen ihminen tuli tutuk-
si. Tutuksi tuli myös tunne, ettei ol-
lut sanoja, joilla lohduttaa. Lupaus 
siitä, että murheelliset saavat loh-
dutuksen, helpotti.” 

”Syvimpään murheeseen ei eh-
kä saa lohdutusta elämänsä aikana, 
mutta elämän jälkeen lupaus täyttyy 
toisessa todellisuudessa. Jos siihen 
jaksaa uskoa, on autuas, onnittelemi-
sen arvoinen”, Pääskynen toteaa.

HANNA KARKKONEN

Psalmit  
rohkaisevat  
hädässä

”Minä 
annan sinul-
le aarteet 
pimeän 
peitosta



10 Nro 8 — 2.5.2012&

Tuomiokirkko

TuOMiOKiRKKO
Tuomiokirkko avoinna tu-
tustumista ja hiljentymis-
tä varten klo 10-15, lisäksi 
perjantaina 18-23. 
puh. 040 4848 256
Viikkomessu ke 2.5. klo 
19. Liisa Penttinen.
Valtakunnallisten Polii-
simusiikkipäivien kirk-
kokonsertti to 3.5. klo 
18. Konsertissa esiintyvät 
Pohjois-Savon Poliisilaula-
jat, Helsingin Poliisilaula-
jat, Tampereen Poliisilau-
lajat, Oulun Poliisilaulajat, 
Porin Poliisilaulajat, Ete-
lä-Pohjanmaan Poliisilau-
lajat, Turun Poliisilaulajat, 
Helsingin Naispoliisilaula-
jat, Turun Naispoliisilaula-
jat ja Helsingin Poliisisoit-
tokunta. Kuorot esittävät 
omia laulujaan ja osa lau-
letaan kaikkien kuorojen 
muodostamalla suurkuo-
rolla. Käsiohjelman ovelta 
5 €, tuotto Yhteisvastuu-
keräykseen. 
Perjantaimessu pe 4.5. 
klo 19. 
Messu ja piispan virkaan 
vihkiminen su 6.5. klo 10. 
Arkkipiispa Kari Mäki-
nen avustajineen toimit-
taa teologian tohtori Jari 
Jolkkosen piispan virkaan 
vihkimisen. Tuomiokirkon 
Kamarikuoro, joht. Pertti 
Rusanen, Kallaveden lap-
sikuoro, joht. Mari Vuola-
Tanila, urkurina Anu Pulk-
kinen, Johanna Rusanen-
Kartano, sopraano, Ta-
pani Heiskanen ja Remi-
gijus Sereckis, trumpetti. 
Messu televisioidaan ja ra-
dioidaan, seurakuntalai-
sia pyydetään saapumaan 
kirkkoon viimeistään klo 
9.45. Kirkkokahvit messun 
päätyttyä Snellmanin kou-
lulla, Maaherrankatu 13.
Kansainvälinen juma-
lanpalvelus su 6.5. klo 14 
kappelissa. 
Hiljaisuuden messu 
(Viikkomessu) ke 9.5. klo 
19. Sari Kärhä ja Anu Pulk-
kinen.
Perjantaimessu pe 11.5. 
klo 19. 
Messu äitienpäivänä su 
13.5. klo 10. Saarna Satu 
Karjalainen, liturgia Lii-
sa Penttinen, kanttorina 
Anna Kosola ja urkurina 
Olli Kinnunen. Isosten siu-
naaminen.
Kuorokonsertti ti 15.5. 
klo 19. Kallan kamarikuoro 
ja orkesteri, Kuopion yli-
opiston kamarikuoro sekä 
Kuopion tuomiokirkon 
psalmikuoro. Requiemissa 
solisteina mezzosopraano 
Marjatta Airas ja baritoni 
Joose Vähäsöyrinki. Kon-
sertin johtaa Anna Kosola. 
Konsertti on samalla Anna 
Kosolan Sibelius-Akatemi-
an kuoronjohto A -tutkin-
tosuoritus. Vapaa pääsy.
Viikkomessu ke 16.5. klo 
19. Lauri Kastarinen.
Rukousilta ma 21.5. klo 18. 
Pirkko Jalovaara.

KESKuSSEuRA- 
KuNTATALO 
Suokatu 22 
Seurakuntamestarit puh. 
040 4848 259
Raamattupiiri ti 8.5. klo 
17. Ilpo Rannankari, ker-
hohuone Aaron, Suoka-
tu 22 C. 
Kevätseurat to 10.5. klo 
18. Kuopion Virsikuoro, 
joht. Anni Pesälä.
Veteraaniseurat ti 15.5. 
klo 13 kahviossa.

9.30-11 Inkilänmäen seura-
kuntatalossa, Inkiläntie 7.

KASTETuT
Jesper Emil Antikainen, 
Noora Kristiina Karvanen, 
Eino Matti Juhani Vänt-
tinen.

KuuLuTETuT
Pekka Veikko Valtteri Es-
kelinen ja Sofia Katariina 
Rainio, Juha Mikko Tapani 
Kurikka ja Anniina Taina-
Maria Rossi.

KuOLLEET
Taavetti Johannes Taski-
nen 91v, Orvo Kalevi Tans-
kanen 91v, Olga Annikki 
Kovakoski 81v, Heikki An-
tero Niskanen 84v, Kaisa 
Liisa Jäntti 94v, Elsa Airak-
sinen 97v, Valto Korhonen 
82v, Mirjam von Becker 
89v, Eeva Annikki Tellervo 
Ahva 89v, Pirkko Raija Re-
gina Silvennoinen 83v, Es-
ter Annikki Väätäinen 85v.

alava

ALAVAN KiRKKO 
Keihäskatu 5 
puh. 040 4848 298
Messu su 6.5. klo 10. Saar-
naa Anu Kiviranta, liturgi-
na Anna Väätäinen, kant-
torina Leila Savolainen. 
improvisoitu konsertti 
soolosaksofonilla su 6.5. 
klo 18. Esa Pietilä.
Gospelmessu äitienpäi-
vänä su 13.5. klo 10. Saar-
naa Hannu Koskelainen, 
liturgina Juha Välimäki, 
kanttorina Leila Savolai-
nen, Zipporim-kuoro. Äi-
tienpäivän kakkukahvit. 

Messu helatorstaina to 
17.5. klo 10. Saarnaa Anna 
Väätäinen, liturgina Anu 
Kiviranta, kanttorina Ossi 
Jauhiainen. 

ALAVAN  
SEuRAKuNTAKESKuS
Keihäskatu 5 B 
Tule tanssimaan israeli-
laista kansantanssia la 
5.5. klo 13 Alavan seura-
kuntatalon liikuntasaliin. 
Mukaan voivat tulla jo ai-
emmin tanssineet sekä en-
sikertalaiset. Kertamak-
su 3 €, maksetaan paikan 
päällä. Opettajana Han-
na Kahrola. Tied. kanttori 
Leila Savolainen puh. 040 
4848 323. 
Alavan eläkeläisten päi-
väpiiri ti 15.5. klo 12-14 
seurakuntasalissa. Kahvila. 

NEuLAMäEN KiRKKO
Vesurikuja 4 
puh. 040 4848 311
Perheiden safariseikkailu 
sunnuntaina 6.5. Yhteinen 
aloitus klo 15 Neulamä-
en ostoskeskuksen toril-
ta, josta kävelemme Neu-
lamäen kirkolle. Matkan 
varrella leikkimielinen ras-
tikilpailu, kaikkien lappus-
ten palauttaneiden kes-
ken arvomme yllätyspal-
kintoja. Afrikkalaisia ryt-
mejä Popo Salami, kasvo-
maalausta, Fat Cake -kah-
vila (vapaaehtoinen mak-
su), grillimakkaraa (1 €/
makkara ja mehu), narun-
vetoa (0,50 €/veto). Klo 16 
kirkkohetki, saarna ja litur-
gia Pirjo Kuula, kanttorina 
Leila Savolainen, lapsikuo-
ro, Botswanan nimikkolä-
hetti Iiris Kontra. Tuotto 
Botswanan työn tukemi-
seen. Perheen pyhäpäivä. 
Kansanlähetyksen koh-

Seurakunnat 2.5.–15.5.12


- Hautakivet 
- Kaiverrukset 
- Kivityöt 
  www.puijonkivi.fi 
 Puh. (017) 282 9000 

• HAUTAKIVET
• KAIVERRUKSET

• KULTAUKSET
ENTISÖINTITYÖT

• KIVILYHDYT

Sari Kämäräinen 
Jääskelänkatu 1

70780 Kuopio 
puh. 050 575 0004

www.kivipajasarik.fi

• Matot
• vuodevaatteet • ym.

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

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

MUISTA
LAHJA-
KORTIT!

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

KIPU-HOITO
Aino Pusa

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

Jyväskylän 
Seikkailupuisto Peukkula

www.peukkula.fi

Yhteistä
aikaa!

Avoinna 
ympäri vuoden!

seiKKAilupuistoui

 peuKKulA

ulkoleikkipuisto

satukylä
sisäleikkipuisto

Ota yhteyttä ilmoitusmarkkinointi
p. 020 754 2000

ilmoitusmyynti@kotimaa.fi

Kuolinilmoitukset ja
-kiitokset seurakuntalehdessä

1234

Matkalta kotiin 

rukoilemme

Entisajan matkalainen ei 
saanut pilata elämäänsä 
kiireellä. Kun lähdettiin 

vaikkapa 200 kilometrin pää-
hän asioille, täytyi matkaan 
varata aikaa useampi päivä. 

Aina saattoi tapahtua jota-
kin yllättävää. Myös odotta-
minen oli yleistä. Asiaa hallin-
noiva virkamies saattoi kier-
rellä maakunnissa. Jos jolla-
kin oli hänelle asiaa, virkapai-
kan tuntumassa saattoi joutua 
odottamaan useita päiviä.

Suomalaisten perisynti, 
juoppous, puhkesi usein kuk-
kaan juuri kaupunkireissuilla. 
Kotipuolessa olevat omai-
set odottivat kauhulla, tuoko 
isäntä lainkaan esimerkiksi 
tervatynnyreistä ansaitsemi-
aan tienestejä takaisin – vai 
onko hetken hurma voittanut 
kotiväen parhaan.

Saattoi toki olla päinvas-
toinkin: elämä oli kiireettö-
mämpää, hevonen säilyi ter-
veenä ja ihmiset hymyilivät. 
Eväätkin riittivät. Kun mat-
kalainen palasi reissusta, istui 
hän parhaassa tapauksessa 
pirttiinsä hyvin huojentu-
neena.

”Sinä uskollinen Jumala ja 
armollinen Lunastaja! 

Kuinka voisin oikealla tavalla 

Sinua kiittää? Miten minä heikko 
ihminen voin täydellisesti kiit-
tää Sinua sen suuren armon puo-
lesta, jota olet minulle tällä mat-
kalla osoittanut. 

Sinä olet siunannut minua 
rauhalla ja terveydellä ja suopea-
mielisillä ihmisillä, olet siunan-
nut minun toimeni ja kaikesta 
vaarasta armollisesti varjellut. 

Ja niin kuin oikea Isä, Sinä olet 
minua ravinnut ja minusta 

huolta pitänyt, niin kuin pätevä 
opas olet vienyt minua oikeaa 
tietä, niin kuin voimakas sankari 
olet minusta pitänyt huolta ja 
varjellut minua, minun kotiani, 
taloani ja kaikkea omaisuutta 
mitä minulla on – jopa niin, että 
nyt tunnen sen, kuinka Sinun 
pyhät enkelisi ovat kotiani ja 
taloani ympäröineet. 

Oi Herra! Ole suopea kiitos-
rukouksellemme, sillä me 

olemme heikot Sinua täydelli-
sesti kiittämään. Auta meitä 
kaiken vaivan, työn ja vaelluk-
sen jälkeen pääsemään taivaal-
lisen isänmaahamme, jotta me 
siellä täydellisyydessä voisimme 
Sinulle lakkaamatta kiitosta vei-
sata. Aamen.”

Nykysuomeksi toimittanut  
ja johdannolla varustanut  

PEKKA TuOMIKOSKI / 
 KOTIMAAdESKI

Lähde: Vanhan virsikirjan  
Rukouskirja vuodelta 1701

iNKiLäNMäEN  
SEuRAKuNTATALO
inkiläntie 7 
Emäntä puh. 040 4848 273
Raamattupiiri ti 8.5. klo 
16.30. Liisa Penttinen.
Messu äitienpäivänä su 
13.5. klo 12. Saarna Satu 
Karjalainen, liturgia Lii-
sa Penttinen, kanttorina 
Anna Kosola.

MuMMON MöKKi
Puijonkatu 10. 
Avoinna ma-to klo 11-15. 
puh. 040 4848 272
Puuropäivä ma 7.5. klo 11-
13. Tarjolla perunapuuroa.
Viriketuokio to 10.5. klo 
13. Tuomiokirkon seura-
kuntamestari Jouko Mer-
tanen kertoo työstään.
Toivevirret ke 16.5. klo 13. 

