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Kirkkopäivillä 
katsotaan kirkkoa 
uusin silmin
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Pikkuenkelit Virsivisan finaaliin
Kuopion Kristillisen 
Koulun lapsiryhmä pääsi 
Virsivisassa finaaliin 
Kuopion Kirkkopäiville.

V irsilaulu ei vaikene, mikäli nuorta 
polvea on uskominen.  Hiippakun-
nallisessa 3-4 –luokkalaisten virsivi-
sassa Kuopion Tuomiokirkossa vii-

me viikolla lapset lauloivat toinen toistaan 
reippaammin. Voitto meni Kuhmoon Konti-
on koululle Laululinnut -lauluryhmälle. Toi-
sen sijan saivat Pikkuenkelit Kuopion Kristilli-
sestä yhtenäiskoulusta Alavan seurakunnasta.

Valtakunnallisen Virsivisan finaaliin touko-
kuussa Kirkkopäiville Kuopioon pääsee kol-
mantena itäsuomalaisena ryhmänä Virsi-Ilo 
Pogostan koulusta Ilomantsista.

Mikä oli ryhmänne menestyksen salaisuus, 
luokanopettaja Raili Heikkinen?

”Sisukas ja innokas harjoittelu: virsiä lau-
lettiin välitunneilla, jopa ATK- ja kuvistunneil-
la, yksi isä laulatti poikaansa saunan lauteil-

lakin  Netissä treenattiin Virsivisan sivuilla ja 
kanttori Hannele Puhakka teki ison urakan.”

Pantomiimia ja veden kaatamista
Joka toinen vuosi järjestettävässä Virsivisassa 
hiippakunnan alueen lapsiryhmät kouluista ja 
seurakunnista osoittivat tuntevansa myös vir-
sien taustoja.

Virsitietoutta testattiin monin tavoin. 
Kun kuului pätkä laulusta säkeistön keskel-
tä, lapset saivat arvata, mikä laulu on kysees-
sä. Pantomiimissa arvattiin, mistä virrestä 
on kysymys. Piirros- ja laulutehtävien lisäksi 
leikkimielisten kysymysten rinnalla kysytään 
myös haastavia teemoja: kun kaadetaan vettä 
astiaan, pyydetään luettelemaan virsiä, joissa 
”tämä aine” mainitaan.

Visan alueelliseen vaiheeseen osallistui yh-
teensä 11 joukkuetta eri puolilta Kuopion 
hiippakuntaa: Kuopio, Ilomantsi, Juuka, Nil-
siä, Kajaani, Kuhmo, Lieksa, Nurmes, Pieksä-
mäki, Pielavesi, Varkaus. Visaa oli seuraamas-
sa ja omiaan kannustamassa lähes 200 lasta 
eikä yhteislaulu Jumala loi jättänyt äänenkäy-
tön iloa epäselväksi. 

”Tunnelma oli yksinkertaisesti hieno!”, ku-
vaa Virsivisan juontanut hiippakuntakanttori 
Richard Nicholls. 

Valtakunnallisen Virsivisan finaali kuullaan 
Kirkkopäivillä Kuopiossa toukokuussa.

ULLA REMES

pysäkillä

Ajankohtaista

Stop maaseudun tyhjenemiselle
Ellei politiikan 
suunta muutu, jopa 
Kuopion, Jyväskylän 
ja Joensuun kokoisten 
kaupunkien rooli jää 
epäselväksi, sanoo 
aluekehitystutkija 
Heikki Eskelinen.

E
uroopan unionin sloga-
neista yksi kuuluu näin: 
Erilaisuus on vahvuus. 

”Se on nyt unohdettu 
maaseudun erilaisuuden 
osalta. Maaseudun pitäisi 
uskaltaa vapaasti elää niin 
kuin se elää, ja kertoa se 
muillekin”, sanoo Itä-Suo-

men yliopiston professori Heikki Eskelinen.
”Ei sellainen ihminen, joka on ikänsä asu-

nut maaseudulla ja jolla on koti ja elämä siel-
lä, mielellään lähde pois. Jos ikää on jo 50 
plus, kotiseudulle jäädään vaikka se kuinka 
autioituisi ympäriltä.”

Muuttoliike on valikoivaa. Tyypillinen läh-
tijä onkin nuori, koulutettu lapsiperhe. Tyy-
pillinen muuttokohde on kaupungin lähellä 
avautuva maaseutu parin-kolmenkymmenen 
kilometrin säteellä kaupungista.

Maaseutua onkin oikeastaan kolmenlaista: 
se maaseutu, joka kaupunkien ympärillä on 
luontovyöhykkeenä, se maaseutu joka näkyy 
hyvin harvaan asutulla alueella ja se maaseu-
tu, jolla on aktiivista maataloutta ja rakennet-
tua, hoidettua maisemaa osana sitä. 

”Sen syvän maaseudun asiaa ei oikeastaan 
aja kukaan. Demokratian ongelma on se, että 
enemmistön ääni voittaa, ja enemmistö suoma-
laisista asuu kaupungeissa ja Etelä-Suomessa.”

Metropoli-Suomi
Pitkän linjan aluekehitystutkija Heikki Eske-
linen Itä-Suomen yliopistosta Karjalan tutki-

muslaitokselta ottaa esille 
kolme Suomen karttaa. En-
simmäisessä niistä 1960-70 
–luvuilta palvelukeskukset 
leviävät tasaisesti eri puo-
lille maata, kulmakuntien 
veturit olivat lähellä ky-
liä. Rovaniemi oli pohjoisin 
piste. Keskimmäisessä mal-
lissa nojataan aluekeskuk-
siin, joiden ympärille asutus 
keskittyy.

Kolmannessa ollaan jo 
metropoli-Suomessa. Siinä 
on jäljellä vain kaksi keskus-
ta: pääkaupunkiseutu, jo-
ka hiukan leviää rannikkoa ylöspäin, ja Oulun 
seutu. Siinä ei ihan vielä olla, mutta suunta 
on huolestuttavasti sitä kohti. Siinä mallissa ei 
edes näy Kuopiota, Jyväskylää eikä Joensuuta.

”Hajautetusta hyvinvointivaltiosta ollaan 
kuljettu kohti kilpailu- ja metropolivaltio-
ta. Toivoisin, että tulevaisuudessa maailmas-
sa voisi elää kartalta katsottaessa pienemmis-
sä ympyröissä eli useammissa, hajautetuissa 
keskuksissa.  Ei ole olemassa yleistä Suomen 
suunnitelmaa vaan eri hallinnonalojen pää-
töksiä, ja niihin voi vaikuttaa.”  

Metropolia on toisaalta tietoisesti politii-
kalla rakennettu esimerkiksi keskittämällä jul-
kisia tiehankkeita vain pääkaupunkiseudun 
lähialueille ja sijoittamalla valtion virasto-
ja etelään. Valtakunnallisen Lääkealan turval-
lisuus- ja kehittämiskeskus Fimean siirtämi-
sestä Kuopioon tuli vuosia kestänyt mittava 
vääntö. Suomen Metsäkeskuksen pääpaikka 
meni pari vuotta sitten asiasta päättävän mi-
nisterin kotipaikan mukaan Lahteen, kun Jo-
ensuussa kuten Kuopiossakin ollaan keskel-
lä metsää ja Itä-Suomen yliopiston Joensuun 
kampuksella on metsätieteellinen tiedekunta. 
Aikaisemmin aluekehityksen näkökulma otet-
tiin aktiivisesti päätöksenteossa huomioon. 

Terveydenhoito valtiolle
Toisaalta joensuulaisen Heikki Eskelisen mu-
kaan ”niin vain tapahtuu ilman erityistä tah-
totilaa”. Ehkä juuri siksi nyt kaivataan tietoista 
tahtotilaa maaseudun arvon ymmärtämiseksi 

sitä varten, että myös siellä säi-
lyy elämisen mahdollisuus.

”On aivan selvää että kunti-
en yhteensulauttamisessa jot-
kut häviää ja kyllä ihmiset sen 
ymmärtävät. Puheet säästöistä 
eivät pidä paikkaansa. Pienillä 
kunnilla on pienet kustannuk-
set. On toki reilua sanoa että 
kaikki kunnat eivät selviä pal-
veluvelvoitteestaan. Silti myös 
maalla asuvalla on oltava kun-
niallinen tapa elää.”

Kuntasektorin ja sosiaali- ja 
terveysalueen uudistukset ovat 
tutkijan silmään hämmentäviä.

”Asiantuntijoita ei kuulla vaan poliitikot 
päättävät. Terveydenhoidon ammattilaisia kyl-
lä olisi hoitamaan tehtäviä, mutta he jo hakeu-
tuvat muille aloille kaaoksen seurauksena. ”

Eskelisellä on valmis ehdotus tilanteeseen: 
”Kaventaisin kuntien toimialoja ja siirtäisin 
vastuuta sosiaali- ja terveysalan kustannuksis-
ta ja järjestelyistä valtiolle. Terveydenhuolto 
on kallista, ja kaikkialla on turvattava kansa-
laisen perusoikeudet. Kunnille jäisi identiteet-
titoimijan mahdollisuudet.”

Yksi oleellinen asia muutoksen rajuuden 
ymmärtämisessä on identiteetin ymmärtämi-
nen. Kuntaliitoksissa se voi olla vaarassa. 

”Kuntalaisuus on merkityksellistä ihmisen 
identiteetille. Me olemme liperiläisiä tai siilin-
järveläisiä. Toisaalta kaupungeissa kuntasidos 
heikkenee ja tilalle voi tulla kaupunginosai-
dentiteetti.”

Muutoksissa kuntalainen joutuu uusiin 
haasteisiin elinkeinojenkin suhteen:

”Menetettyjen elinkeinojen tilalle aina voi 
matkailua tulla, sitä ei tiedä. Myös uusia toi-
mintoja voi tulla kuten kaivosteollisuutta, 
mutta kuten Talvivaarassa on nähty, voi tulla 
myös uusia ongelmia.”  

Itä-Suomessa rajan läheisyys vaikuttaa. 
Suurta maanomistuksen muutosta ei Eskeli-
sen mukaan ole tullut, vaikka venäläiset ovat 
viime aikoina Suomesta lomapaikkoja osta-
neet. Suomessa asuu 15 000 venäjänkielistä 
ihmistä, suunnilleen kuten Heinolan kokoi-
sessa kaupungissa. 

”Sodan vaurioista on tultu pitkä matka uu-
teen bisnesyhteistyöhön Venäjän kanssa. Kun 
kertyy omakohtaista kokemusta tavallisten 
venäläisten kanssa, ennakkoluulot muuttu-
vat, ja Karjalassa ne ovat jo kauan sitten jää-
neet taakse. En usko että Suomeen muutta-
va venäläinen perhe on Kirkkopäiville tulevaa 
perhettä kummallisempi: tavallinen, asiansa 
hoitava ja kunniallisesti elävä perhe.”  

Taakseen jättämisen ajatuksen Eskelinen 
oppi jo kotona:

timo hartikainen

 itÄ-suomen Yliopiston viestintÄ

Virsivisan voitto meni Kuhmoon.
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Ikkunasta 
katsotaan läpi 
kummaltakin 
puolelta

N äyteikkunan tehtävä on kiinnittää katse, 
antaa ajatuksille siipiä, unelmalle ulottu-
vuutta: tuota haluan, tuopa näyttää kiin-
nostavalta – sopisiko se minulle ja tarpei-
siini? Toisaalta ikkunasta katsotaan kah-

teen suuntaan.

Valtakunnalliset Kirkkopäivät Kuopiossa 17.-
19.5.2013 ovat kiinnostava näyteikkuna sisälle ja ulos. 
Seurakuntien työntekijöille, luottamushenkilöille ja 
vapaaehtoisille välittyy ystävien ja kollegoiden tapaa-
misten rinnalla vahvana kirkon tekemä kiistämätön 
yhteiskunnallinen työ ja sen suhde muuhun yhteiskun-
taan. Herätetty arvokeskustelu haastaa yhteisen hyvän 
puolelle kaikkia toimijoita, meitä kaikkia.

Kaupunkilaisille uudistuneet Kirkkopäivät näyttä-
vät, missä kirkossa mennään nyt: ravintoloiden kara-
oket, rock-henkiset pyhäkoulut ja yllätykset kaupun-
gilla voivat sävähdyttää. Elämänmakuisissa keskuste-
luissa jätetään toivottavasti jotakin itämään: ehkä kai-
paus kuulluksi tulemisesta, osallisuudesta, vuorovai-
kutuksesta, lähimmäisen rakkaudesta ja pyhyyden ja 
Jumalan läsnäolon kokemisesta voi johtaa johonkin 
syvempään.

Valtakunnalliset Kirkkopäivät olivat viimeksi Kuo-
piossa 1991 teemalla Elävä seurakunta. Nyt neljän-
net Kirkkopäivät ovat uudella tavalla koko kaupungin 

juhla, ne levittäytyvät torilta 
Piispanpuistoon sellaisena 
runsaudensarvena, että siitä 
riittää jakaa!

Toivottavasti maakunnan 
ja valtakunnan väki löytää 
tiensä päiville, joita vapaa-
ehtoiset ovat työntekijöiden 
kanssa jo vuoden valmistel-
leet. Yhteensä 250 vapaaeh-
toisen, Kirkkopalveluiden 

ja Kuopion evankelisluterilaisen seurakuntayhtymän 
työntekijöiden järjestämä voimainponnistus ansaitsee 
hyvän valaistuksen, jotta ikkunasta näkyy kunnolla. 

Joko valitsit, etsitkö paikkasi kulttuurielämysten vai 
älyn haasteiden, perheen tapahtumien vai yhteiskun-
nallisten pohdintojen luota – vai annatko tien viedä ja 
Kirkkopäiväkartan opastaa?

Hei, avataan se ikkuna ja tuuletetaan kunnolla!

 ✚ Kuopion evankelisluterilai-
sen seurakuntien viestintäyk-
sikössä on tehty työsuojelutarkas-
tus yhteensä viiden työntekijän 
ja avustajan ilmoitettua epäasi-
allisesta kohtelusta, jota he ovat 
kokeneet esimiehensä taholta. 
Työnantaja pyysi viime syksynä 
Aluevalvontavirasto AVIA selvit-
tämään tilannetta ja AVI on vel-
voittanut työnantajaa välittömiin 
toimenpiteisiin. Asiassa pyritään 
hallintojohtaja Timo Korhosen 
mukaan ratkaisuun vapaaehtoi-
suuden pohjalta.

 ✚ Kuopion seurakuntien verk-
kotoimittaja Seija Rytkönen on 
valittu valtakunnallisen Turvalli-
suus- ja kehittämiskeskus Fime-
an verkkotiedottajaksi. Rytkönen 
aloittaa uudessa tehtävässä 1.6.  
Hakijoita tehtävään oli 75. Tehtä-
vä on aluksi määräaikainen.

 ✚ Siilinjärven kirkkoneuvosto 
on valinnut johtavaksi diakonia-
työntekijäksi diakonissa Liisa Tii-
likaisen Kuopion Alavan seura-
kunnasta.

 ✚ Kuopiossa sijaitseva Suomen 
ortodoksinen kirkkomuseo sai Mu-
seovirastolta avustusta 25 000 eu-

roa X.files - Pyhä traditiota table-
tille -hankkeeseen. Museovirasto 
jakoi harkinnanvaraiset valtion-
avustukset museoiden innovatiivi-
sille hankkeille. Vuonna 2013 avus-
tukset kohdennettiin erityisesti 
kehittämishankkeille, jotka edis-
tävät kulttuurista moninaisuut-
ta, moniarvoisuutta ja hyvinvointia 
sekä ehkäisevät syrjäytymistä.

 ✚ Kirkkojen rahankeräysoi-
keutta ajetaan läpi. Sisäasiain-
ministeriössä on käynnissä ra-
hankeräyslain uudistus, jossa 
sisäministeri Päivi Räsäsen mu-
kaan luterilaiselle ja ortodoksisel-
le kirkolle olisi tulossa rahanke-
räysoikeus. Myös uskonnollisten 
yhteisöjen ja yhdyskuntien rahan-
keräys olisi helpottumassa. Ny-
kyisin rahankeräyslupa voidaan 
antaa Suomessa rekisteröidylle 
yhteisölle tai säätiölle, jolla on yk-
sinomaan yleishyödyllinen tarkoi-
tus. Rahankeräysluvat antaa polii-
sihallitus.

 ✚ Fidan ja helluntaiseurakun-
tien Eväät elämään –kampanjan 
oranssiliiviset lipaskerääjät näky-
vät pian valtakunnallisesti katuku-
vassa. Jo viitenä vuonna toteutet-

tu lipaskeräys ajoittuu huhtikuun 
viimeiselle viikolle. Kohteena ovat 
Fidan pitkäaikaiset ruokaturva-
hankkeet Keniassa, Intiassa, Tansa-
niassa ja Pohjois-Koreassa.

 ✚ Vuosaaren seurakuntaneu-
vosto on tehnyt Helsingin hiip-
pakuntaneuvostolle aloitteen, 
jossa ehdotetaan internet- ja pos-
tiäänestyksen järjestämistä syksyn 
2014 seurakuntavaaleissa. Vuosaa-
ren seurakuntaneuvosto hyväk-
syi yksimielisesti aloitteen, jossa 
pyydetään Helsingin hiippakun-
tavaltuustoa tekemään kirkollis-
kokoukselle ehdotuksen netti- ja 
postiäänestyksen mahdollisuuksi-
en selvittämisestä.

 ✚ Uudet Toivon laulut julkais-
taan Kirkkopäivillä. Kesällä 2012 
käyty biisikilpailu synnytti  uut-
ta hengellistä musiikkia laidasta 
laitaan. Biisien parhaimmisto jul-
kaistaan Toivon lauluja -albumilla, 
joka ilmestyy 17.5. Levynjulkaisu-
konsertti on Kuopion Kirkkopäi-
villä Musiikkikeskuksessa lauan-
taina 18.5. kello 19. Toivon lauluja 
voit kuunnella jo ennakkoon Ra-
dio Dein soittolistoilla.

ULLA REMES 
ulla.remes@evl.fi

”Hei,
avataan se 
ikkuna ja 
tuuletetaan 
kunnolla!

pääkirjoitus

Stop maaseudun tyhjenemiselle
tuija hYttinen

”Omat vanhempani olivat jät-
täneet sodan taakseen ja aloittivat 
uuden elämän puhtaalta pöydältä.” 

”Kotona Karjalassa vanhemmat 
myös toivoivat, että lapset pääsisivät 
helpompiin hommiin. Minä olen ol-
lut ikäni yliopistolla ja opiskellut Eng-
lannissa, sisareni on suurlähettiläänä 
Turkissa ja toinen sisar apulaisprofes-
sorina Tanskassa. Kolmas sisareni on 
hoitajana Itä-Suomessa”

Asenne ja avoimuus uuteen ovat 
tärkeitä:”Aina on parempi katsoa 
eteenpäin”.

ULLA REMES

Myös maaseudulla on voi-
tava elää. Stop maaseudun 
autioituminen! 

Kirkkopäivillä 
keskustellaan:
Hautajaiset seis, 
maaseutu elää
18.5. klo 14.30-16
Kuopion Musiikkikeskuk-
sessa

”Aina on parempi katsoa eteenpäin.
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Maailma muuttuu, 
muuttuko 
maailmanlaaja 
kirkko?

Millaiseen maastoon globaali 
kristinusko sijoittuu? Millaisia 
yhteiskunnallisia kehityslinjoja 
maailmalla on meneillään ja 
miten kirkot suhteuttavat 

itsensä niihin?

Maailman väestönkasvusta 5 % tapahtuu 
kehittyneissä maissa ja 95 % kehitysmaissa. 
Suuren väestönkasvun maat kuuluvat poik-
keuksetta kaikkein köyhimpiin maihin, joilla 
on myös suuria ympäristöhaasteita, talousvai-
keuksia ja yhteiskunnallisen vakauden ongel-
mia. Useat näistä nopeiten kasvavista maista 
ovat kristittyjä, tai niissä on huomattava kris-
tillinen vähemmistö. 
Näitä ovat esimerkiksi 
Nigeria, Kenia, Mek-
siko, Etiopia, Brasi-
lia ja Filippiinit. Yksin 
näissä maissa on pian 
satoja miljoonia kris-
tittyjä lisää. Kirkkojen 
ikärakenne näillä alu-
eilla on aivan päinvas-
tainen kuin Suomessa. 
Lasten ja nuorten kou-
lutus, nuorisotyöttö-
myys ja köyhyys ovat 
valtaisa haaste.

Muuttoliikkeen 
merkitys osana glo-
baalia väestönke-
hitystä kasvaa. Sen 
taustalla ovat  kas-
vavat elintasoerot, 
sodat, konfliktit ja ilmastonmuutoksen aiheutta-
mat ongelmat liittyen mm. ruokaturvaan. Ihmis-
ten mukana liikkuvat ja muuttuvat kielet, arvot, 
uskonnot, katsomukset ja tapakulttuuri. Nämä 
vaikuttavat yhä enemmän toisiinsa. Rikkaiden 
maiden ongelmaksi on muodostumassa työvoi-
mapula, mutta ihmisten liikkuvuutta vaikeuttaa 
länsimaiden kiristyvä maahanmuuttopolitiikka. 
Samalla maahanmuutto olisi monien maiden 
ainoa keino pitää maat elinkelpoisina.

