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Hyvinä vuosina rakennettiin, nyt myydään. Sivu 3
Terveen uskon tuntomerkit. Sivu 7
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Unohtuvatko kehitysmaat?

Seuraava numero 1.6.

Kustantaja Kustannus-Oy Kotimaa, Hietalahdenranta 13, 00180 Helsinki
julKaisija Kuopion ev.lut. seurakunnat, PL 1064, 70101 Kuopio, p. 158 111, 

faksi 158 288, www.kuopionseurakunnat.fi taitto Kotimaa-Yhtiöt
toimitus Suokatu 22 B, 5. krs., avoinna ma–pe klo 8–16. 

Lahja Pyykönen, päätoimittaja, p. 040 484 8232,  
Ulla Remes (virkavapaalla),  

Lea Lappalainen, p. 040 484 8234,   
Hanna Karkkonen, p. 040 484 8236,  

Seija Rytkönen, verkkotoimittaja, p. 040 484 8514. 
 

Kuopion ja Siilinjärven seurakuntalehti.  
98. vuosikerta. 

ilmoituKset Vappu Kuusiniemi, Kotimaa-Yhtiöt
p. 014 619 824, 040 486 6726. vappu.kuusiniemi@kotimaa.fi

tilauKset Kuopion ulkopuolelle 20 € / vuosikerta
toimitusneuvosto Paavo Kaitokari, Hannu Koskelainen, Kirsi Leino, 

Pauli Kurkirinne, Marketta Rantama
jaKelu Itella Posti Oy, Suora Lähetys Oy 

Jakelupalaute: www.suoralahetys.fi, puh. 017 264 7800
PainoPaiKKa Lehtisepät Oy, Kuopio. Painos 66 000 kpl

kirkkojakoti@evl.fi

Ei käy kateeksi kirkollisia 
järjestöjohtajia. Sen ver-
ran mannerlaatat rutise-
vat, jäsenistö vähenee, 
rahahanoja suljetaan op-

pikiistojen vuoksi.
”Elämme kirkossa isoa rakentei-

den muutosta. Se on kansainvälinen 
ja vakava ilmiö”, Kirkon Ulkomaa-
navun (KUA) vs. toiminnanjohtaja 
Pauliina Parhiala muotoilee.

Kärjekkyys pakottaa 
ydintehtävän linjauksiin
Parhialan työpaikalla lähikuukausien 
liikehdintä ei ole saanut aikaan paniik-
kia. Eikä järjestön ihmisoikeuskantoja 
muuteta vihakirjoittelujen paineessa.

Puoli vuotta maan suurimman 
kehitysyhteistyöjärjestön johtajana 
toiminut Parhiala ymmärtää ih-
misiä, jotka kokevat kirkon linjan 
epämääräiseksi seksuaalieettisissä 
kysymyksissä. Kirkon ratkaisut ja 
brändimielikuvassa tapahtuvat muu-
tokset vaikuttavat myös järjestöjen 
strategisiin ja taktisiin linjauksiin, 
viestintään ja markkinointiin.

Parhiala toivoo, että ajoittain kär-
jekkääksi äityvä keskustelu pakottaa 

kirkon perustelemaan ydintehtävän-
sä. Miksi kirkko on olemassa, mikä 
on sen organisaatio ja miten se turvaa 
toimintansa jatkon?

”Näitä kysymyksiä kuulen myös 
meidän työmme kannattajilta.”

Tälli tuli, 
mutta jäitä hattuun
Kansainvälistyvä Suomi sai monen 
mielestä tällin poliittiset voimasuh-
teet muuttaneista eduskuntavaaleis-
sa. Luukkuja maailmalle suljettiin ja 
maahanmuuttajat saavat ruokotonta 
kohtelua osakseen. Myös euroalueen 
vakaus on vaakalaudalla.   

”Vaalit olivat merkittävät myös 
Suomen kehityspolitiikan näkökul-
masta,” Parhiala arvioi.

Hän tarkastelee vaalien jälkeistä 
elämää myös ACT- allianssin hallituk-
sen uutena jäsenenä.  ACT on maail-
manlaajuinen, 140 maahan ulottuva, 
111 humanitäärisen avun ja kehitysyh-
teistyön toimijan yhteenliittymä.   

Uhkakuvien keskellä hän pa-
nee jäitä hattuun ja sanoo olevansa 
varovaisen toiveikas tulevaisuuden 
suhteen. 

Hän viittaa Helsingin Sanomien 

kyselyyn, jonka mukaan 129 kansan-
edustajaa on valmis lisäämään kehi-
tysapua. Jos talous kohenee, 60 muuta 
edustajaa liputtaa kehitysapuvarojen 
nostamiseksi. Vain neljä edustajaa 
lopettaisi tyystin kehitysavun.

Järjestöllä on urakkaa kerrak-
seen, kun kotimainen hätä kolkut-
telee yhä useamman ovilla.

”En vähättele tätä avuntarvetta.” 
Hän muistuttaa, että kansain-

välinen yhteisö laahaa jäljessä YK:n 
asettamissa ja maailman johtajien 
sopimissa vuosituhattavoitteissa, 
joilla on tarkoitus suitsia globaalia 
köyhyyttä. Sen keskiössä on kaik-
kein köyhimpien ruokaturva. 

Kirkon Ulkomaanavussa pide-
tään tärkeänä, että oma työ on vai-
kuttavaa ja tuloksellista.  

”Silloin meillä on oikeus osallis-
tua keskusteluun ja vallankäyttäjien 
vastuuttamiseen.”

Miten missio 
tehokkaammaksi?
Kirkon Ulkomaanapu on kirkon 
ohjaama säätiö. 

Yhteisön strategiassa määritel-
lään, että järjestö todistaa teoilla kris-

tillisestä vakaumuksesta. Työtä teh-
dään oikeudenmukaisuuden edistä-
miseksi ja köyhyyden vähentämiseksi 
diakoniatyöllä sekä vaikuttamalla 
köyhyyttä tuottaviin rakenteisiin.

Nälän, sotien ja luonnonmullis-
tusten runtelemissa maissa työsken-
telee monia toimijoita, myös lähetys-
järjestöjä. Parhialalle kansainvälinen 
diakonia ja lähetystyö ovat saman 
kolikon eri puolia.  

”Yhdessä olemme kirkon missio. 
Meillä on vahva rihmasto, mutta voi-
mavaroja olisi mahdollista kohdistaa 
tehokkaammin. Se edellyttäisi, että 
kirkon johto tarkastelisi kokonai-
suutta ja määrittelisi tarkemmin 
tulevaisuuden haasteet.”

Toiminnan rohkea analysointi 
auttaisi Parhialan mielestä näke-
mään, mikä on säilyttämisen arvois-
ta, missä on päällekkäisyyttä, mitä 
pitää purkaa ja mitä uusia ratkaisuja 
pitää hakea.

Yhteistyökumppanit ihmettele-
vät Parhialalle kirkon ”loivaliikkei-
syyttä” ja hitautta päätösten teossa. 

”Onhan se kvartaalitalouden 
maailmassa outoa, jos jokin asia on 
ollut lukossa vuoden 1054 idän ja 
lännen suuresta skismasta alkaen.”

Auttamisen motivaatio 
kestävällä pohjalla
”Minulla on unelma kaikkien kir-
kosta, jonne saa tulla virheineen”, 
Pauliina Parhiala miettii. 

Haastattelua edeltävänä päivänä 
seurakunnissa saarnattiin hyvästä 
paimenesta.

”Uskon, että laumaan mahtuvat 
mustat ja valkoiset lampaat myös 
tänään.”

Parhiala sanoo, ettei työssään 
pysty erottamaan toisistaan hengel-
lisyyttä ja maallisuutta. Tätä häneltä 
joskus tivataan ja kysytään, miksi 
ette jaa Raamattuja. 

”Diakonia nousee lähimmäisen-
rakkaudesta ja Jeesuksen esimerkis-
tä. Ne ovat vahva motivaatio autta-
mistyöllemme.”

Henkilökohtaisessa elämässä 
voimia antavat aviomies ja kolme- ja 
puolitoistavuotiaat lapset.

”Pienet päät vilisevät kysymyk-
siä.”

Lea Lappalainen

”Miten te teette kirkon työtä, 
kun ette jaa Raamattuja.”

Kuva Esko Jämsä

”Suomi sitoutui 40 vuotta sitten nostamaan kehitysapunsa 0.7 prosenttiin bruttokansantuotteesta. Olisi jo aika lunastaa annettu lupaus”,  
Kirkon Ulkomaanavun vs. johtaja Pauliina Parhiala sanoo.
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Jari Kolehmainen
Kirjoittaja on Savon ammatti- ja 

aikuisopiston lehtori sekä 
kirkolliskokousedustaja Siilinjärveltä.

Hajaannus ja ykseys

pääkir joitus

k o l u m n i

Monen äänen 
kirkko
Vuosikymmenet kirkko sai olla rauhassa 
julkisuudelta. Hiljainen oloneuvos seisoi 
kunnioitettuna mäellään.

Viime aikojen muutos on ollut nopea. 
Siirtyminen media-aikaan on siihen tot-
tumattomalle kirkolle vastahankainen 
ja tuskallinen. Satoja vuosia rauhassa 
elänyt hidas organisaatio ei helposti opi 
sukkelia liikkeitä.

Nyt keskiössä on media eikä kirkolla 
ole muuta mahdollisuutta kuin hyväksyä. 
Medialla on valtaa ja rytmi on nopea. 

kirkon kohujulkisuus on tuonut vastatta-
vaksi kysymyksen kirkon äänestä. Tätä 
ääntä etsittiin myös viime viikonvaih-
teessa Lahden kirkkopäivillä. 

Media vaatii kirkon ääntä nopeasti. 
Se tarkoittaa yhden ihmisen lausuntoa 
koko kirkkoinstituution puolesta. 

Media perustelee pyrkimystään sil-
lä, että tiedonjanoisen kansalaisen on 
saatava vastaus nopeasti. Se ei odota 
kirkolliskokouksen tai piispainkokouksen 
päätöstä. 

Tätä varten tarvitaan keskitetty ääni. 
Mutta kuka hän on? Johtaja, jolla on 
eniten kirkollisia natsoja?

Kansankirkon puolestapuhujat ha-
luavat kirkkoon moniäänisyyttä. Se ei 
voi henkilöityä yhteen kasvoon, ei edes 
arkkipiispaan. Yhden ihmisen ääni ei ole 
kansankirkon ajattelutavan mukaisesti 
monisäikeisen kirkon ääni, koska keskus-
telun on saatava lainehtia.

kirkko on konfliktissa, mediatutkija 
Johanna Sumiala arvioi kirkkopäivien 
seminaarissa. Hänen mukaansa media-
maailmassa elävää kirkkoa ei enää joh-
deta perinteisin keinoin. Sitä johdetaan 
viestinnällä.

Kun kirkollinen kohu puhkeaa, se ai-
na aiheuttaa toimintaa. Viime kohuissa 
klikkaukset johtivat kirkon jäsenpakoon.  
Ennakoivalla viestintäjohtamisella kohut 
voivat kääntyä ainakin osittain kirkon 
laariin päin.

suomalaiselle usko on ollut yksityisasia. 
Islamin myötä hengellisyys on raivannut 
tietään myös julkisuuteen.

Kun mediaan tulee tilaa puhua myös 
hengellisistä kysymyksistä, tarvitaan 
heitä, jotka osaavat sanoittaa uskoa yk-
sinkertaisella arkikielellä. 

”Uskostakin voi puhua ensimmäisessä 
persoonassa”, Jukka Relander muistutti 
kirkkopäivillä.

Kirkossa vallalla oleva me -kieli on 
menneen maailman puhetta.

Kirkolliskokous sai käsiteltäväkseen 
aloitteen. Siinä esitetään perustet-
tavaksi kirkkohallitukseen työryhmä, 
johon kutsutaan erilaisia näkemyksiä 

ja perinteitä edustavia kirkon jäseniä keskus-
telemaan, toimimaan ja rukoilemaan, jotta 
kirkossa voisi toteutua ykseys moniäänisyy-
den keskellä. 

Mitä on tällaisen aloitteen taustalla? 
Viime vuosina kirkon sisällä ja erityisesti 

lehtien otsikoissa ovat olleet kysymykset 
naispappeudesta ja suhtautumisesta homo-
seksuaalien parisuhteisiin. Viimeksi mainittu 
asia on jakanut kirkon toimijoita ja seurakun-
talaisia pahimmillaan kahteen ääripäähän. 
Nyt ollaan oikeutetusti huolissaan siitä, mi-
ten kirkossa yhtäältä säilyisi sitä vahvistava 
ykseys, ja toisaalta sallittaisiin moniäänisyys.

Kun selvittelin, mitä ykseys on, siitä löy-
tyy monenlaista tietoa. 

Hengellisessä merkityksessä kirkko on 
yksi. Kirkko on Kristuksen ruumis ja jokainen 
seurakunnan jäsen on sen ruumiin osa. Jokai-
sella jäsenellä on oma erilainen tehtävänsä, 
eikä mikään kehon osista voi sanoa toista 
tarpeettomaksi. 

Kirkon ykseys mielletään piispan tehtä-
väksi. Piispa symboloi ykseyttä. Se on piis-
pallista kaitsentaa. Kirkon ykseyden koros-
taminen johtuu siitä, että kristillinen kirkko 
on alusta asti ollut altis organisatoriseen 
hajaantumiseen.

Voiko joku työryhmä ratkaista syvältä 
nousevat uskon ja opin perustulkinnat? Pel-
kään, että ei voi.  

Kirkossa ollaan nyt ja tulevaisuudessa 

eri mieltä tietyistä asioista ja se pitää sallia. 
Ketään ei voida vaientaa. 