NuORET
isoskoulutus to 3.5. klo 17 
Keskusseurakuntatalos-
sa, Suokatu 22 E, Takka-
huone.
Nuortenilta to 3.5. klo 18. 
ja 10.5. klo 18 Keskusseu-
rakuntatalossa, Suoka-
tu 22 E. 
Perjantaimessu pe 4.5. 
klo 19 Tuomiokirkossa.
isosten siunaaminen su 
13.5. klo 10 Tuomiokir-
kossa.

LäHETyS
Lähetysväen kevätret-
ki ma 21.5. Aholansaareen. 
Lähtö klo 9 Maljalahden-
kadulta. Retken hinta 25 
€. Ilm. 11.5. mennessä Raija 
Luomanperälle puh. 040 
4848248.

PERHETyö
Perhekerho ti 8.5. klo 
9.30-11 Keskusseurakunta-
talossa, Suokatu 22 E.
Perhekerho ke 9.5. klo 
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Kahdeksan pisteen lapsi

Olin seuraamassa kilpai-
lua, jossa lähihoitajaopis-
kelijat järjestivät kehitys-
vammaisille opiskelijoille 
tanssii tähtien kanssa kil-

pailun. Tanssitettavista Mikko sai tuo-
maristolta täydet pisteet ja päätuomarin 
arvio oli ylistävä: ”Mikon lahjakkuus on 
omaa luokkaansa, suoritusvarmuudes-
ta kertoo se että hän pystyi tanssiessaan 
koko ajan paitsi neuvomaan omaa hoi-
tajapariansa myös jokaisia muita pareja. 
” Tuo tanssikilpailu oli varmasti lämmin-
henkisin tapahtuma jossa olen vähään 
aikaan ollut ja arvioinnista saisi moni ot-
taa oppia.

Omien lasten kasvun ja varttumi-
sen myötä olen pannut merkille kuin-
ka monilla mittareilla ihmistä oikein 
mitataan jo ennen kuin 
hän saavuttaa koulu-
iän. Raskausaikana äi-
tejä ja lapsia seurataan 
tarkasti ja tulokset piir-
retään diagrammeille ja 
käyrille. Eikä se siihen lo-
pu vaan synnytyksen jäl-
keen saamme ensimmäi-
sen arvion jonka monet 
tuntuvat muistavan lop-
puelämänsä – kahdek-
san pisteen lapsi. Elämä 
on siinä määrin tervey-
denhoidollisesti käyris-
tynyttä, että koko maan-
päällinen vaelluksemme 
tuntuu välillä olevan on 
yhtä piirakkaa ja pyrami-
dia. Ihmisen arvoja mita-
taan kolesterolissa, Coo-
perissa ja loputtomassa 
liudassa muita vastaa-
via arviointeja. Vähin-
tään keskiarvoon tulisi 
jokaisen päästä jokaises-
sa mittarissa, muuten ei 

hyvä heilu. Erilaisista arvioinneista on 
tullut hitti myös muualla. Työpaikoilla 
suoritukset arvioidaan ja mitataan ja 
toisten suu menee palkkapäivänä mut-
ruun, toisten suut taas on  laitettava 
säkkiä myöten.

Mikään yhteisö ei tunnu olevan mit-
tauksista ja arvioinneista vapaa. Myös 
uskon asioissa tahtoo käydä niin että 
muille asetetaan pikku hiljaa kohoavia 
vaatimuksia, toiset taas nostavat oman 
kelpaamisensa riman niin  
korkealle että lahjaksi saatu elämä uhkaa 
muuttua kärvistelyksi. Toisten keskei-
sin hengellisen elämän sisältö on toisten 
vahtiminen ohjeita säästämättä.

Jeesuksen sanat ”rakastakaa toisi-
anne” ovat tutut ja yksinkertaiset. Toi-
saalta ne sisältävät vaatimuksen johon 

kukaan meistä ei pys-
ty. Jos tuon käskyn ot-
taa todesta paljastuu sen 
sisällöstä jotain todella 
epämiellyttävää. Ajatus 
näyttää Dorothee Söllen 
mukaan tarkoittavan et-
tä rakastan Jumalaa vain 
yhtä paljon kuin ihmis-
tä jota rakastan vähiten. 
Ymmärrän ajatuksen ja 
tiedän sen sydämessä-
ni oikeaksi mutta pahalta 
tuntuu. Tämä mittari lyö 
polvilleen jokaisen itses-
tään jotain kuvittelevan.

Vaan siinäpä se ajatus 
onkin. Ja vapaus.

PANu POHJOLAINEN 
Kirjoittaja on Kuopion  

seurakuntayhtymän  
oppilaitospastori. 

taamispaikkamessu su 
13.5. klo 16. 

SäRKiNiEMEN  
SEuRAKuNTATALO
Särkiniementie 20 
puh. 040 4848 307 
Messu äitienpäivänä su 
13.5. klo 13. Saarnaa Hannu 
Koskelainen, liturgina Juha 
Välimäki, kanttorina Lei-
la Savolainen, Zipporim-
kuoro. Äitienpäivän kak-
kukahvit. 

PERHETyö
Perhekerhot - ke 9.5. ke-
vätretki Poukaman leiri-
keskukseen. Viikolla 20 
kaikissa kerhoissa Hat-
tujuhlat. 

DiAKONiA
Eläkeläisten päiväpii-
rin kevätjuhla ti 15.5 klo 
12 Alavan seurakuntasa-
lissa. Kakkukahvit.
Alavan ja Tuomiokirkko-
seurakunnan yhteinen 
omaishoitajaryhmä ma 
28.5 klo 13 Samulissa, Suo-
katu 20-22.
Alavan seurakunnan elä-
keläisryhmäläisten ke-
vätretki Aholansaareen 
ma 21.5. Retken hinta 45€. 
Ilm. omissa ryhmissä alu-
een diakoniatyöntekijälle.

KASTETuT
Matias Phachara Valtte-
ri Tiili, Niilo Toivo Samu-
li Nurmi, Santtu Juhani 
Aleksanteri Karhunen, Eli-
as Arvo Ilmari Hartikai-
nen, Amanda Helmi Emi-
lia Koponen.

KuuLuTETuT
Jaakko Petteri Tölli ja Riina 
Maaret Impiö, Eetu Juhani 
Pitkänen ja Anna-Kristiina 
Poutiainen. 

KuOLLEET
Suoma Kuosmanen 93v, 
Pentti Tuovinen 80v, Esko 
Lipponen 81v.

kallavesi

KALLAVEDEN KiRKKO
Rauhalahdentie 21
puh. 040 4848 336
Messu su 6.5. klo 10. Li-
turgia Anna-Maija Hella, 
saarna Raili Rantanen ja 
kanttorina Olli Kinnunen.
äitienpäivän messu su 
13.5. klo 10. Liturgia Mat-
ti Pentikäinen, saarna Juha 
Määttä ja kanttorina Mari 
Vuola-Tanila.
Helatorstain konfirmaa-
tiomessu to 17.5. klo 10. 
Liturgia Anni Tanninen, 
saarna Petteri Hämäläinen 
ja kanttorina Anna-Ma-
ri Linna.

PETOSEN SEuRAKuN-
TATALO
Pyörönkaari 21
puh. 040 4848 345
Aikuisten takkailta ke 2.5. 
klo 18 Takkahuoneessa.
Kansainvälinen raamat-
tuopetus la 5.5. klo 14.30. 
Aiheena ”Kristitty perhe ja 
kulttuuri”, Kati Kemppai-
nen. Ruokailu, jonka jäl-
keen klo 16 kansainvälinen 
messu: Anni Tanninen ja 
Juha Määttä.
Hemmottele äitiä ja iso-
äitiä äitienpäiväkonser-
tilla su 13.5. klo 16. Ohjel-
massa äitien kukitus, kak-
kuarpajaiset. Lapsipark-
ki perheen pienimmille. 
Esiintyjinä Lapsikuoro ja 
nuorten lauluryhmä, joh-
tajana Mari Vuola-Tanila, 
Tuulia Tanila, viulu, juon-
tajana Heikki Tanila.

KARTTuLAN KiRKKO
Kirkkotie 23
puh. 040 4848 545
Messu su 6.5. klo 10. Saar-
na Kati Kemppainen, Reijo 
Mustonen, Juha Määttä ja 
kanttorina Anna-Mari Lin-
na. Suomen lähetysseuran 
päiväjuhla Karttulan seu-
rakuntakodilla, Kissakuu-
sentie 14. Lähetyslounas, 
vapaaehtoinen maksu lä-
hetystyön hyväksi.

Rukousilta su 6.5. klo 18. 
”Jeesus parantajana”.
Perhe- ja päiväkerhojen 
kevätkirkko su 13.5. klo 16. 
Mikko Väisänen, Tuija Soi-
ni, Ville Perkiö, Leena Kuk-
konen ja Leena Eronen.

KARTTuLAN SEuRA-
KuNTAKOTi
Kissakuusentie 14
puh. 040 4848 547
äitienpäiväkonsertti su 
13.5. klo 15. Reijo Ikonen, 
Ulla-Stina Ikonen, harp-
pu ja Ulla Lampela, sello, 
Anne Keränen.
Puuhailta 4-6-vuotiaille 
ma 14.5. klo 17.30-19. Ilm. 
tekstiviestillä Tuija Soinille 
11.5. klo 16 mennessä puh. 
040 4848 543.

SyVäNNiEMEN 
PAPPiLA
Kuttajärventie 6
puh. 040 4848 548
Puuhailta 4-6-vuotiaille 
ke 16.5. klo 17.30-19. Ilm.t 
tekstiviestillä Tuija Soinille 
puh: 040 4848 543 pe 11.5. 
klo 16 mennessä. 

NuORET
Riparikonsertti to 3.5. klo 
18. Jarkko Maukonen ja 
Idän ihmeet.
Nuorten kevätjuhla to 
10.5. klo 17.30-20. Juhlatar-
joilu ja ohjelmaa.

LäHETyS
Kallaveden seurakun-
nan Diakonian ja Lähe-
tystyön vapaaehtoisten 
virkistysilta ma 21.5. klo 
17. Poukaman leirikeskuk-
sessa. Illassa tarjolla hyvää 
ruokaa, saunomista ja lep-
poisaa ohjelmaa. Ilm. Kal-
laveden kirkon diakonia-
toimistoon 14.5. mennessä 
ma ja to klo 9-10 puh. 040 
4848 332.

DiAKONiA
Diakoniatyön ryhmien 
ja yksinäisten kevätretki 
to 3.5. Järvi-Kuopion seu-
rakuntaan. Lähtö Leväsen 
palvelukeskuksen pysäkil-
tä klo 8.45. ja Petosen seu-
rakuntatalon kohdalta klo 
9. Omavastuu 15 €.
Leväsen kammari ma 7.5. 
klo 12.30-14. Leväsen pal-
velukeskuksessa, Leväsen-
tie 27. ”Soi kunniaksi Luo-
jan”, kiitoslauluin kohti ke-
sää, Maarit Kirkinen ja 
Arja Mielikäinen.
Hyvää huomenta arki ke 
9.5. ja 16.5. klo 10-12. Avoin 
kohtaamispaikka Petosen 
seurakuntatalon takka-
huoneessa.
Varttuneen väen retki ke 
16.5. klo 10.30-14.30 Ryt-
kyn leirikeskukseen. Lähtö 
klo 10 Kallaveden kirkol-
ta. Ajamme Petosen kaut-

ta, otamme palvelutalon 
ja kirpputorin pysäkiltä 
kyytiin. Kotimatkalle läh-
demme klo n. 14.30. Ret-
ken hinta 5 €/kyyti ja 8 € 
ruoka ja kahvi. Ilm. Kal-
laveden kirkon diakonia-
toimistoon 7.5. mennessä 
ma ja to klo 9-10 puh. 040 
4848 332. Karttulan alueen 
ilm. Osmo Rissaselle puh. 
040 4848 539.
Kallaveden seurakun-
nan Diakonian ja Lähe-
tystyön vapaaehtoisten 
virkistysilta ma 21.5. klo 
17. Poukaman leirikeskuk-
sessa. Hyvää ruokaa, sau-
nomista ja leppoisaa oh-
jelmaa. Ilm. Kallaveden 

kirkon diakoniatoimis-
toon 14.5. mennessä ma 
ja to klo 9-10 puh. 040 
4848 332.

Omaishoitajien ret-
ki ke 30.5. Hirvijärven lei-
rikeskukseen. Lähtö klo 

11 ja paluu klo 16.30. Ret-
ken hinta 8 €/ruokailu, 5 
€/kuljetus. Tarkempia tie-
toja ja ilm.Riitta Reimal-
le 21.5. mennessä puh. 040 
4848 370.