Uskonnollisuuden pirstaloituminen lisään-
tyy sekä uskontojen sisällä että niiden ulkopuo-
lella. Kasvava määrä ihmisiä sitoutuu pienempiin 
liikkeisiin uskontokuntien sisällä, lisäksi uskon-

toihin pohjautuvat järjestöt lisään-
tyvät nopeasti. Kirkkojen etni-

set rakenteet muuttuvat. Kristil-
linen lähetystyö tapahtuu kaik-
kialta kaikkialle. Kristittyjen 

lukumäärän kasvu on voi-
makkainta Afrikassa. Ete-

läisellä pallonpuoliskolla 
kristittyjä on 1418 milj. 
eli 64 % ja pohjoisella 
pallonpuoliskolla 787 

milj. eli 36 % kristityistä. 
Globaalin etelän kristitty-
jen osuus kaikessa lähetys-
yhteistyössä on jo nähtä-
villä eri puolilla maailmaa. 

KAti KEMppAinEn

”Uskon-
nollisuuden 
pirstaloi-
tuminen 
lisääntyy 
sekä us-
kontojen 
sisällä että 
niiden ulko-
puolella.

kolumni

kirkon kulmilta

K
ansainvälisesti laa-
jasti tunnetun ja 
tunnustetun nyky-
taiteilijan, taiteen 
akateemikko Eija-
Liisa Ahtilan juu-
ri Kiasmassa avau-
tunut laaja näyttely 

esittelee Ahtilan tuotantoa kymmenen 
viime vuoden ajalta. Esillä on oudosti 
koskettavia videoteoksia, joiden aihepii-
ri vaihtelee, mutta teemat puhuvat rin-
nakkaisista todellisuuksista, todellisuu-
den erilaisista kokemisista. 

Mukana on muun muassa taiteilijan 
omakohtainen teos surusta. Surua käsi-
tellään koiran kuoleman kautta.  Kysei-
nen videoteos on ainoa omakohtainen 
teos koko laajassa näyttelyssä.

Eija-Liisa Ahtila rakentaa kuvista, 
äänistä ja kertomuksista kokonaisia ti-
lateoksia, joissa erilaiset näkökulmat 
vaihtuvat. Katsoja astuu sisään teosten 
tarinoihin ja kokemus on voimakas.

Uusia, ensimmäistä kertaa Suomessa 
nähtäviä teoksia ovat Vaakasuora (2011), 
elokuvallinen ja häkellyttävän voimakas 
muotokuva kuusesta sekä siihen liitty-

vä piirrossarja ja Kaverukset (2011), joka 
kuvaa kahden pojan ystävyyttä. Pojista 
toinen on syntynyt Afrikassa, toinen Kii-
nassa. Nyt molemmat ovat suomalaisia.

Ahtilan teoksissa on luonto voimak-
kaasti läsnä. Toisaalta pohjoisen valkoi-
nen naistaiteilija on ottanut aiheekseen 
vaikkapa Algerian sisällissodan 1960-lu-
vulta ja kysyy, mikä on meidän oikeu-
temme tulkita elämää, toisia, tapah-
tumia. Missä on missä? -teos (2008) 
nähdään ensimmäistä kertaa Helsingis-
sä. Suuri installaatio käsittelee kolonia-
lismia, kulttuurien kohtaamista ja juuri 
tulkitsemisen oikeutta. 

Ahtilan tuotantoa täydentävät lisäk-
si vanhemmat teokset, mm. Kalastajat 
(2007), Rukoushetki (2005), Talo (2002) 
ja Me/We, Okay, Gray (1993).

Aasit, korpit, 
kyyhkyt ja enkelit
Selkeästi uskonnosta aiheensa ammen-
taa kolmikanavainen videoteos Mari-
an ilmestys vuodelta 2010-2011. Siinä 
teoksen näyttelijät ovat kahta lukuun 
ottamatta amatöörejä, useimmat Hel-
singin Diakonissalaitoksen tukipalvelu-

jen asiakkaita. 
Tärkeässä osassa ovat myös eläin-

näyttelijät: kaksi aasia, koulutettu korp-
pi ja kirjekyyhkyt. Eija-Liisa Ahtila pa-
neutuu uusissa teoksissaan ihmisen, 
eläimen ja luonnon suhteeseen. Näytte-
lyn nimi viittaa ajatukseen elävien olen-
tojen rinnakkaisista maailmoista, jotka 
ovat olemassa samanaikaisesti. Ihmisen 
kokemus on vain yksi monista mahdolli-
sista. Ahtilaa on innoittanut baltiansak-
salaisen biologin ja filosofin Jakob von 
Uexküllin (1864–1944) ajattelu.

Näyttelyä ja Ahtilan tuotantoa lei-
maa voimakas käsikirjoitus, kielen ker-

Surua ja 
ilmestyksiä

K uluneen kevättalven aika-
na on kirjoitettu ja puhut-
tu Helsingin lastenklinikan ra-
kennusten kurjasta kunnosta 

ja uuden lastenklinikan rakentamises-
ta. On puhuttu tiukasta valmistumis-
aikataulusta maamme itsenäisyyden 
satavuotisjuhliin 2017, mutta erityises-
ti rakentamisen rahoituksesta. On pa-
heksuttu sitä, miten valtion, kunnan ja 
sairaanhoitopiirin rahoituksen ohella 
huomattava osa kustannuksista, 30 mil-
joonaa, joudutaan kattamaan yksityisin 
keräysvaroin.  On paheksuttu sitä, että 
välttämättömän sairaalan rakentamista 
joudutaan rahoittamaan keräyksin yhä 
näin tämän päivän Suomessa. 

Näin joudutaan tekemään samoin 
kuin sotien aikana ja sotien jälkeisel-
lä jälleenrakennuskaudella, jolloin saa-
tiin Helsingin nykyinen lastenklinikka 
1946 ja siihen nykyisin kuuluva Helsin-
gin Lastenlinna 1948. Kolmannen esi-
merkin tarjoaa Kuopioon vuonna 1950 
valmistunut Savon lastenlinna, jonka 
tunnemme myöhemmältä ajalta Ala-
van sairaalana, joka myös rakennettiin 
pääosin lahjoitusvaroin.

Kari Launiala kertoo viime vuonna il-
mestyneessä Kuopion lastenklinikan se-
nioreiden Savon lastenlinnasta kirjoitta-
massa Snellman-instituutin julkaisussa, 
miten tämä Mannerheimin lastensuoje-

luliiton perustama sairaala rakennettiin 
monesta ero lähteestä saaduin varoin. 
Pesämunan antoivat Ruotsin rautatie-
läiset. Myyjäisten ja keräysten ohella 
tärkeässä osassa olivat niin kummikun-
takaupunki Jönköping kuin Sveitsin Pu-
nainen Ristikin ja monet muut.

Tässä samassa teoksessa 50 muuta 
sairaalassa vuosikymmenten aikana eri 
tehtävissä työskennellyttä henkilöä kir-
joittaa muistojaan Lastenlinnan ja Ala-
van hengessä. Kirjan ”Aamun hämäristä 
täyteen päivään” kansikuvana on pääjul-

kisivussa sisäänkäynnin viereisessä ole-
va Yrjö Rosolan mosaiikkityö vuodelta 
1949. Sairaalassa pitkään työskennellyt ja 
kirjaa kokoamassa ollut Irja Ruotsalainen 
kiteyttää mosaiikin sanoman: ”Siinä on 
lapsi, joka tulee tummasävyisenä sairaa-
laan. Kotiin pääsevä lapsi on kuvattu va-
loisaksi, kukka kädessään.” Siksi tarvitaan 
uusia lastenklinikoita. Tämä voidaan 
myös kiteyttää ajatukseen ”Lasten hyvä 
– kansan paras”.

HELEnA RiEKKi

Alavan hengessä

Sukupolvensa tunnetuimmalla media-
taiteilijalla Eija-Liisa Ahtilalla on suuria 
teemoja ihmisenkokoisissa teoksissaan 
nykytaiteen museossa Kiasmassa.

timo hartikainen
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Enemmän herkkuja

K irkkopäiville odotetaan arviolta 30 000 ti-
laisuuskävijää. He tuovat vipinää myös 
Kuopion ravinto- ja kahvilaelämään. Pirkko 
Burman, uuden ravintola-kahvila Salacava-
lan toimitusjohtaja odottaa mielenkiinnol-

la keväistä ja kiireistä viikonloppua.

Miten ravintolasi ovat valmistautuneet 
Kirkkopäiviin?

”Kun kaupungissa on enemmän ihmisiä ja tapah-
tumia, teemme herkkuja vähän enemmän. Asi-
akkaita tulee tapahtumaviikonloppuna ympä-
ri Suomea ja työntekijät ovat valmiina vastamaan 
erilaisiin kysymyksiin ja kertomaan Kuopiosta.”

Millä mielin yrittäjä odottaa 
isoja tapahtumia?

”Ne tuovat kaupunkiin ja kes-
kustaan mukavaa lisäeloa. 
Sellaista positiivista kihi-
nää paikallisiinkin ihmi-
siin. Toivomme tietysti, 
että tapahtumat näkyy 
yrityksissä myös kas-
san kilinänä. Ja on ki-
va, kun saa olla tar-
joamassa Kuopion 
parhaita puolia.

Millaisia tärppejä 
antaisit kirkkopäivä-
kävijöille?

”Kannattaa käydä 
nauttimassa ohjelmi-

en välissä kahvila- ja ruokaelämyksistä. Kuopiossa uusia 
ravintoloita avautuu ainakin seitsemän juuri sopivas-
ti kirkkopäivien alla. Ja tietenkin Kuopion tori on he-
rännyt kevääseen, uusi upea Kauppakeskus torin alla, ja 
uusittu, juuri remontoitu kauppahalli herkkuineen. Jos 
sää on hyvä ja aikaa jää ohjelmalta ja herkuttelulta, Val-

keisenlampi kannattaa kiertää. Se on kaunis ja 
lenkkikin sopivan lyhyt päiväkävelylle.”

Miten kannattaa Kuopiossa herkutella?

”Käytän tilaisuuden hyväkseni ja kehun 
omiani. Kahvila-Konditoria Houkutuk-

sessa voit herkutella erikoiskahveilla ja 
kakkupalalla. Salacavalasta saa ehkä kau-

pungin parhaammat wokit. Iloitsen, että 
kaupunkiin on tulossa entistä enemmän 

eri tyyppisiä ravintoloita ja ruokakult-
tuureja.” 

Mitä itse odotat tapahtumalta? 

”Tapahtuma on minulle ihan uu-
si juttu. En taida ehkä ennättää 

tilaisuuksiin, mutta oli to-
si hienoa, että Kirkkopäivi-
en organisaattorit ottivat 

yhteyttä ja Nuorten vei-
sulaulajaiset on Sala-
cavalassa perjantaina 
17.5. Kaikkinensa in-
nostavaa ja hauskaa!”

tEKSti jA KUvA  
HAnnA KARKKonEn 

mitä mielessä?

HammaslaboratorioDentoTeam
Hammaslääkärit Hyvä Hammas Oy

Puree Paremmin.

Vuorikatu 36, 70100 Kuopio
 

Erikoishammasteknikko
Satu Koskela

p. 017 265 4400

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

• HAUTAKIVET
• KAIVERRUKSET

• KULTAUKSET
ENTISÖINTITYÖT

• KIVILYHDYT

Sari Kämäräinen 
Jääskelänkatu 1

70780 Kuopio 
puh. 050 575 0004

www.kivipajasarik.fi

Suru on
hitaasti vaalenevia varjoja...

Hautaustoimisto
J. NURRO OY

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

puh. 040 585 0456






HAUTAKIVET 
KAIVERRUKSET 

ENTISÖINNIT 
MUUT KIVITYÖT 

 

Kettulanlahdetie 25 
70400 Kuopio 

www.puijonkivi.fi 
 

Puh. (017) 282 9000 

KAATUMISEN JA SELÄN 
KIPEYTYMISEN JÄLKEEN
TUTKIMUKSIIN

 

On muitakin tapoja 
testata luun lujuutta ja 

tasapainoa.
Selän kuvaus, luuntiheys-ja 

tasapainomittaus. 
Hinta 350€, Kela 115€��

omavastuu n. 235€�
Yleislääketieteen erikoislääkäri

Markku Hyvönen

Kiekkotie 2, Kuopio
 017 2828 244

www.puijonlaaksonlaakarikeskus.fi

TUTKIMUKSIIN

Hinta 350 €, Kela n. 189 €
omavastuu n. 161 €

Tutkimus sisältää 
osteoporoosilää-
kärin vastaanoton,  
selän kuvauksen ja 
luuntiheys- ja tasa-
painomittauksen.

HAUTAUSALAN-
PALVELUT

kevätsiivoukset,
kesähoidot ym.
Maria ja Vesa

P. 0400 386 965
vesa.pussila@luukku.com

Kukka ja hautauspalvelu

ROSANNA

Kukkakauppa
Hautaustoimisto

Pitopalvelu

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

Vuorikatu 25
www.rosanna.fi 

 
 
 

KotitalousKotitalousKotitalous---
vähennys 45%vähennys 45%vähennys 45%   

040 5844 045 

Tietokoneapu 

www.orden.fi 

Kansallisen 
Veteraanipäivän juhla 
Kuopiossa 27.4.2013

Veljeä ei jätetä – nuoria ei unohdeta

Paikka: Kuopion Musiikkikeskus

klo 11.30–13 Juhlakahvitus

klo 13–14 Kansallisen veteraanipäivän juhla 
 Juhla alkaa ekumeenisella hartaudella 
 ja seppelpartioiden lähettämisellä  
 sankarivainajien muistomerkeille 
 Juhlapuhe: piispa Jari Jolkkonen

Tumma puku ja kunniamerkit

Järjestää: Sotiemme veteraanijärjestöt ja 
Kuopion kaupungin
Hyvinvoinnin edistämisen palvelualue

Arja auttaa arjen askareissa.
Soita Arjalle.

Hoiva- ja kotityöpalvelu
Arja Vihonen Ky

050 336 3503

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

Hautakivi näyttely
liikkeessämme

-tervetuloa tutustumaan!

LÄNSIVUOREN
HAUTAUSHUOLTO

 
 
 
 
        TERVETULOA 
             Ostoksille Rihmaan ! 
                  Puijonkatu 39 Kuopio 
   Kristillisen Toiminnan Tuki ry 
          Meillä teet löytöjä kotiin ja harrastuksiin! 

    017– 261 2004 
   Otamme vastaan lahjoituksia! 

 Huonekaluja 

 Kodin tekstiilejä 

 Astioita 

 Kirjoja 

 Noutopalvelu 

     Tervetuloa! 
Arkisin  10-18 
Lauantaisin  10-15 

 

valtion taidemuseo / kuvataiteen keskusarkisto / pirje mYkkÄnen

roksellisuus. Kuraattori Leevi Haa-
palan mukaan kielen vahva asema 
kertoo kuitenkin eri tarinaa kuin 
kuva, mikä luo teoksiin jännitteen.

Sanat ja kirjallisuus ovat usein 
Ahtilan taiteen lähtökohtana. Teok-
sissa on viitteitä myös teatterin, 
maalaustaiteen, elokuvan ja televisi-
on kerrontatapoihin. Erilaisten esi-
tystapojen yhdistelmä sopii kuvaa-
maan Ahtilaa kiinnostavia aiheita 
– kulttuurien kohtaamista ja glo-
balisaatiota sekä toisaalta ihmisen 
tietoisuuden ja identiteetin häily-
vyyttä.

Ahtila tutkii teoksissaan liikku-
van kuvan keinoja. Usein hän raken-
taa teoksensa monesta videopro-
jisoinnista koostuvan installaation 
muotoon. Katsojan paikka on ta-
pahtumien keskellä. Valkokankaalta 
toiselle kulkevat katseet ja liikkeet 
ovat huolella suunniteltuja, ja koke-
mus muotoutuu erilaiseksi katso-
mispisteestä riippuen.

Näyttelyn teokset on esitelty 
199-sivuisessa kuvateoksessa, johon 
ovat kirjoittaneet mm. Daniel Birn-
baum, Alison Butler, Leevi Haapa-
la ja Cary Wolfe. Teoksen on jul-

kaissut Steidl. Näyttely on tuotettu 
yhteistyössä Tukholman Moderna 
Museetin kanssa, missä se nähtiin 
kevättalvella 2012.

Ahtilan edellinen laaja yksityis-
näyttely Kiasmassa oli vuonna 2002.

ULLA REMES

Eila-Liisa Ahtilan Marian 
ilmestys -teos pohtii pyhää, ih-
meen mahdollisuutta ihmisen 
elämässä ja erilaisia kohtaami-
sia uutisen äärellä.
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Lähde messuun 
 ✚ Tuomasmessu Alavan kirkossa sun-
nuntaina 28.4. klo 18. Saarnaa muusik-
ko Sakari Löytty, Luomus-kuoro. Klo 16 
Sakari Löytyn luento ”Monikulttuuri-
suus messun rikastuttajana” seurakun-
tasalissa. 

 ✚ Kutsu yhteyteen -messu Puijon kir-
kossa sunnuntaina 5.5. klo 17. Tarja Säy-
nevirta, Pekka Nieminen, musiikkiryh-
mä. Lapsille ohjelmaa. Kirkkokahvit. 

 ✚ Messu Tuomiokirkossa sunnuntai-
na 28.4. klo 10. Messun yhteydessä Satu 
Karjalainen toimittaa kasteen. 

Käsikelloja 
kokeilemaan

 ✚ Käsikellot tutuiksi - keväinen kä-
sikelloilta Kallaveden kirkossa lauan-
taina 4.5. klo 18. Tule tutustumaan kä-
sikelloihin ja hankkimaan itsellesi uusi 
innostava harrastus ensi syksyksi. Esiin-
tymässä Kallaveden seurakunnan Käsi-
kellokuoro Dolce, Dolce Minores ja käsi-
kellokerholaiset. 

Lapset mukaan
 ✚ Kotimetsän kirkkoretki perheille 
sunnuntaina 28.4. klo 16 Pölhön saareen. 
Lähtö Pölhön saaren parkkipaikalta 
(Saaristokatu). Mukaan kumisaappaat, 
sään mukainen vaatetuksen, reppuun 
istuinalusta ja pienet eväät. Lisätietoja 
Vappu Palmulta puh. 040 4848 297.

 ✚ Perheen pyhä -tapahtuma Kaavin 
seurakuntatalolla su 28.4. klo 12. Perhe-
lounas, jonka jälkeen kirkkohetki klo 13. 
Lapsikuoro, Ilonpisarat, askartelua ja toi-
mintaa koko perheelle. 

Surussa 
 ✚ Sururyhmä läheisensä menettä-
neille alkaa Kaavin seurakuntatalol-
la maanantaina 29.4. klo 18. Ilmoittautu-
miset 26.4 mennessä toimistosihteereille 
puh. 040 4888 602 tai 040 4888 611. 

”Veljeä ei jätetä, 
nuoria ei unohdeta” 

 ✚ Kansallisen veteraanipäivän juhla 
Nilsiässä lauantaina 27.4. Juhlallisuudet 
alkavat klo 11 Petäjäsaaren sankarivaina-
jien muistolaatan paljastus- ja seppelten 
laskutilaisuudella Talvisotaan lähtenei-
den muistomerkillä Nilsiän sankari-

hautausmaalla. Lounaskutsuvieraille klo 
12, jonka jälkeen juhlatilaisuus klo 13 Nil-
siän seurakuntakodilla.

Vappuiloa
 ✚ Afrikkalainen gospelmessu ja jat-
koina Taivaallisen ihanat Vappu-
pippalot Kallaveden kirkolla tiistaina 
30.4. klo 18. Tuo mukanasi makeaa nyyt-
tärisyömistä yhteiseen pöytään.

 ✚ Kaikenikäisten Vapputapahtuma 
Syvänniemen Hermannintalolla vappu-

aattona 30.4. klo 18.30. 
 ✚ Yhteisvastuu-myyjäiset Siilinjärven 
seurakuntatalolla tiistaina 30.4. klo 12–
14 simaa ja munkkeja YV:n hyväksi.

 ✚ Vappujuhla Keskusseurakuntatalol-
la keskiviikkona 1.5. klo 12. Suomen Lä-
hetysseurasta diakonissa Leena Helle. 
Mieskuoro Puijon Laulu, Iiro Pulkkinen, 
piano ja Roman Chalda, klavikordi. Vap-
pusimat ja -kahvit klo 11.30. 

 ✚ Vappulounas Karttulan seurakuntako-
dilla keskiviikkona 1.5. klo 11-13. Aikuiset 
10 €. Myyjäispöytä, arvontaa. 

Musiikkia
 ✚ Psalmiretriitti-konsertti Siilinjär-
ven kirkossa sunnuntaina 28.4. klo 15. 
Psalmeja, runoja ja J. S. Bachin musiikkia. 
Aino-Kaarina Mäkisalo (lausunta), Jussi 
Makkonen (sello). Vapaa pääsy.

 ✚ Pro Musica Keskusseurakuntatalolla 
sunnuntaina 28.4. klo 15. “F. Chopin - ro-
mantiikkaa pianolla”, Elina Dunder. Oh-
jelma ja kahvi 5 €. 