Suurimmaksi kuvattu ongelma muodos-
tuu kirkon työntekijöille. Lähes aina heidän 
moniäänisyytensä vaiennetaan tekemällä 
asiasta niin sanottu hallinnollinen kysymys, 
ja silloin astuvat eri pykälät voimaan. 

Enää ei yllä mainitussa aloitteessa voida-
kaan puhua moniäänisyydestä, vaan kaikkien 
työntekijöiden pitäisi sopia samaan muottiin. 
Valitettavasti tällaisen ”ykseyden” määreet 
tulevat kirkon ulkopuolelta, ei kirkon sisäisen 
ajatuksen mukaan. Piispa Seppo Häkkinen toi 
esille piispan roolin ykseyden vaalimisessa, 
mutta kuka vaalii piispojen ykseyttä? 

Hyvinä vuosina rakennet-
tiin liikaa. Nyt kysytään, 
ovatko talot vai toiminta 
tärkeämpää. 

Pappilat on jo myyty. Nyt puhu-
taan leirikeskuksista ja seura-
kuntataloista, joiden kunto ja 
ylläpitokulut on laskettu Kuo-
pion ev.lut. seurakuntien uutta 

kiinteistöstrategiaa varten. 
Painetta myyntiin nostaa se, että seu-

rakuntayhtymän kiinteistöjen lukumäärä 
kasvoi Järvi-Kuopion ja Karttulan liitosten 
myötä 60 prosentilla.

Peruskorjauksiin 
20 miljoonaa
Vuosittain päivitettävässä kiinteistöstrate-
giassa esitetään myytäväksi muun muassa 
kuusi seurakuntataloa ja neljä leirikeskusta 
Myytäviksi ehdotettujen kiinteistöjen yllä-
pitokulut ovat noin 620 000 euroa vuodessa.

”Talous pitää saada tasapainoon. Nyt et-
sitään kiinteistöpuolella periaateratkaisua”, 

hallintojohtaja Timo Korhonen toteaa.
Korhonen luottaa siihen, että päättäjil-

lä riittää ymmärrystä ja tahtoa säästötal-
koisiin. ”Senkin ymmärtää, että kun oman 
seurakunnan leirikeskus osuu kohdalle, tulee 
sanomista.”

Seurakuntayhtymän kiinteistöpäällikkö 
Martti Sutinen myöntää, että hyvinä vuosi-
na rakennettiin liikaa. 

”Nyt on saatava talous kuntoon. Päälle 
painavat kymmenen seuraavan vuoden, 20 
miljoonan euron mittaiset investoinnit pe-
ruskorjauksiin.”

Kirkot kärjessä, 
leirikesukset hännillä
Kiinteistöihinkin liittyy tunnesiteitä ja lei-
rikeskukset sijaitsevat usein erinomaisilla 
paikoilla.

Käyttöaste on kuitenkin myös rovasti 
Hannu Komulaisen mukaan tärkein kri-
teeri, kun pohditaan  kirkon kiinteistöjen 
myyntiä. 

”Käyttökulujen pitää olla siedettävät.”
Järvi-Kuopion seurakunnan kappalai-

sena toimiva Komulainen harmittelee, että 
takavuosina rakennettiin säästöbudjetilla, 
eikä jälki ollut aina priimaa. Tämä kostautui 
myöhemmin.

Hän muistuttaa, että leirikeskukset ovat 
häntäpäässä, kun kiinteistöille etsitään ta-
loudellista tukea. Kärkeen menevät kirkot.

Komulainen toivoo myyntiin hyvää har-
kintaa. Hän kehottaa tutkailemaan suhdan-
teet ja  kaavoitussuunnitelmat.  

”Rahasta tässä on kysymys. Lähivuosina 
joudutaan miettimään, kumpi on tärkeäm-
pää, talot vai toiminta”, kirkkohallituksen 
yliarkkitehti Antti Pihkala sanoo.

Isoissa kaupungeissa rahat vähenevät 
kirkosta erojen myötä ja maaseudulla väen 
vähenemisen myötä. Yhteisöverot riittävät 
vain hautausmaiden hoitoon.

Kirkot ovat Pihkalan mukaan viimeinen 
asia, joita ryhdytään myymään. Leirikeskus-
ten kanssa kannattaa seurakunnassa tehdä 
kysymyksiä.

”Miten tärkeää on omistaa kiinteistö, 
jossa toimintaa on vain muutama viikko 
vuodessa?”

Kiinteistöstrategiaa käsiteltiin maanan-
taina yhteisessä kirkkoneuvostossa, josta se 
lähtee seurakuntiin lausuntokierrokselle. 
Seurakuntaneuvostot antavat lausunnot 
syyskuun loppuun mennessä.

Lea Lappalainen

Seurakuntataloja 
myynnissä kuopiossa

Lahja Pyykönen 
lahja.pyykonen@evl.fi

Kuopion seura- 
kuntayhtymän  
Poukaman leirikes-
kus on myytävien 
listalla. Raija Lampi 
emännöi suosittua 
leirikeskusta.
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t o u k o v i n k i t

t a p a h t u u

r.kolehmainen@dnainternet.net

kirkkojakoti@evl.fi

• Kuopion museon kult-
tuurihistoriallinen pe-
rusnäyttely: Jääkärintie 
tie – Herman Huotarin 
tarina -pienoisnäyttely 
esillä Kuopion museossa 
15.1.2012 saakka.

• Galleria 12: Antti Kääri-
äinen, Seppo Kääriäinen 
ja Kirsi Siponen -yhteis-
näyttely 
22.5. asti

• Galleria Carree: Heijastuk-
sen läpi, Pekka Järveläisen 
valokuvia 11.–29.5.

• Kaupungintalon juhlasa-
li: Marja-Leena Puputin 
muistokonsertti 29.5. klo 
19. 

• Kuopion taidemuseo: 
Tuttuja ja outoja lintuja 
27.5.–2.10. ja Matti Karp-
pasen lintumaalauksia 
27.5.–6.11.

• Korttelimuseo: Merkillinen 
matka Savosta Samoalle. 
Kuopion filatelistikerhon 
90-vuotisnäyttely 5.6. 
saakka.

• Kuopion museo: Sade-

metsän lapset 18.1.–11.9. 
Hondurasissa asuvien 
lasten ja nuorten ottamia 
luontokuvia.

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

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

• Ke 25.5. klo 18 Lehtiku-
vaaja Jukka Gröndahl ja 
toimittaja Katja Hedberg 
kertovat sotien repimästä 
Kongosta. He kertovat 
myös projektista, jon-
ka myötä Itä-Kongoon 
valmistui kuopiolaisten 
rahoittama koulu. Sisältyy 
näyttelyn pääsymaksuun.

• Kuopion Musiikkikeskus: 
Aikamatka oopperaan to 
19.5. klo 19. Kuopion kau-
punginorkesteri, Markus 
Lehtinen, kapellimestari; 

Sibelius-Akatemian ooppe-
rastudion solisteja.

• Kuopion konservatorion 
Tanssikoulun kevätnäytös 
su 22.5. klo 16. 

• Suvisoitto, Kuopion kau-
punginorkesterin kesäkau-
den avajaiset Peräniemen 
kasinolla ke 1.6. klo 18, va-
paa pääsy. Kapellimestari 
ja juontaja Atso Almila.

• Kuopion kaupunginte-
atteri, suuri näyttämö: 
Fedja-setä, kissa ja koira 
ke 18.5. klo 10 ja 13.

• Studio: Tarpeettomia ihmi-
siä ke 18.5. klo 19.15 ja to 
19.5. klo 12.15.  

• Mielipuolen päiväkirja, 
Nikolai Gogolin klassikko-
monologi ti 24.5. klo 19. 
Martti Suosalon vierailu, 
suuri näyttämö. 

• Pikku-Pietarin Torikuja 
(Hatsalankatu 24/Puisto-
katu 21) 30.5.–31.8. ma-pe 
10–17, la 10–15, kahvila 
avautuu jo klo 8.

• Lapinlahden taidemuseon 
Näyttelysali, kuvataiteilija 
ja kirjailija Hannu Väisä-
nen: Isän kuvat 27.5.–25.9.  
Halosten Museosäätiön 
kutsunäyttelyssä kansain-
välinen taiteilija on omilla 
juurillaan. 

Lähtöjuhlat 
Siilinjärvellä
Kirkkoherra Markku Kettusen lähtö-
jumalanpalvelus Siilinjärven kirkos-
sa sunnuntaina 22.5. klo 10. Markku 
Kettunen saarnaa, liturgina Yrjö Jo-
kiranta, kanttorina Airi Heiskanen. 
Musiikillisina avustajina ovat Kettu-
sen perheen jäsenet Minna, alttoviulu, 
Jukka, laulu, Hanne, viulu, säestäjänä 
Liisa Kettunen. Ohjelmalliset kirkko-
kahvit seurakuntatalossa.

Siunaa Herra kasvu
 Toukosiunaus tiistaina 24.5. klo 12 
Riistavedellä Eija-Kaisa ja Kari Paka-
risella, osoitteessa Pelonniemi 1336. 
 Toukosiunaus torstaina 26.5. klo 13 
Kaavilla Pauli Mönkkösellä, Kosulan-
niementie 398. 
 Airakselan kyläkirkko ja kylvöjen 
siunaus Karttulassa sunnuntaina 
29.5. klo 10 Päivi ja Markku Rop-
posella osoitteessa Kansselintie 51.

Paloja Israelista
Israel-aiheinen lähetystapahtuma 
”Shalom-Säläm” Särkiniemen seu-
rakuntatalolla sunnuntaina 22.5. klo 
15. Perheille ja kaikenikäisille muka-
vaa puuhailua, basaari, herkuttelua 
ja israelilaista musiikkia. Kirkkohetki 

klo 16, jonka jälkeen jatketaan 
yhdessäoloa. Mukana Alavan 
lapsikuoro, Leila Savolainen, 
Salla Tyrväinen, Sirpa Pesonen 
ja lähetysväki.

Kiitos auttajille!
Karttulan kirkon messuun sun-
nuntaina 22.5. klo 10 kutsutaan 
erityisesti Kallaveden seurakunnan 
Yhteisvastuukeräykseen osallistu-
neille kerääjiä, talkoolaisia sekä 
yksityis- ja yrityslahjoittajia. Matti 
Pentikäinen, Osmo Rissanen ja Anne 
Keränen. Lounas ja kiitosjuhla seu-
rakuntakodilla.

Yks, kaks, kolme
Puistojumppaa Pyhän Johanneksen 
kirkon pihalla sään salliessa keskiviik-
kona 25.5. ja 1.6. klo 10.15-11. 

Muistokonsertti
Marja-Leena Puputin muistokon-
sertti sunnuntaina 29.5. klo 19 Kau-
pungintalon juhlasalissa. Esiintyjät 
Kirsi Rissanen, Ossi Jauhiainen, Mikko 
Pasanen sekä Puijon seurakunnan ka-
marikuoro. Tervehdyssanat kaupun-
ginhallituksen puheenjohtaja Sari 
Raassina. Vapaa pääsy. Marja-Leena 
Puputti toimi pitkään Puijon seura-
kunnan luottamushenkilönä.

Musiikkia 

 Urkutyöpajan soittajat esiintyvät 
Siilinjärven kirkossa torstaina 19.5. 
klo 19. Kuultavana Musiikkiopiston 
ja seurakunnan yhteistyön tuloksia.
 Johanna Isokangas soittaa urku-
tuokiossa Tuomiokirkossa lauantaina 
21.5. klo 15. 
 Kevätkonsertti sunnuntaina Kal-
laveden kirkossa 22.5. klo 18. Kirk-

kokuoro, johtajana Anna-Mari Linna 
ja Dolce, johtajana Seppo Kirkinen. 
Vapaa pääsy. Ohjelma 5 €.

Juhlitaan kevättä
Kevätjuhla Päivärannan kirkossa kes-
kiviikkona 18.5. klo 18. Heikki Hy-
värinen, Riitta Murtorinne ja Joona 
Saraste. Kahvitarjoilu, hartaus, ar-
vontaa, laulua ja leikkiä.

Retkiä
Lähde Virsikuoron mukana Aholan-
saaripäiville sunnuntaina 29.5. Bussin 
reitti: klo 7.10 Annikintien pysäkki, 
klo 7.30 Maljalahden kadulta ja klo 
7.40 Puijon kirkolta. Ajamme vanhaa 
Kallantietä. Maksu laivamaksuineen 
25 €.

Ekumeeninen  
kirkkopolku
Tuusniemellä Lautalan ekumeeni-
nen kirkkopolku keskiviikkona 25.5. 
klo 18. Rukoushetki ortodoksisessa 
kirkossa, kirkkopolkukulkue Lautalan 
taloon, jossa luterilainen rukoushetki 
ja kirkkokahvit.

Miesten kesken

Miesten sauna- ja takkailta Pou-
kaman leirikeskuksessa perjantaina 
20.5. klo 18. Osanottomaksu 4 €, jo-
hon sisältyy sauna ja kevyt iltapala. 
Illan aiheena on yhteys seurakunnas-
samme, Karttulan ja Kallaveden liitos, 
kokemuksia yhteistoiminnasta. Maken 
Pyydys esittelee kalastustarvikkeita ja 
rovasti Heikki Luostarinen loimuttaa 
lohta ja kertoo kalastusvinkkejä.
Miesten saunailta Tervonsalmessa 
keskiviikkona 1.6. klo 17.30. Sauna 
lämmin klo 17.30 alkaen, ohjelma 
alkaa noin klo 19. Omat makkarat 
mukaan!
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Kuopion uusin julkinen taideteos  
on KYSin sisäpihalla.  Kuvataiteilija  
Pauno Pohjolaisen teräksinen  
ulkotaideteos ”Aivoitus” kohoaa  
kuuden metrin korkeuteen, leveyttä  
teoksella on saman verran. 