MuuTA
Laulutuokio Marinpihas-
sa, Karttulassa to 3.5. klo 
13. Anne Keränen.
Karttulan hautausmai-
den siivoustalkoot ma 
7.5. alkaen klo 8 Vanha 
hautausmaa ja Kirkonmä-
ki, ruokailu seurakuntako-
dilla klo 11.30. Ti 8.5.alkaen 
klo 8 Valkeisen hautaus-
maa, ruokailu seurakunta-
kodilla klo 11.30 ja to 10.5. 
klo 8 alkaen Syvännie-
men hautausmaa, ruokai-
lu Pappilassa klo 11.30.
Leväsen messu ti 8.5. klo 
13.30. Anni Tanninen ja 
Anna-Mari Linna.
Kiinnostaako sinua olla 
mukana suunnittelemas-
sa kastemessuja? Tule 
ke 9.5. klo 17.30. Mum-
mon mökkiin, Puijonka-
tu 10. Mitä tapahtuu kas-
tejuhlassa? Mitä tarvitaan 
juhlan järjestämiseen? Ky-
symyksiin pyritään anta-
maan vastauksia kaste-
messuilla. Heräsikö sinulla 
ajatuksia? Lisätietoja Tuija 
Soinilta puh. 040 4848 543 
tai tuija.soini@evl.fi. 
Aidantekotalkoot ke 15.5. 
klo 8 alkaen Ruotteen 
hautausmaalla, Karttulas-
sa. Ruokailu klo 11 Seura-
kuntakodilla. Talkoot jat-
kuvat ke 16.5. klo 8 alkaen.
Kyläkirkko ja kylvö-
jen siunaus to 17.5. klo 10 
Marko ja Satu Jääskeläi-
sellä, Jääskeläntie 121, Vir-
maanpää. Mikko Väisänen 
ja Anne Keränen.
Ehtoollishetki Jaakko-
lassa to 17.5. klo 13. Mik-
ko Väisänen ja Anne Ke-
ränen.
Ehtoollishetki Karttulan 
sairaalassa to 17.5. klo 14. 
Mikko Väisänen ja Anne 
Keränen.

PERHETyö
Taidetiistai ti 8.5. Taide-
museoretki ennakkoon il-
moittautuneille. HUOM 
! 8.5. ei ole toimintaa kir-
kolla.
Kallaveden seurakunnan 
perhekerhojen yhteinen 
kevätretki Rytkylle ke 
9.5. klo 9-12 Hinta 5 €. Ilm. 
Katri Heikkiselle puh. 040 
4848 334.
Valoharjun, Petosen, 
Kallaveden kirkon, Jyn-
känvuoren, Kurkipir-
tin sekä Karttulan alu-
een kevään viimeiset 
perhekerhot viikolla 20 
klo 9.30-11. Sotkannie-
men perhekerhon kevään 
viimeinen kerho 31.5. klo 
9.15-10.45.

PiiRiT
Puutossalmen lähetys-

piiri ma 7.5. klo 13 Rit-
va Heikkisellä, Koljonnie-
menpolku 13.
Haminalahden työseu-
rat ti 15.5. klo 18.30 Kyllik-
ki Kinnusella, Haapasaa-
rentie 37.

AiKuiSTyö
Seurakuntailta ma 7.5. 
klo 18.30. Taivaan kansa-
laisina - Joh: 15: 10-17, Rai-
li Rantanen. 14.5. klo 18.30 
Rukoussunnuntai - Luuk. 
11: 5-13, Hannu Komulai-
nen.
Miesten lenkkipiiri to 
10.5. klo 17.45 Syvännie-
men pappilassa ja ranta-
saunalla. Oman kunnon 
kehittäminen.
Miesten saunailta ke 16.5. 
klo 17.30 Tervonsalmen 
leirikeskuksessa. ”Miehen 
pelastus”.

KASTETuT
Liinu Alina Saarikko, Renja 
Isa Emilia Tuhkanen, Isla Ii-
ris Nivamo, Ilja Joosua Ni-
vamo, Vili Kasper Savolai-
nen, Maiju Liinu Laituri, 
Urho Sakari Väisänen, Re-
bekka Lumikukka Lappa-
lainen, Jenny Aleksandra 
Wiphada Tiihonen, Tomas 
Emil Oscar Ikäheimo.

KuuLuTETuT
Kari Juhani Kauppinen ja 
Saara Emilia Hänninen. 

KuOLLEET
Seija Ritva Marjatta Im-
monen 64v, Hilkka Oner-
va Karhunen 95v, Tuomas 
Veikko Raatikainen 30v, 
Ella Aulikki Kokkonen 52v, 
Irja Kaarina Koponen 85v, 
Erkki Tapio Remes 63v, Til-
da Mirjam Turunen 97v.

männistö

PyHäN JOHANNEK-
SEN KiRKKO 
Kellolahdentie 8
puh. 040 4848 386
Ainon tarina to 3.5. klo 19. 
Kansalaisopiston teatteri-
ryhmä. Vapaa pääsy.
Niilo Rauhalan runoil-
ta pe 4.5. klo 18. Monologi, 
Matti Kaarlejärvi. Runoili-
ja Niilo Rauhalan runojen 
ja Ulla Remeksen maala-
usten taidekirjan julkista-
misjuhla.
Messu su 6.5. klo 10. Saar-
na Reijo Virolainen, litur-
gia Lauri Paatero, kanttori-
na Riitta Matilainen. Lap-
sikuoro. Kuopion kaatu-
neiden omaiset ja sotaor-
vot. Tarjoilu.
äitienpäivän messu su 
13.5. klo 10. Saarna ja litur-
gia Lauri Paatero, kanttori-
na Heikki Mononen.
Helatorstain messu to 
17.5. klo 10. 

MäNNiSTöN  
VANHA KiRKKO 
Lönnrotinkatu 24
puh. 040 4848 386
Kevätaurinko - Kuopi-
on kamarimusiikkiseu-
ran konsertti su 6.5. klo 
18. Käsiohjelmat 15 € kir-
kon ovelta klo 17.15 alkaen. 
Opiskelijoille 2 €.
Raamattupiiri naisille - 
hiljentymistä ja jakamis-
ta ke 9.5. klo 18. 
Teemallinen iltakirk-
ko su 13.5. klo 18. Teema-
na ”syli”. Aulikki Mäkinen, 
Lauri Paatero, Heikki Mo-
nonen.

DiAKONiA
Hyvän Mielen Päivän ke-
vätretkelle Pielavedel-
le otetaan vastaan ilmoit-
tautumisia ma 7.5. klo 9-11 

4. sunnuntai  
pääsiäisestä. 
Taivaan  
kansalaisena 
maailmassa.  
Joh. 3: 18 -24.

Sitä, joka uskoo hä-
neen, ei tuomita, mut-
ta se, joka ei usko, on jo 
tuomittu, koska hän ei 
uskonut Jumalan aino-
aan Poikaan. Ja tuomio 
on tämä: valo on tullut 
maailmaan, mutta pa-
hojen tekojensa tähden 
ihmiset ovat valinneet 
sen asemasta pimey-
den. Se, joka tekee pa-
haa, kaihtaa valoa. Hän 
ei tule valoon, ettei-
vät hänen tekonsa pal-
jastuisi. 
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Perjantaimessu 

pe 4.5. klo 19 

Tuomiokirkossa.
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ja ti 8.5. klo 9-10, puh. 040 
4848 384. Retken hinta 
25 €, ilmoittautumiset si-
tovia. Varaudu ilmoitta-
maan lähiomaisen yhte-
ystiedot. Retkireitti ilmoi-
tetaan 16.5. ilmestyvässä 
lehdessä.
ukintuvan kevätjuhla to 
3.5. klo 12. Simaa, kahvit, 
munkkeja. Arpajaiset, ke-
vätlauluja ja ohjelmaa.

MuuTA
Seurakuntamatka ilo-
mantsiin la 16.6. Lähtö klo 
8 Pyhän Johanneksen kir-
kolta, Kellolahdentie 8. 
Tutustuminen ortodoksi-
seen kirkkoon, lounas ho-
telli Pääskynpesässä, Ru-
nonlaulajan Pirtti ja kante-
letuokio. Opastettu kier-
ros Möhkön Ruukkimuse-
ossa. Paluu Kuopioon klo 
20.50. Mukana Lauri Paa-
tero. Ilm. arkisin klo 9-17 
puh. 017 368 6800. Hin-
ta 30 € maksetaan matkan 
aikana.
Hartaus to 3.5. klo 13.45 
Mäntylän palvelutalolla, 
Untamonkatu 5. Mika Nis-
kanen.
Hartaudet ma 7.5. klo 13 
ja 13.30 Sunnen kodilla, 
Päivärinteentie 29. Mika 
Niskanen.

KASTETuT
August Erik Agathon Sasa-
ki, Lyyli Amalia Kaislasuo, 
Naana Elizabeth Ampem, 
Jonne Eevert Piironen,
Laura Emilia Keinänen.

KuuLuTETuT
Mikko Antti Ilmari Rank-
kala ja Sini Johanna Kor-
telainen. 

KuOLLEET
Katri Hänninen 93v, Pirk-
ko Anneli Heiskanen 77v, 
Seppo Johannes Rytkönen 
63v, Tilma Tuulikki Ket-
tunen 94v, Sirkka Eliisa Ke-
ränen 83v, Eeva-Liisa Vah-
ronen 80v.

puijo

PuiJON KiRKKO
Taivaanpankontie 3
puh. 040 4848 419
Häämusiikki-ilta to 3.5. 
klo 19. Oletko perinteikäs 
vai uudistusmielinen? 
Haaveiletko, että tutuista-
kin tutummat häämarssin 
sävelet kajahtavat uruista 
kävellessäsi alttaria koh-
ti vai haluatko, että häis-
säsi soitetaan jotain ai-
van uniikkia? Tule kuun-
telemaan häämarssivaih-
toehtoja. Yksinlaulu Miia-
Maarit Saarelainen, Outi 
Keskisipilä, Miina Karas-
ti. Kahvi/tee ja hääpikku-
leipä. Häihin ja vihkitoimi-
tukseen liittyviä kysymyk-
siä voi lähettää myös etu-
käteen puijo@evl.fi. Kysy-
myksiin vastataan illan ai-

kana.
”Soi, kiitos soi” Annik-
ki Häkkisen syntymäpäi-
väkonsertti la 5.5. klo 16. 
Baritoni Vikke Häkkinen, 
säestäjänä Jussi Mattila. 
Kolehti Puijon seurakun-
nan lähetystyölle, Naisten 
Pankin Kuopion aluesolul-
le ja Pisara meressä –piiril-
le. Kahvitarjoilu.
Messu su 6.5. klo 10. Kari 
Kuula saarnaa, Miina Ka-
rasti, Pekka Nieminen. 
Kanttorina Joona Saraste. 
Lapsille pyhäkoulu.
Messu su 13.5. klo 10. Pek-
ka Nieminen saarnaa, 
Heikki Hyvärinen, Miina 
Karasti. Kanttorina Outi 
Keskisipilä. Marjo Suho-
nen, viulu.

PuiJON  
SEuRAKuNTAKESKuS
Taivaanpankontie 3
Perhekerho ke 2.5. klo 
9.30. Tunnekartta, Miina 
Karasti, Markku Kojo.
Eläkeläisten iltapäivä-
kerhon retkipäivä 3.5. Li-
sätietoja Maija Antikainen 
puh. 040 4848439.
ystävän kammari ti 8.5. 
klo 11. Kahvitarjoilu arki-
tiistaisin klo 14 saakka.
Perhekerho ke 9.5. klo 
9.30. Tärkeä paikka, Miina 
Karasti, Markku Kojo. Per-
hekerhojen retki 16.5. Pou-
kaman leirikeskukseen, il-
moittautumiset kerhossa.
israel-piiri ke 9.5. klo 14. 
Särkiniemen seurakunta-
kodilla. Ilm. Ariela Toiva-
selle puh. 040 5676606.

PäiVäRANNAN 
KiRKKO
Tuomikuja 4 
puh. 040 4848 426
Messu su 6.5. klo 13. Kari 
Kuula, Joona Saraste, Kais-
la Saraste, sello, Roope 
Repo, piano, Samuli Paju-
nen, viulu. Kirkkokahvit. 
Perhekerho ke 9.5. klo 
9.30. Tärkeä paikka, Heikki 
Hyvärinen, Silja Front. Per-
hekerhojen retki 16.5. Pou-
kaman leirikeskukseen, il-
moittautumiset kerhossa.
Rauhanyhdistyksen seu-
rat la 12.5. klo 18.30. Tuo-
mo Kraft.
Sanajumalanpalvelus su 
13.5. klo 13. Pekka Niemi-
nen. Outi Keskisipilä.