 ✚ Kuopion Seniorikuoron konsertti 
Puijon kirkossa sunnuntaina 28.4. klo 15. 
Vapaa pääsy. Ohjelma 10 €. Ohjelmien 
tuotto Suomen Lähetysseuralle.

 ✚ Klavikordikonsertti Tuomiokirkon 
kappelissa keskiviikkona 1.5. klo 15. Ro-
man Chalda. 

 ✚ “Soi taivaat kiitosta” -konsert-
ti Siilinjärven kirkossa sunnuntaina 5.5. 
klo 18. Ossi Jauhiainen (tenori), Veli-Pek-
ka Varpula (tenori), Heikki Mononen 
(urut).

 ✚ Kotia kohti -konsertti Pyhän Johan-
neksen kirkossa tiistaina 7.5. klo 19. Sei-
ja Nylund, sopraano, ja Taru Parviainen, 
piano, esittävät Tauno Pylkkäsen (Ai-
no Kallas, runot) Joutsen-sarjan ja Ilma-
ri Hannikaisen (Hilja Haahti, runot) mu-
siikkia. 

Reissuun
 ✚ Järvi-Kuopion seurakunnan Per-
heretki kirkkopäivien Riemu! 
-festareille Piispanpuistossa lauantai-
na 18.5. Ilmoittautuminen perhekerhos-
sa, päiväkerhossa tai oman alueen työn-
tekijälle 8.5. mennessä. 

 ✚ Herättäjäjuhlamatka Haapajär-
velle 5.-7.7. Lähtö perjantaina klo 10 
Puijon kirkolta, Maljalahdenkadulta klo 
10.10. Paluu sunnuntaina päätösseuro-
jen jälkeen. Majoitus Reisjärven opistol-
la 50 €/yö. Bussi 50 €. Sitovat ilmoittau-
tumiset 31.5. mennessä puh. 050 5691302 
tai 017 158 111. 

kirkkojakoti@evl.fi

Kirkkopäivät ja 
Yhteisvastuu 

 ✚ Lasten Suojelu – ”Sallikaa lasten tulla” 
keskustelua Kuopion Musiikkikeskuksessa 
perjantaina 17.5. klo 14-15. 

Kenen asiana on suojella lasta ja lasten 
oikeuksia? Suojellaanko lapsia ja nuoria hei-
dän vai aikuisten ehdoilla? Missä olemme 
onnistuneet, mitä pitäisi tehdä toisin? Tal-
koissa lasten ja nuorten puolesta tarvitaan 
jokaisen aikuisen välittämistä ja vastuunot-
toa. Seminaari haastaa sekä ammattilaisia 
että tavallisia tallaajia keskustelemaan las-
ten asemasta aikuisten maailmassa. Ajan-
kohtaisesta teemasta keskustelevat toi-
minnanjohtaja Olavi Sydänmaanlakka, 
musiikkimanageri Tommi Liimatainen ja 
lastensuojelupäällikkö Marketta Kolari. Pa-
neelin puheenjohtajana ja keskusteluttaja-
na toimii toimittaja, kirjailija Kaisa Raittila.

 ✚ Ihmisarvoinen vanhuus -seminaa-
ri Kuopion Musiikkikeskuksessa lauantaina 
18.5. klo 10- 11.

Nyt on selvitettävä, onko meillä tulevai-
suudessa varaa kattavaan ja laadukkaaseen 
vanhustenhuoltoon. Seminaarin alustus: 
johtaja Jaakko Kiander eläkevakuutusyh-
tiö Ilmarisesta. Kommenttipuheenvuorot: 
puheenjohtaja Vappu Taipale Vanhus- ja 
lähimmäispalvelun liitosta ja johtaja Ol-
li Holmström Helsingin diakonissalaitoksel-
ta. Keskustelua johtaa Yhteisvastuun kerä-
ysjohtaja Tapio Pajunen.

 ✚ Toivon lauluja -konsertti Musiikkikes-
kuksessa lauantaina 18.5. klo 19-20.30.

Huippuesiintyjät kipuavat lavalle esittä-
mään uutta gospelia. Kristiina Brask, Jore 
Marjaranta, Riki Sorsa sekä Laura Voutilai-
nen ja houseband esittävät uuden gospel-
musiikin kilpailun satoa. Kilpailun järjes-
tivät syksyllä 2012 Radio Dei ja levy-yhtiö 
Jiffel. Liput 20 € + toimituskulut.

 ✚ Enkelilounas Tuomiokirkon pihalla sun-
nuntaina 19.5. klo 11.30-12.30.

Kevään 2013 Yhteisvastuukeräyksen ah-
kerat vapaaehtoiset arjen enkelit auttavat 
yksinäisiä vanhuksia. Kiitokseksi tästä työs-
tä Yhteisvastuukeräys tarjoaa ilmaista li-
hakeittoa ja kahvikupin 700 ensimmäisel-
le enkelille. Tervetuloa nauttimaan kevyttä 
kenttälounasta jumalanpalveluksen jälkeen 
Kuopion tuomiokirkon pihalle.

tapahtuukirkkopäivävinkit

Iloista vappua! Koko perheen tapahtumat vappuaattona: Afrikkalainen gospelmessu ja jatkoina Taivaallisen ihanat Vap-
pupippalot Kallaveden kirkolla klo 18 Kaikenikäisten Vapputapahtuma Syvänniemen Hermannintalolla klo 18.30.

Sakari Löytty luennoi Alavan seu-
rakuntasalissa sunnuntaina 28.4. klo 
16 ja saarnaa Tuomasmessussa klo 
18. 

Lausuntataiteilija-pastori Aino-
Kaarina Mäkisalo on mukana Luot-
tamuksen lähteillä -naistenpäivässä 
Siilinjärvellä sunnuntaina 28.4. Mes-
su kirkossa klo 10, klo 11.30 lounas, 
klo 12.30 luova luento “Raamatun 
Mariat nykynaisen esikuvina”.

tauno salmi

KIRKKOPÄIVÄT
Kuopiossa 17.–19.5.2013
www.kirkkopaivat.fi
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 ✚ Pääkirjaston ala-aula: Pohjois-Savon opiston 
kuvataidelinjan vuosinäyttely 22.4.–4.5.

 ✚ Kirjanpitotoimisto Anna Korhonen Oy: 
Aarne ja Arja Jämsän näyttely 8.4.–30.5.

 ✚ Kuopion kaupungintalo, Ikääntyvien yliopis-
to, maa- ja metsätaloustieteiden tri Helena 
Kahiluoto luennoi: Nälän vuosisata. 25.4.klo 13.

 ✚ VB-valokuvakeskus: Sellaisena kuin olet – 
Palkittujen itäsuomalaisten muotokuvaajien 
yhteisnäyttely 28.4. asti; Ateljeetilassa Paperit-
tomat, Katja Tähjän näyttely 28.4. asti. Aforis-
mi-ilta to 25.4.klo 18. Pääsylippu on arpa, jolla 
voi voittaa kirjan.

 ✚ Kuopion museo: Tunsitko? Tiesitkö? Suomen 
matelijat ja sammakkoeläimet 10.4.–28.9.   
Stipendiaattien repusta, Kuopion Isänmaalli-
nen Seura ry 130 vuotta 19.4. alk.

 ✚ Kuopion taidemuseo: HEP! Hypetystä elä-
mästä 25.5. asti. 

 ✚ Korttelimuseo: Sirkus saapuu Kuopioon – 
Päivä sirkuslaisten elämästä 100 vuotta sit-
ten 1.6. asti

 ✚ Galleria G 12: Asta Caplan ja Pia Feinik 
25.4.asti.

 ✚ Galleria Carree: Marjo Helenius 24.4.–19.5. 
(vko 18 suljettu).

 ✚ Kuopion Musiikkikeskus: Päivämatinea II. 
Kuopion kaupunginorkesterin avoin harjoi-
tus 25.4. klo 12; Sinfoniasarja VIII Kuopion kau-
punginorkesteri, Sascha Goetzel, kapellimes-
tari; Paavali Jumppanen, piano 25.5. klo 19.  
Jaakko Saariluoma – ain naurain työtäs tee 
26.4. klo19 Konserttisali.  
Kansallisen veteraanipäivän Kuopion juhla la 
27.4. klo13, vapaa pääsy. 
Vappu @ musiikkikeskus 1.5. klo13 brunssi ja 
klo 15 konsertti; Kuopion kaupunginorkeste-
ri, Atso Almila, kapellimestari; Maarit ja Sami 
Hurmerinta. 
Rajalan puhaltajat 40 vuotta 2.5. klo 18.30.
Koko perheen animaatiokonsertti: Kös-
si kenguru ja Hassut kaverit 7.5. klo 18 ja sama 
konserttikehitysvammaisille 8.5. klo 13, avusta-
jat veloituksetta. 
Valoharju, Vehmasmäen Nuorisoseuran 
Lastenteatteriryhmä: Mainiot maahiset 28.4. 
ja 5.5. klo 14. 
Sotku, Minimi: Hei, kato! Koko perheen tans-
siteos 1.5. klo 12; 2.5. klo 9.30 ja 12; 3.5. klo 9.30 
ja 12.  

 ✚ Kuopion museo: Yö rakkauden kaupungis-
sa, Virpi Rautsiala, Mikko Paananen, Tarmo 
Valkonen ja Seija Pitkänen 25. ja 26.4. sekä 3.5. 
klo18.30.

 ✚ Kuopion kaupunginteatteri, Yhteiskoulu: 
Peppi Pitkätossu 24.4. klo 11; 26.4. 18.30

 ✚ Puistokoulu: Paperittomat 27.4. klo 19; Soita 
minulle Billy 26. ja 27.4. klo 19.

 ✚ Yhteiskoulu: Elämänmeno 27.4. klo 19; 3.ja 
4..5. klo 19.

 ✚ Yhteiskoulu: Mielipuolen päiväkirja, Mart-
ti Suosalon vierailu 24., 25. ja 30. 4. klo 19; 4.5. 
klo 14.

 ✚ Kuopion yhteiskoulun Musiikkilukio ja 
Kuopion kaupunginteatteri: Peter Pan en-
nakko 7.5. klo 12 ennakko; 7.5. ensi-ilta klo 
18.30.

Salibandykerhojen 
kevätturnaus oli 
täynnä vauhtia ja 
liikunnan riemua.

R iemunkiljahduksia, aplode-
ja ja kannustushuutoja. Kal-
laveden koulun sali oli viime 
sunnuntaina pullollaan kiih-
keää urheilutunnelmaa, kun 

paikan päällä käytiin Kuopion seurakun-
tien salibandykerhojen perinteinen ke-
vätturnaus.

Pelitaitojaan oli saapunut testaa-
maan parisenkymmentä joukkuetta vii-
destä eri seurakunnasta.

”Paikalla on arviolta noin kaksi sataa 
pelaajaa”, yksi tapahtuman järjestäjistä, 
Alavan seurakunnan nuorisotyönohjaa-
ja Jukka Korhonen laskeskeli.

Katsomossa puolestaan kannusti 
suuri joukko isiä, äitejä, mummoja ja uk-
keja. Ilmassa olikin todellisen urheilu-
juhlan tuntua.

Pelimiehen 
ensimmäinen turnaus
9-vuotias Olavi Polvinen osallistui en-
simmäistä kertaa keväturnaukseen.

”Vähän jännittää”, hän tuumasi en-
nen tositoimiin ryhtymistä.

Olavilla tähtäin oli selvä – voittoa 
haetaan.

”Mukavintahan tässä pelissä on maa-
lien tekeminen. Mutta jos ne eivät voit-

toon saakka rii-
tä, niin kelpaa 
vähän huonom-
matkin sijoituk-
set.”

Olavi on tois-
ta vuotta mu-
kana Puijon 
seurakunnan sa-
libandykerhossa.

”Viime vuon-
na hän ei vie-

lä uskaltautunut turnaukseen”, äiti Kirsi 
Reinikainen kertoi.

Sen sijaan tänä vuonna turnaus oli 
pyörinyt Olavin mielessä jo parin vii-
kon ajan.

”Kovasti tästä on puhuttu ja tätä 
odotettu. Jo eilen Olavi halusi ottaa pe-
livaatteet ja -varusteet esille, että kaikki 
on varmasti tänään valmiina.”

Äidin mukaan Olavi on varsinainen 
pelimies.

”Aina, kun vaan on mahdollisuus, 
niin salille pitää päästä . Mielellään hän 
harjoittelisi salibandya kotonakin, mut-
ta siinä kohti olen rajoittanut”, Reinikai-
nen nauroi. 

Äidillä oli yksi ohje pojalleen ennen 
turnauksen alkua.

”Tärkeintä ei ole voitto, vaan pelistä 
nauttiminen.”

Vanha konkari
Veljekset Santeri ja Samuli Räsänen 
olivat matkanneet kevätturnaukseen 
Juankoskelta. 11-vuotias Santeri kuului 
turnauksen konkareihin, sillä hän muis-
teli osallistuneensa kisoihin jo kolme 

kertaa aikaisemminkin.
”Yhden kerran olemme saaneet ho-

peaa. Tänä vuonna olisi mukava voit-
taa.”

Myös jalkapalloa harrastava Santeri 
aikoo jatkaa salibandykerhossa taas tu-
levana syksynä.

”Se on vaan niin hieno ja kiva la-
ji. Tykkään käydä kerhossa siksikin, kun 
sieltä saa uusia kavereita.”

Poikien äiti Sanna Räsänen kertoi, et-
tä turnausta oli heilläkin odotettu in-
nokkaasti jo jonkin aikaa.

”Itse huomaan, että kovasti sitä tu-
lee jännitettyä pelien kulkua täällä kat-
somon puolella. Myös poikien mummo 
ja ukki tulivat mukaan jännittämään, lä-
hellä kun asuvat.”

Opitaan toisten 
kunnioittamista
Kuopion seurakuntien salibandykerho-
jen kevätturnaus on vuosittainen tapah-
tuma, joka on järjestetty vuodesta 2004 
alkaen.

”Sitä ennen seurakuntayhtymä järjes-
ti kymmenen vuoden ajan hiippakun-
nallisia turnauksia Kuopio-hallissa”, Juk-
ka Korhonen selvitti. 

”Sinne ei kuitenkaan mahtunut mon-
taakaan kuopiolaista joukkuetta mu-
kaan, joten päätimme pistää pystyyn 
ihan omat kisat. Nyt kaikki halukkaat 
pääsevät osallistumaan.” 

Turnaukset alkavat aina hartaushet-
kellä ja pelit päättyvät pelaajien keski-
näiseen kättelyyn.

”Tarkoitus on oppia toimimaan yh-
dessä, käsittelemään voittoja ja häviöitä, 
sekä oppia toisten kunnioittamista”, Kal-
laveden seurakunnan nuorisotyönoh-
jaaja Jari Alanen painotti.

Salibandya tuodaan esille myös Kirk-
kopäivillä lauantaina 18.5., jolloin Piis-
panpuistossa kisataan KatuSäBä-mesta-
ruudesta. Leikkimielistä kisaa käydään 
salibandysta tuttujen nopeus- ja tark-
kuustehtävien avulla.

HELi HARing

Kevään odotettu 
huipennus

huhtivinkit

Ilmoittaudu Hidas tanssi runoja 
metsässä -taidepajaan 30.4. mennessä 
Taidemuseolle.

Seurakuntien salibandykerhojen kausi huipentuu joka vuosi järjestettävään suureen kevätturnaukseen.

timo hartikainen

Olavi Polvinen ei ole laskenut, 
montako maalia on tämän kauden 
aikana ehtinyt tehdä salibandype-
leissä. 

””Tärkeintä 
ei ole voitto, 
vaan pelistä 
nauttiminen.”
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Toukokuisen suur-
tapahtuman onnis-
tumisesta vastaa 
omalta osaltaan noin 
250 vapaaehtoista.

V alittuja paloja Kirkkopäivi-
en tulevasta ohjelmasta saa-
tiin taannoin Tuomiokirkos-
sa järjestetyssä Kirkkopäivien 
Etkot -tilaisuudessa. Paikalle 

oli saapunut erityisen paljon seurakuntien 
vapaaehtoisia, jotka kukin tavallaan var-
mistavat Kirkkopäivien järjestelyiden su-
juvuuden. 

Musiikin ja tanssin sävyttämään iltaan 
toi tervehdyksensä myös Kirkkopäivien 
kehityspäällikkö Jari Kupiainen.

”Vapaaehtoisten joukko on juuri se toi-
mija, joka panee pyörät pyörimään. Teh-
dään yhdessä hieno tapahtuma”, Kupiai-
nen kannusti.

Tilaisuuden päätteeksi tuomiorovas-
ti Ilpo Rannankari siunasi vapaaehtoiset 
tehtäväänsä.

Iso urakka edessä?
Antero Leskio toimii Kirkkopäivillä järjes-
tysmiestehtävissä. Niihin hänet napattiin 
Alavan seurakunnan Tuomasmessujen va-
paaehtoisporukasta.

”Vielä ei ole aavistustakaan siitä, kuinka 
iso urakka lopulta on edessä.”

Karjalan lennostosta 18 
vuotta sitten eläkkeelle 
jäänyt Leskio on ollut 

reilun vuoden mukana seurakunnan va-
paaehtoisena.

”Ehkä voisin jatkossa tehdä muutakin 
kuin Tuomasmessuihin liittyviä hommia, 
kun aikaa kuitenkin on. Katsotaan nyt en-
sin miten nämä Kirkkopäivät sujuvat.”

Kirkonpenkissä Leskio on istunut ahke-
rasti ihan pikkupojasta asti.

”Papin poika kun olen. Siksi vapaaeh-
toistehtävät tuntuvat luontevalta jatkolta.”

Kirkkopäivien ohjelmisto vaikuttaa Les-
kiosta kiinnostavalta.

”Siellä on paljon hyviä tilaisuuksia. Toi-
vottavasti ehdin järjestymiehen toimiltani 
käydä mahdollisimman monessa.”

Haaveena vapaa- 
ehtoistyö ulkomailla 
Joona Kiviojalle Kirkkopäivien vapaaeh-
toispesti on ensimmäinen lajissaan.

”Isäni on suntio ja hänen kauttaan mi-
nut houkuteltiin mukaan.”

”Tässä vaiheessa en vielä tiedä päädyn-
kö järjestyksenvalvojaksi vai liikenteenoh-
jaajaksi.”

Vaikka vapaaehtoistyö ei niin tuttua Ki-
viojalle olekaan, kiinnostus sitä kohtaan 
on itänyt jo jonkin aikaa.

”Toivoisin pääseväni vapaaehtoistyö-
hön ulkomaille. Ehkäpä toive toteutuu 

joskus tulevaisuudessa.”
Kivioja ei silti sulje pois mahdol-

lisuutta tehdä jonkinlaista vapaaeh-
toiskeikkaa myös kotipuolessa.

”Mietin vielä, että mitä lähti-
sin opiskelemaan. Siksi en välttämät-

tä halua sitoutua mihinkään säännöl-
liseen vapaaehtoistyöhön. Yksittäiset 

hommat kyllä sopisivat.”
Myös Kivioja yrittää päästä osallistu-

maan Kirkkopäivien tilaisuuksiin.
”Erityisesti kiinnostaa Alister McGrat-

hin luento uusateismin haasteista kirkolle. 
Ja musiikkiesityksiin olisi mukava päästä.” 

HELi HARing

Vappuna 
tapahtuu
Kirkkopäivät näkyvät Kuopion 
torilla jo vappupäivänä. Tule teke-
mään rintanappeja, hakemaan ilma-
palloja ja ajamaan katujunalla. Katujuna 
kiertää klo 10-13 ja kyytiin pääsee ilmaisek-
si. Teltassa jaetaan tietoa Kirkkopäivistä ja 
paikalla on seurakunnan työntekijöitä. Pää-
set haistelemaan tunnelmaa ja tutustumaan 
Kirkkopäivien tarjontaan. 

Älä hämmästy, jos olet 
lauantaina 18.5. shop-
pailukierroksella ja tör-
määt kuorolauluun 
keskellä ihmisvilinää. 

Kuorokierroksella on mukana 10 
erilaista ja erikokoista musiikkiryh-
mää, jotka ilahduttavat laulullaan 
sekä sairaaloissa että keskustassa. 
Jokainen kuoro esiintyy kahdessa 
tai kolmessa kohteessa. 

Vastuuhenkilöt, Savoniassa opis-
kelevat Tiina Malinen ja Heidi 
Mertanen ovat pyytäneet kuoro-
ja mukaan ja etsineet esiintymispai-
kat. Syventävään harjoitteluun kuu-
luva projekti alkoi syksyllä.  

”Tarkoituksena on, että kuorot 
menevät sinne, missä ihmiset ovat. Ja 
myös niiden pariin, joiden ei tule lä-
hettyä kirkkokonserttiin. Mukana on 
30-henkinen kokoonpano ja bändi.”

Kummallakaan naisista ei ole 
kuorokokemusta, mutta mielellään 
he musiikkia kuuntelevat.

”Kummatkin isovanhemmat har-
rastavat laulamista, joten sieltä puo-
lelta on tullut painostusta lähteä 
kokeilemaan”, Heidi naurahtaa. 

Stemmat hallussa
Männistön kirkkokuorolai-
nen Petra Heide heh-
kuttaa uutta har-

rastustaan. Hän löysi porukkaan 
talvella. Uusia kirkkokuorolaisia 
Männistöön on tullut lyhyessä ajas-
sa viitisentoista.