Koulu ja aapiset odottavat.  
Esikoululaiset siunataan  
kirkoissa koulutaipaleelle  
lähiviikkojen aikana. 

Kuva Hanna Karkkonen  

Kirkkoherra Markku Kettusen 
lähtöjumalanpalvelus Siilinjärven 
kirkossa sunnuntaina 22.5. klo 10.
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Lauluklubi-Maestran vierailu ja yhteislaulutilaisuus Vehmersalmen kir-
kossa torstaina 16.6. klo 19.30. Jaana Turunen (kuvassa edessä) virit-
tää laulamaan yhdessä ja samalla tutustutaan kirkkoon ja urkuihin. 
Vehmersalmelle pääsee klubilaisten kanssa Kuopiosta laivalla. 
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Professori Atte von Wright on 
haastattelusaarnassa Tuomas-
messussa Alavan kirkossa sun-
nuntaina 22.5. klo 18. 
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Lastenmaa on perinteinen 
ja laadukas lastenkulttuuri-
lehti, joka julkaisee tunnettu-
jen suomalaisten kirjailijoiden 
ja kuvittajien satuja. Luonto, 
ekologisuus ja kansainvälisyys 
ovat vahvasti esillä. Lasta 
ilahduttavat monipuoliset 
askartelut, tehtävät ja kilpai-
lut. Lehdessä huomioidaan 
myös kirkkovuoden suuret 
tapahtumat. Lehden päätoi-
mittaja on kirjailija Anna-Mari 
Kaskinen.

Anna lapselle hyvä hetki.

Lastenmaa
6 kk vain 

20,-
(norm. 27,-)

Tarjous on voimassa 31.8.2011 asti ja koskee vain uusia tilauksia. Tarjous koskee vain Suomeen lähetettäviä tilauksia, ulkomaisiin
tilauksiin lisätään postikulut. Tilaus alkaa seuraavasta mahdollisesta numerosta. Alle 18-vuotiaalla täytyy olla lupa lehden
tilaamiseen. Osoitteita ja puhelinnumeroita voidaan käyttää ja luovuttaa suoramarkkinointiin. Tarjoustunnus Kjak Kuopio 9/11

Vastauslähetys
Tunnus 5001582
00003 Helsinki

Haluan ilahduttaa lasta hyvällä
lukemisella ja tekemisellä joka kuukausi.
Tilaan Lastenmaa-lehden määräaikaisena
tilauksena erikoishintaan 6 kk vain 20,- (norm. 27,-)

Kyllä kiitos!

Tilaan Lastenmaa-lehden lahjaksi määräaikaisena
tilauksena erikoishintaan 6 kk vain 20,- (norm. 27,-)

Kotimaa
maksaa

postimaksun

Tilaajan nimi

Osoite

Postinumero ja -toimipaikka

Puhelin

Sähköposti

Lahjan saajan nimi

Osoite

Postinumero ja -toimipaikka

Puhelin

Sähköposti

X

Tilaa Lastenmaa haluamallasi tavalla:
Postita tilauskortti.
Postimaksu on maksettu 
puolestasi.

Soita 020 754 2333
• Lankapuhelimesta:
 8,21 senttiä / puhelu 
 + 6,9 senttiä / minuutti.
• Matkapuhelimesta:
 8,21 senttiä / puhelu 
 + 14,9 senttiä / minuutti.

Lähetä sähköpostia 
osoitteeseen
tilauspalvelut@kotimaa.fi 
(Muista kertoa tilaustunnus 
Kjak Kuopio 9/11)

Tilaa verkosta
www.lastenmaa.net/kampanja

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

Kodin Kukkapalvelu
Kuninkaankatu 26, keskusta •  p. 2612 438

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

Kukka ja Sidonta Floretta Ky
Kauppakatu 63, keskusta •  p. 2811 655   

•  1.6.-31.8. MA-PE 9-18, LA-SU 9-14, SU SULJETTU  •  www.floretta.fi

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

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

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

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

•  MA-PE 9-18, LA 9-15, SU 10-15

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

•  MA-PE 9-17, LA 8-14, SU 9-14

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

Suru on
hitaasti vaalenevia varjoja...

Hautaustoimisto
J. NURRO OY

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

Mikkelissä järjestetään 
27.–29. toukokuuta Avain- 
ekumeeninen raamattuta-

pahtuma. 
Valtakunnalliset Lähetysjuhlat 

Arki@Pyhä pidetään 10.–12. kesä-
kuuta Porissa. Juhlien missiologisen 
symposiumin avaa arkkipiispa Kari 
Mäkinen. 

Evankelis-luterilainen Lähetys-
yhdistys Kylväjä ja Vaasan seurakun-
nat toteuttavat Juuret ristissä -tapah-
tuman Vaasassa 17.–19. kesäkuuta. 

Radiolähetyksen kesäpäiviä vie-
tetään Savonlinnassa 17.–19. kesä-
kuuta. Päivien teema on Jumala on 
turvamme – emme pelkää. Piispa 
Nelson Lakra Evankelis-luterilai-
sesta Gossner-kirkosta Intiasta sekä 
Intian suurimman radiolähetysjär-
jestön, TWR-Intian johtaja George 
Philip ovat päivien päävieraat.

Kansan Raamattuseura ja Ikaa-
listen seurakunta järjestävät Sa-
nan Suvipäivät Ikaalisissa 17.–19. 
kesäkuuta.  Suvipäivien teemana 
on Kohtaamisia. Musiikkivieraina 
muun muassa Johanna Kurkela ja 
Juha Tapio.

Esikoislestadiolaisten juhannus-

seurat järjestetään Lahdessa 25.–28. 
kesäkuuta.

Svenska Lutherska Evangelifö-
reningen i Finland (SLEF) järjestää 
Missionsfest-tapahtuman Övermar-
kissa Närpiössä 30. kesäkuuta – 3. 
heinäkuuta.

Evankeliumijuhlia vietetään 
Raahessa 1.–3. heinäkuuta teemalla 
Tervetuloa kotiin. 

Kansanlähetyspäivät järjestetään 
Seinäjoella 1.–3. heinäkuuta otsikolla 
Hengessä mukana. 

Vanhoillislestadiolaisten suviseu-
roja vietetään Lumijoella Pohjan-
maalla 1.–4. heinäkuuta. Suviseuro-
jen tunnuslauseena on Minä annan 
teille tulevaisuuden ja toivon. 

Herättäjäjuhlat ovat Oulussa 8.–
10. heinäkuuta. Juhlien niemeksi on 
valittu Anna toivon kantaa. Juhlille 
tulee kolme piispaa, Samuel Salmi 
Oulusta, Kaarlo Kalliala Turusta ja  
Aarre Kuukauppi Inkerin kirkosta.

Lähetysyhdistys Rauhan Sanan 
ja Laestadianernas Fridsföreningars 
Förbund:in yhteiset suvijuhlat pide-
tään 8.–10. heinäkuuta Ähtävällä. 
Juhlat ovat kaksikieliset.

Suomen rukoilevaisen kansan 

yhdistys ry järjestää Länsi-Suomen 
105. herännäisjuhlat 15.–17. heinä-
kuuta Harjavallassa.

Rukoilevaisten kesäseurat pide-
tään Lapin kaupunginosassa Rau-
malla 15.–17. heinäkuuta. 

Uusheräyksen kesäseuroihin voi 
osallistua Kalajoella 22.–24. heinä-
kuuta. Seurojen otsikkona on Vedet 
virratkoon! 

Kansan Raamattuseuran Kirkas-
tusjuhlat järjestetään Heinävedellä 
29.–31. heinäkuuta nimellä Tulkaa 
ja levähtäkää.  

Hengen uudistus kirkossamme 
ry:n kesäjuhla on 5.–7. elokuuta Ro-
vaniemellä. Teemana on Maan kaik-
ki kansat, tunnustakaa Herran kun-
nia ja voima. Ulkomaiseksi vieraaksi 
saapuu Graham Dow Englannista. 

Evankeliset kesäjuhlat ovat Tam-
pereella 6.–7. elokuuta. 

Parikkalan seurakunta ja Pari-
kanniemisäätiö järjestävät 67. Or-
pokotijuhlat Saaren kirkolla Pa-
rikkalassa 12.–14. elokuuta. Juhlien 
tunnus on Sinun Sanasi on totuus. 

Hengellisillä syventymispäivillä 
Helsingissä 25.–28. elokuuta poh-
ditaan sovinnon merkitystä.  

Kirkolliset kesäjuhlat ovella
Kirkollisiin kesäjuhliin odotetaan jälleen noin 140 000 kävijää.

Näin lämpöisissä 
tunnelmissa kelpasi 
istuskella juhlaken-
tällä Evankeliumi-
juhlilla. 
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v i i k o n  v a l i n t a

v i i k o n  v a s t a a j a

palsta palkitsee puurtajan 

Raija Hämäläinen on viljellyt 
aarin kokoista kaupungilta 
vuokraamaansa kasvimaata jo 

toistakymmentä vuotta Itkonniemellä. 

Miten sinusta tuli palstaviljelijä?
”Ehkä siksi, että olen paljasjalkainen 

kaupunkilainen. Tein Savon Sanomilla 
kolmivuorotyötä ja päivisin jäi aikaa 
tehdä muuta. Kerran pyörälenkillä 
huomasin palstat ja innostuin.”

Kuinka aikaisin palstalle pääsee?
”Vapun jälkeen aloitettiin maan 

muokkaus. Kasvatan paljon erilaisia 
salaatteja, jotka kylvin ensimmäiseksi 
ja niistä riittää koko kesäksi.”

Millainen viljelijä olet?
”Kokeilen kaikenlaista uutta. Tie-

tenkin punajuurta, retiisiä ja persiljaa 
pitää olla. Peruna vie tilaa ja pork-
kana on liian vaativa laji. Moni-
vuotisiakin on kuten raparperia, 
lipstikkaa ja ruohosipulia.”

Tuleeko satoa runsaasti?
”Pavuista ja herneistä tuli vii-

me kesänä paljon satoa ja kasvei-
na ne parantavat maan laatua. 
Myös kyssä- ja lehtikaalia tuli 
hyvin ja olen säilönyt ja pa-
kastanut talveksikin. Ke-
säkurpitsaa voi pakastaa 
soseena. Torilta ostan 
taimia ja viime kesänä 
sain talven pinaatit pak-
kaseen kahden taimen 
sadosta.”

Mitä lannoitteita käytät?

”Luonnonmukaisia lannoitteita. 
Kasteluveteen liotamme nokkosia. He-
vosen lantaa on tuotu alueella kaikkien 

käyttöön. Multaa 
pitää välillä 

lisätä ja sen 
sekaan saa 
ruoho-
silpusta 
hyvää 
ravin-
netta.”

Vaatiiko palsta jatkuvaa huolenpitoa?

”Tuttavat varoittivat jo alussa, että 
palstasta on kova homma. Tykkään 
puuhastella ja haluan kitkeä rikka-
ruohot tarkkaan. Onneksi avomieheni 
kantaa järvestä kasteluveden aamuin 
illoin. Olemme kumpikin päässeet 
eläkkeelle ja innostuimme kohenta-
maan palstaa. Viime vuonna teimme 
penkkien ympärille lavat ja laitoimme 
väleihin haketta.”

Uhkaavatko tuhohyönteiset?
”Keltaiset kukat ehkäisevät tuho-

laisia. Kylvän kehäkukkia ja istutan 
samettiruusuja, jotka pitävät tuholai-
set loitolla.”

Päästääkö palsta lomalle?
”Viikko poissa on pisin aika. 

Emme halua paljon matkustel-
la ja mökilläkään emme viihdy 
kovin pitkään.”

Mikä palstan pidossa vie-
hättää?

”Hoitaa ja nähdä kasvu 
ja kerätä sato. Syksyisin voi 
mieleen tulla, ettei ensi kesä-
nä jatketa, mutta kevät kun 
koitti, emme malta olla pois. 
Kesäiltaisin on ihana käydä 
ihailemassa aluetta.”

Teksti ja kuva  
Hilkka Sipilä

Pualtutuil  
ja umpivierail
Onko minun kirja? kysyy kaksivuoti-
as. Ihastuimme kansikuvaan, reiästä 
on hauska kurkistaa nallen naamaa. 
Mutta kun kirjan sivut avataan, kuu-
luu kommentti: ei lueta. 

Iloinen lapsekas kansi yllättää, sil-
lä Peippo vei on aikuisten runokokoel-
ma. Leikkimielisistä runoista löytyy 
myös surumielisyyttä. 

Heli Laaksonen on valloittanut 
lukijansa, ja varsinkin kuulijansa, yli 
murrerajojen. Runoilijan tapa kirjoit-
taa saa lukijan tuntemaan, että hän 
puhuu juuri minulle. Puheenomai-
suus tekee runot ymmärrettäviksi.

Runoja onkin paras lukea ääneen. 
Vielä paremmin sanat menevät peril-
le, jos pääsee kuuntelemaan runoili-
jan omaa luentaa. Avuksi käy tietysti 
Peippo vei -äänikirja. Murteet kun 
ovat korvan kieltä. 

Lähretänk? on hellyttävää runo-
puhetta autolle. Laaksosen runoissa 
saa usein hetken miettiä, mistä oikein 
on puhe. 

Hymynkareita suupieliin nostavia 
säkeitä tulee usein eteen. 

Valitta voi / mut ei see vaikut. / 
Millä en olis voinu ittiäin vaihta / 
en voi.

Ja jos elämänasenne on jättää asi-
at silleen, niin nämä säkeet tuntuvat 
omilta. Ko päättä et kaik saa men 
niinko mene / kaik mene juur niinko 
o ajatellukki.
Heli Laaksonen: 
Peippo vei, 
80 s., 26,90 e, Otava 2011.