LäNSi-PuiJON  
KERHOHuONE
Rypysuontie 28-30
puh. 040 4848 419
Perhekerho ti 8.5. klo 
9.30. Susanna Pakkala-
Koskelainen ja Markku 
Kojo. Perhekerhojen ret-
ki 16.5. Poukaman leirikes-
kukseen, ilmoittautumiset 
kerhossa.

RANTA-TOiVALA
Ranta-Toivalan seurakun-
tapiiri to 10.5. klo 18.30 
Riitta ja Pekka Raskil-
la, Uuhimäentie 69. Riitta 
Murtorinne.

KASTETuT
Joona Toivo Viljami Häyri-
nen, Aatu Hermanni Lyy-
ra, Heikki Olavi Suihko-
nen, Minttu Carolina Vep-
säläinen, Jonne Aku Valt-
teri Pitkänen.

KuuLuTETuT
Mikko Sakari Hätinen ja 
Heidi Kristiina Aaltonen, 
Henri Tuomas Jääskeläi-
nen ja Tiina Johanna Lap-
palainen. 

KuOLLEET
Senja Maila Anelma Heik-
kinen  76v, Aarne Ola-
vi Kolari 84v, Annikki Ka-
jomaa 88v, Sinikka Lappa-
lainen 73v, Aili Katri Räsä-
nen 88v.

Järvi-kuopio

RiiSTAVEDEN KiRKKO
Joensuuntie 2505 
Messu su 6.5. klo 10. Mik-
ko Huhtala.
Kevätlaulajaiset su 6.5. 
klo 19. Taru Parviainen.

RiiSTAVEDEN SEuRA-
KuNTATALO
Keskustie 2 
Neulepiiri ti 8.5. klo 13. 
Kevään viimeinen nuor-
tenilta ti 8.5. klo 17.30. 
Jumalanpalvelus su 13.5. 
klo 10. Satu Väätäinen, 
Taru Parviainen. Äitienpäi-
vän kakkukahvit ja äitien 
kukitus. Mukana miesten 
ruokapiiriläiset. 

MuuTA
Kyläseurat ti 8.5. klo 19. 
Anna-Mari ja Timo Pitkä-
sellä, Hiidenlahdentie 129. 
Kirsi Leino ja Taru Parvi-
ainen
Miesten lenkkipiiri ma 
14.5. klo 18 OP:n kerho-
huoneessa.

JuANKOSKEN  
yLöSNOuSEMuKSEN 
KiRKKO
Mäntytie 5
Rukoushetki torstaisin 
klo 12. 
Messu su 6.5. klo 13. Heik-
ki Kastarinen ja Matti Saa-
rela
Messu su 13.5. klo 13. Heik-
ki Kastarinen. Äitienpäi-
vän juhlakahvit seurakun-
tatalossa.

JuANKOSKEN  
SEuRAKuNTATALO
Mäntytie 5
Seurakuntakerho joka 
toinen ke parittomina 
viikkoina klo 12. 
Liikunta- ja näkörajoit-
teiset pe 4.5. klo 12. Leila 
Asikainen.
Siioninvirsiseurat su 6.5. 
klo 18. Heikki Kastarinen.
Kohtaamispaikka ja raa-
mattuluento ti 8.5. klo 
18.30. Elina Karjalainen.
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Seurakunnat  2.5.–15.5.12Kattokorjaukset, Kattojen Uusimiset, 
Peltisepäntyöt, Vesikourut, Tikkaat, 
Lumiesteet.      040 712 8888

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

JUHLITAAN PIPLIAA
NahkakaNtiset 

Raamatut ja viRsikiRjat
Anna arvostettu, henkilökohtainen 

lahja. Tilaa Raamattu kultaisella 
nimipainatuksella.

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

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

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

aikana. 26 €  /kpl

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

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

helposti tuttuja raamatunkohtia.helposti tuttuja raamatunkohtia.
36 €

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

Psalmit
Voimasanoja pienessä lippakirjassa, 
jonka aukeamat avautuvat yhdeksi 

sivuksi. Huippumukava lukukokemus. 
Ilmestyy toukokuussa. 10 €

Suru on
hitaasti vaalenevia varjoja...

Hautaustoimisto
J. NURRO OY

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

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

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

• kiinteistöosakeyhtiöt • palvelutalot • veteraanitalot • senioritalot

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

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

Muista äitiä  
lahjakortilla!

Jalkahoitoja  
kotikäynteinä
Mirja Pyykkö

p. 040 735 7203

Kukka ja hautauspalvelu

ROSANNA

Kukkakauppa
Hautaustoimisto

Pitopalvelu

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

Vuorikatu 25
www.rosanna.fi 

Muista äitiä 
lahjakortilla! 
 

Ekohoitola Länsi-Puijolla 
kosmetologipalvelut 
kuntoutuspalvelut 
Voice Massage -terapia 
Palvelut myös kotiin. 
050-3313216 
www.kehakukka.com 

 



13Nro 8 — 2.5.2012 &

Kevään viimeinen lä-
hetysaskartelu to 10.5. 
klo 10. 

MuuTA
Syntymäpäiväseurat su 
20.5. klo 15. Tyyne Hämä-
läisellä, Valkeisentie 33. 
Heikki Kastarinen.

KAAViN KiRKKO
Kaavintie 24
Messu su 6.5. klo 13. Mik-
ko Huhtala.
Messu su 13.5. klo 13. Mik-
ko Huhtala, Taru Parvi-
ainen. 
Kauneimmat kevätlaulut 
su 13.5. klo 18.30. 

KAAViN SEuRA- 
KuNTAKOTi
Kirkkorannantie 1
Raamatun naisia - raa-
mattupiiri ma 7.5. klo 18. 
Mielenterveyspiiri ti 8.5. 
klo 13. 

MuuTA
Mielenterveyskuntoutu-
jien omaisten virkistys-
päivä ma 7.5 klo 10-15 Nie-
men leirikeskuksessa, osal-
listumismaksu 5 €/hlö. Li-
sätiedot Pirjolta puh. 040 
4888627. 
Vanhemman väen ret-
ki ti 15.5. Valamon ja Lintu-
lan luostareihin. Lähtö klo 
9 matkahuollosta linja-au-
toilla, osallistumismaksu 
15 € /hlö. 
Vanhemman väen lei-
ripäivä ma 28.5 klo 9-14 
Niemen leirikeskukses-
sa. Ilm. erityisruokavaliot 
ja lähiomaisen yhteystie-
dot Pirjolle 14.5. mennessä 
puh. 040 4888627. 
Kehitysvammaisten leiri 
(Kaavin aluesrk:n kehitys-
vammaisille) 29.-31.5. Nie-
men leirikeskuksessa. Lei-
ri alkaa 29.5. klo 9 ja päät-
tyy 31.5. klo 12. Leirin osal-
listumismaksu koko ajal-
ta 20 €/hlö ja ilman yöpy-
misiä 15 €/hlö. Ilmoittau-
tumiset, erityisruokavaliot 
ja lähiomaisen yhteystie-
dot Pirjolle 14.5. mennessä 
puh. 040 4888627. 
Perhekerho ke 9.5. klo 
9.30 Vanhassa pappilassa 

MuuRuVEDEN 
KiRKKO
Kirkkotie 1
Messu su 6.5. klo 16. Mik-
ko Huhtala, Taru Parvi-
ainen.
Messu su 13.5. klo 16. Satu 
Väätäinen, Riikka Tuura.
Messu to 17.5. klo 16. Satu 
Väätäinen.

MuuRuVEDEN  
SEuRAKuNTATALO
Kirkkotie 1
Perhekerho ja perhekah-
vila ma klo 9.30–11 vuo-
roviikoin. 
Aluepapin ja diakonia-
työntekijän päivystys on 
to klo 9-11. Diakoni Lee-
na Vartiaisen puh. 040 
488 8608. 
Seurakuntakerho to 10.5. 
klo 13. 
äitienpäiväjuhla su 13.5. 
klo 14. Mukana Muuru-
veden Mieslaulajat, joht. 
Taru Parviainen.

MuuTA
Sählykerho koululla joka 
ke: 1-4-lk klo 17–18, 5-7-lk 
klo 18–19. 
Seurakuntalaisten retki 
Lapinlahdelle to 24.5. klo 
8-18. Aamukahvit Ateljee 
Galleria Luovassa Puussa, 
kotiruokalounas ja päivä-
kahvit Väärnin pappilas-
sa. Yhteistä ohjelmaa. Il-
moittautumiset Sadulle 
16.5. mennessä puh. 040 
488 8613. 
Siioninvirsiseurat su 6.5. 
klo 18 Juankosken seura-
kuntatalolla. 

SäyNEiSEN KiRKKO
Kirkkoharjuntie 2
Messu su 6.5. klo 10. Kirk-
kokahvit. Heikki Kastari-
nen ja Matti Saarela.
Messu su 13.5. klo 10. 
Heikki Kastarinen.
Messu helatorstaina to 
17.5. klo 10. Heikki Kastari-
nen ja Taru Parviainen.
Kauneimmat kevätlaulut 
helatorstaina to 17.5. klo 
19. Kirkkokuoro. Taru Par-
viainen.

SäyNEiSEN SEuRA-
KuNTAKOTi
Kirkkoharjuntie 2 A 
Lähetyskahvila to 3.5. klo 
12. Heikki Kastarinen.
Musiikkikahvila ma 7.5. 
klo 13. 
Seurakuntakerho to 10.5. 
klo 13. 
Perhekerhon äitienpäivä 
to 10.5. klo 9.30-11 päivä-
kerhotilassa. 

MuuTA
Siivoustalkoot hauta-
usmaalla ke 9.5. klo 8 al-
kaen. Ruokailu klo 11 srk-
kodilla. 

TuuSNiEMEN KiRKKO
Keskitie 21
Cantate-jumalanpalve-
lus su 6.5. klo 10. Uwe Mä-
kinen, Taru Parviainen.
Messu su 13.5. klo 10. Uwe 
Mäkinen, Riikka Tuura, äi-
tienpäivälounas.

TuuSNiEMEN SEuRA-
KuNTATALO
Koivukuja 2
Kevätlaulajaiset to 10.5. 
klo 18. Kirkkokuoro ja 
Tuustytöt. Suvivirsikam-
panja, jolla kerätään va-
roja koulujen jälleenra-
kentamiseksi Haitiin Kir-
kon ulkomaanavun kaut-
ta. www.suvivirsi.fi.
äitienpäivälounas su 
13.5. klo 11.30–13.30. Täy-
tetty lihamureke, peru-
nat, kasvissekoitus, salaat-
teja, juustotarjotin, kak-
kukahvit. Aikuiset 12 €, 
7–12vuottiaat 6 € ja alle 
7-vuotiaat ilmaiseksi. 
Tuotto lähetystyölle. 

MuuTA
Kirkonkylän hautaus-
maan talkoot ke 9.5. klo 
8 alkaen. Kahvia, mehua ja 
suolaista purtavaa.
Lähetyspiiri pe 11.5. klo 
12 Aili ja Unto Hirvosella, 
Rantakuja 3 A 1. 

VEHMERSALMEN 
KiRKKO
Lempeläntie 17
Messu su 6.5. klo 13. Veh-
mersalmen Syöpäosaston 
kirkkopyhä, kirkkokahvit, 
Uwe Mäkinen, Taru Par-
viainen.
Messu su 13.5. klo 13. Uwe 
Mäkinen, Riikka Tuura.

VEHMERSALMEN  
SEuRAKuNTAKOTi
Lempeläntie 15
Kokki-ukkojen kokkaa-
minen ke 9.5. klo 17. 
Varttuneenväen ja lä-
himmäisen kammarilais-
ten yhteinen kevätjuhla 
ti 15.5. klo 10–12. Uwe Mä-
kinen, Sonja Tirkkonen, 
Riikka Tuura. 

MuuTA
Lähetyspiiri to 3.5. klo 11 
Lähimmäisen kammarissa.
Puutosmäen hautaus-
maan talkoot ti 8.5. klo 17 
alkaen. Kahvia, mehua ja 
suolaista purtavaa.
Kirkonkylän hautaus-
maan talkoot ke 9.5. klo 
8 alkaen. Kahvia, mehua ja 
suolaista purtavaa.
Perhekerhon retki Hop-
loppiin Kuopioon ke 9.5. 
Lähtö klo 9.30 ja paluu 
klo 14. Ilm. Jatta Utriaiselle 
puh. 040 4888 643. 
yökahvila pe 11.5. klo 19–
22 Majakassa. 