”Karaokea on tullut testattua 
ja tietysti lasten kanssa lauletaan. 
Oppimisen kannalta lähdin mu-
kaan. Kuoro on oma juttu. Seniorit 
auttavat meitä nuorempia, stem-
matkin alkaa hoitua”, Petra kertoo. 

”Ja kanttori Tintti on niin hel-
posti lähestyttävä. Vanhin tytär lau-
laa lapsikuorossa ja sieltä itsekin 
sain innostuksen.”

Kuoron aikana kirkolla on lapsi-
parkki, johon voi tuoda tenavat har-
joitusten ajaksi. Se madaltaa nel-
jän lapsen kotiäidin kynnystä lähteä 
harrastamaan.

Kirkkopäivien nettisivuilta naiset 
löysivät Mualiman napa –tapahtu-
man, joka järjestetään torilla. Petra 
on merkannut jo kalenteriin lähte-
vänsä kuorokierroksen jälkeen las-
ten ja perheiden Riemu-tapahtu-
maan Piispanpuistoon. 

Ja huomio, kannattaa olla tark-
kana Kuopion torilla lauantaina 
kello 16. Silloin tapahtuu jotain yl-

lättävää ja se liittyy laulamiseen. 

 HAnnA  
KARKKonEn

”H aluamme mahdollistaa, että vanhukset 
pääsevät barrikaadeille. Että heidän ää-
nensä tulisi kuuluviin”, kertovat matkai-
lualan opiskelijat Jenni Hintikka ja Kris-
tiina Lakio.

Kuopion torilla järjestetään perjantaina 17.5. klo 10 rollaat-
toriralli, johon osallistumalla annat äänesi vanhusten asioille.

”Vakava asia, mutta me repäistään pilke silmäkulmassa.”

Vastuu on meidän
”Minä hoidin sinut, kuka hoitaa minut.”

”Meidän vastuu on herätellä varsinkin nuoria. Aina ei tule 
ajateltua, että me jokainen vanhenemme. Meidän tulee huo-
lehtia vanhemmista ja isovanhemmista. Käydä kylässä tai soit-
taa heille”, Jenni Hintikka kertoo.

Jennin isovanhemmat ovat jo kuolleet.
”Mielelläni olisin vienyt mummini vaikkapa Kirkkopäiville.”
”Puhuin eilen yli 80-vuotiaan mummoni kanssa. Soittelem-

me, koska hän asuu tällä hetkellä kaukana. Mitä olen lukenut, 
niin vanhusten tilanne ei tänä päivänä ole ihanteellinen. Mei-
dän pitää tehdä asialle jotain”, Kristiina miettii.

Mielenosoitus lähtee Sokoksen edestä ja kulkee torin halki 

Anttilan eteen.
”Tärkeintä on olla muka-

na. Toivomme, että letkaan liit-
tyisi kaikenikäisiä huutamaan 
iskulauseita ja kantamaan kylt-
tejä.”

Rollaattorirallin lisäksi kau-
punkia kiertää valokuvanäytte-
ly. Yhteisvastuukeräyksen ja Ilta-Sanomien yh-
teistyössä järjestämä valokuvauskilpailu haastoi 
suomalaiset pohtimaan omaa vanhuuttaan. Kilpai-
lun parhaat palat kulkevat pyörillä eri puolilla Kuo-
piota Kirkkopäivien ajan. Nettisivuilta voi tarkistaa 
kierroksen aikataulua.

Opettavainen työharjoittelu
Jenni ja Kristiina opiskeleva Savonian ammattikorkea-
koulussa matkailualaa. Valokuvanäyttely ja rollattori-
ralli kuuluvat heidän syventävään työharjoitteluun. 

”Työkokemuksena tämä on ollut mielenkiintoinen ja 
opettavainen. Olemme saaneet nähdä vilauksen siitä, mi-
ten iso tapahtuma järjestetään.”

Kristiina on löytä-
nyt itselleen meno-
vinkin Kirkkopäivien 

tapahtumista. Elokuva Kohta 18 
näytetään Kino Kuvakukossa lau-
antaina päivällä.

”Lauantai-illan konsertti torilla 
kuulostaa hyvältä. Jos siihen ehti-

si mukaan työtehtävien jäl-
keen”, Jenni tuumailee. 

HAnnA KARKKonEn 

Kuorot kierrokselle

Rollaattorirallilla ääni vanhuksille

Tulkaa mukaan 
pitämään ääntä 
vanhusten puoles-
ta! Rollaattorirallin 
järjestäjät Kristiina 
Lakio ja Jenni Hin-
tikka kannustavat. 

Tule ja koe 
Kirkkopäivät

hanna karkkonen

Heidi Mertanen (vas.) ja Tiina Malinen vastaavat Kuorojen kier-
roksesta. Petra Heide pääsee Männistön kirkkokuoron kanssa yl-
lättämään ihmisiä. Heiden Alex-poika odottaa lastentapahtumaa. 
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Tuomiokirkko

Tuomiokirkko on avoin-
na klo 10-15, lisäksi pe klo 
18-23. 
puh. 040 4848 256
Viikkomessu ke 24.4. klo 
18. Liisa Penttinen ja Anu 
Pulkkinen. Saarnanäyte 
Leena Laurinkari.
Perjantaimessu pe 26.4. 
klo 19 Tuomiokirkossa. 
Lauantaituokio la 27.4. 
klo 15. Anna Kosola, laulu 
ja Leena Toivanen, piano.
Messu su 28.4. klo 10. 
Saarna Satu Karjalainen, li-
turgia Lauri Kastarinen, 
kanttorina Anna Kosola. 
Tuomiokirkkokuoro. Mes-
sun yhteydessä Satu Karja-
lainen toimittaa kasteen.
Klavikordikonsertti ke 
1.5. klo 15 Tuomiokirkon 
kappelissa. Roman Chalda.
Viikkomessu ke 1.5. klo 18. 
Lauri Kastarinen ja Anu 
Pulkkinen.
Perjantaimessu pe 3.5. klo 
19 Tuomiokirkossa. 
Messu su 5.5. klo 10. Saar-
na Liisa Penttinen, liturgia 
Marja Parttimaa, urkuri-
na Anu Pulkkinen ja kant-
torina Anna Kosola. Piek-
sämäen Diakonia-ammat-
tikorkeakoulun vanhat 
opiskelijat.
Viikkomessu ke 8.5. klo 
18. Ilpo Rannankari ja Anu 
Pulkkinen.

KesKusseura- 
Kuntatalo
suokatu 22 
Seurakuntamestarit
puh. 040 4848 259
Lähetysmyyjäiset pe 26.4. 
klo 10.30–12.30. Leivonnai-
sia, hernekeittoa ja käsi-
töitä. Arpajaiset. Lähetys-
kahvila.
Pro Musica su 28.4. klo 15. 
“F. Chopin - romantiikkaa 
pianolla”, Elina Dunder. 
Ohjelma ja kahvi 5 €.
Tuomiokirkkoseurakun-
nan ja Alavan omaishoi-
tajien ryhmä ma 29.4. klo 
13-14.30 kerhohuone Sa-
mulissa. Mukana diako-
niopiskelija Petteri Suoma-
lainen. Lisätietoja diakoni 
Birgitta Oksman-Kettunen 
puh. 040 4848 284.
Raamattupiiri ti 30.4. klo 
17 Suokadun nuorisotilo-
jen takkahuoneessa.
Vappujuhla ke 1.5. klo 12. 
Mukana Suomen Lähetys-
seurasta diakonissa Lee-
na Helle, joka kertoo työs-
tään lähetyskentillä. Oh-
jelmassa myös Mieskuoro 
Puijon Laulu, Iiro Pulkki-
nen, piano ja Roman Chal-
da, klavikordi. Vappusimat 
ja -kahvit klo 11.30.
Yhteislaulutilaisuus su 
5.5. klo 15. Kauneimmat 
hengelliset laulut. Lähetys-
kahvit klo 14.30 alkaen. Lii-
sa Penttinen ja Anu Pulk-
kinen.
Maanantain lähetyspiiri 
ma 6.5. klo 16 Kerhohuo-
ne Aaronissa, keskusseura-
kuntatalo, Suokatu 22 C. 

MuMMon MöKKi
Puijonkatu 10
Avoinna ma-to klo 11-15.  
puh. 040 4848 272
Viriketuokio to 25.4. klo 
13. Japanin alkuperäisväes-
tö ja sen kulttuuri.
Papin päivä ti 30.4. klo 13. 
Mummon mökki suljet-
tu 1.5.
Viriketuokio to 2.5. klo 13. 
Raamattutuokio ti 7.5. 
klo 13. Virpi Soveri.
Mummon mökki suljettu 
9.5. Helatorstai.

nuoret
Perjantaimessu pe 26.4. 

ja pe 3.5. klo 19 Tuomio-
kirkossa. 

Varhaisnuoret
Kerhot seuraavasti: Kes-
kusseurakuntatalo, Suo-
katu 22 E Tyttökerho 1. - 
4. -luokkalaisille, ma klo 
17.30-19. Kokkikerho 1. - 3. 
-luokkalaisille, ti klo 17.30-
19. Snellmaninkoulu, 
Maaherrankatu 13 Sähly-
kerho 1. - 2. -luokkalaisil-
le pojille ti klo 16-17. Tyt-
töjen liikuntakerho 1. - 3. 
-luokkalaisille to klo 16-
17. ja 4. - 6. - luokkalaisil-
le ma klo 16-17. Lisätietoja 
nuorisotyönohjaaja Jark-
ko Voutilainen puh. 040 
4848 285. 

lähetys
Lähetysmyyjäiset pe 26.4. 
klo 10.30 - 12.30 Keskus-
seurakuntatalolla, Suoka-
tu 22. Myytävänä leivon-
naisia, hernekeittoa ja kä-
sitöitä. Arpajaiset. Lähe-
tyskahvila.
Näpertäjät ti 30.4. klo 
13 Kerhohuone Aaronis-
sa, keskusseurakuntatalo, 
Suokatu 22 C. 
Maanantain lähetyspiiri 
ma 6.5. klo 16 Kerhohuo-
ne Aaronissa, keskusseura-
kuntatalo, Suokatu 22 C. 

DiaKonia
Diakoniatoimisto Vas-
taanotot: Keskusseura-
kuntatalo, Suokatu 22 C. 
Päivystys ilman ajanvara-
usta ma klo 9-10.30 ja pu-
helinaika klo 10.30-11.30 
puh. 040 4848 253 Pirjo 
Litmanen, muuna aikana 
puh. 040 4848 282. Ke klo 
9-10.30 ja puhelinaika klo 
10.30-11.30 puh. 040 4848 
253 Birgitta Oksman. Inki-
länmäen diakoniatyönte-
kijän Varpu Ylhäisen päi-
vystys ilman ajanvaraus-
ta, Suokatu 22 C. Ti klo 
9-10.30, puhelinaika klo 
10.30-11.30 puh. 040 4848 
254, muuna aikana puh. 
040 4848 255.

Muuta
Inkilänmäen palvelupiiri 
ja käsityöryhmä Tätiläs-
sä to 2.5. klo 13. Liisa Pent-
tinen.

Perhetyö
Perhekerho “ilo” ti 30.4. 
klo 9.30-11 Keskusseura-
kuntatalolla, Suokatu 22 E. 
Naisten lenkkipiiri Pou-
kamassa ma 6.5. klo 18. 
Perhekerho “Äitienpäi-
väjuhlat” ti 7.5. klo 9.30-11 
Keskusseurakuntatalolla, 
Suokatu 22 E. 

PyhäKoulu
Kotipyhäkoulu Rönos-
sä Katso lisää Rönön sillan 
kupeessa olevalta ilmoi-
tustaululta.

Kastetut
Ronja Maria Laukkanen.

Kuulutetut
Risto Eero Petri Ruppa ja 
Pirjo Anneli Itkonen, Jussi 
Paavo Tapio Meriläinen ja 
Anu Susanna Ticklen.

Kuolleet
Osmo Tapio Rytkönen 
62v, Hellin Marjatta Hen-
tinen 91v, Alli Inkeri Heik-
kinen Kuopio 91v, Mark-
ku Uolevi Laitinen 63v, 
Olli Antero Pekkarinen 
80v, Leena Tellervo Toi-
vanen 83v, Tyyne Marjat-
ta Hyvärinen 94v, Mik-
ko Augusti Ritvanen 86v, 
Saara Severiina Rissanen 
97v, Sulo Antero Savolai-
nen 83v, Seppo Ilmari Tii-
honen 65v.

alava

alaVan KirKKo
Keihäskatu 5 
puh. 040 4848 298
Messu su 28.4. klo 10. 
Saarnaa Hannu Koskelai-
nen, liturgina Juha Välimä-
ki, kanttorina Leila Savo-
lainen, Zipporim. 70-, 75-, 
80-, 85- ja 90-vuotiaitten 
syntymäpäiväjuhla seura-
kuntasalissa, Katri Höylä, 
sello ja Hanna Eskel, viulu. 
Tuomasmessu su 28.4. klo 
18. Saarnaa muusikko Sa-
kari Löytty, Luomus-kuo-
ro. Ennen messua klo 16 
Sakari Löytyn luento ”Mo-
nikulttuurisuus messun ri-
kastuttajana” seurakun-
tasalissa. 
Messu su 5.5. klo 10. Saar-
naa Pirjo Kuula, liturgina 
Anna Väätäinen, kanttori-
na Leila Savolainen, Hanna 
Eskel, viulu. 
Messu to 9.5. klo 10. Saar-
naa Anna Väätäinen, litur-
gina Ilkka Koponen, kant-
torina Ossi Jauhiainen, 
isosten tehtävään siunaa-
minen. 

alaVan 
seuraKuntaKesKus
Keihäskatu 5 B 
Kirjallisuuspiiri to 25.4. 
klo 14 uudessa neuvotte-
luhuoneessa, B-rappu. Kir-
jana: Mikko Rimminen, 
Nenäpäivä. Yht. henk. 
Aino Mikkonen puh. 040 
7071 499. 
Alavan Eläkeläisten päi-
väpiiri ti 30.4. klo 12 seu-
rakuntasalissa (ruokailu) 
ja kevään viimeinen ko-
koontuminen 14.5. (kah-
vila).

neulaMäen KirKKo
Vesurikuja 4 
puh. 040 4848 311
Ystäväntupa to 25.4. klo 
12.30. Mukana Leila Savo-
lainen. 
Ystäväntupa to 2.5. klo 
12.30. Vieraana Terve Kuo-
piosta Pia Aitio. 
Messu su 5.5. klo 13. Saar-
naa Pirjo Kuula, liturgina 
Anna Väätäinen, kanttori-
na Leila Savolainen, Hanna 
Eskel, viulu. 

särKinieMen 
seuraKuntatalo
särkiniementie 20 
puh. 040 4848 307 
Messu su 28.4. klo 13. Saar-
naa John Mills, liturgina 
Juha Välimäki, kanttorina 
Ossi Jauhiainen. 

Muuta
Kotimetsän kirkkoret-
ki perheille su 28.4. klo 16. 
Tule retkeilemään yhdes-
sä äidin, isän tai muun tu-
tun aikuisen kanssa Pöl-
hön saareen. Kirkkoretkel-
lä nautitaan yhdessäolos-
ta, leikitään, tutkitaan ja 
ihmetellään luontoa, syö-
dään eväitä sekä viete-
tään pyhäkouluhetki. Läh-
tö Pölhön saaren parkki-
paikalta (Saaristokatu). 
Mukaan kumisaappaat, 
sään mukainen vaatetuk-
sen, reppuun istuinalusta 
ja pienet eväät, sekä ilois-
ta retkimieltä. Lisätieto-
ja Vappu Palmu puh. 040 
4848 297 tai vappu.pal-
mu@evl.fi. 
Alavan ja Tuomiokirkko 
seurakunnan omaishoi-
tajaryhmä ma 29.4.  Suo-
katu 20-22, Samulissa.

Perhetyö
Perhekerhot -- Viikolla 18 
ei kerhoja, viikolla 19 kai-
kissa kerhoissa äitien juh-
lat, viikolla 20 ei kerhoja, 
la 18.5. kevätretki Kirkko-

päiville Snellmanin puis-
toon. Perhekerho kokoon-
tuu Neulamäessä tiistaisin, 
Alavassa, Särkiniemessä ja 
Lehtoniemessä keskiviik-
koisin klo 9.30 - 11. 

Kastetut
Mila Amanda Emilia Rei-
nikainen, Jani Onni Tapani 
Soininen, Iina Elina Mat-
leena Poussu, Aatu Hugo 
Elmeri Varjoranta, Kaner-
va Sofia Tahkola, Emma 
Vilja Aurora Antila, Antti 
Mikael Arvonen, Lari Kas-
per Kristian Madetoja. 

Kuulutetut
Samu Kasperi Moilanen ja 
Anniina Liisa Turunen.

Kuolleet
Tamara Wallius 92v, Yrjö 
Olavi Heikkinen 66v, Sulo 
Ilmari Miettinen 79v, Ten-
ho Tapio Venäläinen 66v, 
Mervi Aulikki Korho-
nen 81v.

kallavesi

KallaVeDen KirKKo
rauhalahdentie 21
puh. 040 4848 336
Messu su 28.4. klo 10. Li-
turgia Anna-Maija Hel-
la, saarna Veli Mäntynen 
ja kanttorina Mari Vuo-
la-Tanila.
Afrikkalainen gospel-
messu ja jatkoina Tai-
vaallisen ihanat Vappu-
pippalot ti 30.4. klo 18. 
Anni Tanninen, Lähde-
bändi, Mari Vuola-Tani-
la kuoroineen, Marjukka 
Pakkala, sudanilaisten mu-
siikkiryhmä ja iso joukko 
vapaaehtoisia. Tuo muka-
nasai makeaa nyyttärisyö-
mistä yhteiseen pöytään. 
Naamiaisasu ei pakollinen, 
mutta sallittu. Kaikenikäi-
set mukaan.
Käsikellot tutuiksi - ke-
väinen käsikelloilta la 4.5. 
klo 18. Tule tutustumaan 
käsikelloihin ja hankki-
maan itsellesi uusi innos-
tava harrastus ensi syksyk-
si. Illassa esiintyvät Kalla-
veden seurakunnan Kä-
sikellokuoro Dolce, Dol-
ce Minores ja käsikelloker-
holaiset. Tule keskustele-
maan, kuuntelemaan ja 
kokeilemaan.
Messu su 5.5. klo 10. Litur-
gia Sanna Alanen, saarna 
Matti Pentikäinen, kantto-
rina Anna-Mari Linna.
Helatorstain messu to 
9.5. klo 10. Liturgia Anni 
Tanninen, saarna Rai-
li Rantanen ja kanttorina 
Richard Nicholls.

Muuta
Ruskaretki Pallakselle 3.-
6.9. Lähde mukaan syk-
syllä jylhimpään Lappiin 
Enontekijön Pallastuntu-
rille ruska-aikaan. Vael-
lamme linja-autolla ja kä-
vellen ruskaa etsien, vaik-
ka Norjaa myöten. Mat-
kan hinta 400 € sisältää 
kuljetuksen ja majoituk-
sen sekä ruokailut Tun-
turihotelli Vuontispirtillä. 
Matkanjohtajana kirkko-
herra Matti Pentikäinen. 
Ilm. 17.5. mennesä Kallave-
den seurakunnan toimis-
toon puh. 040 4848 327. 
Matkalle mahtuu 30 en-
simmäistä ilmoittautu-
nutta.
Perheraamattupiiri su 
5.5. klo 16.30 kirkon ala-
kerrassa. Raamattupiiris-
tä vastaa Pia Karjalainen 
puh. 050 5251 012.
Kevätretki Saarijärvel-
le Keski-Suomeen ma 
6.5. Ohjelmassa kaunii-
den maisemien ihailu, alu-

Seurakunnat 24.4-7.5.13

HammaslaboratorioDentoTeam
Hammaslääkärit Hyvä Hammas Oy

Puree Paremmin.

Vuorikatu 36, 70100 Kuopio
 

Erikoishammasteknikko
Satu Koskela

p. 017 265 4400

• HAUTAKIVET
• KAIVERRUKSET

• KULTAUKSET
ENTISÖINTITYÖT

• KIVILYHDYT

Sari Kämäräinen 
Jääskelänkatu 1

70780 Kuopio 
puh. 050 575 0004

www.kivipajasarik.fi

Suru on
hitaasti vaalenevia varjoja...

Hautaustoimisto
J. NURRO OY

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

puh. 040 585 0456






HAUTAKIVET 
KAIVERRUKSET 

ENTISÖINNIT 
MUUT KIVITYÖT 

 

Kettulanlahdetie 25 
70400 Kuopio 

www.puijonkivi.fi 
 

Puh. (017) 282 9000 

KAATUMISEN JA SELÄN 
KIPEYTYMISEN JÄLKEEN
TUTKIMUKSIIN

 

On muitakin tapoja 
testata luun lujuutta ja 

tasapainoa.
Selän kuvaus, luuntiheys-ja 

tasapainomittaus. 
Hinta 350€, Kela 115€��

omavastuu n. 235€�
Yleislääketieteen erikoislääkäri

Markku Hyvönen

Kiekkotie 2, Kuopio
 017 2828 244

www.puijonlaaksonlaakarikeskus.fi

TUTKIMUKSIIN

Hinta 350 €, Kela n. 189 €
omavastuu n. 161 €

Tutkimus sisältää 
osteoporoosilää-
kärin vastaanoton,  
selän kuvauksen ja 
luuntiheys- ja tasa-
painomittauksen.