Tarinat 
muuntautuvat 
Entä jos valheet ovatkin totta? mie-
tin lukiessani Ljudmila Ulitskajan 
(s.1943) teosta Naisten valheet. Venä-
jänkielinen alkuteos ilmestyi vuonna 
2003. Aiemmin Ulitskajalta on suo-

mennettu romaani Iloiset hautajaiset 
(Tammi 2002).

Kirjailija pohtii alkusanoissaan 
valheen määrittelyä. Hyvin usein 
valhe kulkee käsi kädessä etupyytei-
den kanssa, hän kirjoittaa. Ulitskaja 
erottaa naisten ja miesten tavan va-
lehdella. 

Moni Neuvostoliitossa ja Venäjäl-
lä 1980- ja 1990-luvuilla käynyt tun-
nistaa teoksen maailman. Puolueen 
herkkupuodista löytyi vielä viinejä, 
ei sokeria, voita ja maitoa. Ženja on 
tarinoiden keskeinen henkilö. Läsnä 
on koko naisten elämän kirjo. 

Kun lomalaiset tulevat, Ženja ja 
Saša näkevät ensi kertaa englantilai-
sia. Ensimmäinen ilta menee perheit-
ten taustojen setvimiseen. Tarinat 
toistuvat myöhemmin.

Jossain kertomuksessa pelataan 
tarinasikaa. Hävinnyt kertoo haus-
kan tai pelottavan tarinan. Nadja 
uskottelee olleensa elokuvan kuva-
uksissa Espanjassa. Mutta keksikö 
hän veljen?

Sattuma vie Ženjan tekemään do-
kumenttikäsikirjoitusta. Kabaree- ja 
stripteasemaailmaan tullaan taiteili-
javiisumilla. Rankkaa työtä. ”Cityro-
mantiikkaa. Melodraamaa köyhille.” 

Elämäntaito on hulvattomin tari-
na. Se kertoo kuinka ihmiset sitovat 
toisen kiinni hyvyydellään. Onko 
hyvyyskään totta? Lilja Aptekman 
lyöttäytyy Ženjan perhepiiriin. Ol-
laan kuin sukua.

Jos kirjailija huijaa lukijaa, niin 
ainakin hän tekee sen hauskasti.
Ljudmila Ulitskaja: 
Naisten valheet, 
suom. Arja Pikkupeura, 
207 s., 25,90 e., Siltala 2011.

Ritva Kolehmainen

Rakenta j ien  tar inoita

Rukoi lemme

Askel kohti sovintoa
”Anteeksi” on yksi parisuhteen tärkeistä sanoista. Kun 
parisuhteessa kaksi erilaista ihmistä elää lähellä toisiaan, 
syntyy myös loukkaamisia ja loukkaantumisia. Niitä ei 
voi välttää. Niitä tulee niin pieniä kuin suuria ja myös 
tahattomia ja tahallisia. 

Anteeksipyytäminen on se askel, jonka loukannut 
osapuoli voi ottaa. 

Anteeksipyyntö merkitsee vastuun ottamista omista 
virheistä. Anteeksipyytäminen on apu siihen epätäydel-
lisyyteen, joka meissä kaikissa on olemassa. Tämän epä-
täydellisyyden näkeminen ja myöntäminen itsessään on 
avain ihmisenä kasvamiseen. 

Joka ei koskaan näe tehneensä mitään väärin eikä koe 
koskaan tarvetta pyytää keneltäkään anteeksi, sulkee 
itseltään kasvun mahdollisuuden.

Anteeksipyytämiseen liittyy usein syyllisyyden ja ka-
tumuksen tunteita. Anteeksipyytäminen on ennen muu-
ta tahdon ratkaisu, joka koskee tekemisiä tai tekemättä 
jättämisiä.

Anteeksiantaminen on loukatun osapuolen askel kohti 
yhteistä sovintoa. 

Anteeksiantaminen ei ole tunne, vaan vapaaehtoinen 
tahdon valinta. Se on tietoinen päätös luopua kostosta 
ja loukkaantumisessa pysymisestä. Anteeksiantaminen 
ei tarkoita tapahtuneen vääryyden hyväksymistä. Se ei 
tarkoita ”ei se mitään”, vaan ”siitä huolimatta”. 

Anteeksiantaminen on usein prosessi, joka kestää ai-
kansa, mutta se alkaa tahdosta antaa anteeksi. Tämä tahto 
ei heti poista loukkaantumisen tuomaa sisäistä kipua, 
vaan kipu lievittyy usein ajan kanssa. Anteeksiantaminen 
ison ja kipeän loukkaantumisen jälkeen muistuttaa jos-
kus surutyön prosessia, jossa monenlaisten tunteiden ja 
masennuksenkin kautta päästään asioiden hyväksymisen 
kautta kohti uutta toivoa ja rohkeutta.

Sovintoa kohti pyrkiminen yhdessä on myös prosessi, 
joka ottaa aikansa. Sitä varten on tarpeen antaa tilaa 
molempien tunteille ja puhua läpi niin asiat kuin niihin 
liittyvät tunteetkin. On hyvä tarkistaa, että kumpikin on 
tullut oikein ymmärretyksi. Siinä tunnustetaan rikkeet ja 
oma osallisuus tapahtuneeseen ja pyydetään ja annetaan 
anteeksi ehdoitta. 

Yhteinen luottamus anteeksiantoon ja sovintoon auttaa 
anteeksipyytäjää syyllisyyden tunteista luopumisessa ja 
anteeksiantajaa loukkaantumisesta toipumisessa.

Anteeksi pyydettyä ja annettua asiaa ei ole enää ole-
massa. Sitä ei pidä tietoisesti enää kuljettaa repussa mu-
kana. Siihen ei pidä palata riitojen yhteydessä, ei kaivella 
eikä muistutella siitä. 

Hannu Innanen 
perheneuvoja

Tällä palstalla Kuopion seurakuntayhtymän perheneuvojat 
avaavat parisuhteen tärkeimpiä alueita. Osa 8/9 Anteeksianto.

Aina kun me ihmiset
tavalla tai toisella autamme toisiamme,
Jumala tekee työtään
näkymättömästi ja salaisesti.

Sillä jos Jumala 
tahtoo auttaa meitä
ja suoda lohdutustaan,
neuvoa ja rohkaisua,
ei hän tee ukkosenjyrinän ja salamoiden
säestämää ihmettä,
vaan lähettää luoksemme ihmisen.

Hannelore Frank 
Tulevaisuus ja toivo, Kirjaneliö
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kirkon kulmilta

Julkulan pappila
Nyt Julkula-talona tunnettu rakennus 
on entinen Kuopion maaseurakunnan 
kappalaisenpappila, joka on pystytetty 
nykyiselle paikalleen vuonna 1811. 

Tämä alkuaan taitekattoinen ra-
kennus on muutettu nykymuotoonsa 
1800- ja 1900-lukujen taitteessa, kun 
kappalaisena oli myöhemmin Viipurin 
tuomiorovastina toiminut K. R. Jauhi-
ainen. Hän kertoo Viipurissa vuonna 
1937 julkaistuissa muistelmissaan, miten 
he asuivat pappilan korjaustöiden ajan 
pihan tuparakennuksessa. Hän kuvaa, 
miten he tulivat kaupungista Julkulaan 
viimeisellä rekikelillä. ”Sinne tultua täy-
tyi meidän sopia asumaan tuparaken-
nuksen päässä olevaan saliin, pieneen 
kamariin ja nyrkinkokoiseen keittiöön, 
vaikka meitä oli silloin yhdeksän hen-
keä.” 

Hän kertoo, miten vanhasta pappi-
larakennuksesta säästettiin seinät, suu-
rennettiin ikkunat ja ovet, rakennettiin 
lisää ruokasali, lastenhuone ja keittiö. 
Piharakennuksia uusittiin ja tehtiin 
lisää. Nyt on päärakennuksen lisäksi 
jäljellä vain aitta ja kellari.

Karl Granitin (1857-1894) ottamassa 
kuvassa näkyy pappila taitekattoisena 
ennen muutoksia. Siinä näkyy myös pu-
namullattu tuparivi. Muut rakennukset, 
aitat, talli, navetta, sauna, riihi ja ladot 
jäävät tämän osasuurennoksen ulkopuo-
lelle samoin kuin rannassa ollut nuotta-
kota. Tämä Tossavalanniemen puolelta 
otettu kuva sisältyy koko laajuudessaan 
Pirjo Jantusen Karl Granitin kuvista ko-
koamaan kirjaan Kulkija maisemassa. 
Siinä on Julkulasta toisena kuvana näky-
mä pappilan rannasta saarten yli länteen.  

Jauhianen kertoo näissä pappilal-
le kuuluneissa saarissa tapahtuneesta 
karjan laiduntamisesta. ”Kesän tultua 
lehmät vietiin lautalla puolentoista ki-
lometrin päässä olevaan Kumpusaareen. 
Tuskin saatiin 3-4 lehmää lautalle, kun 
jo kaikki muut olivat järvessä menossa 
uimalla. Toiset välillä leväten Pelto-
saaressa, toiset uiden perille. Sieltä sitten 
heinäkuun lopussa siirrettiin ulompana 
olevaan Ilvekseen.”

Pappila oli Julkulassa vuoteen 1928. 
Sen jälkeen kappalainen asui kaupun-
gissa. Vuonna 1940 pappila siirtyi Sor-
tavalasta evakuoidulle Suomen Kirkon 
Sisälähetysseuralle ja heiltä 1950- ja 
1960-luvun taiteessa kaupungille, ensin 
asunnoiksi. Vuonna 1983 se kunnostet-
tiin nykyiseen käyttöönsä. 

Helena Riekki

Hengelliset johtajat toivovat lisää us-
kontojen vuoropuhelua ja saman 
pöydän ääreen kokoontumista.

”Tarvitaan henkistä avaruutta, joka yhdis-
tää. Tietämättömyys ja oman näkemyksen 
ylikorostus johtaa siiten, että alamme luulla 
liikaa”, piispa Wille Riekkinen muistutti.

”Omatkin perusteet pitää asettaa kritii-
kin alaiseksi. On kysyttävä, mikä on luovut-
tamatonta ja missä on tultava toista vastaan.”

Kirkkojen johtajat olivat samaa mieltä 

siitä, että uskonnollisuus on nousussa, mutta 
uskontoja koskeva tieto on heikkoa. Uskon-
nonopetusta kouluissa on heidän mielestään 
tehostettava.

”Tietämättömyys on pääroolissa”, imaa-
mi Anas Hajjar sanoi. ”Suomessa on liian 
vähän islamin tuntevia opettajia.”

”Uskonnollista lukutaidottomuutta ei tu-
le suosia”, seminaarin puheenjohtaja, profes-
sori Juha Pentikäinen muistutti. ”Uskonto 
ei enää kuulu yleissivistykseen.”

Terve usko on
avara ja arvostava
Terve usko tukee perusturvallisuutta.
Täydellisyyden vaatimuksia asettava usko 
uhkaa mielenterveyttä.

Piispa Wille Riek-
kinen pohti uskon 
suhdetta hyvin-
vointiin korkea-
koulujen kansain-

välisten asioiden kevätpäivillä 
Itä- Suomen yliopistossa.

Uskonto –seminaarissa pu-
huivat myös arkkipiispa Leo 
sekä imaami Anas Hajjar.

Avara usko 
sallii nautinnon
Terveen uskon kriteeriksi 
Riekkinen nimeää perustur-
vallisuuden, terveen itsetun-
non sekä kyvyn nauttia elä-
mästä. 

Uskon elämän alueella tä-
mä Riekkisen mukaan mer-
kitsee sitä, että terveeseen 
uskoon sisältyy perusluotta-
mus Jumalaan isänä. ”Tähän 
sisältyy käsitys Jumalasta, joka 
kestää ihmisen vihan, uhman 
ja kapinoinnin ilman, että hän 
kostaa, rankaisee tai hylkää.”

”Terve usko auttaa ihmistä 
arvostamaan itseään.” Tämä 
sisältää piispan mukaan sen 
ajatuksen, että jokaisella ih-
misellä Jumalan kuvaksi luotuna on ainutlaa-
tuinen arvo ja merkitys.” 

”Mielenterveyttä edistävä usko on riittä-
vän avara sallimaan ihmisen nauttia ajallisesta 
elämästä Jumalan luomana lahjana ja mahdol-
lisuutena.”

Terve usko 
rakentaa siltoja
Riekkinen muistutti terveen uskon antavan 
edellytyksiä suvaitsevaisuuteen. 

Terve usko rakentaa siltoja ihmisten välille 
suvaitsemalla toisin uskovia ja pyrkimällä ym-
märtämään heitä.

Olennainen osa mielenterveyttä on Riek-
kisen mukaan oman sukupuolen ja seksuaa-
lisuuden hyväksyminen. ”Terve usko sallii 
ihmisen kasvaa omaan seksuaalisuuteensa ja 
antaa hänen toteuttaa sitä ilman häpeää ja syyl-
lisyyttä. Kuitenkin niin, ettei ihminen unohda 
vastuutaan itsestä ja toisista.”

”Terve usko ohjaa ihmisen eettisiä ratkaisu-

Uskonto takaisin
yleissivistykseen
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”Miten voisimme elää yhdessä”, kysyi 
imaami Anas Hajjar. ”Mitä pidempään  
vaietaan, sitä kauemmaksi etäännymme 
toisistamme.”

Arkkipiispa Leon mukaan hyvinvointi  
syntyy yhteydestä Jumalaan. ”Se on  
sopusointua koko luomakunnan välillä.”