JäRVi-KuOPiON SEu-
RAKuNNAN yHTEiSET
Kevätretki Aholansaa-
reen Nilsiän seurakunnan 
ikäihmisten leirin vieraaksi 
ti 22.5. Lähtö Tuusniemen 
linja-autoasemalta klo 
8.15, Riistaveden linja-au-
toasemalta klo 8.45, Kaa-
vin linja-autoasemalta klo 
9.15, Juankosken linja-au-
toasemalta klo 9.45. Hinta 
20 € (sis. matkat, lounaan 

ja kahvit). Ilm., erityisruo-
kavaliot ja lähiomaisten 
yhteystiedot 2.-4.5. Leena 
Vartiainen puh. 040 4888 
608 Auli Kekkonen puh. 
040 4888 631 
Juankosken, Muuruve-
den, Säyneisen ja Kaavin 
perhekerhot tekevät ret-
ken Kuopioon Puijolle ja 
HopLopiin ti 22.5. Mah-
dollisuus ruokailuun Mac 
Donalds’ssa. Omavastuu 
20 €/perhe. Lähtö Säy Sale 
klo 8.30, Jki srk-talo klo 9, 
Muu Osuuspankki klo 9.15 
ja Kaavi Matkahuolto klo 
9.45. Ilm. ja lisätiedot 14.5. 
mennessä Mervi Rajahal-
me, puh. 040 4888622 tai 
2.5. lähtien Leila Asikainen 
puh. 040 4888620. 

KASTETuT
Jenna Liisa Eveliina Vouti-
lainen, Muuruvesi, Jespe-
ri Nooa Samuel Pulkkinen, 
Vehmersalmi, Aliina Ma-
tilda Kumpulainen, Veh-
mersalmi.

KuOLLEET 
Eino Kalevi Räsänen, 62v, 
Riistavesi, Tauno Heikki 
Veteli, 82v, Juankoski, Mai-
re Kaarina Räsänen, 72v, 
Kaavi, Aino Kyllikki Varti-
ainen 86v, Säyneinen, Väi-
nö Eemil  Räsänen 73v, 
Tuusniemi.

siilinjärvi

www.evl.fi/srk/siilinjarvi
Kirkkoherranvirasto 
puh. 017 288 4600 (ma–
pe klo 9–11, 12–14)
Kaikki toimistot suljettu 
pe 4.5. henkilökunnan vir-
kistysmatkan vuoksi.

KiRKKO 
Haarahongantie 2
Sanajumalanpalvelus su 
6.5. klo 10. Yrjö Jokiranta, 
Kaisa Yletyinen, Marjaa-
na Kaisto.
Keväinen iltamusiik-
ki ma 7.5. klo 19. Naiskuo-

ro Triangeli johtajanaan 
Anna Räsänen.
urkutyöpajan konsertti 
pe 11.5. klo 19. Srk:n ja mu-
siikkiopiston yhteistyön 
satoa. Urkutyöpajan nuo-
ret muusikot esiintyvät.
Messu su 13.5. klo 10. Ta-
pio Lepola, Unto Niska-
nen, Vesa Kajava, Nuor-
ten kuoro.
Sanajumalanpalvelus to 
17.5. klo 10. Sirpa Ylikotila, 
Yrjö Jokiranta, Airi Heis-
kanen.
”Siunaa ja varjele mei-
tä” Isänmaallisten virsi-
en ilta kirkossa su 20.5. klo 
19. Yhteislauluja ja musiik-
kiesityksiä. Kahvitarjoi-
lu srk-talolla klo 18.15 alk. 
Järj. Siilinjärven seurakun-
ta ja Kuopion ja ympäris-
tön Rauhanyhdistys.

SEuRAKuNTATALO  
Haarahongantie 4
Askartelupiiri ke 2.5., 9.5., 
16.5. klo 9–12 lähetyskel-
larilla.
Kirkonkylän eläkeikäis-
ten päiväpiirin retki en-
nalta ilmoittautuneille: 
lähtö srk-talon P-paikalta 
7.5. klo 9.
Juttutupa ma 7.5. klo 10 
lähetyskellarilla.
Kohtaamispaikka ma 
7.5. klo 18 pienessä salis-
sa. Opetus Danielin kirjas-
ta. Elina Karjalainen, Unto 
Niskanen ja Kalle Savo-
lainen.
Kevätlaulajaiset ke 9.5. 
klo 18. Ahmon koulun op-
pilaiden musiikkiesityksiä 
ja yhteislauluja. Liput 2 e. 
Tarjoilua. Tulot tansania-
laisen kummikoulun hy-
väksi. Vieraana koululaisia 
Espanjasta Comenius-pro-
jektin kautta.
Nuorten Perjantaikah-
vila 11.5. klo 18–22 nuo-
risotiloissa, rukoushetki 
klo 19.30.
yksinhuoltajaryhmä Sii-
liemot ma 14.5. klo 17.30 
alakerrassa.
Lähetyksen kukkapisto-
kasmyyjäiset la 19.5. klo 
9–13 ison salin aulassa. 
Tarjoilua.

VuORELAN KiRKKO 
Rissalantie 2
Messu su 6.5. klo 13. Yrjö 
Jokiranta, Marjaana Kais-
to.
Vuorelan lähetyspiiri ti 
8.5. klo 10 (kevään viimei-
nen kerta).
Arjen ateria to 10.5. klo 
11–12.
Sanajumalanpalvelus su 
13.5. klo 13. Tapio Lepola, 
Airi Heiskanen.
Helatorstain messu 17.5. 
klo 13. Sirpa Ylikotila, Airi 
Heiskanen. 

LASTEN JA PERHEiDEN 
KESä 2012 
Leirit srk:n leirikeskuksessa 
Ruokoniemessä.
Perheretki 19.5. Tampe-
reelle Särkänniemen hu-
vipuistoon. Hinta on 20 
€/hlö, sis. matkan ja väli-
palan. Huvipuistoliput ja 
ruokailut omakustantei-
sesti. Tied. ja ilm. viim. 11.5. 
puh. 044 728 4605.
Kaikille avoin perheret-
ki su 27.5. Ruokoniemen 
leirikeskuksessa klo 12–18. 
Saunomista, ulkopelejä, 
yhdessäoloa ja grillausta 
kodalla. Omat eväät mu-
kaan. Ei ennakkoilmoit-
tautumista, mukaan voi 
tulla itselle sopivaan ai-
kaan. Tied. perhetyönteki-
jältä puh. 044 7284 646.
KESiS-kerhot 5–9-vuoti-
aille Leppäkaarteen ker-
hotilassa ja Vuorelan kir-
kolla arkena 4.–20.6. klo 
9–15, srk-talolla ma–ke 4.–
15.6. klo 9–15. Hinta 2 €/
päivä. To 21.6. retki Ruo-
koniemen leirikeskukseen 
(6 €/hlö). Ilm. 7.–16.5. Jaa-

AA-ryhmä, Hatsalankatu 37, p. 
2622 621 savuttomat palaverit 
ma-pe klo 11 ja 19, su klo 9 ja 19. 
AA- ryhmä Kotipolku 7, Sii-
linjärvi. Savuttomat palave-
rit to klo 19, la klo 9 ja su klo 
18 sekä joka kk:n 1. ma naisten 
ryhmä klo 19. 
AAL-ryhmä alkoholistisessa 
tai toimimattomassa perhees-
sä kasvaneille aikuisille to klo 
18-20 Propellissa, Minna Cant-
hink. 4 C 3. krs. Ks. www.aal.fi
Al-Anon ryhmät alkoholion-
gelmaisten läheisille, Hatsalan-
katu 37 su klo 19, p. 040 5579 
470 ja Kotipolku 7, Siilinjärvi 
ke klo 19, p. 050 3988 883 sekä 
Kirkkorannantie 1, srktalon 
vanha puoli, Kaavi ti klo 19.
Esikoislestadiolaisten seurat 
Kettulan seurakuntakodissa 
Jäniksenpolku 2, su 6.5. klo 13, 
20.5. klo 13.
imetystukiryhmä parill. vkon 
ma Maljapuron päiväkodissa 
klo 18-19.30. Kaikille avoimes-
ta ryhmästä lisätietoja, p. 040 
7283 654 tai www.kuopioni-
metystukiryhma.fi.
irti huumeista puhelinpäivys-
tys ma-pe klo 18-21, p. 0203-
22388. Läheisryhmät, p. 040 
8459 052. 
Katiska, Särkiniemen asukas-
tupa, Rimpitie 2 avoinna arkisin 
klo 9-16, p. 017 2822 239. www.
sarkiniemi.toimikunnat.net
Kirkon ulkomaanavun tuot-
teita myytävänä arkisin tilai-
suuksien aikana Keskusseura-
kuntatalon aulassa, Suokatu 22.
Kompassi, Kuopion Setle-
mentti Puijolan Monikulttuu-
rikeskus, Myllykatu 1-3. Avoin-
na ma, ke, to, pe klo 8.30-15.30 
ja ti klo 8.30-17. Ilmaiset suo-
men kielen kurssit ma klo 9-12, 
ti klo 17-18.30 ja to klo 10-12. 
www.puijola.net/kompassi
Kotikulma, kohtaamispaikka 
avoinna ark. klo 8.30-15. Kuopi-
on Setlementti Puijola ry, Jalka-
senkatu 7, p. 050 3727 900.
 Kriisikeskuksessa kriisipäivys-
tys joka päivä klo 14-21, p. 017 
2627 738 ja 2627 733. Ajanva-
raus ma-pe klo 8-21.
Kuopion A-Kilta. Avoimet 
vertaisryhmät päihteettö-
myyden tukemiseksi ma, ti, 
ke ja to klo 18-20, Mäkika-
tu 11, käynti päihdeosaston 
rak. päädystä. Ma ja to myös 
omaiset ja ystävät. P. 045 1134 
245, www.kuopionakilta.fi
Kuopion Kristilliset Eläkeläi-
set. Yhdistyksen 35-vuotisjuh-
la keskusseurakuntatalossa ti 
8.5 klo 12.30. Sanan ja laulun 
tilaisuus pe 4.5 klo 14 Lepolan 
palvelukodissa. Laulutuokio ja 
kerho keskussrk.talon Samu-
lissa ti 15.5. klo 12.30.
Kuopion Mielenterveystu-
ki ry. Niiralan/Lippumäen ui-
mah./kuntosali ke klo 14. Kei-
lahalli to klo 14.45. Oma-apu-
ryhmä Voiportissa paritt.vko-
jen ma klo 12. Majakassa lau-
latus parill. vkojen pe klo 13, 
tanssitus paritt. vkojen pe klo 
13. Puh.päivystys to klo 10-12, 
Pirjo 040 733 1713.
Kuopion Tyttöjen Talon avoi-
met illat 12-28 -vuotiaille ty-
töille ti ja to klo 15-19. Puh. 050 
5548010 tai www.hilimat.fi. 
Kuopion Työttömät ry. Suo-
katu 18. Avoinna ma-pe 8-15, 
p. 050 4400 900. www.kuty.fi.
Länsi-Puijon asukastupa 
avoinna ma-pe klo 9-16. Ruo-
kapäivät ti, ke, to ja pe klo 11-13.
MLL:n perhekahvilat ti klo 
10-12, ke klo 10-14.30 ja to klo 
10-12 Tavallisen Toiminnan Ta-
lolla, Kasarmikatu 1. www.
kuopio.mll.fi
Nimettömät narkomaanit 
su klo 16 Vinkkelissä, Kauppa-
katu 46.
NMKy, Kauppakatu 40-42. Ti 
Matka kohti aitoa miehuut-
ta klo 6, rukouspiiri klo 8, elä-
mänkatsomuspiiri klo 9. Raa-
mattupiiri parit. vkon ti klo 16. 
Miesten raamattupiiri parill. 
vkon ke klo 18.
NNKy:n itu -puhelinpäivys-
tys ja tukipalvelu yllätysras-
kaustilanteissa ja abortin jäl-
keen ilmenneissä kriiseissä 
ma-pe klo 17-21, p. 044 5766 