HAUTAUSALAN-
PALVELUT

kevätsiivoukset,
kesähoidot ym.
Maria ja Vesa

P. 0400 386 965
vesa.pussila@luukku.com

Kukka ja hautauspalvelu

ROSANNA

Kukkakauppa
Hautaustoimisto

Pitopalvelu

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

Vuorikatu 25
www.rosanna.fi 

 
 
 

KotitalousKotitalousKotitalous---
vähennys 45%vähennys 45%vähennys 45%   

040 5844 045 

Tietokoneapu 

www.orden.fi 

Kansallisen 
Veteraanipäivän juhla 
Kuopiossa 27.4.2013

Veljeä ei jätetä – nuoria ei unohdeta

Paikka: Kuopion Musiikkikeskus

klo 11.30–13 Juhlakahvitus

klo 13–14 Kansallisen veteraanipäivän juhla 
 Juhla alkaa ekumeenisella hartaudella 
 ja seppelpartioiden lähettämisellä  
 sankarivainajien muistomerkeille 
 Juhlapuhe: piispa Jari Jolkkonen

Tumma puku ja kunniamerkit

Järjestää: Sotiemme veteraanijärjestöt ja 
Kuopion kaupungin
Hyvinvoinnin edistämisen palvelualue

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

Hautakivi näyttely
liikkeessämme

-tervetuloa tutustumaan!

LÄNSIVUOREN
HAUTAUSHUOLTO

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

Arja auttaa arjen askareissa.
Soita Arjalle.

Hoiva- ja kotityöpalvelu
Arja Vihonen Ky

050 336 3503

 
 
 
 
        TERVETULOA 
             Ostoksille Rihmaan ! 
                  Puijonkatu 39 Kuopio 
   Kristillisen Toiminnan Tuki ry 
          Meillä teet löytöjä kotiin ja harrastuksiin! 

    017– 261 2004 
   Otamme vastaan lahjoituksia! 

 Huonekaluja 

 Kodin tekstiilejä 

 Astioita 

 Kirjoja 

 Noutopalvelu 

     Tervetuloa! 
Arkisin  10-18 
Lauantaisin  10-15 
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Henkimaailman 
hommia

M uutama 
vuo-
si sitten 
istuim-
me ys-

tävieni kuistilla ja pää-
dyimme puhumaan 
Jumalasta ja uskosta. Oli kaunis kesäilta, 
oltiin saunasta viiluuttelemassa ja juttu 
luisti kuin huomaamatta syvällisiin aihei-
siin. Keskustellessamme huomasin, että 
me kaikki kolme keskustelijaa kuvasim-
me Jumalaa hieman eri tavoilla. Yhdel-
le oli helpointa ajatella Jumalaa suure-
na ja kaukaisena alkuvoimana, jota ei voi 
nähdä ja johon on siksi vaikea uskoakin, 
mutta jonka kuitenkin aavistaa olevan 
olemassa. Toiselle taas oli tärkeintä se 
mitä Jeesuksesta Raamatussa kerrotaan, 
pelastushistoria ja alkukristittyjen doku-
mentoimat tapahtumat, joihin hänen oli 
helppo uskoa. Minä itse huomasin pu-
huvani siitä, miten minusta tuntuu, et-
tä Jumala johdattelee minua elämäs-
säni ja tekee minussa salattua työtään. 
Huomaamattamme olimmekin puhu-
neet Pyhästä kolminaisuudesta! Huo-
masimme, että meitä kaikkia puhutte-
li erityisesti jokin tietty kolminaisuuden 
persoona, kun taas toiset jäävät ehkä 
kaukaisemmiksi ja vaikeammin ymmär-
rettäviksi. 

Välillä tuntuu lähes mahdottomalta 
uskoa Jumalaan kaikkinensa. Kolminai-
suus on melko vaikea konsepti. Toisaalta 
se on nerokas yritelmä edes osissa koet-
taa ymmärtää Jumalan suuruutta. Ope-
tuslapsienkin oli varmasti vaikea ym-
märtää, miksi Jeesus lähti pois heidän 
luotaan, vaikka oli juuri noussut kuol-
leista takaisin elämään. Mutta Jeesus se-

litti: ”Teille on hyödyksi, et-
tä minä menen pois. Ellen 
mene, ei Puolustaja voi tulla 
luoksenne.” 

Jeesuksen täytyi mennä 
pois, jotta uusi aika saattoi 
alkaa. Uusi pelastuksen aika. 

Uusi aika vapaina ja armahdettuina, va-
paina toimimaan Jumalan rakkauden vä-
likappaleina ja välittäjinä toinen toisil-
lemme Jeesuksen esimerkin mukaisesti. 
Me kaikki saamme elää tuota uutta ai-
kaa, Pyhän Hengen, aikaa. Jumala ei enää 
ole vain jossain kaukana tai vain yhte-
nä ihmisenä maailmassa, vaan Jumala on 
kanssamme kokoaikaisesti ja täysin erot-
tamattomasti aina ja kaikkialla.  

Itse tulin siellä saunankuistilla miet-
tineeksi, miten Pyhä Henki todella on 
tehnyt ja tekee kokoajan minussa hyvää 
työtään. En minä sille tarkemmin mietit-
tynä mitään muutakaan nimeä tai seli-
tystä keksi. Sille voimalle, joka saa usko-
maan ja toivomaan vielä silloinkin kun 
tuntuu, että kaikki toivo on mennyt-
tä, eikä Jumalaakaan ole. Voimalle jo-
ka saa luottamaan, että hyvyyttä on tä-
män maailman pahuudesta huolimatta 
kuitenkin aika paljon.  Voimalle joka saa 
elämään elämää ja toteuttamaan unel-
miaan rohkeasti eteenpäin mennen ja 
toivoaan menettämättä. Enkä keksi mi-
tään muuta alkulähdettä sille voimalle, 
jota me rakkaudeksi kutsumme. Tämä 
kaikki hyvä ja kaunis elämässämme on 
lopulta Jumalan lahjaa, Hänen työtään, 
Pyhän Hengen työtä. Puolustajan, jonka 
Jeesus tiesi meille hyväksi ja jonka Hän 
lupauksensa mukaisesti meille lähetti. 

SAnnA HUSSo

een nähtävyyksiin tu-
tustumista ja matkante-
on iloa. Matkanjohtajana 
kirkkoherra Matti Penti-
käinen. Matkan hinta 50 € 
sisältää kuljetuksen ja lou-
naan. Lähtö kirkolta klo 8 
ja paluu klo 18. Ilm. matti.
pentikainen@evl.fi tai 2. ja 
3.5. Kallaveden seurakun-
nan toimistoon puh. 040 
4848 327.

Petosen 
seuraKuntatalo
Pyörönkaari 21
puh. 040 4848 345
Messu su 5.5. klo 16. Matti 
Pentikäinen ja Anna-Ma-
ri Linna.
Aikuisten takkailta ke 
8.5. klo 18 takkahuoneessa.

MuuTA
Donkkis Big Night-toi-
mintailta 7-13-vuotiail-
le pe 26.4. klo 18-20 Donk-
kis Big Night on junioi-
den toiminnallinen ilta. Il-
lan ohjelma sisältää Raa-
matunopetusta, draamaa, 
nukketeatteria ja monia 
hauskoja toimintapistei-
tä. Nyyttäripisteeseen voi 
tuoda pientä napostelta-
vaa. Illan päätteeksi arvo-
taan osallistujien kesken 
palkintoja.Vapaa pääsy. Li-
sätietoja www.donkki.net 
tai Cecilia Kurkinen puh. 
050 381 4459.Järjestäjänä 
Kansanlähetys.

VehMasMäen 
KaPPeli
sotkanniemi 15
puh. 040 4848 351
Sanajumalanpalvelus su 
28.4. klo 13. Raili Rantanen 
ja Anna-Mari Linna.

Muuta
Työseurojen, seura-
kunta- ja lähetys-
piirien yhteinen ke-
vätjuhla ti 7.5. klo 
18. Valoharjussa, 
Vehmasmäessä. Oh-
jelma, Länsirannan 
luoteiskulman kylät. 
Tarjoilu, eteläiset kylät. 
Raili Rantanen ja kanttori.

hirVilahDen 
KaPPeli - Muuta
Siioninvirsiseurat Vapun 
iltana ke 1.5. klo 18 Ryt-
kyn leirikeskuksessa. Kah-
vit klo 17.30 alkaen. Aho-
lansaaren ja HY:n puheen-
vuoro, Matti Pentikäinen, 
Seppo Karppinen ja Raili 
Rantanen.

Karttulan KirKKo 
KirKKotie 23
puh. 040 4848 545
Messu su 28.4. klo 10. Li-
turgia Reijo Mustonen, 
saarna Hannu Laukkanen 
kanttorina Anne Keränen 
ja Vaeltajat.
Helatorstain sanajuma-
lanpalvelus to 9.5. klo 10. 
Sanna Alanen ja Anne Ke-
ränen.
Keväillan konsertti to 
9.5. klo 18. Karttulan kirk-
kokuoro, johtaa Anne Ke-
ränen, sooloja, puhe Esko 
Konttinen.

Muuta
Vakkakuusi-Pihkainmä-
ki seurakuntapiiri to 25.4. 
klo 18 Olavi ja Liisa Hus-
solla, Pönkäniementie 167.
Rkous- ja lauluhetki pe 
26.4. klo 13 Marinpihassa, 
Karttulassa.
Veteraanipäivän seppe-
leenlasku la 27.4. klo 10 
Sankarihaudoilla.
Miesten lenkkipiiri to 2.5. 
klo 17.30 Rytkyn leirikes-
kuksessa.
Hernekeittoa ja vohve-
leita Yhteisvastulle pe 
3.5. klo 12 Karttulan torilla.
Rippikoulukirkko su 5.5. 
klo 14 Pihkainmäen kou-
lulla. Petteri Hämäläinen, 

Richard Nicholls ja Riikka 
Kukkonen.
Hautausmaan siivoustal-
koot ma 6.5. klo 8-14 Van-
halla hautausmaalla. Lou-
nas klo 11 seurakuntako-
dilla.
Hautausmaan siivoustal-
koot ti 7.5. klo 8-14 Valkei-
sella. Lounas klo 11 seura-
kuntakodilla. 

Karttulan 
seuraKuntaKoti
Kissakuusentie 14
puh. 040 4848 547
Varttuneen väen virkis-
tys- ja palvelupäivä ke 
24.4. klo 10. Lounas ja kah-
vit 6 €. Airakselan ja Kos-
kenkylän seurakuntapiirit.
Siioninvirsi-ilta pe 26.4. 
klo 18.30. Anne Keränen ja 
Osmo Rissanen. Kahvitar-
joilu klo 18 alkaen, vapaa-
ehtoinen kahviraha Yh-
teisvastuun hyväksi.
Lähetystyön päiväjuh-
la su 28.4. klo 11.30. Hannu 
Laukkanen, Pohjois-Savon 
Kansanlähetys.
Vappulounas ke 1.5. klo 
11-13. Aikuiset 10 € ja lap-
set alle 12-v. ilmaisek-
si. Myyjäispöytä, arvon-
taa, Karttulan alueen lä-
hetystyö.
Puuhailta 4-6-vuotiail-
le ma 6.5. klo 17-18.30. 
Ilm. tekstiviestillä (Lapsen 
nimi, ikä ja lapsen huolta-
jan tiedot) Tuija Soinille 
3.5. klo 16 mennessä puh. 
040 4848 543. Ryhmään 
mahtuu 15 lasta. Ohjaajina 
Tuija Soini ja Mari Pauk-
konen. 

syVännnieMen 
KirKKo - Muuta
Kaikenikäisten Vapputa-
pahtuma ti 30.4. klo 18.30 
Syvänniemen Herman-
nintalolla. Käsikellokuo-
ro Dolce Minores, muusik-
ko Popo Salami, Syvännie-
men kyläyhdistys ym.
Hautausmaan siivoustal-
koot ke 8.5. klo 8 alkaen 
Syvänniemen kirkkomaal-
la. Kenttälounas klo 11.

nuoret
Nuortenillat to 25.4. ja 
2.5. klo 17.30-20.30 Kalla-
veden kirkolla. 25.4. Kevät 
kohisee ja 2.5. Nuorten ke-
vätjuhla.

lähetys
Naisten lähetyslöylyt ke 
24.4. klo 18 Rytkyllä. Läh-
tö kirkolta klo 17.30 ja Pe-
toselta klo 17.35.Vapaaeh-
toinen maksu lähetykselle. 
Saunomisen lisäksi kevyt 
iltapala ja asiaa lähetyk-
sestä. Sanna Alanen.

DiaKonia
Leväsen kammari ma 6.5. 
klo 12.30-14 Leväsentie 27. 
Kohti kesää, paljon on ai-
hetta kiittää.

Perhetyö
4-vuotissynttärit su 28.4. 
klo 16 Kallaveden kirkol-
la. Mikko Väisänen ja Mari 
Vuola-Tanila.
Taidetiistai ti 30.4. ja 7.5. 
klo 9.30-11.30 tai 13-15. 
Koko perhe kädentaitojen 
pariin Kallaveden kirkolle. 

Omat eväät ja taiteiluun 
sopivat vaatteet mukaan. 

Piirit
Niemisjärven olotila ti 
30.4. klo 11.30-13 Niemis-
järven kylätalossa. Kevät-
lauluja ja vappujuhlaa, liik-
kumisen iloa.

aiKuistyö
Miesten sauna ja takkail-
ta pe 3.5. klo 18 Poukaman 
leirikeskuksessa. Kiinnos-
tavia alustuksia, veljellistä 
yhdessäoloa, sauna. Kevyt 
iltapala. Osallistumismak-
su 5 €. “Avoin syli” Juhani 
Happonen.

Kastetut
Elsa Maria Matilda Tas-
kinen, Milana Elea Auro-
ra Pietarinen, Aliyah Lii-
sa Paris Ekangaki, Ansel-
mi Veikko Antero Hyväri-
nen, Luna Julianna Tiiho-
nen, Ella Siiri Kristiina Hin-
tikka, Viljami Emil Ilmari 
Partanen, Vilma Eine Ade-
le Tuononen, Elmeri Aa-
mos Verronen, Linnea Ma-
tilda Maukonen, Sandra 
Bea Erica Raitala, Heikki 
Olavi Suomalainen, Onni 
Alvar Kajava, Vilho Elias 
Keurulainen.

Kuulutetut
Ari Pekka Toivanen ja 
Reetta Iida Annukka Vänt-
tinen.

Kuolleet
Vappu Savolainen 98v, 
Veijo Antero Räsänen 
56v, Unto Väinö Niemi-
nen 90v, Kalevi Kostia Ko-
ponen 75v, Selma Turu-
nen 91v.

männistö

Pyhän 
JohanneKsen 
KirKKo 
Kellolahdentie 8
puh. 040 4848 386
Messu su 28.4. klo 10. 
Saarna Sirpa Nummen-
heimo, liturgia Sanna Hus-
so, kanttorina Heikki Mo-
nonen.
Messu su 5.5. klo 10. Saar-
na Salla Tyrväinen, litur-
gia Sanna Husso, kanttori-
na Heikki Mononen. Isos-
ten siunaus, nuoret mes-
sussa.
Kotia kohti -konsertti ti 
7.5. klo 19. Seija Nylund, 
sopraano, ja Taru Parviai-
nen, piano, esittävät Tau-
no Pylkkäsen (Aino Kallas, 
runot) Joutsen-sarjan ja Il-
mari Hannikaisen (Hilja 
Haahti, runot) musiikkia.

Männistön 
Vanha KirKKo
lönnrotinkatu 24
puh. 040 4848 386
Naisia raamatussa - raa-
mattupiiri työikäisille 
naisille ke 24.4. klo 18 ala-
kerran kerhohuoneessa. 
Aulikki Mäkinen.
Voimaa musiikista ke 
24.4. klo 19. Heprealai-
nen ilta. Marjatta Airas ja 
Heikki Mononen.
Messu su 28.4. klo 13. 
Saarna Sirpa Nummen-
heimo, liturgia Sanna Hus-
so, kanttorina Heikki Mo-
nonen.
Raamattupiiri naisille - 
hiljentymistä ja jakamis-
ta ke 8.5. klo 18. Salla Tyr-
väinen.

DiaKonia
Diakoniatyön ajanva-
rausvastaanotto Pyhän 
Johanneksen kirkolla ti klo 
9-10 Ulla Halonen (Saa-
rijärvi, Kelloniemi, Kettu-

lanlahti) puh. 040 4848 
405. Puhelinpäivystys ti 
klo 9-10 Mari Mertanen 
(Männistö, Linnanpelto, 
Pappilanmäki) puh. 040 
4848 406, Merja Hyväri-
nen (Itkonniemi, Tiihotar) 
puh. 040 4848 407.
Elämää etsimässä -kerho 
to 25.4. klo 14.30-16 Pyhän 
Johanneksen kirkon srk-
salissa. Terhi Kröger alus-
taa aiheesta: “Haluanko 
antaa anteeksi?”.
ukintuvan kevätjuhla to 
2.5. klo 12 Pyhän Johannek-
sen kirkolla. Hartaus Sirpa 
Nummenheimo, kahvit, 
ohjelmaa, arpajaiset.
Messu ja ikääntyneiden 
syntymäpäivät su 5.5. klo 
10-12.30 Pyhän Johannek-
sen kirkossa. 

Muuta
Helatorstain messu 9.5. 
klo 13.30 Mäntylän palve-
lutalolla, Untamonkatu 
5. Sanna Husso, Salla Tyr-
väinen.
Hartaudet ma 6.5. klo 
13 ja 13.30 Sunnen kodil-
la, Päivärinteentie 29. Salla 
Tyrväinen.
Helatorstain messu 9.5. 
klo 13.30 Mäntylän palve-
lutalolla, Untamonkatu 
5. Sanna Husso, Salla Tyr-
väinen.

Kastetut
Olivia Bongiwe Karvonen, 
Aleksandra Helmi Susan-
na Kyllinen, Nella Alina 
Oja, Nanna Elina Oja, Iida 
Wilhelmiina Metsävainio, 
Sofia Iitu Amanda Pieti-
käinen.

Kuolleet
Ilmi Katri Väisänen 88v, 
Siiri Elina Lipponen 89v, 
Aarne Heiskanen 95v, 
Kauko Olavi Kainulainen 
79v, Reijo Sakari Mietti-
nen 68v.

puijo

PuiJon KirKKo
taivaanpankontie 3
puh. 040 4848 419
Messu su 28.4. klo 10. 
Mari Voutilainen saarnaa, 
Jaana Marjanen, Maija An-
tikainen. Kanttorina Outi 
Keskisipilä. Lauluryhmä 
Verso. Lapsille pyhäkou-
lu. Kirkkokahvit ja lähe-
tystilaisuus; nimikkolähet-
ti Tuula Makkonen kertoo 
työstään Angolassa.
Kuopion Seniorikuoron 
konsertti su 28.4. klo 15. 
Johtaa Juha Komulainen. 
Säestys Rauni Komulai-
nen. Vapaa pääsy. Ohjel-
ma 10 €. Ohjelmien tuot-
to Suomen Lähetysseuran 
kautta Jordanian ja Pyhän 
Maan luterilaisen kirkon 
Toivon koululle, joka toi-
mii Ramallahissa.
Siioninvirsiseurat su 28.4. 
klo 18. Reijo Mattila, Mari 
Voutilainen.
Messu su 5.5. klo 10. Kari 
Kuula saarnaa, Pekka Nie-
minen, Mari Voutilainen. 
Kanttorina Joona Saraste. 
Nuorten lauluryhmä. Lap-
sille pyhäkoulu.
Kutsu yhteyteen -mes-
su su 5.5. klo 17. Tarja Säy-
nevirta, Pekka Nieminen, 
musiikkiryhmä. Lapsil-
le oma ohjelma. Kirkko-
kahvit.

PuiJon 
seuraKuntaKesKus
taivaanpankontie 3
Midinetti-lähetyspiiri ke 
24.4. klo 13. Nimikkolähet-
ti Tuula Makkonen.
Eläkeläisten kerho to 
25.4. klo 12.30. Nimikkolä-
hetti Tuula Makkonen ja 

4. sunnuntain 
Pääsiäisestä 
Evankeliumista 
Joh. 16: 5-15 
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seurat Vapun 

iltana ke 1.5. 

klo 18 Rytkyn 

leirikeskuksessa.
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to 2.5 klo 12.30 kerholais-
ten omaa ohjelmaa.
Ystävän kammari. Avoi-
met ovet ti klo 11-14. Kah-
vitarjoilu.
Israel-piiri ti 7.5. klo 14. 
Ariela Toivanen.
Perhekerho ke 8.5. klo 
9.30. Äiti.