”Terve usko on uskoa, joka vähentää  
syyllisyyttä. Usko sisältää anteeksi- 
antamisen mahdollisuuden”,  
piispa Wille Riekkinen sanoi.

ja niin, että ihminen kantaa vastuutaan paitsi 
itsestään myös lähimmäisistään. Terve usko 
muistuttaa ihmistä hänen eettisistä velvoitteis-
taan, mutta toisaalta vapauttaa epärealistisesta 
ja kohtuuttomasta syyllisyyden taakasta.”

Täydellinen usko 
uhkaa mielenterveyttä
”Uhan mielenterveydelle usko muodostaa sil-
loin kun se perustuu käsitykseen Jumalasta 
yksipuolisen ankarana, vaativana ja syyttävä-
nä”, piispa Wille Riekkinen sanoi.

Tällainen usko voi hänen mielestään mu-
rentaa pohjan ihmisen perusluottamukselta 
ja pikemminkin lisätä kuin vähentää pelon, 
ahdistuksen ja syyllisyyden tunteita.

Mielenterveyden uhkaksi voi Riekkisen 
mukaan nousta myös sellainen usko, joka 
asettaa sekä itselle että muille täydellisyyden 
vaatimuksia. Tai usko, joka tuomitsee toisin-
uskovia ja pitää omaa uskoa ainoana oikeana.

”Terveyttä voi uhata myös sellainen usko, 

joka pitää ihmisen epäonnistumisia ja saira-
uksia rangaistuksina hänen tekemistään syn-
neistä. Evankeliumeissa Jeesus selvästi nousee 
tällaista käsitystä vastaan.”

Riekkinen sanoo tällaisen ajattelutavan jos-
sain määrin elävän. ”Sen moderni muunnelma 
on puhe elämäntapasairauksista.”

Lahja Pyykönen
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MAHDolliSUUkSiEN kirkko
Kirkkopäivien 

luottamushenkilöstartissa 
yksi vei, 

muut vikisivät.

Ateistikodin nuori kar-
kasi teini-iässä kirk-
koon ja jäi sille tiel-
leen. Ihmeteltävää on 
Ilkka Halavalla sen 

jälkeen riittänyt. 
Viimeksi silloin, kun hän etsi ko-

tinsa seinälle puista ristiä, muttei 
tahtonut löytää kaupoista. Etsijää 
pidettiin höynähtäneenä.

Kirkosta kuntokeskus
Tulevaisuudentutkijana toimiva 
Halava laukoi Lahdessa ensin tut-
tuja totuuksia.

”Kirkolla on heikko strategia, 
josta viis välitetään. Ja seurakunnissa 
maailman yltiöyksilöllisin työkult-
tuuri.”

”Muutokseen suhtaudutaan nih-
keästi.”

”Nykyihminen on voimaantunut 
kuluttajakansalainen. Ei hän tule 
kirkkoon kuuntelemaan monologia.”

Halava kuvasi kirkkoa sairaala-
na, jonne mennään, kun jotain on 
vinossa. Kirkko toimii myös rajavar-
tiolaitoksena ja suojaa kansaa muilta 
uskonnoilta. Parasta olisi, jos kirkko 
kehittyisi  kuntokeskukseksi, myön-
teisten kohtaamisten paikaksi, joka 
ottaa sanomansa todesta.

”Kuntokeskukselle on valtava 
tarve.”

Ennenäkemätön luomiskertomus nähtiin kirkkopäivien lavalla. Nuorten suunnittelijoiden fantasiapuvuissa  
lavalle tulivat kasvit, meren elävät, eläimet ja viimein kuudentena päivänä ihminen.

Näkyvissä 
rohkea ja raikas

Myönteisiä 
muutoskertomuksia
Halava laskee, että 35 prosenttia suo-
malaista kantaa Kristuksen sovitus-
työtä sydämessään, mutta  vain 10 
prosenttia on löytänyt seurakunnan. 

Tutkija kutsuu kirkkoa toteut-
tamaan perustehtäväänsä. Se mer-
kitsee keskittymistä jo olemassa 
olevaan, mutta tekemään se parem-
min, etsimään myönteisiä muutos-
kertomuksia.

”Tulijalle kuuluu heti ovella ker-
toa, että olet Jumalan kuva ja kelpaat 
seurakuntaan täydellisesti. Siinä on 
armo ja toivo ihmiselle, jolta muualla 
yhteiskunnassa vaan vaaditaan.”    

Tutkija kaipaa lisää kasvoja kir-
kolle, Kari Mäkisen ja Irja Askolan 
rinnalle. 

Pappien rinnalle tarvitaan myös 
muita uskon tulkkeja. Perheet otta-
vat auliisti vastaan apua kasvattaes-
saan lapsia.

Nuoret tulevat  
ryminällä
Männistön seurakunnan kirkkopäi-
vädelegaatti Vieno Arpolan askelet 
veivät kolmesti Hiljaisuuden taloon 
rukoushetkiin, ”hengellisyyden sy-
vähoitoon”.  

”Olisi ihana, jos Kuopiossa pyö-

Virrestä voimaa hakivat Kuopion ev.lut. seurakuntien luottamus- 
henkilöt Vieno Arpola ( oik.), Ritva Kokander ja Leena-Kaisa Harjanne. 
Rukoushetken ohjasivat Pirjo Kuikka (vas.) ja Johanna Torikka  
Lahden seurakuntayhtymästä.

risivät Taize-messun rinnalla taize-
henkiset rukoushetket.

Toinen huippuhetki oli draaman 
muotoon tehty luomiskertomus, joka 
marssitti juhlateltan catwalkille me-
ren aallot, linnut, eläimet ja viimein 
ihmisen.  

”Nuori polvi tulee kirkkoon rie-

mulla, ryminällä ja välittömyydellä”, 
oli karttulalaisen kirkkopäiväedusta-
jan Matti Tolosen kokemus.

”Lontoon Hillsong-seurakunnan 
nuorten hurmos veti mukaan. En 
ole ikinä kokenut vastaavaa. Tu-
li mieleen, että olisinpa yhä nuori, 
niin voisi heittäytyä samalla tavalla 

ylistykseen.”
Rohkeutta Tolonen kuuli myös 

puheenvuoroissa. Vaikeista asiois-
ta, eriarvoisuudesta, väkivallasta ja 
seksuaalisuudesta uskallettiin puhua 
suoraan ja kaunistelematta. 

”Ja siitä, että Jeesus on aina kiu-
satun ihmisen puolella. Toivon, että 
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MAHDolliSUUkSiEN kirkko
Kuvat Seija Rytkönen

Piispa Eero Huovinen kirkkotorin kahvikojulla. ”On hetkiä, jolloin elämä on hyvä.  
Joskus kysyn sitä, onko oikeus olla hyvillään”, piispa arveli.

Kuopiolaiset luottamushenkilöt starttaamassa lauantaipäivää alkuun Sibelius-talossa Lahdessa:  
Sirkka-Maija Lehtola (vas.), Kati Ukkonen, Erkki Kukkonen, Ritva Kokander (takana), Matti Tolonen (oik), 
Maija Taskinen, Barnabe Koko ja Annikki Tiilikainen.

Kokousten määrä
tappaa intohimon

Kirkkopäivien johtamisen 
seminaarissa olo oli kuin 
sirkuksessa. Lavalla oli 

nopeita liikkeitä, screenillä sli-
dejä väsyksiin asti ja estradilla 
väkeä kuin vilkkilässä kissan-
poikia.

Tirehtöörinä oli pastori-
yrittäjä Raimo Ylä-Soininmäki 
Lahdesta.  

Seminaarissa julkistetut, seu-
rakuntien ja kuntatyöntekijöit-
ten johtajille osoitetun kyselyn 
tulokset eivät yllättäneet.

Työn intohimo seurakun-
nissa puuttuu. Innostuminen 
työhön on suurempaa muualla 
kuin seurakunnissa. Puolet esi-
miehistä ja alaisista eivät tiedä 
työnsä tavoitteita. 

Perustehtävä on hukassa. 
Luottamus siihen, että ollaan 
tärkeällä asialla, on kadonnut. 
Työntekijän osaamista ei hyö-
dynnetä. Ideat eivät etene. Esi-
miestyö on epäselvää. Lähiesi-
mies onneksi pitää yllä innostu-
neisuutta.

Tampereen hiippakuntade-
kaani Ari Hukari sanoitti in-
tohimon hukkumiseen monia 
syitä:

”Kirkossa on liian paljon 
suunnittelukokouksia. Se tappaa 
innostuneisuuden, jota tulevai-
suuden suunnittelu vaatii.”

Strategiatyöskentely on Hu-
karin mielestä vanhanaikaista. 

”Se ei toimi johtajuuden työ-
kaluna eikä auta mihinkään.” 
Myös puhe jalkauttamisesta pi-
täisi hänen mielestään syntinä 
lopettaa. ”Valta on jalkautetta-
va.” Hukarin mielestä tämä to-
teutuu sitten kun lähiesimiesasia 
kiireellisesti ratkaistaan.

Hukari ehdotti tutkivaa 
työotetta, ei sielunhoidollis-te-
rapeuttisia työkokouksia.

Kyselyn tekijänä on Personal 
results –konsulttitoimisto Lah-
desta. Kysely ei Raimo Ylä-Soi-
ninmäen mukaan ole tieteellinen 
tutkimus, vaan osa prosessia, jo-
ka jatkuu.

Vastaajia oli 1200, laiskim-
pien joukossa Kuopion hiippa-
kunta.

Lahja Pyykönen

Herrat lavalla

Lahden kirkkopäivillä päi-
vänsä pystyi kuluttamaan 
hyppimällä paneelista toi-

seen.
Arkkiatri Risto Pelkonen ja 

piispa Eero Huovinen pelasivat 
yhden kirkkopäivien parhaista 
hengen otteluista. 

Herrojen keskustelu hyvästä 
elämästä toi Lahden torille pys-
tytetyn 3 000 hengen teltan liki 
täyteen. Keskustelun jännite kes-
ti sataprosenttisena sille annetun 
tunnin ajan. 

”Jos uskoni olisi vahvempi, 
kiittäisin hyvästä elämästä Ju-
malaa, mutta ei tällaisissa asi-
oissa huiskita.” Pelkonen kiittää 
elämästä elämää. Varovasti joh-
datuksesta puhuu myös piispa. 
”Ehkä jokaisessa meissä on si-
säänrakennettuna tilkka kört-
tiläisyyttä, ymmärrystä olla 
nöyrä”, Pelkonen arveli.

Nykypäivän psykologisointi 
elämän hallitsemisesta sai kum-
maltakin jyrkän ein.

”Sopeutua voi, mutta ei halli-
ta.” Pelkosen mukaan nuoria tu-
lisi opettaa kohtaamaan elämän 

todellisuus. Kodista saadut hyvät 
eväät auttavat. 

Eero Huovisen mukaan elä-
mään ei ole tultu makaamaan, 
vaan tekemään töitä. ”Mutta sy-
vällisessä mielessä elämää ei ole, 
jos sen elää vain itselleen. Jumala 
tulee elämään jos on tullakseen.” 

”Parhainta on tämä hetki”, 
sanoo arkkiatri, vaikka väittää 
muistinsa rapistuvan ja asioit-
ten unohtuvan. Kuoleman varjon 
laaksossakin herrat viivähtivät 
hetken. Kumpikin heistä jäi poi-
kasena orvoksi.

Elämä päättyy joskus. 
Arkkiatri, 80, toivoo, että 

saisi nukahtaa viimeiseen uneen 
lähimmät ihmiset ympärillään. 
”Äkkikuolema ei ole reilua.”

Piispan, 67, mielestä käy niin 
kuin käy. ”Ei se ole minun asi-
ani.”

Kummallakaan herralla ei 
ole hoitotahtoa elämän viimeisiä 
hetkiä varten.

Lahja Pyykönen

tämä uusi puhetapa kutsuu lisää vä-
keä seurakuntiin.”

Tolosen mielestä päivät kruunasi 
päätösjuhlan iloitteleva revyy raik-
kaine kärjistyksineen. 

”Näytelmä viesti siitä, että hys-
syttelyn aika on ohi. Elämä on otet-
tava jemmasta.”

Kallaveden edustaja Annikki 
Tiilikainen liittyi piispa Irja Asko-
lan toiveeseen.

”Tarvitsemme elämäntapakris-
tillisyyttä.”

Päivien hengellisen anti tiivistyi 
erilaisissa jumalanpalveluksissa. ”Li-
sää improvisaatiota. Mahdollisuuk-

sia riittää loputtomiin.”
Kahden vuoden kuluttua kirkko-

päivät pidetään Kuopiossa.

Lea Lappalainen
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Tuomiokirkko

TUoMiokirkko
Tuomiokirkko avoinna tutustumista ja 
hiljentymistä varten klo 10-15, lisäksi 
perjantaina 18-23.
 p. 040 4848 256
Viikkomessu ke 18.5. klo 19. Saarna-
näyte Maire Komulainen.
Perjantaimessu pe 20.5. klo 19. 
Urkutuokio la 21.5. klo 15. Johanna 
Isokangas.
Rauhanyhdistyksen iltamessu la 
21.5. klo 18. Saarnaa Ahti Riihimäki, li-
turgia Jyrki Vaaramo.
Messu su 22.5. klo 10. Saarnaa Liisa 
Penttinen, liturgia Ilpo Rannankari, 
kanttorina Anna Kosola, urkurina Anu 
Pulkkinen, Tuomiokirkon psalmikuoro.
Viikkomessu ke 25.5. klo 19. Liisa 
Penttinen.
Sanajumalanpalvelus su 29.5. klo 10. 
Saarnaa Satu Karjalainen, liturgia Sari 
Kärhä, kanttorina ja urkurina Anna Ko-
sola.
Viikkomessu ke 1.6. klo 19. Sari Kärhä.
Messu, jossa pappisvihkimys to 2.6. 
klo 10. Piispa Wille Riekkinen avustaji-
neen toimittaa pappisvihkimyksen, li-
turgina Ilpo Rannankari, kanttorina 
Pertti Rusanen, urkurina Anu Pulkki-
nen. Tuomiokirkon Kamarikuoro.

iNkiläNMäEN  
SEUrAkUNTATAlo 
inkiläntie 7 
Emäntä p. 040 4848 273
Messu su 22.5. klo 12. Saarnanäyte 
Pasi Hyytiäinen, liturgia Ilpo Rannan-
kari, kanttorina Anu Pulkkinen. 