670. www.ituprojekti.net  
Narsistien uhrien tuki ver-
taisryhmä Majakassa, Minna 
Canthinkatu 4 C, 3.krs. ma klo 
18-20. Käynti Satamak.
Omaiset mielenterveystyön 
tukena, OMA ry: Puh.päiv. ke 
klo 17–19 Tuula/040 556 4292. 
Ilm. puhelimitse vertaisryh-
miin www.omary.fi, Tiina/040 
715 7431.
Petosen asukastupa Pyörön-
kaari 19, 2. krs. Avoinna ma-
pe klo 9-17, p. 3644 597, peto-
sen.asukastupa.ast@kuopio.fi, 
www.toimikunnat.net/petonen
Portti, terveysneuvonta- ja 
välineiden vaihtopiste suo-
nensisäisesti huumeita käyttä-
ville, Vuorikatu 31-33. Avoin na 
ma ja to klo 14-16, ti klo 16-18. 
Asiointi nimettömänä. 
Puijonlaakson asukastupa 
palvelukeskuksessa, Sammak-
kolammentie 12. Avoinna ma-
pe klo 9-15. Leivän jakelu ma.
Päihdeklinikka Puistokatu 14-
16, II krs. Päivystys vastaanot-
to ma-pe klo 8.30-11. Ajanva-
raus alkaen klo 8, p. 183 672. 
Päihdeosasto, Mäkikatu 11 p. 
183 684.
Rikosuhripäivystys käytän-
nön neuvoja, ohjausta ja hen-
kistä tukea. Palvelupiste/Krii-
sikeskus, p. 2627 738. Autta-
va puhelin, p. 0203-16116, ma-
ti klo 13-21 ja ke-pe klo 17-21. 
Help line, p. 0203-16118 ma-ke 
klo 15-18. Juristin puhelinneu-
vonta ma-to klo 17-19, p. 023-
16117.  www.riku.fi 
Sanan ja rukouksen aamu, yh-
teiskristillinen Raamatun luku- 
ja rukoushetki pe klo 8 Ee-
lim -temppelissä, Vuorikatu 29. 
Käynti parkkipaikan puolelta.
Savon Setan hengellisen ryh-
män kokous pe 4.5. klo 18. Tul-
liportinkatu 11.
Sotaveteraanimuseo avoinna 
tilauksesta ryhmille. Varaukset 
puh. 281 1130 arkisin klo 9-13.
Suomen Delfins ry:n avoin 
keskusteluryhmä lapsena sek-
suaalista hyväksikäyttöä/vä-
kivaltaa kokeneille aikuisille ja 
heidän läheisilleen Mielenter-
veysseuran tiloissa, Myllyka-
tu 8, to 3.5. klo 17.30-19. Tied. p. 
050 522 6604 (klo 10-14).
Tupa-vertaistukitoiminta 
päihdeongelmaisten läheisille. 
Vertaisryhmä kk:n ensimmäi-
nen ke klo 18.30-20, Gottlun-
dinkatu 8. Tukipuhelin ma klo 
18-20 puh. 044 7148 008. Tu-
kisähköposti: tupaposti@sirk-
kulanpuisto.com. Lisätiedot: 
www.sirkkulanpuisto.com.
Turvakoti- ja lastensuojelu 
24h/vrk p. 017 1 83 393. Perhekrii-
siyksikkö, Lastentie 1. 
unicefin Jano-päivän lipaskerä-
ys Kuopiossa la 28.4. ja ma 30.4. 
Ilm. tuula.kuopio@gmail.com.
Vertaisryhmä itsemurhan 
tehneiden läheisille ti 15.5. 
klo 18 Mielenterveysseuran ti-
lassa, Myllykatu 8, sisäpiha 2. 
krs. Tied. Liisa Paatelainen, p. 
044 3313 710, Anneli Hartikai-
nen, p. 040 8324 955.
Virvatuli ry:n lahjoitusruo-
kajakelu Myllykatu 1-3. Ti ja 
pe klo 10. Oma kassi mukaan.
yhden Vanhemman Perhei-
den Liitto ry:n eroinfo ma-to 
klo 10-16, ke klo 10-19, p. 020 
7749 800.
yksinhuoltajien Kanava ry 
ti-iltaisin, Kotopolku 7, Siilin-
järvi. Tied. Marjut Kankkunen, 
p. 040 7332 197.
KiRPPuTORiT:
Kirpputori Toivonsäde, Ase-
matie 11, Siilinjärvi. Avoin-
na ma-pe 10-18, la 10 -14.30, p. 
044 5471 629.
Kehitysmaakauppa Elämän-
lanka, Torikatu 17. Ma-pe klo 
11-17, la klo 10-15,  p. 2614 774. 
MLL:n kirpputori Tavallisen Toi-
minnan Talolla, Kasarmikatu 1.
Pohjois-Savon Syöpäyhdistys 
ry:n kirpputori, Kuninkaan-
katu 23. Ma-to 10-16, pe 10-13. 
Tiedustelut, p. 040 7092 430. 
Rihma, Puijonkatu 39. Avoin-
na ark. klo 10-17 ja la klo 10-15, 
p. 2612 004. 
Vapaaseurakunnan kirppari 
Ropo, Käsityökatu 28. Avoinna 
ma-pe klo 10-17,  p. 3623 614.
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Lue Joh. 3:18-24. Pohdi, mitä tarkoittaa ”valkeus tuli 
maailmaan” ja etsi reitti labyrintin läpi valkeuden luo.

Tehtävän laati PAuLA REMES

pyhä puuha
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Kuka auttaa  
auttajaa?
Piispa Wille Riekkisen Il-
veilijän toinen hartauskirja 
ilmestyi sopivasti pääsiäi-
sen alla. Pääsiäinen on kris-
tittyjen suurin juhla. Teos 
on jatkoa Ilveilijän hartaus-
kirjalle (2006). Jos edel-
linen teos on vielä luke-
matta, sen voi hyvin lukea 
uusimman jälkeen. Yhdes-
sä kirjat muodostavat kirk-
kovuoden kierron adven-
tista tuomiosunnuntaihin. 

Raamatun sanat ja 
Riekkisen teksti kulkevat 
luontevasti rinnakkain ja 
lomittain. Riekkinen elä-
vöittää tekstiään tarinoilla 
ja hauskoilla sanoilla. Hän 
puhuu molskista ja Matte-
uksen ”bestselleristä”, mut-
ta hän myös selittää asiat. 

Tarina piispan kirjas-
tossa tapaamasta pojas-
ta on savolaisen nokkela. 
Molemmat kirjat alkavat 
tarinalla ilveilijästä, joka 
toisia hauskuttaessaan on 
yksinäinen ja masentunut. 
Kuka auttaisi auttajaa?

Riekkinen nostaa esiin 
perusväitteen, että jo-
kainen kantaa ihmisyyt-
tään ja perusyksinäisyyt-
tään itse. Piispan sanat 
ovat ajassa kiinni. Hän pu-
huu näkymättömäksi te-
kemisestä, joka on kiu-
saamista. Lapsen kohdalla 
rakastavan katseen puut-
tuminen on kohtalokasta. 

”On hyvä muistaa, että 
jokainen ihminen on ar-
vokas.” Riekkinen jatkaa: 
Kristuksen evankeliumi 
on tarkoitettu jokaiselle 
luodulle hänen rotuunsa, 
kukkaroonsa, ihon väriin-
sä, kansalaisuuteen, omi-
naisuuksiinsa tai taipu-
muksiinsa tuijottamatta.

Riekkisen lukeneisuus 
ja avarakatseisuus näkyy. 

Profeetta Jeremiaalta voi 
ottaa oppia. Parempaa 
huomista ei saada nykyai-
kaa moittimalla, vaan kat-
somalla tulevaisuuteen. 
Riekkisen kirjat jakavat ar-
mon ja toivon sanomaa. 

Uuspakanuudelle ja 
tietämättömyydelle on 
esitettävä vastakulttuu-
ri, joka nousee kristillises-
tä uskosta. ”Kysymys on 
sydänten vallankumou-
desta.” 

Wille Riekkinen: 
Ilveilijän toinen hartaus-
kirja, 
191 s., 31 e., WSOY 2012.

RITVA KOLEHMAINEN

Entistä  
ei etnistä
Tuomas Kyrö on koko 
kansaN tuttu niin kirjois-
taan kuin radion ja päivä-
lehden pakinoistaan. Hä-
nen Mielensäpahoittaja 
on positiivinen jurnuttaja, 
joka saa kuulijansa ja luki-
jansa hyvälle tuulelle.

Mielensäpahoittaja ja 
ruskeakastike herättää 
hyvän hajumuistin kou-
lun ruokalasta ja kotoa 
kunnon läskisoosista.

Arjen viisauksia tu-
lee vastaan kirjan sivuil-
ta tuon tuosta.  Jokapäi-
väiseen elämään kuuluvaa 
asiaa ei ymmärrä kaivata 
ennen kuin se poissa.

Syömättä ei Mielen-
säpahoittajakaan pärjää, 
vaan on tartuttava ruoka-
toimeen itse, kun emän-
tä makaa vuodeosastol-
la. Uuden kotiavun kanssa 
asiat eivät suju.

Kahdeksankymppinen 
isäntä etsii emännän ruo-
kaohjeista tutuimmat ja 
asettaa tavarat oman mie-

lensä mukaisesti varvista-
miskorkeudelle. Joskus tar-
vitaan tohtori Kivinkistä 
ruuanlaittoapuun. Tohto-
ri tuppaa neuvomaan sa-
malla. Mielensäpahoittaja 
opastaa jälkikasvuaan mo-
nin tavoin.

Kyrön teksti on haus-
kan nurinkurisia. Esiluki-
jana neuvon: älkää lukeko 
kirjaa kerralla läpi, jottei 
tule ähky. 

Tuomas Kyrö: 
Mielensäpahoittaja ja 
ruskeakastike, 
130 s., 29 e., WSOY 2012.

RITVA KOLEHMAINEN

Maisemassa 
runo ja kuva
Puu, tunturi, pilvet, tuuli, 
kevät, lumi, meri.
Suomalainen luonto pu-
huu kuopiolaisen kuva-
taiteilija ulla Remeksen 
ja oululaisen runoilija Nii-
lo Rauhalan yhteisessä 
taidekirjassa. Kirjassa ele-
tään puiden mielenmai-
semassa. 

Kirja on koottu Rau-
halan jo aiemmin julkais-
tuista runoista sekä Re-
meksen Varmaa on vain 
vaellus -sarjasta. Nä-
mä työt ovat olleet esil-
lä useissa Remeksen näyt-
telyissä. Kuvalle ja runolle 
on haluttu teoksessa löy-
tää pari. 

Sopivasti äitienpäivän 
alla ilmestynyt kaunis te-
os löytänee paikkansa 
myös lahjakirjana. 

”Minun rannallani on 
armahtavien silmien sata-
ma”, Rauhala koskettavas-
ti kirjoittaa.

Ulla Remes,  
Niilo Rauhala: 
Pilvi, jossa aurinko pesii.  
63 sivua. 
Mäntykustannus 2012.

LAHJA PYYKÖNEN

na Markkaselle puh. 044 
7284 660 tai Virpi Rissa-
selle uhp. 044 7284 605.
Perheiden kesäkahvila to 
7.6., 14.6. ja 21.6. srk-talolla 
klo 9.30–13. Ei ennakkoil-
moittautumista eikä osal-
listumismaksua!
Perheleiri 8.–10.6. Aikui-
set 40 €, 4–15-vuotiaat 
24 €, alle 4-vuotiaat mak-
sutta. Ilm. 7.–16.5. Jaa-
na Markkaselle puh. 044 
7284 660 tai Virpi Rissa-
selle puh. 044 7284 605.
Lasten leiripäivät 
6–9-vuotiaille 18.–20.6. 
Hinta 8 €/päivä. Ilm. 7.–
16.5. Jaana Markkasel-
le puh. 044 7284 660 tai 
Virpi Rissaselle puh. 044 
7284 605.
Jippii-leiri 9–13-vuotiail-
le 15.–17.6. Hinta 24 €. Ilm. 
2.–11.5. Kari Kolehmaiselle 
puh. 044 7284 651, kari.ko-
lehmainen@evl.fi
äiti-tytärleiri – äideil-
le ja 7–14-vuotiaille tyt-
tärille 13.–15.7. Tyttärel-
tä 24 €, äidiltä 40 e. Ilm. 
10.–16.5. Kirsi Pyöriä-Ko-
lehmaiselle puh. 044 7284 
652, kirsi.pyoria-kolehmai-
nen@evl.fi
isä-poikaleiri 20.–22.7. 
Pojalta 24 e, isältä 40 €. 
Ilm. 2.–11.5. Kari Kolehmai-
selle puh. 044 7284 651, 
kari.kolehmainen@evl.fi
Tyttöleiri 7–14-vuotiaille 
5.–7.8. Hinta 24 €. Ilm. 21.–
22.5. Anne Roivaiselle puh. 
044 7284 653.

MuuTA
Mielenterveyskuntoutu-
jien virkistyspäivä ke 23.5. 
Ruokoniemessä. Ilm. viim. 
16.5. Erja Valkoselle puh. 
044 7284 644 tai Potilas-
yhdistys Virkistykseen.
Hartaus Akuliinassa ke 
2.5. klo 14. Sirpa Ylikotila ja 
Marjaana Kaisto.
Vesijärven-Harjamä-
en lähetyspiiri to 3.5. klo 
18.30 Martta Holopaisella 
(Luvelahdentie 99).
Arkkis-puuhailta var-
haisnuorille ti 8.5. klo 18–
19.30 Leppäkaarteen ker-
hohuoneessa (Honkaran-
nantie 8).
Siivoustalkoot Viinamä-
en hautausmaalla (Kasu-
rilantie 16) ke 9.5. klo 9 alk. 
Keittolounas ja kahvit tal-
koolaisille. Säävaraus.
Risulantien kerho ma 
14.5. klo 13 Risulantie 12:n 
kerhohuoneessa.
Kotipolun kerho ti 15.5. 
klo 13 Kotipolku 6:n ker-
hohuoneessa.
Herättäjäjuhlamatka 
isoonkyröön 6.–8.7. Läh-
tö pe 6.7. klo 10 Siilin-
järven linja-autoasemal-
ta. Paluu su päätösseuro-
jen jälkeen. Majoitus Här-
män kuntokeskuksessa 110 
€ / 2 vrk / 2 hh. Bussikulje-
tus 60 € / meno-paluu. Si-
tovat ilm. viim. 30.5. puh. 
017 158 111 tai 050 5691 302 
/ Pöyhönen.