PouKaMa
Poukamantie 105
Ystävänpäiväkerho ke 
24.4. klo 11. Ruokailu. Ter-
veiset lähetyskentältä, ni-
mikkolähetti Tuula Mak-
konen.
Iltakirkko su 28.4. klo 18. 
Jaana Marjanen, Maarit 
Kosunen, Joona Saraste. 
Päivärannan lauluryhmä. 
Kirkkokahvit.
Tehdään yhdessä -ryhmä 
ma 29.4. klo 18. Paperiku-
kat Seija Rissanen ja Hele-
na Heija-Nuutinen
Perhekerho ti 30.4. klo 
9.30. Luominen.
Perhekerho ti 7.5. klo 
9.30. Äiti.
Ystävänpäiväkerho ke 
8.5. klo 11. Ruokailu klo 
12-13.30. Terveisiä Etiopi-
an kristityiltä, kirkkoherra 
Jaana Marjanen.

Muuta
Hartaus pe 26.4. klo 13 
Puijonlaakson palvelukes-
kuksen juhlasalissa. Mari 
Voutilainen, Esa Sihvonen.
Perhekerho ti 30.4. klo 
9.30 Toukolan päiväkodis-
sa. Luominen.
Lähetysmyyjäiset Puijon-
laakson ostoskeskukses-
sa ti 30.4. klo 10. Myytä-
vänä simaa ja käsitöitä klo 
14 saakka.
Perhekerho ke 8.5. klo 
9.30. Toukolan päiväkodis-
sa. Äiti.

Kastetut
Helmi Aino Elina Vorna-
nen, Max Oliver Viljami 
Ahvenainen, Liana Ame-
lie Syrjälä, Iida Saimi So-
fia Kiminki, Hilla Auli Elii-
sa Heiskanen, Elias Anton 
Häkkinen, Paavo Johan-
nes Lehtola, Niki Olavi Vil-
hunen, Elea Aurora Nii-
nikoski.

Kuulutetut
Harri Johannes Miettinen 
ja Henna-Maaria Mönk-
könen.

Kuolleet
Eila Malmström 81v, Sai-
mi Saarelainen 94v, Pirk-
ko Helena Lappalainen 
82v, Riitta Annikki Kaarina 
Voutilainen 63v, Alpo Ar-
mas Holopainen 84v, Pek-
ka Juhani Korhonen 80v, 
Helvi Kaarina Tuomai-
nen 85v.

Järvi-kuopio

riistaVeDen KirKKo
Joensuuntie 2505
Messu su 28.4. klo 10. 
Mäkinen,Tuura.
Messu su 5.5. klo 10. Huh-
tala, Tuura.
Messu helatorstaina to 
9.5. klo 10. Leino,Tuura, 
Vartiainen ja kirkkokuo-
ro. Yhteiset syntymäpäivä-
juhlat messun jälkeen Riis-
taveden alueen 70-, 80-, 
90 -vuotta alkuvuodesta 
täyttäneille ja vanhemmil-
le. Mukana lapsikuoro.

riistaVeDen 
seuraKuntatalo
Keskustie 2
Perhekerho ti klo 9.30 - 
11 seurakuntatalossa 
Kevään viimeinen nuor-
tenilta ma 29.4. klo 16.30. 
Siioninvirsiseurat ma 
29.4. klo 19. Mukana Aho-
lansaaren toiminnanjohta-
ja Tytti Lintunen
Pihatalkoot seurakun-
tatalolla to 2.5. klo 9-11. 
Mukaan voi ottaa oman 
haravan. Keittolounas tal-
koolaisille. 
Kevätlaulukirkko su 12.5. 
klo 10. Leino ja Tuura. Äi-
tienpäivän kakkukahvit 
srk-talossa. Äitien ja isoäi-
tien kukitus. 

Muuta
Perheretki kirkkopäivien 
Riemu!-festareille Piis-
panpuistossa la 18.5. Oh-
jelmassa mm. Pressan 
katit, Herra Heinämäki 
ja lato-orkesteri. Ilm. per-
hekerhossa, päiväkerhos-
sa tai Jatta Utriaiselle puh. 
040 4888 643 tai jatta.ut-
riainen@evl.fi 8.5. men-
nessä. 
Aluepappi Kirsi Leino 
vuosilomalla 26.4.-6.5. 
Tarvittaessa voi olla yhte-
ydessä päivystävään pap-
piin puh. 040 4888 623 
tai toimistosihteeriin puh. 
040 4888 602. 

ylösnouseMuKsen 
KirKKo
Mäntytie 5
Rukoushetki to klo 12. 
Messu su 28.4. klo 10. 
Mikko Huhtala, Tapani 
Majuri.
Messu su 5.5. klo 10. Paula 
Hagman-Puustinen, Mat-
ti Saarela. Yhteiset synty-
mäpäiväjuhlat messun jäl-
keen Juankosken ja Säy-
neisen alueen 70-, 80-, 
90 -vuotta alkuvuodes-
ta täyttäneille ja vanhem-
mille.
Avoimen mukulatiis-
tain kirkkohetki ti 7.5. 
klo 9.30. 
Messu helatorstaina to 
9.5. klo 10. Eino Keihänen, 
Matti Saarela.

JuanKosKen 
seuraKuntatalo
Mäntytie 5
Lähetysaskartelu paritto-
milla viikoilla to klo 10-13. 
Seurakuntakerho parit-
tomilla viikoilla ke klo 12. 
Donkkis Big Night pe 
26.4. klo 18-20 varhais-
nuorille 
Siioninvirsiseurat su 28.4. 
klo 19. Mathias Junell.
Aamukahviryhmä to 2.5. 
klo 10-12. 
Liikunta- ja näkörajoit-
teiset pe 3.5. klo 11.30. 
Mukulatiistai alkaen klo 
9.30 kirkossa, “Äidin ruko-
us”, Mervi Rajahalme. 

Muuta
Aluepappi Kirsi Leino 
vuosilomalla 26.4.-6.5. 
Tarvittaessa voi olla yhte-
ydessä päivystävään pap-
piin puh. 040 4888 623 
tai toimistosihteeriin puh. 
040 4888 602. 
Perheretki kirkkopäivien 
Riemu!-festareille Piis-
panpuistossa la 18.5. Oh-
jelmassa mm. Pressan 
katit, Herra Heinämäki 
ja lato-orkesteri. Ilm. per-
hekerhossa, päiväkerhos-
sa tai Mervi Rajahalmeel-
le puh. 040 4888 622 tai 
mervi.rajahalme@evl.fi 8.5. 
mennessä. 

KaaVin KirKKo
Kaavintie 24
Ei jumalanpalvelusta kir-
kossa su 28.4. klo 13. Per-
heen pyhä -kirkkohetki 
seurakuntatalossa.
Messu su 5.5. klo 13. Mik-
ko Huhtala, Tapani Majuri. 
Yhteiset syntymäpäiväjuh-
lat messun jälkeen Kaavin 
alueen 70-, 80-, 90 -vuotta 
alkuvuodesta täyttäneille 
ja vanhemmille.
Messu helatorstaina to 
9.5. klo 13. Mikko Huhtala, 
Tapani Majuri.

KaaVin 
seuraKuntatalo
Kirkkorannantie 1
Perhekerho ke 24.4. klo 
9.30. 
Perheen pyhä -tapahtu-
ma su 28.4. klo 12. Perhe-
lounas, jonka jälkeen kirk-
kohetki klo 13. Lapsikuoro, 
Ilonpisarat, askartelua ja 
toimintaa koko perheelle.
Sururyhmä läheisensä 
menettäneille alkaa ma 
29.4. klo 18. Ilmoittautu-
miset 26.4 mennessä toi-
mistosihteereille p. 040 
4888 602 tai 040 4888 611.
Ikäihmisten laulutunti 
ke 8.5. klo 12. 

Muuta
Perheretki kirkkopäivien 
Riemu!-festareille Piis-
panpuistossa la 18.5. Oh-
jelmassa mm. Pressan 
katit, Herra Heinämäki 
ja lato-orkesteri. Ilm. per-
hekerhossa, päiväkerhos-
sa tai Mervi Rajahalmeel-
le puh. 040 4888 622 tai 
mervi.rajahalme@evl.fi 8.5. 
mennessä. 
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Seurakunnat 24.4-7.5.13Välitämme.

Kirkko ja koti
100 v. juhlanumero ilmestyy 8.5.

Kysy tarkemmin
Pirjo Teva p. 040 680 4057

pirjo.teva@kotimaa.fi 

nais�en vaa�ei�en
erikoisliike.

Palveleva

Elämän
iloon ja
suruun.

Savonkatu 22 Kuopio
Sokoksen parkkipaikkaa vastapäätä

puh. 017 261 2435
ma-to 9.30-17.30 pe 9.30-17 la 10-14

PERHEOIKEUDEN LAKIASIAT 
esim. avioehto, testamentti, perunkirjoitus 

alkaen 300 e + kulut + alv 24 %

Asianajotoimisto Kalevi Pitkänen Oy
Puistokatu 6, 70110 Kuopio 

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

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

erikoishammasteknikko
Niina Toivanen

Kauppakatu 48, Kuopio
ajanvaraus 0440 228 984

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

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

Matka
Laatokan VaLaMoon 

14.–16.6. 
Kaksi yötä Valamossa.

Tied. Tuula 044 552 0775

• Matot
• vuodevaatteet • ym.

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

Perunkirjoitukset
Luotettavasti – asiakasystävällisin hinnoin

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

PIPLIAN VIRSIKIRJA
Keskikokoinen, kaikki virret 
soinnutettu, katekismus. 
2 upeaa kansivaihtoehtoa. 
17,90 €

KEVÄT HERÄÄ 
Arabian teemamuki

Arkeen ja juhlaan. Tunnelmallinen  
maalaus Heljä Liukko-Sundströmin. 26 €

PL 54  |  00241  HELSINKI  |  www.piplia.fi  |  myynti@piplia.fi  |  www.pipliakauppa.fi

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

SUVIVIRREN VoImAA 

KULTAINEN NImIPAINATUS
Raamatun tai virsikirjan kanteen.  
Tutustu tuotevalikoimaan netissä. 

RAAmATTU
Keskikokoinen, pehmeät 

nahkajäljitelmäkannet. 
3 tyylikästä kansi-
vaihtoehtoa. 26 €

UUTUUS!

IKImUISToINEN LAHJA!

ARAbIA-LAATUA!

maalaus Heljä Liukko-Sundströmin. 

IPAINATUS RAAmATTU

!

RAAmATTU

!
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Mielenterveyskuntoutu-
jien omaisten virkistys-
päivä to 2.5. klo 10-14. Vil-
jamaan kartano, Mänty-
järvi. Lisätiedot Pirjo puh. 
040 4888 627.
Vanhemman väen leiri-
päivä ma 6.5. klo 9-14. Vil-
jamaan kartano, Mänty-
järvi. Ilm., erityisruokavali-
ot ja lähiomaisten yhteys-
tiedot 23.4. Pirjo, puh. 040 
4888 627.
Kaavin hautausmaan ha-
ravointitalkoot ti 7.5. klo 
9. Omat haravat mukaan
Vanhemman väen retki 
Karttulan Syvänniemeen 
ma 10.6. Omavastuu 20 €/
hlö. Lähtö matkahuollosta 
klo 9.15, paluu n. klo 17. Sy-
vänniemen kirkossa käyn-
ti, ruokailu, kahvit ja Her-
mannitaloon tutustumi-
nen. Ilm., erityisruokavali-
ot ja lähiomaisen yhteys-
tiedot 16.5 mennessä Pir-
jolle puh. 040 4888 627.

MuuruVeDen 
KirKKo
Kirkkotie 1
Messu su 28.4. klo 13. Pau-
la Hagman-Puustinen, Ari 
Lohi.
Messu su 5.5. klo 13. Paula 
Hagman-Puustinen, Mat-
ti Saarela. Yhteiset synty-
mäpäiväjuhlat messun jäl-
keen Muuruveden alueen 
70-, 80-, 90 -vuotta alku-
vuodesta täyttäneille ja 
vanhemmille
Messu helatorstaina to 
9.5. klo 13. Eino Keihänen, 
Matti Saarela.

MuuruVeDen 
seuraKuntatalo
Kirkkotie 1
Seurakuntakerho to 25.4. 
klo 13. Leena Vartiainen.

Muuta
Perheretki kirkkopäivien 
Riemu!-festareille Piis-
panpuistossa la 18.5. Oh-
jelmassa mm. Pressan 
katit, Herra Heinämäki 
ja lato-orkesteri. Ilm. per-
hekerhossa, päiväkerhos-
sa tai Mervi Rajahalmeel-
le puh. 040 4888 622 tai 
mervi.rajahalme@evl.fi 8.5. 
mennessä. 
Seurakuntapiiri Muu-
rutvirran hoitokodis-
sa to 25.4. klo 13.15. Mat-
ti Saarela.
Kyläseurat pe 26.4. klo 19. 
Hyvösillä, Kukkulalla. Pau-
la Hagman-Puustinen.

nilsiän KirKKo
Kirkonmäentie 1
Messu su 28.4. klo 10. Raili 
Pursiainen, Annette Kärp-
pä-Leskinen. Kirkkokahvit. 
Messu su 5.5. klo 10. Saar-
na Matti Vainikainen, Eino 
Keinänen, Ari Lohi. Rau-
hanyhdistyksen kirkkopy-
hä. Yhteiset syntymäpäi-
väjuhlat messun jälkeen 
Nilsiän alueen 70-, 80-, 
90 -vuotta alkuvuodesta 
täyttäneille ja vanhemmil-
le. Kahvit ja juhla seura-
kuntakodissa.
Messu helatorstaina to 
9.5. klo 10. Mathias Junell, 
Annette Kärppä-Leskinen.

nilsiän 
seuraKuntaKoti
nilsiäntie 59
Mannaruokailu ke 24.4. 
ja 8.5. klo 12 yläsalissa. 
Työttömille, päihdeongel-
maisille ja yksinäisille.
Sotiemme veteraanien 
kerho to 25.4. klo 11 ylä-
salissa.
Näpertäjät to 25.4. klo 12-
15 alasalissa.
Aluepapin päivystys ma 
klo 9-11 virastossa, Pap-
pilankuja 7. Aluepappina 
Raili Pursiainen, puh 040 
48888 609.
Ikäihmisten kerho to 
2.5. klo 11 yläsalissa. Kuo-

ro klo 9.30. Eino Keihänen 
kertoo pyhiinvaellukses-
ta Santiago de Composte-
laan ja näyttää kuvia.
Rauhanyhdistyksen seu-
rat su 5.5. messun jälkeen 
alasalissa. Matti Vainikai-
nen, Tuomo Kraft.
Naisten raamattupiiri 
ma 6.5. klo 18-20 alasalissa.
Seurat ti 7.5. klo 18 ala-
salissa.
Diakoniapäivystys ma ja 
to klo 9-11 seurakuntako-
din alakerta, samalla vähä-
varaisten ruokajakelu.
Naisten raamattupiiri 
ma 13.5. ja 20.5. klo 18-20 
alasalissa.

Muuta
Kirpputori Sopukka 
avoinna ma, ke, la klo 10-
14, Tilhintie 2.
Päiväkerhot ti ja to klo 
9-11.45 ja 13.15-16 (4-5-vuo-
tiaat), ke klo 9-11 (3-vuoti-
aat). Pikkupappilassa. 
Leivontupa (kaikkien yh-
teinen asukastupa) on 
avoinna arkipäivisin klo 
9-15, Matintie 21A. Ti klo 
15 katsellaan kristillistä 
TV7-kanavaa. Osmo Kor-
honen. 
Perhekerhot ma ja pe klo 
10-12 Pikkupappilassa.
Bible in English ke 24.4., 
8.5. klo 14 Sopukassa, Til-
hintie 2.
Nuorten ilta to 25.4., 2.5. 
klo 15.30-17 Pappilanku-
ja 7.
Vauvamuskari to 25.4., 
2.5. klo 16.30 Pikkupap-
pilassa. 
Lapsikuoro to 25.4., 2.5. 
klo 17.30 Pikkupappilassa. 
Kirkkokuoro to 25.4., 2.5. 
klo 18.45 Pikkupappilassa.
Pisantien kerho pe 26.4. 
klo 13. Pisantie 20A.
Kansallisena veteraani-
päivänä la 27.4. klo 11. Pe-
täjäsaaren nilsiälästen san-
karivainajien kunnialaa-
tan paljastaminen sanka-
rihautausmaalla. Lounas 
srk-kodissa. 

Gospelkuoro su 28.4. klo 
16 Pikkupappilassa. 
Kevätlaulajaiset ja Nä-
pertäjien myyjäiset su 
28.4. messun ja kirkkokah-
vien jälkeen yläsalissa 
Virsipiiri ti 30.4. klo 12 
Gasthaus Lastulahdessa. 
Nurmeksentie 856.
Naisten kasvuryhmä ti 
30.4. klo 18 Pikkupappi-
lassa.
Tilhilän laulupiiri to 2.5. 
klo 14. Tilhintie 1.
Murtolahden kyläseu-
rat ti 7.5. klo 19 Hiekkanie-
messä.
Kevätretki Metsäkar-
tanolle pe 17.5. Ilm. 7.5. 
mennessä Minna Puusti-
nen puh. 040 4888 677. 
Hinta 20 €/hlö, näkö- ja 
kuulokerholaiset 10 €/hlö. 
Lähtö klo 11.30 srk-kodilta, 
paluu n. 16.
Perheretki kirkkopäivien 
Riemu!-festareille Piis-
panpuistossa la 18.5. Oh-
jelmassa mm. Pressan ka-
tit, Herra Heinämäki ja la-
to-orkesteri. Ilm. perhe-
kerhossa tai päiväkerhos-
sa lastenohjaajille, ma klo 
9-11 päivystävälle papil-
le, puh. 040 4888 609. 8.5. 
mennessä. 

säyneisen KirKKo
Kirkkoharjuntie 2
Virsikirjan läpiveisuu 
ke 24.4. klo 17.30-21, to 
25.4. klo 17.30-21, pe 26.4. 
klo 17.30-21, la 27.4. klo 
17.30-21. 
Messu su 28.4. klo 13. Pur-
siainen, Kärppä-Leskinen. 
Virsikirjan läpiveisuu mes-
sun jälkeen.
Messu su 5.5. klo 13. Junell, 
Lohi. Paitsi yhteiset syn-
tymäpäiväjuhlat 5.5. klo 
10 messun jälkeen Säy-
neisen ja Juankosken alu-
een 70-, 80-, 90 -vuotta 
alkuvuodesta täyttäneil-
le ja vanhemmille, Juan-
kosken Ylösnousemuksen 
kirkossa.
Messu helatorstaina to 

9.5. klo 13. Junell, Kärppä-
Leskinen.

säyneisen 
seuraKuntaKoti
Kirkkoharjuntie 2 a
Seurakuntakerho to 25.4. 
klo 12. Helatorstaina ei 
seurakuntakerhoa.
Lähetyspiiri to 2.5. klo 12. 
Kauneimmat kevätlau-
lut helatorstaina to 9.5. 
klo 19. 

Muuta
Perheretki kirkkopäivien 
Riemu!-festareille Piis-
panpuistossa la 18.5. Oh-
jelmassa mm. Pressan 
katit, Herra Heinämäki 
ja lato-orkesteri. Ilm. per-
hekerhossa, päiväkerhos-
sa tai Mervi Rajahalmeel-
le puh. 040 4888 622 tai 
mervi.rajahalme@evl.fi 8.5. 
mennessä. 

tuusnieMen KirKKo
Keskitie 21
Messu su 28.4. klo 10. Pau-
la Hagman-Puustinen, Ari 
Lohi.
Messu su 5.5. klo 10. Uwe 
Mäkinen, Tapani Majuri.
Messu helatorstaina to 
9.5. klo 10. Paula Hagman-
Puustinen, Tapani Majuri. 
Kirkkokuoro.
Messu su 26.5. klo 10. Pau-
la Hagman-Puustinen, Ari 
Lohi. Yhteiset syntymäpäi-
väjuhlat messun jälkeen 
Tuusniemen alueen 70-, 
80-, 90 -vuotta alkuvuo-
desta täyttäneille ja van-
hemmille.

tuusnieMen 
seuraKuntatalo
Koivukuja 2
Kansanlähetyksen seu-
rat to 25.4. klo 13.
Ilta Sanan äärellä ma 
29.4. klo 18 Kammarilla.
Aamurukouspiiri ti klo 
10 Kammarilla.
Naisten piiri “Jeesus tyyn-
nyttää myrskyn” pe 3.5. 
klo 18. 

Kevätkonsertti to 9.5. klo 
18. Esiintyjinä Vuoriset ja 
Kukilat. Kolehti yhteisvas-
tuulle.

Muuta
Perheretki kirkkopäivien 
Riemu!-festareille Piis-
panpuistossa la 18.5. Oh-
jelmassa mm. Pressan 
katit, Herra Heinämäki 
ja lato-orkesteri. Ilm. per-
hekerhossa, päiväkerhos-
sa tai Sirpa-Liisa Pelkosel-
le puh. 040 4888 632 tai 
sirpa-liisa.pelkonen@evl.fi 
8.5. mennessä. 
Tiekirkko-oppaita tarvi-
taan vapaaehtoistehtäviin 
kesän ajalle. Lisätiedot ja 
ilm. aluepapille puh. 040 
4888 614.
Lähetyspiiri pe 3.5. klo 
12 Aino Hyvärisellä Anas-
kintie 17.
Hautausmaan siivoustal-
koot ke 8.5. klo 9. 