MUMMoN Mökki 
puijonkatu 10 
Avoinna ma-to klo 11-15.
 p. 040 4848 272
Papin päivä ti 31.5. klo 13. Liisa Pentti-
nen.

DiAkoNiA
Omaishoitajien ja hoidettavien ret-
kipäivä tiistaina 24.5. Tuomiokirkko-
seurakunnan ja Alavan seurakunnan 
omaishoitajien ja hoidettavien yhtei-
nen kevätretkipäivä Rytkyn leirikes-
kukseen. Ilmoittautuminen seurakun-
tien vaihteeseen p. 017 158 111. Retken 
hinta 10 €/ henkilö. Omat kyydit. Tie-
dustelut Liisa Tiilikainen p.040 4848 
324 ja Birgitta Oksman-Kettunen p. 
040 4848 284.

pErHETyö
Lasten kevätkirkko ke 25.5. klo 10 
Inkilänmäen seurakuntatalolla, Inki-
läntie 7. 
Esikoululaisten kouluun siunaami-
nen ke 25.5. klo 18 Inkilänmäen seura-
kuntatalolla, Inkiläntie 7. 
Lasten kevätkirkko to 26.5. klo 10 
Tuomiokirkossa. 
Esikoululaisten kouluun siunaami-
nen to 26.5. klo 18 Tuomiokirkossa. 

pyHäkoUlU
Kotipyhäkoulu Rönössä. Katso lisää 
Rönön sillan kupeessa olevalta ilmoi-
tustaululta.

kASTETUT
Viivi Maria Pakarinen, Aada Linnea 
Kiiski, Niilo Aatos Sarajärvi, Jelissa Ella 
Alexandra Jäntti, Essi Maria Emilia Ko-
ponen, Akseli Lauri Armas Viljakainen.

kUUlUTETUT
Ville-Veikko Olavi Varmavuo ja Tiia An-
neli Parviainen, Matti Pietari Rantala ja 
Johanna Annikki Hintsala, Mikko Pet-
teri Soininen ja Hilma Johanna Kämä-
räinen.

kUollEET
Eila Mirjam Heiskanen 83 v, Irja Annikki 
Puurunen 86 v, Hannu Viljo Sakari Ko-
lehmainen 63 v, Hannu Tuomo Tuovi-
nen 63 v, Viljo Eemil Holopainen 95 v, 
Lyyli Puustinen 83 v, Timo Kaarlo Vää-

tänen 98 v, Paula Helena Hillevi Korho-
nen 61 v, Hilja Antikainen 97 v.

A l av a

AlAvAN kirkko 
keihäskatu 5 
p. 040 4848 298
Messu su 22.5. klo 10. Saarnaa Pirjo 
Kuula, liturgina Heikki Kemppainen, 
kanttorina Ossi Jauhiainen, kirkkokuo-
ro. 
Tuomasmessu su 22.5. klo 18. Messun 
haastattelusaarnassa professori Atte 
von Wright ja Panu Pohjolainen. Musii-
kissa Zipporim-kuoro. 
Messu su 29.5. klo 10. Saarnaa Juha 
Välimäki, liturgina Pirjo Kuula, kantto-
rina Liisa Väisänen. 

SärkiNiEMEN  
SEUrAkUNTATAlo 
Särkiniementie 20
p. 040 4848 307 
Israel-aiheinen lähetystapahtuma 
”Shalom-Säläm” su 22.5. klo 15. Per-
heille ja kaikenikäisille mukavaa puu-
hailua, basaari, herkuttelua ja israeli-
laista musiikkia. Kirkkohetki klo 16. 
Yhdessäoloa jatketaan kirkon jälkeen. 
Mukana Alavan lapsikuoro, Leila Savo-
lainen, Salla Tyrväinen, Sirpa Pesonen 
ja lähetysväki. 

DiAkoNiA
Diakoniatoimistot - Alavan ajanva-
rausvastaanotto kirkon alasalissa ke 
klo 9-11, Liisa Tiilikainen p. 040 4848 
324, Särkiniemen ajanvarausvastaan-
otto ti klo 9-11, Sisko Laitinen p. 040 
4848 326 Neulamäen ajanvarausvas-
taanotto to klo 9-11 Ulla Turunen p. 
040 4848 325.  

Muuta
Hengellisen matkakumppanuuden 
ilta ke 1.6. klo 17.30 Vanhassa pappi-
lassa, Kuninkaankatu 12. Rukousmedi-
taatio sekä keskustelua seurakuntayh-
tymän ja Kuopion hiippakunnan tule-
vaisuuden näkymistä hengellisessä 
matkakumppanuudessa. 

kASTETUT
Lilja Aurora Ruotsalainen, Emma Sofia 
Savolainen, Uuna Aino Sofia Pyykö-
nen, Vilma Lyyti Maria Kellokoski, Veeti 
Matti Kalevi Kinnunen, Katariina Jo-
hanna Rissanen, Väinö Juhana Pitkälä, 
Nooa Oskari Nyyssönen.

kUUlUTETUT
Janne Olavi Luukkonen ja Jenni Katrii-
na Huttunen. 

kUollEET
Elsa Kristiina Hänninen 88 v, Liisa Kyl-
likki Julkunen 80 v, Mika Juhani Ihalai-
nen 38 v, Tauno Kalevi Heimonen 80 v, 
Vesa Hemminki Immonen 83 v, Virpi 
Hopea Anneli Siiskonen 71 v.

ka l l ave s i

kAllAvEDEN kirkko 
rauhalahdentie 21
p. 044 4848 336
Messu ja Rauhanyhdistyksen kevät-
seurat su 22.5. klo 10. Saarna Jyrki 
Vaaramo, liturgia Esko Konttinen ja 
kanttorina Anna-Mari Linna.
Kevätkonsertti su 22.5. klo 18. Kirkko-
kuoro, johtajana Anna-Mari Linna ja 
Dolce, johtajana Seppo Kirkinen. Va-
paa pääsy. Ohjelma 5 €.
Sanajumalanpalvelus su 29.5. klo 10. 
Saarna Anni Tanninen, liturgia Matti 
Pentikäinen, kanttorina Arto Löppö-
nen

kArTTUlAN kirkko 
kirkkotie 23
p. 040 4848 545
Messu su 22.5. klo 10. Kallaveden seu-
rakunnan Yhteisvastuukeräykseen 
osallistuneille kerääjille, talkoolaisille 
sekä yksityis- ja yrityslahjoittajille kut-
sujumalanpalvelus. Matti Pentikäinen, 
Osmo Rissanen ja Anne Keränen. Lou-
nas ja kiitosjuhla seurakuntakodilla.
Helatorstain messu to 2.6. klo 10. 
Mikko Väisänen ja Anne Keränen.

kArTTUlAN  
SEUrAkUNTAkoTi 
kissakuusentie 14
p. 040 4848 547
Karttulan seurakunnan toimisto 
suljettu ke 18.5.
Rukouksentalo su 29.5. klo 18. ”Kuun-
televa rukous”, Raili ja Pekka Tiihonen.

NUorET
Seikkailuleiri 8-14-vuotiaille tytöil-
le ja pojille Hirvijärven maastossa 21.-
22.6. Majoittuminen tapahtuu teltois-
sa. Ilmoittautumiset ja lisätiedot 3.6. 
mennessä Jyrkille, jyrki.tarvainen@
kuopio.fi, tai Riikalle, riikka.kukkonen@
evl.fi.

MUSiikki
Käsikellokuoro Dolcen kevätkon-
sertti to 2.6. klo 18 Kuopion Tuomio-
kirkossa. Vapaa pääsy, ohjelma 5 €.
Laulutuokio to 26.5. klo 13. Leirikan-
pihassa ja klo 14 Ainolassa.

läHETyS
Naisten lähetyslöylyt ke 25.5. klo 18 
Rytkyllä. Lähtö kirkolta klo 17.30 ja Pe-
toselta klo 17.35. Osallistumismaksu 5 
€. Saunomisen lisäksi kevyt iltapala ja 
asiaa lähetyksestä. Mukana Juha Määt-
tä. 

DiAkoNiA
Diakoniatyön järjestämä kevätretki 
Järvi-Kuopioon ilmoittautuneille ke 
25.5. Lähtö klo 9 Petoselta seurakunta-
talon kohdalta, Pyörönkaari 21, Kalla-
veden kirkolta, Leväsen Palvelukes-
kuksen pysäkiltä. Paluu klo 16 men-
nessä.
Seurakuntaretki Juvalle ja Mikke-
liin ke 8.6. klo 8 lähtö Karttulan seura-
kuntakodilta. Vierailukohteina Juvan 
kirkko ja Karjalaisten museo sekä Mik-
kelissä Päämaja, Lokkimuseo ja Tuo-
miokirkko. Matkan hinta 35  €, sisältää 
aamukahvit, opastukset, kyydin ja ruo-
kailun. Ilmoittautumiset 31.5. mennes-
sä diakoniatyöntekijälle p. 040 4848 
539.

MUUTA
Seurakuntamestari Juhani Koskell 
60 vuotta la 21.5. klo 12 Tervon seura-
kuntakodilla.
Kevään rukoushetki ke 25.5. klo 13 
Jaakkolassa. Reijo Mustonen ja Anne 
Keränen.
Ehtoollishetki ke 25.5. klo 14 sairaa-
lassa. Reijo Mustonen ja Anne Kerä-
nen. Mukana myös Syvänniemen ja 
Punnonmäen seurakuntapiirit.
Airakselan kyläkirkko ja kylvöjen 
siunaus su 29.5. klo 10 Päivi ja Markku 
Ropposella, Kansselintie 51.

pErHETyö
Kirkkomuskari su 29.5. klo 17 Kurki-
mäessä kerhohuoneella.

AikUiSTyö
Miesten sauna- ja takkailta pe 20.5. 
klo 18 Poukaman leirikeskuksessa. 
Osanottomaksu 4 €, johon sisältyy 
sauna ja kevyt iltapala. Illan aiheena 
on yhteys seurakunnassamme, Karttu-
lan ja Kallaveden liitoskokemuksia yh-
teistoiminnasta. Maken Pyydys esitte-
lee kalastustarvikkeita. Rovasti Heikki 
Luostarinen loimuttaa lohta ja kertoo 
kalastusvinkkejä.
Miesten saunailta ke 1.6. klo 17.30 
Tervonsalmessa. Sauna lämmin klo 
17.30 alkaen, keskustelu ja ohjelma 
noin klo 19. Omat makkarat mukaan.

kASTETUT
Severi Lauri Aleksi Lappalainen, Selma 
Anni Amelia Hopia, Peppi Emilia Poh-
jola, Olga Aino Maria Jelekäinen, Peppi 

Antin Piha ja Kiinteistö Apu
www.antinpihajakiinteistoapu.fi

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

• Mökkitalkkaripalvelut
ja muut erikseen sovittavat työt.

p. 050 575 3410

HOIVA- JA KOTIPALVELUA
myös palveluseteliasiakkaat

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

Luotettavasti, laadukkaasti ja ammattitaidolla

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

www.arjavihonen.fi

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

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

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

Paras ratkaisu muistomerkkiä 
valitessa on tutustua veistämöllä 

eri mallisiin, kokoisiin ja 
värisiin vaihtoehtoihin

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

 Suoritamme kaiverruksia
 myös hautausmaalla.

PUIJON KIVI
Kettulahdentie 25, 70400 Kuopio

Puh. (017) 282 9000

              

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

– perunkirjoitukset, testamentit ym. lakiasiat
– kilpailukykyiset hinnat

– maksuton alkuneuvottelu

puh. 634 375 399 tai
asianajotoimistonurmi@dnainternet.net

Toimistot Kuopiossa ja Järvenpäässä

ASIANAJOTOIMISTO NURMI
Jyrki Nurmi – asianajaja, varatuomari

PÄIVIN TERAPEUTTINEN OLOHUONE
Tukea parisuhteeseen, kriisitilanteisiin.
Päivi Föhr
perheterapeutti ja työnohjaaja
050-4301100
paivintera@paivinterapeuttinenolohuone.fi
www.paivinterapeuttinenolohuone.fi
Facebook: Päivin terapeuttinen olohuone
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4. sunnuntai pääsiäisestä. Joh. 17: 6 – 10

Passi maahan ja taivaaseen

Meillä on passi, jossa 
on sekä taivaan val-
takunnan että tämän 
maailman valtakunnan 

leimat. 
Taivaan kansalaisena eläminen 

maailmassa tarkoittaa, että olem-
me yhtä aikaa maallisen isämme, 
mutta myös Taivaallisen Isän lapsia. 
Kuulumme Taivaan Isälle, tunnem-
me hänet henkilökohtaisesti ja hän 
hallitsee elämäämme. Saamme ru-
koillen kysellä hänen tahtoaan ja 
johdatustaan elämässämme.

Taivaan kansalaisena oleminen 
on myös sitä, että Kristuksen kirk-
kaus näkyy meidän kauttamme. 
Kun annamme Jumalan hallita elä-
määmme ja vaikuttaa sydämessäm-
me, saamme kokea ainakin pienen 
häivähdyksen taivaallisesta toivosta 
ja ilosta joka päivä jopa tämän maa-
ilman kipujen ja pimeyden keskellä.