KASTETuT
Vilho Juhani Rissanen, 
Tuulia Aino Inkeri Mik-
konen, Lilja Katie Kristi-
na Markkanen, Veeti Ilma-
ri Vuorma, Iisa Elma Oli-
via Turunen, Ruusu-Maria 
Ristontytär Tikkanen, Tino 
Onni Elmeri Toivanen, 
Hannes Aaron Pakarinen, 
Pinja Linda Sofia Kainulai-
nen, Lumi Laura Elisabeth 
Karjalainen, Salme Aurora 
Niiranen, Jasse Leo Samu-

li Väliaho.

KuuLuTETuT
Mika Janne Juhani Penna-
nen ja Mari Susanna Pit-
känen, Eero Antti Markus 
Penttinen ja Katja Marika 
Hannele Pitkänen, Mikko 
Matti Nojonen ja Kati Jo-
hanna Koponen.

KuOLLEET
Väinö Armas Korhonen 
90v, Kaija Leena Ryynänen 
63v, Heikki Juhani Pylkkä-
nen 64v, Veli Kalle Juhani 
Haukijärvi 62v, Inka Anna 
Maria Hiitola 89v. 

Diakonia-
keskus

KESKuSSEuRA- 
KuNTATALO 
Suokatu 22 
Seurakuntamestarit puh. 
040 4848 259
Huonokuuloisten seura-
kuntapiiri ke 16.5. klo 13. 

DiAKONiAKESKuS
Suokatu 31 
puh. 040 4848 464. Ulko-
ovi avataan klo 9.40, har-
taus 9.50, diakonien vas-
taanotot ilman ajanva-
rausta, kahvio Nuotta ja 
kierrätyspiste avoinna 10 
- 12. Kierrätyksen ilta-au-
kiolo 13.3., 10.4. ja 22.5. klo 
16-18, jolloin myös huone-
kaluvarasto (Hapelähteen-
katu 33) on avoinna.
Näkövammaisten piiri to 
3.5. klo 13. 
Pullakirkko pe 4.5. klo 12. 
Hyväntuulenpiiri su 8.5. 
klo 12. 
Syöpäpiiri ke 2.5. ja 16.5. 
klo 13.
Hyväntuulenpiiri ti 15.5. 
klo 12. 

Opiskelijat  
ja nuoret 
aikuiset

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

KANSANLäHETyKSEN 
OPiSKELiJATOiMiNTA 
Sairaalakatu 11
www.kolmekohtaamis-
ta.com
Kolme kohtaamista ke 
klo 18.

OPiSKELiJA- JA 
KOuLu- 
LAiSLäHETyS OPKO
Sairaalakatu 11 
Opiskelijaillat la klo 18.
www.opko.fi/kuopio

Perheasiain 
neuvottelu-
keskus

Suokatu 22
Luottamuksellista ja mak-
sutonta keskusteluapua 
parisuhteen kysymyk-
sissä. Käynnit sopimuk-
sen mukaan. Tiedustelut 
puh. 040 4848 480 ma-pe 
klo 9-11.

Palveleva 
puhelin

Päivystää su-to klo 18-01, 
pe-la klo 18-03, puh. 01019 

0071. Puhelun hinta on 
pvm/mpm. pp.kuopio@

evl.fi
Järjestöt

 
NNKy 
Myllykatu 5
puh. 017 2614 500
toimisto@knnky.fi
www.ywca.fi/paikallisyh-
distykset
Raamattupiiri ke 9.5. 
klo 13
Piirien päättäjäiskahvit 
ke 16.5. klo 13.
Kuoro ke klo 15.
Perhekahvila ma klo 9.30 
– 12. 
Perhekahvilanyyttärit la 
5.5. klo 10 – 13.
israel-piiri la 5.5. klo 13.
yhteiskristillinen ru-
kousilta ti klo 18.

POHJOiS-SAVON 
EV.LuT.  
KANSANLäHETyS  
Sairaalakatu 11
puh. 017 262 2082, 
www.p-savonkl.sekl.fi
Myös Facebook.
Toimisto ja kristillinen kir-
japalvelu avoinna ma, ke, 
pe 12-16.
Pienryhmät Lähetysko-
dissa: Ma klo 9.30 äiti-lap-
sipiiri. Ke klo 12 päivähar-
taus ja kahvihetki, klo 18 
nuorten aikuisten Kol-
me Kohtaamista. To klo 16 
sana- ja rukouspiiri parit-
tomina to; klo 18.30 nuor-
ten Nuotta-ilta. La klo 18 
Opkon opiskelijailta.
Muualla Kuopiossa: Ti 
klo 6 miesten aamupiiri 
”matkalla kohti aitoa mie-
huutta” osoitteessa Kaup-
pakatu 40-42 Namikan ti-
loissa. Miestenpiiri paril-
listen viikkojen ti klo 18.30 
Männistön Vanhan kirkon 
alakerrassa. Esko Iisalo.
Kuopio: Kohtaamispaik-
kamessu 13.5. klo 16 Neu-
lamäen kirkossa. ”Sydä-
men puhetta Jumalan 
kanssa” Ilkka Sormunen.
Juankoski: Kohtaamis-
paikka ti 8.5. klo 18.30 srk-
talossa, 1.Joh.4-5,Elina Kar-
jalainen.
Siilinjärvi: Kohtaamis-
paikka Ma 7.5. klo 18.30 
srk-talon pienessä salissa. 
Opetus: Danielin kirja, Eli-
na Karjalainen, Unto Nis-
kanen, Kalle Savolainen. Il-
lan juonto Pekka Kiiski.

KANSAN 
RAAMATTuSEuRA 
Sanan Kulma, 
Tulliportinkatu 22 
www.sana.fi/kuopio
krs-kuopio@sana.fi
puh. 0207681660
”Kerromme Jumalan 
rakkaudesta”-kurssi 4.-
6.5. Inkilänmäen seura-
kuntatalolla, Inkiläntie 
7. Yhteistyössä Kuopion 
tuomiokirkkosrk:n kanssa. 
Kouluttajana Marja Mäke-
lä/Kansan Raamattuseura/
EVKO. Pe 4.5. klo 18 avaus 
pastori Sari Kärhä, ylistys-
ryhmä Jaspe, klo 18.30 Mi-
ten löydän turvallisen us-
kon?, 19.15 Kahvi, 19.45 Mi-
nun tarinani, 20.45 Päätös. 
La 5.5. klo 9.30 Avaus, 9.45 
Raamattutunti: Jumalan 
rakkauden ja anteeksianta-
muksen lahja, 10.45 Miten 
kohtaan toisen ihmisen?, 
12 lounas, 13 R-tunti: Py-
hän Hengen lahja, 14 Kahvi, 
14.30 Jumala rakastaa sinua 
-vihko ja sen käyttö 1, 15.45 

R-tunti: Pyhällä Hengellä 
täyttyminen, 16.30 Päätös. 
Su 6.5. klo 10 Messut ev.lut 
seurakunnissa, 12.30 Jumala 
rakastaa sinua -vihko ja sen 
käyttö 2, 13.15 kahvi, 13.45 
Meillä on tehtävä - lähde-
tään liikkeelle, 16 Miten 
meni? + R-tunti: Kristuk-
sen lähettiläinä, 16.45 Pää-
tös. Oman Raamatun mu-
kaan ottaminen helpottaa 
seuraamista. Kurssimak-
su 20 € sis. koulutusaineis-
ton sekä lauantain lounaan 
ja kahvin.
Kevätretki Väärnin pap-
pilaan Lapinlahdelle ti 
15.5. Lähtö klo 17 bussilla 
kaupungintalon takaa, pa-
luu n. klo 21.
Perillä ruokailu, pappilan 
esittely ja iltahartaus. Iltaa 
emännöi Minna Kettunen. 
Retken kokonaishin-
ta 27e. Ilm. 7.5. mennessä 
puh.050 3680099/Lea

SuOMEN LuTERiLAi-
NEN EVANKELiuMi- 
yHDiSTyS
Evankelisten opiskelijoi-
den kotisivuosoite on 
www.sley.fi/eo/html/fi/
kuopio.html
SLEY:n Itä-Suomen pii-
rin työntekijä on Johannes 
Häkämies, p. 050-3212938, 
johannes.hakamies@sley.fi

KuOPiON  
yMPäRiSTöN  
RAuHANyHDiSTyS 
Ahmatie 22
Seuroja voi kuunnella 
osoitteessa www.kuopion-
rauhanyhdistys.net
Lauluseurat ke 2.5. klo 19.
Seurat la 5.5. klo 19.
Nilsiän kirkkopyhä, Mes-
su su 6.5. klo 10 Nilsiän 
kirkossa.
Seurat su 6.5. klo 12 Nil-
siän srk-talolla.
Seurat su 6.5. klo 15 Ry:llä.
Lauluseurat ke 9.5. klo 19.
Seurat la 12.5. klo 13.30 Le-
väsen palvelukeskuksessa
Seurat la 12.5. klo 18 Päivä-
rannan kirkossa
äitienpäivä ja kevätjuhla 
su 13.5. klo 15.
Lauluseurat ke 16.5. klo 19.

SuOMEN  
RAAMATTuOPiSTO
Pienryhmät: Sanasta 
suuntaa elämään -raa-
mattupiiri ti klo 18.30 
osoitteessa Jaakkonen, Pit-
käsiima 15, Petonen. Tied. 
Merja-Riitta, puh. 040 557 
3285. Keskusteleva raa-
mattupiiri ti klo 16 Kuo-
pion NMKY:llä, Kaup-
pakatu 40-42. Tied. Rau-
no, puh. 044 290 2450, tai 
Jouko, puh. 050 577 3780. 

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

LäHETySKAuPPA 
VAKKA 
Kuninkaankatu 22
Avoinna ti-pe klo 11-15, la 
11-14. Puh. 017 2622 322, 
040 451 4135. www.kuopi-
onseurakunnat.fi/lahetys-
kauppavakka

8
Kuopion ja  

Siilinjärven  
seurakuntalehti.  

99. vuosikerta.

Seuraava numero ilmestyy 16.5.

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

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

Uskon Jeesuksen Kristukseen,
joka nousee kuolleista meidän elämässämme,
että vapautuisimme ennakkoluuloista ja mahtailusta,
pelosta ja vihasta.

dOROTHEE SÖLLE

Maalaukset ULLA REMES   Runot NIILO RAUHALA

PILVI, JOSSA AURINKO PESII
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Illallinen yhdelle

J ärven toisella puolen, lapsuudenkotia 
vastapäätä asui taiteilija. Kun Ylikylän 
talon nimet olivat arkisesti Niemelä, 
Kuvaja tai Havukka, Alman siniseksi 
maalatun asumuksen nimi oli Tulila. 

Illan hämyssä Alma saattoi soutaa venhollaan 
yli järven ja korkokengillään  kiivetä hiekkaista 

tietä mäen töyräällä olevaan kotiimme, Luo-
delahteen. Voi sitä ihmettä!

Mutta voi sitä ihmettä kun Almalta 
tuli äidille kutsu taidenäyttelyn avajai-

siin. Kortissa luki avec, eikä me ymmär-
retty, mitä se tarkoittaa. Hyvä, ettei 
apteekkiin lähdetty pyytämään suomen-

nosta.
Nyt köyhän mökin kasvatti on oppinut 

jotain. Avec = seuralaisen kanssa, mutta en vie-

läkään ymmärrä avec  -kutsuja. 
Minut kutsutaan juhlaan virka-asemani 

perusteella, mutta millä mandaatilla mukaan 
tulee se seuralainen. 

Asemaan perustuviin juhliin osallistuminen 
kuuluu virkavelvollisuuksiin.  Ne ovat mahdolli-
suuksia ammatilliseen verkostoitumiseen ja työ-
hön liittyviin sosiaalisiin kontakteihin – ei näyt-
täytymiseen, näyttämiseen eikä pönötykseen.

Puolisothan ehtinevät keskustella keskenään 
kotonakin. 

Syksyllä Kuopioon järjestetään valtakunnal-
liset Diakoniapäivät. Päivien päätoimikunta teki 
rohkean päätöksen. Koettakaa kestää, sillä kut-
sukortissa iltajuhlaan lukee: kutsu yhdelle.

Päätoimikunnan päätös oli liki yksimielinen. 