VehMersalMen 
KirKKo
lempeläntie 17
Messu su 28.4. klo 13. Uwe 
Mäkinen, Riikka Tuura.
Messu ja Vehmersalmen 
Syöpäosaston kirkkopy-
hä su 5.5. klo 13. Uwe Mä-
kinen, Riikka Tuura. Kirk-
kokahvit.
Helatorstain messu, tou-
kosiunaus ja Vehmersal-
men eläkeliiton 40-vuo-
tisjuhla to 9.5. klo 13. Uwe 
Mäkinen, Ari Lohi. Kirk-
kokahvit.
Messu su 26.5. klo 13. Uwe 
Mäkinen, Ari Lohi. Yh-
teiset syntymäpäiväjuh-
lat messun jälkeen Veh-
mersalmen alueen 70-, 
80-, 90 -vuotta alkuvuo-
desta täyttäneille ja van-
hemmille.

VehMersalMen 
seuraKuntaKoti
lempeläntie 15
Lähimmäisen kamma-
ri ja Lähetys- ja askarte-
lupiiri Vapun merkeis-
sä ma 29.4. klo 10-12. Myy-
tävänä tuoreita munkkeja 
lähetyksen hyväksi.

Muuta
Perheretki kirkkopäivien 
Riemu!-festareille Piis-
panpuistossa la 18.5. Oh-
jelmassa mm. Pressan 
katit, Herra Heinämäki 
ja lato-orkesteri. Ilm. per-
hekerhossa, päiväkerhos-
sa tai Jatta Utriaiselle puh. 
040 4888 643 tai jatta.ut-
riainen@evl.fi 8.5. men-
nessä. 
Puutosmäen hautaus-
maan talkoot ma 6.5. klo 
17 alkaen, kahvia, mehua 
ja suolaista purtavaa.
Kirkonkylän hautaus-
maan talkoot ti 7.5. klo 8 
alkaen, kahvia, mehua ja 
suolaista purtavaa.
Kevään viimeinen nuor-
ten ilta ti 7.5. klo 18.30. 
Makkaran paistoa Maja-
kan pihalla.

JärVi-KuoPion 
seuraKunnan 
yhteiset
Perheretki kirkkopäi-
vien Riemu!-festareille 
Piispanpuistossa la 18.5. 
Ilm. perhekerhossa, päi-
väkerhossa tai oman alu-
een työntekijälle 8.5. men-
nessä. 
Ikäihmisten leiri 20.-24.5. 
Aholansaaressa Nilsiässä. 
Omavastuu koko ajalta 70 
€, omin liinavaattein. Ilm. 
13.5. mennessä Eeva Vää-
täiselle puh. 040 4888 676.

Kastetut
Venla Maria Kukkonen, 
Juankoski, Otto Eemil An-
tero Halonen, Kortteinen, 
Kaavi, Noora Elina Väänä-
nen, Riistavesi, Aada Ma-
ria Poikela, Nilsiä.

AA-ryhmä, Hatsalankatu 37, 
p. 2622 621 savuttomat pala-
verit 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.
AA-ryhmä  Nilsiän srk-kodilla 
Arkissa Nilsiäntie 59 joka ma 
klo 13 ja pe klo 19 sekä Simo-
lassa Pajuniementie 11 Työn 
uudet areenat ry:n tiloissa ke 
klo 19.
AAL-ryhmä alkoholistisessa 
tai toimintahäiriöisessä per-
heessä kasvaneille aikuisil-
le ti klo 18-20 Suokadun Pal-
velutalolla, 2 krs., Suokatu 6, 
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 
Toimintakeskus, Koulutie 2, 
Kaavi ti klo 19.
Imetystukiryhmä, vapaaeh-
toispohjalta toimiva vertaistu-
kiryhmä imettäville ja odotta-
ville äideille. Kok. Maljapuron 
päiväkodilla (Maaherrank.24) 
parittomien vkojen ma klo 
18. www.kuopionimetystuki-
ryhma.fi.
Irti huumeista puhelinpäi-
vystys ma-pe klo 18-21, p. 
0203-22388. Läheisryhmät, p. 
040 8459 052. 
Katiska, Särkiniemen asukas-
tupa, Rimpitie 2 avoinna ark. 
klo 9-16, p. 017 2822 239. www.
sarkiniemi.toimikunnat.net.
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, kohtaamispaik-
ka avoinna ark. klo 8.30-15. 
Kuopion Setlementti Puijo-
la ry, Jalkasenkatu 7, p. 050 
3727 900.
Kuopion Kriisikeskuksessa 
kriisipäivystys ja ajanvaraus 
ma-pe klo 8-21, la-su klo 14-21. 
p. 017 2627 733 ja 2627 738. 
Kuopion A-Kilta. Vertaisryh-
mät päihteettömyyden tu-
kemiseksi ma, ke ja to klo 18-
20. Ma ja to myös omaiset, ke 
nuoret ja tulokkaat. Mäkik. 11 
Kuopio, päihdeosaston pääty. 
p. 045 1134245. www.kuopio-
nakilta.fi. 
Kuopion Kristilliset Eläke-
läiset. Laulun ja Sanan tilai-
suus Mäntylän palvelutalos-
sa ti 30.4. klo 13.30 ja Lepo-
lan palvelutalossa pe 3.5 klo 
14 Kesäretki Aholansaareen. 
Tied. Puh. 050 5997011 tai 040 
7377860.
Kuopion Mielenterveystuki 
ry. Keilahallissa Keilaus to klo 
14.45. Voiportissa, Tulliportin-
katu 52, ma klo 12 paritt. vkoil-
la avoin oma-apuryhmä ja pa-
rill. vkoilla Mieli Maasta-ryh-
mät miehille ja naisille, ke klo 
12 paritt. vkoilla Kinotus (elo-
kuvia), parill. vkoilla Laula-
tus (yhteislaulu).Tied. p. 040 
733 1713.
Kuopion Tyttöjen Talon 
avoimet illat 12-28 -vuotiail-
le tytöille Hapelähteenkatu 33, 
2 krs. Avoimet illat kaikille ty-
töille ti klo 15-19 ja yli 16-vuo-
tiaille to klo 16-19. Kysy lisää p. 
050 554 8010/045 8776400 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. 

Elämänkatsomuspiiri ti klo 9. 
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 vertaistu-
kiryhmä  6.5. ja 20.5. klo 18-20 
Kuopiossa,Teletie 4-6 E. 
Omaiset mielenterveystyön 
tukena, Itä-Suomi, OMA ry: 
Mt-omaisten ja -läheisten pu-
helimitse tapahtuviin vertais-
ryhmiin ilm. ja lisätietoja Mik-
ko Savolainen p. 040 715 7431.
Petosen asukastupa Pyörön-
kaari 19, 2. krs. Avoinna ma-
pe klo 9-17, p. 3644 597, pe-
tosen.asukastupa.ast@kuo-
pio.fi, www.toimikunnat.net/
petonen
Portti, terveysneuvonta- ja 
välineiden vaihtopiste suo-
nensisäisesti huumeita käyttä-
ville, Vuorikatu 31-33. Avoinna 
ma 12-16, ti 16-18, to 14-16. Asi-
ointi nimettömänä. Petosen 
Pyörön Portti, Pyörönkaari 26, 
avoinna ke 14-16.
Päihdeklinikka Puistokatu 14-
16, II krs., hoitajan vastaanotto 
ma-pe klo 8 alkaen p. 017 183 
672. Päihdeosasto,Mäkikatu 11 
p. 183 684.
Puijonlaakson asukastupa  
palvelukeskuksessa, Sammak-
kolammentie 12. Avoinna ma-
pe klo 9-15. Leivän jakelu ma.
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 
Sotaveteraanimuseo avoin-
na tilauksesta ryh. Varaukset 
puh. 281 1130 ark. Klo 9-13.
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. 
Turvakoti- ja lastensuojelu 
24h/vrk p. 017 183 393. Perhe-
kriisiyksikkö, Lastentie 1. 
Vapaaseurakunnan ViaDia 
ilmainen ruokailu Vapaakir-
kolla ark. ma-to klo 11.
Vertaisryhmä itsemurhan 
tehneiden läheisille ti 14.5, 
11.6 klo 18 Ajurinkatu 29 A 21. 
Tied. Liisa Paatelainen, p. 044 
3313 710, Anneli Hartikainen, 
p. 040 8324 955.
Virvatuli ry:n lahjoitusruo-
kajakelu Myllykatu 1-3. Ti ja 
pe klo 10. Oma kassi mukaan.
Yhden Vanhemman Perhei-
den Liitto ry:n eroinfo ma-to 
klo 10-16, ke klo 10-19, p. 020 
7749 800.
Yksinhuoltajien Kanava ry 
ti-iltaisin, Kotopolku 7, Siilin-
järvi. Tied. Marjut Kankkunen, 
p. 040 7332 197.

KirPPutorit:
Kirpputori Toivonsäde, Ase-
matie 11, Siilinjärvi. Avoin-
na ma-pe 10-18, la 10 -14.30, p. 
044 5471 629.
Kehitysmaakauppa Elämän-
lanka, Torikatu 17. Ma-pe klo 
11-17, la klo 10-15,  p. 2614 774.                                                                                   
MLL:n kirpputori Tavallisen 
Toiminnan Talolla, Kasarmi-
katu 1.
Pohjois-Savon Syöpäyhdis-
tys ry:n kirpputori, Kunin-
kaankatu 23; kirpputori avoin-
na ma-to 10-16, pe 10-13.Tie-
dustelut p. 040 709 2430.
Rihma, Puijonkatu 39. Avoin-
na ark. klo 10-17 ja la klo 10-15, 
p. 2612 004. 
ViaDia tori, Puijonkatu 30. 
Avoinna ark. 10-17, p. 017 362 
3614.
Kirpputori Sopukka, Tilhin-
tie 2, Nilsiä. Avoinna ma klo 
10-17, ke ja la klo 10-14. Tuotto 
lähetys- ja diakoniatyölle.

Lue yksin tai yhdessä vanhemman kanssa Luuk.24:1-12. Täytä 
sitten ristikko kuvavihjeiden avulla.

tehtävän laati Susanna Holma

pyhä puuha
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Kuulutetut
Ari Jukka Olavi Tuunainen ja 
Eija Anneli Rissanen. 

Kuolleet
Maija Liisa Savolainen 75v, Nil-
siä, Joonas Olavi Ahonen 82v, 
Kaavi, Elvi Kaarina Väänänen 
85v, Juankoski, Aulis Antero 
Ruuskanen 85v, Vartiala, Einari 
Partanen 90v, Juankoski, Veik-
ko Johannes Leskinen 83v, Säy-
neinen, Elsa Maria Vartiainen 
83v, Västinniemi, Maire Kor-
honen 92v, Nilsiä, Risto Kale-
vi Kettunen 87v, Säyneinen, 
Elsa Elina Tuhkanen 68v, Nil-
siä, Hanna Ester Lindholm 92v, 
Tuusniemi, Jussi Taneli Puus-
tinen 51v, Nilsiä, Juho Heik-
ki Tirkkonen 89v, Tuusniemi, 
Tuomas Kalevi Kettunen 87v, 
Juankoski, Aune Maria Saario 
91v, Luikonlahti, Kaavi, Aune 
Elina Riekkinen 77v, Kaavi.

siilinjärvi

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

KirKKo 
haarahongantie 2
Perjantaimessu pe 26.4. klo 
18.30. Jalat maassa, sydän tai-
vaassa. Heikki Kastarinen, Airi 
Heiskanen, Sola Gratia -kuoro.
Messu su 28.4. klo 10. Riitta-
Liisa Taskinen, Sirpa Ylikotila, 
Marjaana Kaisto, Gospelryh-
mä. Päivä jatkuu naistenpäivä-
nä srk-talossa. 
Psalmiretriitti-konsertti su 
28.4. klo 15. Psalmeja, runoja 
ja J. S. Bachin musiikkia. Aino-
Kaarina Mäkisalo (lausunta), 
Jussi Makkonen (sello). Va-
paa pääsy.
Konfirmaatiomessu su 5.5. 
klo 10. Ryhmä 3. Kaisa Yletyi-
nen, Seppo Laitanen. Messun 
jälkeen srk-talossa kanttori 
Kaarina Heikkisen lähtöjuhla.
“Soi taivaat kiitosta” -kon-
sertti su 5.5. klo 18. Ossi Jauhi-
ainen (tenori), Veli-Pekka Var-
pula (tenori), Heikki Mono-
nen (urut).

seuraKuntatalo  
haarahongantie 4
Askartelupiiri ke 24.4. ja 8.5. 
klo 9-12 lähetyskellarilla.
Kirkkovaltuuston kokous ke 
24.4. klo 18 päätysalissa.
Sunnuntaipyhäkoulu su 28.4. 
ja 5.5. klo 10–11 alakerran ker-
hotilassa.
Luottamuksen lähteillä 
-naistenpäivä su 28.4. Messu 
kirkossa, klo 11.30 lounas (va-

paaeht. tuki lähetystyölle), klo 
12.30 luova luento “Raamatun 
Mariat nykynaisen esikuvina”, 
lausuntataiteilija-pastori Ai-
no-Kaarina Mäkisalo, musiikis-
sa Sara-Päivi Paukkeri (huilu) 
ja Gospelryhmä, päiväkahvi. 
Päivä jatkuu kirkon Psalmiret-
riitti-konsertissa, johon vapaa 
pääsy myös muille kuin nais-
tenpäivän osallistujille.
Seurat su 28.4. klo 14 päätysa-
lissa. Järj. Rauhanyhdistys.
Yhteisvastuu-myyjäiset ti 
30.4. klo 12–14 simaa ja munk-
keja YV:n hyväksi ison salin 
kahviossa. Nauti paikan päällä 
tai osta kotiin vietäväksi.
Seurat ti 30.4. klo 13 pienes-
sä salissa. Unto Niskanen. Järj. 
Kristilliset eläkeläiset.
Nuorten perjantaikahvila pe 
3.5. klo 18–22 alakerran nuori-
sotiloissa.
Eläkeikäisten syntymäpäivä-
juhlat su 5.5. ennalta kutsun 
saaneille.
Sanan ja yhteyden ilta ma 
6.5. klo 18.30 pienessä salissa. 
Sirpa Ylikotila, Pekka Savolai-
nen. Järj. yhdessä Kansanlähe-
tyksen kanssa.

Vuorelan KirKKo 
rissalantie 2
Seurat to 25.4.klo 19. Järj. Rau-
hanyhdistys.
Jumalanpalvelus su 28.4. klo 
13. Seppo Laitanen, Airi Heis-
kanen. Pienryhmäripari avus-
taa.
Messu su 5.5. klo 13. Kaisa Yle-
tyinen, Marjaana Kaisto. 

Muuta
Vielä ehdit: Yhteisvastuuke-
räystä Jelpi-palvelussa. Vas-
taa haasteeseemme ja lahjoita 
vanhusten yksinäisyyden kit-
kemiseksi. Lisätietoja verkko-
sivuiltamme sekä www.jelpi.
fi/kerayssivut. Osallistu huhti-
kuun aikana.
Ilmoittautuminen lasten 
päiväkerhoihin on alka-
nut. Ilmoita 3–5-vuotias lap-
sesi kerhoon syksyksi viim. 5.5. 
verkkosivuillamme. Lisätietoja 
puh. 044 7284 605.
Lasten ja perheiden kesälei-
reille ja -retkille ilmoittau-
tumiset alkavat 6.5. Lisätietoja 
verkkosivuiltamme.
Lähetysmyyjäiset to 25.4. 
klo 9–15 Siilinjärven torin ke-
vätmarkkinoilla. Munkkeja ja 
kahvia lähetystyön hyväksi.
Arkkis-arkipyhäkoulu ti 
30.4., 7.5. klo 18–19.30 Leppä-
kaarteen kerhotilassa (Honka-
rannantie 8). Pyhäkoulu ala-
kouluikäisille tytöille ja pojille.
Perhepyhäkoulu su 28.4. klo 
11–12 Savolaisilla (Nuottipolku 
8). Pyhäkoulu kaikenikäisille 
lapsille ja heidän vanhemmil-
leen. Lapset voivat tulla mu-
kaan joko omatoimisesti tai 
yhdessä vanhempansa kanssa. 

Ystävän Tupa Ma 29.4. klo 
9 Leppäkaarteen kerhohuo-
neessa.
Risulantien kerho ma 6.5.klo 
13 Risulantie 12:n kerhohuo-
neessa.
Ehtoollishartaus ke 8.5. klo 
14 Akuliinassa. Heikki Kasta-
rinen, Kaisa Yletyinen ja Mar-
jaana Kaisto.

Kastetut
Elina Ella-Katriina Alinantytär 
Lappeteläinen, Peppi Milja Jo-
sefiina Tuomainen, Väinö Taa-
vetti Johannes Toivanen, Ant-
toni Immanuel Korhonen, Essi 
Inkeri Junnonaho, Olli Pekka 
Kristian Turunen, Netta Iida 
Emilia Siira.

Kuulutetut
Tomi Juhani Rytkönen ja Jani-
ca Jetta Annukka Kiviluoma.

Kuolleet
Eila Irene Pakarinen 83v.

Diakonia-
keskus

KesKus- 
seuraKuntatalo
suokatu 22 
Seurakuntamestarit
puh. 040 4848 259
Kuurojen lähetyspiiri to 25.4. 
klo 17. 

DiaKoniaKesKus
suokatu 31 
puh. 040 4848 464. Ulko-ovi 
avataan klo 9.40, hartaus 9.50, 
diakonien vastaanotot ilman 
ajanvarausta, kahvio Nuotta ja 
kierrätyspiste avoinna 10 - 12. 

Pullakirkko pe 3.5. klo 12. Perheasiain 
neuvottelu-
keskus

suokatu 22
Luottamuksellista ja maksu-
tonta keskusteluapua parisuh-
teen kysymyksissä. Käynnit 
sopimuksen mukaan. Tiedus-
telut 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, 
044 7721928
toimisto@knnky.fi

• HAUTAKIVET
• KAIVERRUKSET

• KULTAUKSET
ENTISÖINTITYÖT

• KIVILYHDYT

Sari Kämäräinen 
Jääskelänkatu 1

70780 Kuopio 
puh. 050 575 0004

www.kivipajasarik.fi

Suru on
hitaasti vaalenevia varjoja...

Hautaustoimisto
J. NURRO OY

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

puh. 040 585 0456






HAUTAKIVET 
KAIVERRUKSET 

ENTISÖINNIT 
MUUT KIVITYÖT 

 

Kettulanlahdetie 25 
70400 Kuopio 

www.puijonkivi.fi 
 

Puh. (017) 282 9000 

• Matot
• vuodevaatteet • ym.

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

Sielunhoito-
terapia 
SYDÄN-
JUURI

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

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

Hautakivi näyttely
liikkeessämme

-tervetuloa tutustumaan!

LÄNSIVUOREN
HAUTAUSHUOLTO

JUMALA PARANTAA
SANAN JA RUKOUKSEN ILTA

Su 14.4.  klo 18.00
 Kuopion Tuomiokirkko

PASTORI SEPPO JUNTUNEN
         Puhuu aiheesta: Riittääkö risti   
                 vai tarvitaanko 
                 sensaatioita
        
                  Musiikissa:
                  Hillel Tokazier

Tilaisuuden järj. 
Rukouspalvelu ry ja srk:t

Välitämme.

Kirkko ja koti
100 v. juhlanumero ilmestyy 8.5.

Kysy tarkemmin
Pirjo Teva p. 040 680 4057

pirjo.teva@kotimaa.fi 

Kuopion 
seurakuntayhtymän

keskusrekisteri on suljettu 
perjantaina 26.4.

henkilökunnan 
koulutuspäivän vuoksi.

Voit tehdä virkatodistustilauksia 
joko verkkolomakkeiden kautta 

osoitteessa   www.kuopionseura-
kunnat.fi/keskusrekisteri 

tai sähköpostitse osoitteella 
keskusrekisteri@evl.fi.

www.ywca.fi/paikallisyhdis-
tykset
Lähetyspiiri ke 24.4. klo 13.
Raamattupiiri ke 8.5. klo 13.
Perhekahvila ma klo 9.30-12  
huhtikuun loppuun asti.
Kuoro ti klo 14.
SRO:n raamattuluennot la 
27.4. klo 13 alk. Timo Junk-
kaala.
Yhteiskristillinen ilta ti 
klo 18.
Kahvihuone Wirvoitus Kirk-
kopäivien ajan, 17-19.5. Tule 
vapaaehtoiseksi keittiöön, tar-
joiluun, ym. Pannumyssynäyt-
telyyn voidaan ottaa jokunen 
myssy lainaksi. Soittele kansli-
an numeroihin.