Jeesus kutsuu meitä valittujaan 
ystävikseen, samanarvoisiksi keske-
nään. Sinä olet valittu, huolimatta 
siitä mitä osaat tai et osaa. Viimeis-
tään nyt voit unohtaa koulun pesä-
pallojoukkueen kokoamiset ja muut 
viimeiseksi jäämiset. Jumalan valit-
tuna keskeneräinenkin on arvokasta. 

” Ette te valinneet minua, vaan 
minä valitsin teidät”. Kun kutsu tu-
lee näin korkealta taholta, emme 
voi mitätöidä sitä. Usko on Jumalan 
lahja ja  kutsu taivaan kansalaiseksi 
tulee meidän ulkopuoleltamme. Siksi 
voimme jatkaa elämän matkaa tur-
vallisin mielin. 

Ei hätää, vaikka et osaakaan piir-
tää, puhua, laulaa, juosta tai johtaa. 
Olet ainutlaatuinen, ja olet kutsun 
saanut. Voitko silloin sanoa, ettet 
osaa, kun Kristus kulkee kanssasi? 

Jumalan valtakunnan kansa-
laisena eläminen tuo toisenlaisen 
näkökulman elämään ja maailmaan. 
Se asettaa  suuren kysymysmerkin 
niille asioille, joita useimmat ihmiset 
elämässä tavoittelevat: kunnialle, 
oppineisuudelle, menestykselle, va-
rallisuudelle, jopa turvallisuudelle. 
Onko niin että lopulta kaikki se, mitä 
ihmiset tässä maailmassa tavoitte-
levat, orjuuttaakin heidät? 

Kristitty voi käyttää elämänsä 
toisten palvelemiseen, eikä hänen 
tarvitse olla kärkkymässä kateellise-
na sitä,  saako joku jotakin enemmän.

Taivaan kansalaisena eläminen 
tuo myös erilaisen suhtautumisen 
elämään. Jumalan valtakunnan kan-

salaisuutta ei kuitenkaan ansaita sil-
lä, että eletään näiden periaatteiden 
mukaisesti, niin kuin ei Suomen kan-
salaiseksikaan pääse sillä, että elää 
jossakin Suomen lakien mukaisesti.

Taivaan kansalaisuuteen tullaan 
kasteessa ja se onkin sitten ainoa 
keino. Taivaan valtakunnan kansalai-
suus on jotain niin suurta, ettei meil-
lä kenelläkään olisi mahdollisuutta 
saavuttaa  sitä omilla ansioillamme.

Vain Kristuksen Golgatalla vuo-
tanut veri riittää hinnaksi. Hän 
luopui omista oikeuksistaan ja 
suostui Jumalan hylkäämäksi, jotta 
me voisimme saada Taivaan kan-
salaisuuden ja kaikki siihen sisäl-
tyvät oikeudet. Kristittyinä meillä 
on päämäärä, Vaikka odotammekin 
sitä vielä, että Jumalan valtakunta 
toteutuu lopullisesti ja pääsemme 
kotiin; voimme elää täyspainoisesti 
tässä maailmassa toinen toisiamme 
huomioiden ja palvellen. 

Pia Sahi Sousa 
Kirjoittaja on Alavan 

seurakunnan 
nuorisotyönohjaaja. 

Joonas Vähäsöyrinki

Anni Maria Kokkonen, Jesse Jalmari Ka-
rotie, Petra Jenna Julia Taskinen, Sofia 
Anja Johanna Pitkänen, Samuli Aaro 
Veikko Tammela.

kUUlUTETUT
Jarmo Juhani Pirskanen ja Hilkka Johan-
na Heinonen, Juha Markus Huttunen ja 
Sanna-Mari Koistinen, Petri Olavi Hämä-
läinen ja Johanna Katariina Ikäheimo, 
Antti Juhani Tiitinen ja Mervi Marianne 
Eskelinen, Timo Tapani Hatula ja Leena 
Maria Päkkilä. 

kUollEET
Anna Liisa Korhonen 90 v, Anna Katri 
Vepsäläinen 88 v, Helvi Antikainen 83 v, 
Urho Olavi Lyytinen 82 v.

M ä n n i s t ö

pyHäN JoHANNEkSEN kirkko 
kellolahdentie 8
p. 040 4848 386
Hiihtolomarippikoulun konfirmaa-
tiomessu su 22.5. klo 10. Saarna ja litur-
gia Mika Niskanen, kanttorina Riitta 
Matilainen.
Puistojumppa ke 25.5. klo 10.15-11 kir-
kon pihalla sään salliessa. 
Esikoululaisten kouluun siunaami-
nen to 26.5. klo 18. Tarja Säynevirta, 
Riitta Matilainen.
Messu su 29.5. klo 10. Saarna ja liturgia 
Unto Niskanen, kanttorina Heikki Mo-
nonen.
Puistojumppa ke 1.6. klo 10.15-11 kir-
kon pihalla sään salliessa. 

MäNNiSTöN vANHA kirkko 
lönnrotinkatu 24
p. 040 4848 386
Päiväkerhojen kevätkirkot ma 23.5. 
klo 18 ja ti 24.5. klo 18. Tarja Säynevirta, 
Riitta Matilainen.
Esikoululaisten kouluun siunaami-
nen ke 25.5. klo 18. Tarja Säynevirta, 
Riitta Matilainen.

DiAkoNiA
Diakoniatyöntekijöiden ajanvaraus-
päivystys ti klo 9-10 Vanhalla kirkolla p. 
040 4848 385 ja Pyhän Johanneksen 
kirkolla p. 040 4848 384. Ulla Halonen 
p. 040 4848 405. Mari Mertanen p. 040 
4848 406. Kirsi Niskanen p. 040 4848 
407.
Ikääntyneiden syntymäpäivät su 
22.5. klo 15-16.30 Pyhän Johanneksen 
kirkolla. Tarja Säynevirta, Ulla Halonen.
Hyvän Mielen Päivän retken linja-
autoreitti Kaaville (Jääskeläisen 
auto) ke 25.5. Päivärannantie, Citymar-
ketin jälkeinen pysäkki Kettulanlahteen 
päin klo 8.50, Kaijan Padan pysäkki klo 
8.55, Pihlajaharjuntien ja Rahusentien 
risteys klo 9, Kelloniemen Sale klo 9.05, 
Itkonniemi (Malminkatu 13 pysäkki) klo 
9.10, Sotilaspojankadun pysäkki klo 
9.15, Tellervonkadun pysäkki 9.20, 
Lönnrotinkadun pysäkki (Lönnrotinka-
tu 11 kohdalla) klo 9.25, Pohjolankadun 
pysäkki (Pohjolankatu 28 kohdalla) klo 
9.30, edelleen Killisenkadulle ja Pohjo-
lankatua Lönnrotinkadulle, Saariaitan 
pysäkille klo 9.40, Pyhän Johanneksen 
kirkolle. Paluu kello 15 mennessä. Hy-
vän Mielen Päivää ei ole kirkolla. 

kASTETUT
Ella Annika Ikonen, Eetu Antero Lyyti-
nen, Maija Elina Ruoppi, Aada Emilia 
Pirttinen, Pihla Aurora Kinnunen.

kUUlUTETUT
Mika Tapani Vartiainen ja Taina Marika 
Holopainen. 

kUollEET
Seija Terttu Anelma Happonen 62 v, 
Veikko Arvi Kaleva Rahkonen 87 
v,Tauno Suhonen 92 v, Martti Supinen 
70 v, Yrjö Mikael Kosunen 86 v, Kaarin 
Emilia Lipponen 82 v, Kirsi Johanna Ris-
sanen 41 v, Sirkku Marjatta Härö 87 v, 
Helvi Mirjam Hyvönen 86 v.

pu i j o

pUiJoN kirkko  
Taivaanpankontie 3
p. 040 4848 419
Kohtaamispaikka to 19.5. klo 18.30. 
Yhteistyössä Kansanlähetyksen kanssa. 
Maija Antikainen, Jouko Kauhanen.
Konfirmaatiomessu su 22.5. klo 10. 
Kari Kuula saarnaa. Heikki Hyvärinen, 
Jaana Marjanen, Pekka Nieminen, 
Markku Puhakka, kanttorina Joona Sa-
raste. Penkereen talvileirin konfirmaa-
tio.
Päiväkerhon kevätkirkko ma 23.5. klo 
18. Miina Karasti, Outi Keskisipilä, Tuula 
Pitkänen ja Kirsi Suolaniemi.
Esikoululaisten kouluun siunaami-
nen to 26.5. klo 18. ja 19. Miina Karasti, 
Joona Saraste ja Susanna Pakkala-Kos-
kelainen. 
Messu su 29.5. klo 10. Miina Karasti 
saarnaa, Pekka Nieminen. Kanttorina 
Outi Keskisipilä. Puijon kamarikuoro.

päivärANNAN kirkko  
Tuomikuja 4 
p. 040 4848 426
Kevätjuhla ke 18.5. klo 18. Heikki Hyvä-
rinen, Riitta Murtorinne, Joona Saraste. 
Kahvitarjoilu, hartaus, arvontaa, laulua 
ja leikkiä.
Messu su 22.5. klo 13. Pekka Nieminen. 
Joona Saraste.
Päiväkerhon kevätkirkko ti 24.5. klo 
18. Miina Karasti, Outi Keskisipilä ja Tuu-
la Pitkänen.
Esikoululaisten kouluun siunaami-
nen ke 25.5. klo 18.30. Miina Karasti, 
Joona Saraste ja Susanna Pakkala-Kos-
kelainen.
Messu su 29.5. klo 13. Miina Karasti. 
Outi Keskisipilä. Puijon kamarikuoro. 
Jumalanpalvelus seuraavan kerran 4.9.

MUUTA
Puijon, Kallaveden ja Männistön 
omaishoitajien retki Rautalammille 
ti 31.5. Tarkemmat tiedot ja ilmoittautu-
miset 17.5. mennessä Railille p. 040 
4848 438.

kASTETUT
Emilia Hilda Tuulia Pesonen, Siiri Anni 
Elina Julkunen, Ella Aino Chaheng Iko-
nen, Liisa Fanni Maaria Heikkinen.

kUollEET
Maritta Kuosmanen 50 v, Aino Annikki 
Judin 85 v, Martti Iisakki Ojanväli 77 v, 
Erkki Olavi Koponen 88 v.

J ä r v i - ku o p i o

riiSTAvEDEN kirkko 
Joensuuntie 2505 
Messu su 22.5. klo 13. Messun jälkeen 
vietämme 70-, 80-, 90- ja yli 90-vuotiai-
den syntymäpäiväjuhlaa seurakuntata-
lolla. Kirsi Leino, Pauliina Vuorinen ja 
Leena Vartiainen
Esikoululaisten kouluun siunaami-
nen to 26.5. klo 18. 
Messu su 29.5. klo 13. Kirsi Leino ja 
Marjatta Piironen

riiSTAvEDEN  
SEUrAkUNTATAlo 
keskustie 2 
Perhekerho ke 18.5. klo 9.30. Kevään 
viimeinen perhekerho. Ruokailu.
Nuortenilta to 19.5. klo 15.30. Kevään 
viimeinen kokoontuminen.
Päiväkerholaisten kevätkirkko ma 
23.5. klo 17.30. 
Siioninvirsiseurat ma 23.5. klo 19. Toi-
vo Tolppanen ja Kirsi Leino.
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MUUTA
Mikäli sinulle tai ystävällesi ei tule 
Kirkko ja Koti –lehteä, voit ilmoittaa 
osoitteesi toimistosihteeri Anita Halli-
kaiselle p. 040 4888 602.
Toukosiunaus ti 24.5. klo 12 Eija-Kai-
sa ja Kari Pakarisella, Pelonniemi 1336. 
Kirsi Leino, Aliisa Lohi ja Eläkeliiton 
Riistaveden yhdistys.

vEHMErSAlMEN kirkko 
lempeläntie 17
Messu su 22.5. klo 10. Messun jälkeen 
70-75 -vuotiaiden syntymäpäiväjuhla 
seurakuntakodilla. Marjaana Mäkinen 
ja Pauliina Vuorinen.
Päiväkerholaisten kevätkirkko ti 
24.5. klo 16. 
Messu su 29.5. klo 10. Reijo Leino ja 
Marjatta Piironen.
Lauluklubi-Maestran vierailu to 
16.6. klo 19.30. Jaana Turunen, yhteis-
laulutilaisuus.

vEHMErSAlMEN  
SEUrAkUNTAkoTi 
lempeläntie 15
Kokkiukot ke 25.5. klo 18. 

JUANkoSkEN  
ylöSNoUSEMUkSEN kirkko 
Mäntytie 5
Aamurukous ke 18.5. ja 25.5. klo 8. 
Päivärukous to 19.5. ja 26.5. klo 12. 
Messu su 22.5. klo 13. 
Rukouspiiri ti 24.5. klo 10.30 valmis-
tautumishuoneessa.
Messu su 29.5. klo 13. 
Aamurukous ke 1.6. klo 8, kevään 
viimeinen. Seuraava aamurukous 3.8 
klo 8.

JUANkoSkEN  
SEUrAkUNTATAlo 
Mäntytie 5
Raamattupiiri ke 18.5. klo 12. Kevään 
viimeinen kerta.
Miesten raamattupiiri ke 18.5., 25.5. 
klo 18 pienessä kerhohuoneessa.
Aamukahviryhmä to 19.5. klo 10. 
Liikunta- ja näkörajoitteisten ryh-
mä pe 20.5. klo 12 seurakuntasalissa.
Naisten piiri ma 23.5. klo 12 pienessä 
kerhohuoneessa.
Päiväkerhojen ja perhekerhon yh-
teinen kevätjuhla ma 23.5. klo 18. 
Kohtaamispaikka ke 25.5. klo 18.30. 
Järjestää Kansanlähetys.
Naisten raamattupiiri to 26.5. klo 18 
pienessä kerhohuoneessa. Kevään vii-
meinen kerta.