LAHJA PYYKÖNEN

Väärällä hengellä 
hakatut

H engellinen väkivalta on 
lainvastaista. Rikos-
lain pahoinpitelysään-
nöt käsittävät myös terve-
yttä uhkaavan psyykkisen 

pahoinpitelyn, totesi rikosoikeuden pro-
fessori Terttu Utriainen Kotimaa24-net-
tisivustolla (25.4.). Yhteiskuntatieteiden 
tohtori Aini Linjakumpu jatkoi, että lain-
säädännössä olisi määriteltävä tarkem-
min, mikä on hengellistä väkivaltaa ja 
miten siitä pitäisi rangaista.

Luterilaisen kirkon kannalta ehdo-
tus hengellisen väkivallan kriminalisoi-
misesta kuulostaa tervetulleelta, mikäli 
siten saadaan vähennettyä uskonnon 
uhreja ja uskonyhteisöihin pesiytynyttä 
rakenteellista väkivaltaa.

Millään armon 
ja rakkauden 
perustalle raken-
tuvalla porukalla 
ei pitäisi olla 
pelättävää pyrki-
myksissä karsia 
väkivaltaa.

Ihmisen 
pahoinpitely 
uskonnon var-
jolla ei ole vain 
vastenmielistä 
vaan myös vasta-
myrkkyä ihmistä 
vapauttavalle evankeliumille.

Lukemattomat ovat ne siipeensä saa-
neet sielut, joiden on ollut ahdistavien 
kokemustensa jälkeen vaikeaa ellei mah-
dotonta palata terveenkään kristillisen 
yhteisön tai opetuksen pariin.

Mikään yhteisö ei tosin ole kos-
kaan täysin ”terve” saati pyhä, koska me 
tuomme niihin mukaan myös omat epä-
terveet ja raadolliset piirteemme. On uto-
pistista odottaa, että jokin valiojoukko 
voisi muodostaa sellaisen seurakunnan, 
missä mitään pahaa ei tapahdu.

Pahimmat ylilyönnit tapahtuvat yleensä 
juuri niissä yhteisöissä, joissa uskotellaan 
pyhityksen edenneen niin pitkälle, ettei 
enää olla osallisia samoista lainalaisuuk-
sista kuin ”pahan maailman” lapset.

Varovaisuus voi herpaantua ja jokai-
sessa joukossa tuiki tarpeellinen kritiikki 
vaimentua, jos langetaan luulemaan, että 
lopullinen totuus – oikea usko ja elämän-
tapa – on tiedossa meikäläisillä. Itse-
varma ja -kritiikitön yhteisö tarjoaa pal-
jon pelitilaa väkivallan harjoittajille. Se 
on kaksinaismoralismin kasvualustaa.

Väkivaltaisuus, viha, vietit, tuomion-
henki, alistamisen halu ja alhaisimmat 
taipumuksemme eivät jää taakse, kun 
astumme seurakunnan ovesta sisään, 
vaan kannamme ne mukanamme kaik-
kiin yhteisöihimme. Terve uskonyhteisö 
tarkkailee ja 
tarkistaa alati 
toimintamalle-
jaan. Se ehkäi-
see jo ennalta 
hengellistä 
väkivaltaa.

JANNE VILLA

Palstalla kirjoittavat vuorotellen  
yliopistonlehtori Helena Kantanen Kuopiosta  

sekä toimittaja Janne Villa Helsingistä.

ristivetoa

kissa pöydälle

Riistaveden kirkon 
paikasta riideltiin 
nyrkit savessa. 

R iistaveden kirkon värikäs synty-
historia esitetään historiallisen 
näytelmän muodossa kesäkuun 
viimeisellä viikolla Riistaveden 
Museopirtin pihapiirissä. 

Lähes kaksi vuosikymmentä kestänyt, 
ajoittain rajuksikin leimahtanut riita kirkon 
paikasta ja sen suunnittelijasta päättyi muo-
dollisesti, kun kirkko viimein valmistui vuon-
na 1934 nykyiselle paikalleen Kivisillan ku-
peeseen. 

Kiistelyn jäljet näkyivät kuitenkin vie-
lä vuosikymmeniä kirkon vihkimisen jäl-
keen, vaikuttaen jopa ihmisten keskinäiseen 
kanssakäymiseen. Kirkkoriidassa häviöl-
le jääneet kokivat syntyneen ratkaisun niin 
voimakkaasti, että reilut kolmesataa seura-

kuntalaista erosi saman tien kirkosta. 
”Vuosien saatossa tunnekuohu tasaan-

tui ja suurin osa liittyi seurakuntaan takai-
sin”, kertoo näytelmän tuottaja-käsikirjoitta-
ja Niilo Lintunen.

Kirkkokiista-näytelmä toteutetaan yh-
dessä Riistavesi -seuran kanssa ja rooleissa 
nähdään 37 teatteriharrastajaa Riistaveden 
ja myös koko Järvi-Kuopion 
seurakunnan alueelta. 

Näytelmän musiikki-
na kuullaan virsiä vuoden 
1886 virsikirjasta ja ne vei-
sataan sen aikaisella kört-
tipoljennolla. Kuoromusii-
kin johtajana näytelmässä 
toimii kanttori Matti Saa-
rela. Näytelmän ohjaukses-
ta päävastuun on kantanut 
Kuopion kaupunginteat-
terin näyttelijä Seija Pit-
känen. 

”Teatterin ammattilaise-

na hän on loihtinut harrastajista esiin olen-
naisen ja jokaiseen rooliin kuuluvan persoo-
nan”, Niilo Lintunen kiittää.

”Ajan myötä ja maailman muuttuessa 
haavat ovat parantuneet niin, että aiemmin 
kipeäksi koettua aihetta voidaan käsitellä 
nyt avoimesti historian valossa”, toteaa ker-
tojan roolissa näytelmän kulkua johdatteleva 

pastori Kirsi Leino.
Kolmas esitys päättyy eh-

toolliseen Museopirtin pi-
halla.

VILJO ERIKSSON

Kirkkokiista -näytelmän  
esitykset: 
tiistaina 26.6. klo 19  
torstaina 28.6. klo 19 
lauantaina 30. 6. klo 14

Kirkkokiista päättyy
sovinnon ehtoolliseen
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Kirkon paikkaa ratkaistaan kilpalaulannalla.

”Näytel-
män musiik-
kina kuul-
laan virsiä 
vuoden 1886 
virsikirjasta.

”Itsevar-
ma ja kritii-
kitön yhteisö 
tarjoaa pal-
jon pelitilaa 
väkivallan 
harjoittajille.
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Hopeanharmaana  
näköalapaikalla 

”Ensimmäinen käsityöni 
oli sukkanauhat, jotka 
neuloin harmaasta 
villalangasta.” Äiti ja talosta 
taloon kulkeva ompelija 
opettivat lapsukaista, ja 
nyt Liisa Nenosen käsistä 
syntyy vaikka mitä. 

E
i olisi Liisa Nenonen karja-
laisemo, ellei olisi pyöräyttä-
nyt aamun kahvivieraalle  kar-
jalanpiirakoita. 

Äiti antoi perinnöksi kä-
den taidot niin leipomisessa 
kuin ompelussakin. Aitaukses-

sa määkivien lampaitten villa kehrättiin lan-
gaksi. Kotipellolla kasvanut pellava loukutet-
tiin langaksi. 

Ompelukoneen vieressä on pakastin ja 
sänky. Jos tulee nälkä taikka uni kesken om-
peluksen. Nyt valmistuu Puijon seurakunnal-
le valkoisia kastekasseja ja pitsillä koristettuja 
tyynyjä pään alle, rukoustyynyiksi kutsuttu-
ja. Tyynyssä on tasku, ja siellä iltarukous. Dia-
koni Riitta Murtorinne toi idean kaukaisen 
rippikoululeirin muistoista.  

”Näin pysyn elämässä kiinni. Ommelles-
sa on aikaa ajatella”, 75 –vuotias päiväranta-
lainen sanoo. Televisiosta hän luopui neljä 
vuotta sitten, joten aikaakin riittää enemmän 
myös lukemiseen.  

Äiti on  
aina äiti 
Käsityönopettaja oli ilomantsilaistytön haa-
veena, mutta sairaanhoitaja hänestä tu-
li. Nämä veitikat pitivät äidin kotona: Pek-

”Päivärannan 
kirkko on ollut minulle 
hengellinen koti 
ja turvapaikka.
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Helminauhassa on nyt hopeanharmaan 
vuoro. Takana elämässä ovat valkoiset, 
kirkkaanpunaiset ja mustat värit.

ka, Riitta, Pieta, Mikko, Outi ja Antti. ”Ei 
se tuntunut raskaalta. Yksi kerrallaanhan ne 
syntyivät.”

Koti oli Vaahteratiellä. Kun mummo, en-
tisen puolison äiti asui samassa taloudessa, 
ruokapöytään kokoontui yhdeksän henkeä. 

Nyt lapsenlapsia on kolmetoista. Veeti 
ja Kaapo, nuorimmaiset tapetoivat olohuo-
neen seinää vanhoilla joulukorteilla.   

”Omat lapset ovat ihmeitä, mutta vie-
lä suurempia ihmeitä ovat nämä.” Meidän 
mummi on maailman paras, lukee syntymä-
päiväkortissa, pöytäpyyhkeelle tehdyssä. 

”Äiti on aina äiti, joka huolehtii lasten me-
nestyksestä. Mutta nyt seuraan sivusta kuin 
näköalapaikalta, enkä halua mennä lasten 
elämää ronkkimaan.” 

Lasten perheisiin Nenosen ei juolahtaisi 
mieleenkään mennä asumaan. ”Jokainen on 

luonut omat tapansa. En sopeutuisi enää sel-
laiseen.”

Hengellinen koti  
katoaa
”Kiire on poissa. Jos sitä on, se on omaa teke-
mää, sillä ajankäyttönsä ja harrastuksensa saa 
valita”, Liisa Nenonen sanoo eläkevuosistaan. 
”En suunnittele enää eteenpäin. Elän jo pal-
jon menneissä vuosissa.”  

Päivärannassa Nenonen on asunut vuo-
desta 1966. Kuopion ”Syrjälästä” tuli lähiö vä-
hitellen. Katuja päällystettiin hitaaseen tah-
tiin.  Kaupat tulivat, ja markettien myötä 
myös menivät. Onneksi kirjastoauto kulkee. 
Häiriötkin ovat laantuneet. 

Kirkko Päivärantaan rakennettiin vuonna 
1982 kaupungin ja seurakunnan yhteistyönä. 
Nyt kirkkoa ollaan myymässä kaupungille ta-
kaisin. Barokkiurut saanevat paikkansa Män-
nistön vanhasta kirkosta.

Taiteilija Pauno Pohjolaisen teoksille 
”Keskustelu taivaan asujaimen kanssa” ei ole 
vielä päätetty uutta kotipesää.  Puheita on 
kuulunut hautausmaalta päin, Pyhän Pieta-
rin kappelista.

Puhetta taivaan asujaimen kanssa on Lii-
sa Nenosella riittänyt. Kirkko on ollut hänelle 
hengellinen koti ja turvapaikka.  On ollut niin 
tärkeä, että kirkosta luopuminen takeltaa sa-
nat kurkkuun ja kirvoittaa vedet silmiin.

 ”Me olemme nyt eksyksissä. On huokail-
tu, päivitelty ja kyselty.” Viimeistä messua 
Päivärannan kirkossa vietetään kesäkuussa. 

Ymmärrystäkin ratkaisulle riittää. Viime 
sunnuntaina Päivärannan messussa oli kym-
menen henkeä. Liisa Nenonen muistaa mes-
sun, jossa oli pappi, kanttori ja kolme seura-
kuntalaista. 

”Päivärantalaiset eivät näytä tarvitsevan 
kirkkoaan. Johtopäätös on silloin se, ettei 
kirkkoa tarvita. Jos kirkko on seurakunnalle 
taloudellinen rasite, siitä on luovuttava.”

 Kerhotoiminnan loppuminen on Neno-
sen mielestä niin eläkeläisille kuin perheker-
holaisillekin kipeä juttu. Nenonen ounaste-
lee, että Poukaman leirikeskus ei ole lasten 
kerhoille otollinen paikka. ”Me eläkeläiset 
olemme vähitellen katoava voimavara muu-
tenkin.” Niin suosittuja kuin eläkeläisten ker-
hot tällä hetkellä Päivärannassa ovatkin.  

Yksi päivä  
elämästä
Yksi päivä menneestä elämästä ja muistoista?

”Heinäkuinen poutapäivä heinäpellol-
la. Tuore heinä tuoksuu. Ottaisin ne kärpä-
setkin.”

Mutta ne mustien helmien päivät ja vuo-
detkin on kuljettava läpi. ”Koulut on käytävä, 
vaikkei itse tahtoisi.” 

Tapahtukoon sinun tahtosi, pyydetään Isä 
-meidän rukouksessa.  ”Hyvä, että tuonkin 
huomasit”, on Liisan nyt jo tyyntynyt huoka-
us taivaalliselle isälleen. 

LAHJA PYYKÖNEN