Kansan 
raaMattuseura 
sanan Kulma 
tulliportinkatu 22
www.sana.fi/kuopio
krs-kuopio@sana.fi
p. 0207681660
Musiikillinen sanan ilta Sanan 
Kulmalla pe 3.5. klo 18. Ylistys-
ryhmä Jaspe, Juha Heinonen 
& S.O.S.
Sanan risteily Ms Suvi-Tuu-
li Tuusniemeltä Valamoon su 
26.5. Bussikuljetus Kuopios-
ta Tuusniemelle. Lähtö Kuo-
piosta klo 8, paluu Kuopioon 
n. klo 17. Laivalla ohjelmaa: 
musiikkia, runoja, puheen-
vuoroja.
“Varjoista vapauteen” vii-
konlopputapahtuma Tervon-
salmessa 24.-26.5.
Kirjamyyntipiste avoinna ti-
laisuuksien aikana ja perjan-
taisin klo 13-16.
Pienpiirit Sanan Kulmalla 
Rukouspiiri ma klo 16-17.30 
puh. 050 3089567/ Leena.
Raamattupiiri ma pariton 
vk klo 18 puh. 050 5484087/ 
Juha.
Naisten solu ti pariton vk klo 
18 puh. 05003 72791/ Aune.
Askartelupiiri ke pariton vk  
klo 13-16 puh. 050 5552300/ 
Marjatta.
Krito-ryhmät to klo 18-20. 
Krito-ryhmät: puh. 0400 
793446/Anja.
Rukouspäivystys ja avoimet 
ovet pe klo 13-16. 
Nuorekkaiden naisten koti-
solu pariton ke klo 18. marjut.
rasanen@gmail.com, ninatt-
partanen@hotmail.com.
Kodeissa kokoontuva mies-
ten rukoussolu pariton ke 
klo 18 puh. 0440127857/Tero, 
turter1@gmail.com.

PohJois-saVon  
eV.lut.  
Kansanlähetys  
sairaalakatu 11
puh. 017 262 2082, 
www.p-savonkl.sekl.fi
Myös Facebook.

Pienryhmät Lähetysko-
dilla: Ma klo 7 aamuru-
koushetki, klo 9.30, äiti-
lapsipiiri. Ke klo 12 päivä-
hartaus ja kahvihetki, klo 
18 nuorten aikuisten kol-
me Kohtaamista. To klo 
16 raamattu- ja lähetys-
piiri joka toinen to, klo 
18.30 nuorten Nuotta-il-
ta. La klo 19 Opkon opis-
kelijailta.
Kuopio: Seurat su 28.4. 
klo 16 lähetyskodilla, Panu 
Rantakokko. 
Matti Mönkkösen 80-vuo-
tisjuhla su 5.5. klo 14 
NNKY, Myllykatu 5. tar-
joilu. 
Sanan ja yhteyden ilta su 
5.5. klo 16  NNKY:llä, Raa-
mattuopetus Raimo Lap-
pi.
Siilinjärvi: Sanan ja yhte-
yden ilta ma 6.5. klo 18.30 
srk-talolla (pieni sali), Pek-
ka Savolainen, Sirpa Yli-
kotila.
Tuusniemi: Seurat to 
25.4. klo 13 srk-talolla, Pek-
ka Kiiski.

KuoPion 
yMPäristön  
rauhanyhDistys 
ahmatie 22
Seuroja voi kuunnella 
osoitteessa www.kuopion-
rauhanyhdistys.net
Seurat 24.4. klo 19 Kalla-
veden kirkko.
Seurat 25.4. klo 13.30 Riis-
taveden palvelukeskus.
Seurat 25.4. klo 19 Vuore-
lan kirkko.

Seurat 27.4. klo 19.
Seurat 28.4. klo 14, 15.30 
ja 17.
Seurat 28.4. klo 15 Siilin-
järven srk-talon päätysali.
Perhekerho 30.4. klo 9.30
Lauluseurat 1.5. klo 19.
Yläkouluilta 3.5. klo 18.30.
Aikuistuvien nuortenilta 
3.5. klo 18.30, Ronkainen, 
Riistavesi.
Seurat 4.5. klo 19.
Nilsiän kirkkopyhä 5.5. 
klo 10 messu kirkossa, srk-
talolla kahvit sekä seurat.
Seurat 5.5. klo 14 ja 15.30.
Naistenilta 6.5. klo 18.
Tiistaikerho 7.5. klo 10.30.
Seurat 8.5. klo 10.45 Tuus-
niemen palvelukeskus.
Lauluseurat 8.5. klo 19.

suoMen 
luterilainen 
eVanKeliuMi- 
yhDistys
Raamattu- ja lähetyspiiri 
ke 24.4. klo 18.30 Keskus-
seurakuntatalolla Aaronis-
sa. Raamatun aarteet.
Sanajumalanpalvelus to 
25.4. klo 19 NNKY:n tilois-
sa, Myllykatu 5, Häkämies.
Lähetysmyyjäiset pe 26.4. 
klo 10.30 Keskusseurakun-
tatalolla.
Raamattu- ja lähetyspii-
ri ke 8.5. klo 18.30 Keskus-
seurakuntatalolla Aaro-
nissa. Aiheena raamatun 
aarteet.
SLEY:n Itä-Suomen pii-
rin työntekijä on Johan-
nes Häkämies, puh. 050 

3212938, johannes.haka-
mies@sley.fi.

suoMen 
raaMattuoPisto
Pienryhmät kokoontu-
vat: Raamattupiiri ti klo 
18.30 Merja-Riitta Jaakko-
sella, Pitkäsiima 15, Kuo-
pio, puh. 040 557 3285. Ru-
kouspiiri ja keskusteleva 
raamattupiiri ti klo 17.30 
Kuopion NMKY:n toimis-
tossa, Kauppakatu 40-42.
Raamattuluento ”Uu-
den testamentin sano-
ma” Kuopion NNKY:ssä la 
27.3. klo 13-17; välissä tar-
joilutauko. Opettajana TT 
Timo Junkkaala.

herättäJäyhDistys 
Kuninkaankatu 22
Toimisto avoinna ke klo 
10-13.
Virsituokio ke klo 11-12.
Seurat su 28.4. klo 18 Pui-
jon kirkossa.

VaKKa 
Kuninkaankatu 22
Puh. 017 2622 322,
043 8243270. 
Vakka on auki ti-pe klo 
11-15. 
www.kuopionseurakun-
nat.fi/lahetyskauppavakka
Jenni Koivistoisen pienois-
taidenäyttely Minimaa on 
esillä Lähetyskauppa Va-
kan tiloissa huhtikuussa ja 
toukokuussa 2013.

JÄRJESTELMÄASIANTUNTIJAN TOIMI
Toimen kelpoisuusvaatimuksena on tietotekniikan tai muun vastaavan tutkin-
non suorittaminen. Toimi täytetään neljän kuukauden koeajalla.

Aluekeskuksella on toimipisteet Kuopiossa, Joensuussa ja Kajaanissa. Nyt täy-
tettävän toimen sijoituspaikka on Kuopio, mutta työalue on koko aluekeskuk-
sen alue. Oman auton käyttömahdollisuus on välttämätön.

Palkkaus määräytyy vaativuusryhmä 502 mukaan. Katso palkkataulukko 
<http://sakasti.evl.fi/sakasti.nsf/sp2?open&cid=Content2F79D2> 

Hakemukset liitteineen on toimitettava 10.5.2013 klo 15.00 mennessä  
os. Kuopion ev.lut. seurakuntayhtymä, Hallintovirasto, PL 1064, 70101 Kuopio 
(katuosoite Suokatu 22 B).

Kirjekuoreen merkintä ’Järjestelmäasiantuntija’.

Lisätietoja toimesta antavat tietohallintopäällikkö Martti Ängeslevä  
puh. 040 48 48 214 martti.angesleva@evl.fi tai vs. henkilöstöpäällikkö  
Arja Keränen puh. 040 48 48 202 arja.keranen@evl.fi

Kuopion ev.lut. 
seurakuntayhtymän
IT-aluepalvelukeskuksessa
on haettavana 

Sivut  
sujuvasti  
nettiin

kumppanina

www.sujuu.fi
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Testaukset tarpeen

O n hyvä tietää työnhaki-
jasta mahdollisimman pal-
jon, jotta tietää, osuvatko 
ammattitaidon lisäksi per-
soonan muut ominaisuu-

det kohdalleen suhteessa avoimeen teh-
tävään ja sen haasteisiin. Tarvitaanko 
empatiaa, organisointikykyä, rinnalta 
johtamista, vankkaa selkänojaa vai hyviä 

tiimitaitoja vai kaikkea tuota yhdessä? Mil-
loin painotetaan ideointitaitoa ja milloin jär-
jestelmällisyyttä?

Tiimitaitojen tarkastelu ja henkilökoh-
taisten vahvuuksien etsiminen ja ryh-

män yhteen hitsaaminen ovat monen yrityksen 
menestyksen salaisuus. Julkisella puolella men-
nään vielä usein erillisten, jäykkien toimenku-
vien kautta yhteisissäkin asioissa eteenpäin.

Kuopion seurakuntayhtymässä meneillään 
olevassa yhteisen nuorisosihteerin työsuhteen 
täyttöprosessissa on käytetty psykologisia tes-
tejä: viisi haastateltua hakijaa on testattu päi-
vän mittaisilla testeillä. Kirkkoherran vaalien 
yhteydessä ei testauksia ole ainakaan vielä käy-
tetty vaan seurakuntalaiset ovat tehneet valin-
tansa saarnojen, paneelien ja kotisivujen mieli-
kuvien perusteella.

Erityisesti esimiesasemaan valittaessa testa-

uksista voi olla hyötyä, vaikka kaikkea ei pidä 
niiden varaan laittaa. Yhteinen nuorisosihteeri 
ei ole esimiesasemassa kehenkään, vaikka orga-
nisoikin yhteisiä asioita.

Myös hakija saa testauksissa kiinnostavaa 
tietoa itsestään ja voi toki myös sen perusteella 
arvioida omaa tulevaa paikkaansa ja ammatil-
lista kehityssuuntaansa. On syytä kuitenkin lin-
jata, milloin, mihin tehtäviin ja kuinka monta 
hakijajoukon kärjestä testataan psykologisilla 
menetelmillä – ja kuinka paljon valtaa konsul-
teille ylipäätään annetaan.

ULLA REMES

ristivetoa

kissa pöydälle

Voice of Finland- tähti 
Sara Komu ja tunnettu 
Ilkka Pettersson 
lauloivat rakkaudesta 
Alavan kirkossa 
Yhteisvastuulle.  

R
aikuvat aplodit täytti-
vät Alavan kirkkosalin, 
kun kanttori Ossi Jau-
hiainen avasi Yhteisvas-
tuu-konsertin Niin paljon 
kuuluu rakkauteen -tul-
kinnallaan. Jauhiaisen ko-
koamassa monen vapaa-

ehtoisen esiintyjän konsertissa teemana oli 
rakkaus.

Alavassa neljättä kertaa Yhteisvastuun ni-
missä järjestetty konsertti oli tänäkin vuonna 
houkutellut paikalle runsaasti hyvän musiikin 
ystäviä. Suuria tunteita tihkuva tunnelma ja 
hyvällä asialla oleminen yhdistivät niin yleisöä 
kuin tapahtuman järjestäjiä ja esiintyjiäkin.

Yhteisvastuu 
lähellä sydäntä
Yksi illan tähdistä oli hiljattain uuden levyn 
julkaissut Ilkka Pettersson. Hän osallistui Yh-
teisvastuu-konserttiin nyt toista kertaa.

”Valitsin uudelta levyltäni kaksi kappalet-
ta esitettäväksi täällä. Mietin illan teemaa ja 
päädyin rakkauslaulujen sijasta vähän filosofi-
sempiin kappaleisiin.”

”Ajatus elää -laulun sanat on Juice Leskinen 
kirjoittanut minulle jo vuonna 1982.”

Pettersson on valmistunut lähihoitajak-
si ja opiskeluaikanaan hän työskenteli muun 
muassa dementiaosastolla. Siksi Yhteisvas-
tuun teema tuntuu tänä vuonna erityisen lä-
heiseltä.

”Se oli palkitsevaa työtä. Tapasin laulattaa 
vanhuksia ja näin, kuinka he nauttivat. Lau-
lun avulla sai kontaktin sellaisiinkin vanhuk-

siin, jotka 
eivät enää pu-
huneet. Tu-
li tunne, et-
tä pienilläkin 
asioilla voi 
saada paljon 
aikaan.”

Muusikon 
leipä on mu-
rusina maail-
malla ja vain 
harva pääsee 
sillä alalla ri-
kastumaan.

”Välttämättä ei ole antaa rahaa hyvänte-
keväisyyteen, mutta oman työpanoksensa voi 
aina antaa yhteisen hyvän puolesta. Tämä on 
mieluinen tapa auttaa.”

Auttaminen 
on hauskaa
Voice of Finland – kisasta tutuksi tullut nuo-
ri laulajalupaus Sara Komu oli ensimmäistä 
kertaa mukana hyväntekeväisyyskonsertissa.

”En ole kauhean perehtynyt tämänvuoti-
sen keräyksen kohderyhmään, mutta hyvään 
tarkoitukseen rahat joka tapauksessa mene-
vät”, Komu tuumasi.

Laulaja oli valinnut esitettäväksi kaksi eng-
lanninkielistä kappaletta.

”Ne ovat sellaisia, joita tykkään laulaa, ja 
jotka sopivat tyyliltään tähän konserttiin.”

Komun mukaan Yhteisvastuu-konserttiin 
valmistautuminen on ollut hauskaa.

”Hyvän bändin kanssa on ollut kiva harjoi-
tella. Auttamisesta tulee itsellekin hyvä mie-
li – ja varsinkin, kun sen voi tehdä hauskal-
la tavalla.”

Hyvällä asialla

Miksauspöydän takana hääri koko illan alan 
ammattilainen Timo Pekkarinen. Kolmetois-
ta vuotta miksaustöitä tehnyt mies on ollut 
mukana jokaisessa Alavan Yhteisvastuu-kon-
sertissa.

”Ossi Jauhiainen on tuttuni ja siksi hänen 
pyyntöönsä oli helppo suostua.”

”Halusin tietysti kantaa korteni kekoon 
myöskin hyvän asian puolesta.”

Tänä vuonna keräyksen yhtenä kohderyh-
mänä ovat yksinäiset vanhukset. Teema on 
Pekkariselle tällä hetkellä erityisen omakoh-
tainen.

”Isäni kuoli hiljattain ja 80-vuotias äitini 
jäi yksin. Asunkin nyt tilapäisesti hänen kans-
saan.”

On myös kolmas syy, miksi Pekkarinen 
mielellään antaa panoksensa juuri tälle ta-
pahtumalle.

”Yhteisvastuu-konserteissa kuulee aina to-
della hyvää musiikkia.”

HELi HARing

Timo Pekkarinen on vapaaehtoisena 
vastannut jo neljänä vuonna Alavan 
Yhteisvastuu-konsertin äänimiksauk-
sesta. 

Rakkaus ja pienet teot

timo hartikainen

”Laulun 
avulla sai 
kontaktin van-
huksiin, jotka 
eivät enää 
puhuneet.

timo hartikainen
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Verenperintönä 
auttamishalu
Diakoniopiskelija Pet-
teri Suomalainen löysi 
kultaisen keskitien.

M
aailma olisi himpun 
verran parempi paik-
ka, jos Petteri Suo-
malaisen kaltaisia ih-
misiä olisi enemmän. 
Auttamishalu, kiin-
nostus sosiaalipuolen 

asioihin ja ymmärrys erilaisuutta kohtaan ni-
mittäin ovat tälle nuorelle miehelle ominaisia 
piirteitä. Koko persoona onkin ollut pelissä, 
kun Petteri on ollut suorittamassa opiskelui-
hinsa liittyvää kymmenen viikon harjoittelua 
Kuopion tuomiokirkkoseurakunnassa.

”Tämä harjoittelujakso on ollut ammatil-
lisesti kaikista kehittävin. Koen, että olen saa-
nut valmiuksia siirtyä työelämään. Diakonia-
työn oppii parhaiten ihmisiä kohtaamalla”, 
hän pohtii.

”Kun menen työpäivän jälkeen kotiin, mi-
nulla on aina sellainen fiilis, että on tullut teh-
tyä jotain tärkeää.”

Teologi vai yhteiskuntatieteilijä?
Reilun vuoden päästä Petterin olisi tarkoi-
tus saada päätökseen sosionomi-diakoniopin-
tonsa Pieksämäen Diakissa. Opiskeluja edel-
si etsikkoaika, sillä miestä veti puoleensa niin 
yhteiskunnallisten aineiden opinnot kuin teo-
logiakin.

”Armeijassa oli aikaa miettiä ja siellä mi-
nulla heräsi kiinnostus teologiaa kohtaan. Oli-
sin halunnut päästä syventymään Raamatun 
teksteihin.”

Lapsuudenkodin peruja puolestaan on 
kiinnostus sosiaalialaan ja yhteiskuntaan.

”Vanhempani pyörittävät Kuopiossa yh-
tä ja Riistavedellä kolmea kehitysvammais-
ten perhehoitokotia. Olen kasvanut siinä ym-
päristössä ja oppinut ymmärtämään ihmisten 
erilaisuutta. Siinä samalla myös sosiaaliala 
työnä on tullut tutuksi.”  

Lopulta Petterin ei tarvinnut tehdä valin-
taa kahden eri alan välillä – hän sai valita ne 
molemmat.

”Silmiini sattui ilmoitus tästä Pieksämäen 
koulutusmahdollisuudesta, ja siltä istumalta 
oli täysin selvää, mihin haen. Pääsin tavallaan 
kultaiselle keskitielle.”

”Jo nyt tuntuu siltä, että olen ehdottomas-
ti löytänyt oman alani.” 

Piilevä hätä
Petterin vuosikurssilla on reilu kolmekym-
mentä opiskelijaa. Heistä neljä on miehiä.

”Ei minua häirinnyt pätkääkään läh-
teä kouluttautumaan  naisvaltaiselle ja epä-
miehekkääksi mielletylle alalle.”

”Myös vanhempani tukevat ja kannustavat 
minua valinnassani.”

Ja niihin Raamatun teksteihinkin Petteri on 
saanut perehtyä opintojensa myötä.

”Tutustuttuani harjoittelun kautta diako-
nin työhön, olen huomannut, että siitä löy-
tyy myös teologinen puoli. Itsekin olen pääs-

syt pitämään hartaushetkiä ja osallistumaan 
jumalanpalveluksiin.”

Diakoniatyössä ihmiselämän nurja puo-
li tulee tutuksi.  

”Esimerkiksi paljon esillä ollut vanhusten 
yksinäisyys on sykähdyttänyt. Se on tänä päi-
vänä niin laaja työkenttä.”

”Monet vanhukset eivät pääse tai uskalla 
lähteä kotoaan ihmisten ilmoille. Yksi tämän 
työn haasteista onkin löytää heidät ja tehdä 
kotikäyntejä heidän luokseen.”

”Ylipäätään diakoniatyön tehtävä on löy-
tää se piilevä hätä, joka yhteiskunnassa vallit-
see. Me olemme ehkä se viimeinen lenkki, jo-
ka voi auttaa.”

Raha vastaan rakkaus
Yhteiskunnassa muhivaa pahoinvointia Pet-
teri on joutunut viime aikoina pohtimaan yhä 
enemmän.

”Päihdeongelmat ovat lisääntyneet, ja eri-
tyisesti nuorten keskuudessa on kasvanut ko-
vien huumeiden käyttö. Se näkyy jo täällä 
Kuopiossakin.”

”Syrjäytymiseen sysääviä riskitekijöitä on 
epäilemättä useita. On niin monta kohtaa, 
missä voi lähteä väärälle polulle. Itse olen kui-
tenkin melko vakuuttunut siitä, että hyvät 
kotiolot suojaavat pitkälle. Jos saa lapsuuten-
sa kasvaa rakastavassa ja kannustavassa ilma-
piirissä, se kantaa myöhemminkin elämässä.”

Helppoa ei silti ole aikuisellakaan. Työelä-
män paineet, kiire, stressi – kompastuskiviä 
riittää.

”Arvot ovat muuttuneet materialistisem-

paan suuntaan. Rahasta on tullut mittari, joka 
määrittää elämänlaadun. Ja rahan kautta pei-
lataan monia asioita.”

Petteri peräänkuuluttaakin lempeämpien 
arvojen palauttamista.

”Miksi ei rahan paikalle voisi nostaa rak-
kautta?”

Keittiöhommiin Kirkkopäiville
Ennen harjoittelujakson päättymistä Pette-
ri pääsee näyttämään taitojaan myös kyökin 
puolella.

”Osallistun vapaaehtoisena Kirkkopäivil-
le ja sain passituksen keittiöön. En ehkä pää-
se kauhan varteen, mutta olen sellainen joka 
paikan höylä.”

”Samalla teen harjoitteluuni liittyvää kirjal-
lista työtä, jonka aiheena on seurakunnan va-
paaehtoistyö.”

Sen merkitys on viimeistään nyt kirkastu-
nut Petterillekin.

”Kyllä vapaaehtoiset ovat seurakunnille ai-
van kantava voima. Ilman heitä jäisi moni asia 
toteutumatta.”

Ennen aikuisikää kirkko ja seurakunta eivät 
olleet mitenkään merkittävässä roolissa Pet-
terin elämässä. Nyt on toisin.

”Jatkossa käyn varmasti enemmän ainakin 
jumalanpalveluksissa. Opiskelukiireiden kes-
kellä on tärkeää välillä pysähtyä ja rauhoit-
tua.”

HELi HARing
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”Toivon,  etten koskaan 
turtuisi ihmisten hätään.”

Petteri Suomalainen häärää Kirkkopäivien vapaaehtoisena kyökin puolella