MUUTA
Isoskoulutus to 19.5. klo 15.30 Vintis-
sä.
Perhekerhojen ja perhekahviloi-
den yhteinen retki ti 24.5. klo 8.15 
Rautavaaran metsäkartanolle. Lähtö 
Juankosken seurakuntatalon parkki-
paikalta klo 8.15. Huom! ilmoittautu-
miset viimeistään pe 13.5 mennessä, 
Leila Asikainen p. 040 4888 620.
Seurakuntakerhon retki Rautavaa-
ralle ke 25.5. klo 10 Roinilaan. Lähtö 
klo 10 Juicen torilta. Auto kulkee en-
sin Hevoshaan kautta. Oma virsikirja 
mukaan

kAAviN kirkko 
kaavintie 24
Messu su 22.5. klo 13. Risto Huotari, 
Aliisa Lohi.
Päiväkerhon kevätjuhla ti 24.5. klo 
18. 
Messu su 29.5. klo 13. Risto Huotari, 
Aliisa Lohi.

kAAviN SEUrAkUNTAkoTi 
kirkkorannantie 1
Kansainvälinen nuorten ilta ke 18.5. 
klo 17-19.30 
Elsan kerho to 19.5. klo 11. Taru lau-
lattamassa.
Raamattupiiri ma 30.5. klo 12. 
Mielenterveyspiiri ti 31.5. klo 13. 

MUUTA
Toukosiunaus to 26.5. klo 13 Pauli 
Mönkkösellä, Kosulanniementie 398. 
Kirsi Leino.
Kohtaamispaikka to 26.5. klo 18.30 
Kaartotien kerhohuoneella. Kansanlä-
hetys ja seurakunta.

Vanhemman väen leiripäivä ma 
30.5. klo 9-15 Niemessä. Ilmoittautu-
miset Pirjolle p. 040 4888 627 ti 24.5. 
mennessä.

MUUrUvEDEN kirkko 
kirkkotie 1
Messu su 22.5. klo 16. 
Messu su 29.5. klo 16. 

MUUrUvEDEN  
SEUrAkUNTATAlo 
kirkkotie 1
Miesten piiri ke 18.5. klo 18. 
Seurakuntakerho to 19.5. klo 13. 
Perhekerho ma 23.5. klo 9.30.
Tiekirkkotoimikunnan suunnitte-
lukokous ma 23.5. klo 18. Vapaaeh-
toisten kirkko-oppaiden tutustumi-
nen.
Päiväkerhon, perhekerhon ja per-
hekahvilan yhteinen kevätjuhla to 
26.5. klo 18.30. 
Perhekahvila ma 30.5. klo 9.30. 

MUUTA
Toukosiunaus ke 18.5. klo 10 Topin 
maatilamyymälän pihalla.
Viikkomessu pe 20.5. klo 12 Muurut-
virran hoitokodissa.
Perhekerhojen ja perhekahviloi-
den yhteinen kevätretki ti 24.5. Rau-
tavaaran metsäkartanolle, ilmoittau-
tumiset, Leila Asikainen p. 040 4888 
620.
Aluepappi lomalla 24.5.-5.7. 

SäyNEiSTEN kirkko 
kirkkoharjuntie 2
Messu su 22.5. klo 10. 
Päiväkerhon, perhekerhon ja per-
hekahvilan yhteinen kevätjuhla to 
26.5. klo 19. 
Messu su 29.5. klo 10. 
Kirkkovaelluksen iltakirkko su 29.5. 
klo 19. 

SäyNEiSEN  
SEUrAkUNTAkoTi 
kirkkoharjuntie 2A 
Vastuuryhmä to 19.5. klo 18.30. 
Suunnitellaan toimintaa tälle vuodel-
le.

MUUTA
Kirkkovaellus Kaavilta Säyneiseen 
su 29.5. Lähtö klo 12 Kirstulammelta. 
Yhteisiä kyytejä varten kokoontumi-
nen klo 11.30 Säyneisen kirkolle. Säy-
neisen yhdyshenkilö Jaakko Harjunen 
p. 040 7674 341.

TUUSNiEMEN kirkko 
keskitie 21
Messu su 22.5. klo 10. 
Päiväkerhojen kevätjula su 22.5. klo 
15. Esikoululaisten siunaus. Juhla jat-
kuu seurakuntatalolla.

TUUSNiEMEN  
SEUrAkUNTATAlo 
koivukuja 2
Palvelupäivä ke 18.5. klo 10. Ateria ja 
kahvi 5 €
Aamurukous ti 24.5.ja ti 31.5. klo 10 
Kammarilla

MUUTA
Etelä-Tuusniemen palvelupäivä to 
19.5. klo 10 Luostaritie 3457. Ateria ja 
kahvi 5 €. Viikkomessu.
Leirialueen siivoustalkoot to 19.5. 
klo 17 Pajulahdessa, Kuopiontie 380.
Lautalan ekumeeninen kirkkopol-
ku ke 25.5. klo 18. Rukoushetki orto-
doksisessa kirkossa, kirkkopolkukul-
kue Lautalan taloon, jossa luterilainen 
rukoushetki ja kirkkokahvit.
Luontokirkko su 29.5. klo 13 Koivu-
lahden retkisataman kodassa Koivu-
lahdentiellä. Huom. ei messua klo 10.
Risteilyseurat ke 1.6. klo 18. Lähtö 
M/S Suvituulella Tuusniemen sata-
masta, jonne paluu n. klo 20.

kASTETUT
Iida Liisa Miettinen, Vehmersalmi, 
Emma Vilhelmiina Vartiainen, Juan-
koski, Miko Samuel Koljonen, Vehmer-
salmi, Aurora Anna Mari Ruhtinas, 
Kaavi, Jesse Janne Joonatan Räsänen, 
Riistavesi.

REMONTTITYÖT
Ammattitaidolla jo vuosien 

kokemuksella.
Kotitalousvähennys 60 %.

PREMCON
Remonttipalvelu Oy
P. 040 362 7372

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

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

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

ajoissa kultainen nimipainatus kanteen.

Suomen Pipliaseura       • saatavana kirjakaupoista • 

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

Lahjaksi Piplia

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

NAHKAKANTINEN RAAMATTU JA VIRSIKIRJA

Lahjaksi PipliaLahjaksi PipliaLahjaksi PipliaLahjaksi Piplia

PIPLIA LAPSILLE  –ÄÄNIKIRJA

• HAUTAKIVET
• KAIVERRUKSET

• KULTAUKSET
ENTISÖINTITYÖT

• KIVILYHDYT

Sari Kämäräinen 
Jääskelänkatu 1

70780 Kuopio 
puh. 050 575 0004

www.kivipajasarik.fi

Pohjois-Savon Kansanlähetys

Sairaalakatu 11 KUOPIO
• Kristilliset kirjat, kortit,
   cd:t ja adressit edullisesti
• Myös lastenkirjoja
• Tilauspalvelu tarvittaessa

Asianajotoimisto

J.S KETTUNEN
asianajaja, varatuomari

Kuiluntie 3 B, 71800 Siilinjärvi
Puh. 5800 140, fax 5800 144

0400-573 469
jouni@jskettunen.fi 
www.jskettunen.fi 

• riita- ja rikosasiat
• testamentit
• perunkirjoitukset ja

perinnönjaot
• avioerot, ositukset
• perintä ym.

- erikoishammas-
teknikon palvelut

- hammaslaboratorio-
palvelut

Käsityökatu 18 A 
70100 KUOPIO

puh. 017-262 6990

Hinnat alk.
1299,- + tk.

Maxi

www.kymco.fi

Takuu 2 vuotta.

Liikkumisen
VAPAUS!

p. 050 539 0100

• Matot
• vuodevaatteet • ym.

Itkonniemenkatu 27, 70500 Kuopio
Puh. (017) 263 3128 Kotitalousvähennys 60% 

Koulutus Ordén Ky 

Tietokoneapu 
040 5844 045  

www.orden.fi 

Uudistettu Kirkko ja koti 
-lehti ilmestyy 1.6.

Ilmoitusvaraukset Kotimaa-yhtiöt
Vappu Kuusiniemi p. 014 619 824

Haluan vuokrata 
1.6.-31.8. mökin 30 km:n  

säteellä Kuopiosta.
Tarja Säynevirta p. 050 569 9027

Hinta 194 euroa, josta
Kela-korvaus n. 80 euroa
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P y h ä P u u h a  

s e u r a k u n n i s s a  t a p a h t u u  1 8 . 5 . – 1 . 6 . 1 1
kUollEET
Eedit Ester Smolander 85 v, Tuusniemi, 
Laina Kyllikki Savolainen 82 v, Kaavi, 
Matti August Hartikainen 82 v, Vehmer-
salmi, Jorma Uolevi Pekkarinen 66 v, 
Vehmersalmi, Martti Kalevi Savolainen 
65 v, Tuusniemi, Sulo Sakari Pääkkönen 
55 v, Säyneinen, Erkki Olavi Asikainen 
72 v, Juankoski, Maire Elisabet Kreku 86 
v, Vehmersalmi.

S i i l i n j ä r v i

kirkko, Haarahongantie 4
Urkutyöpajan soittajat esiintyvät 
to 19.5. klo 19. Musiikkiopiston ja 
seurakunnan yhteistyön tuloksia 
kuultavana.
Kirkkoherra Markku Kettusen lähtöju-
malanpalvelus su 22.5. klo 10. Saarnaa 
Markku Kettunen, liturgi Yrjö Jokiranta, 
kanttori Airi Heiskanen. Musiikillisina 
avustajina Kettusen perheen jäsenet Min-
na, alttoviulu, Jukka, laulu, Hanne, viulu, 
säestäjänään Liisa Kettunen.  Ohjelmalli-
set kirkkokahvit seurakuntatalossa.
Messu, päiväkerhotyön päätöskirkko 
su 29.5. klo 10. Matti Hoffrén, Tapio Le-
pola ja Marjaana Kaisto.

SEUrAkUNTATAlo
Askartelupiiri ke 18.5. klo 9 lähetyskel-
larissa.
Kukkapistokkaiden myynti lähetys-
työn hyväksi la 21.5. klo 9-15 seurakun-
tatalon pihassa.
Makkaranpaistoa ja mehua kesäis-
ten virsien ja laulujen lomassa to 
26.5. klo 18 lähetystyön hyväksi. 
Perjantaikahvila pe 27.5. klo 18-22.

vUorElAN kirkko
Messu, päiväkerhotyön päätöskirkko 
su 29.5. klo 13. Matti Hoffrén, Tapio Le-
pola ja Marjaana Kaisto.

MUUTA
Hartaus ke 18.5. klo 14 Akuliinassa. Sir-
pa Ylikotila ja Vesa Kajava.
Pyhäkoulu su 22.5. klo 12 Kumpusen 
koululla.
Kevätretki Valamoon ke 25.5. Lähtö 
Siilinjärven seurakuntatalon parkkipai-
kalta klo 8 ja paluu n. klo 16. Retki sisäl-
tää opastetun kierroksen luostarissa, 
ruokailun seisovasta pöydästä sekä os-
tomahdollisuuden luostarin kaupasta. 
Retken hinta on 25 €. Sitovat ilmoittau-
tumiset 20.5. mennessä kirkkoherranvi-
rastoon p. 017 2884600. Mukana Sirpa 
Ylikotila ja Mervi Rainio. Paikat täyte-
tään ilmoittautumisjärjestyksessä.
Retki Lemi-Lappeenranta-Imatra-Kot-
ka-Kouvola-Verla 9.-11.8. Hinta 250 €. 
Tarkemmat tiedot ja ilm. 3.6. mennessä 
Eija Laitanen p. 044 728 4642 tai Erja 
Valkonen p. 044 728 4644.

kASTETTU
Annika Helena Rihti, Kiira-Maria Helmii-
na Miettinen, Anton Hugo Kristian Möl-
känen, Teresa Anna Emilia Pitkänen, 
Miklas Matias Hentilä, Emma Isabella 
Anastasia Turunen, Jassa Villina Risto, 
Sisu Olavi Aleksanteri Jokilinna, Niilo 
Elmeri Kautonen, Olga Alina Väänänen

kUollEET 
Pentti Kaikkonen 79 v, Bertta Annikki 
Hujanen 87 v, Kalle Antero Lappalainen 
79 v, Veikko Mykkänen 74 v, Kirsti An-
nikki Hänninen 89 v.

Diakoniakeskus

Suokatu 31 
p. 040 4848 464

Työntekijöiden asiakasvastaanotto 
ilman ajan varausta ma, ke ja pe klo 10-
12.  Vammaistyöntekijän asiakasvas-
taanotto ilman ajan varausta ma ja ke 
klo 10-12.  
Kierrätysmyyntipiste avoinna ma, ke 
ja pe klo 10-12.
Hartaus ma, ke ja pe klo 9.50. 
Hyväntuulenpiiri ti 24.5. klo 12. 
Hyväntuulenpiirin saunaretki. 
Ilmoittautuminen etukäteen. 

opiske l i jat  ja 
nuor et  a ikuiset

Perjantaimessu Tuomiokirkossa 
pe 20.5. klo 19. 

kANSANläHETykSEN  
opiSkEliJAToiMiNTA   
Sairaalakatu 11
www.kolmekohtaamista.com
keskiviikkoisin klo 18

opiSkEliJA JA  
koUlUlAiSläHETyS 
Sairaalakatu 11
www.opko.fi/kuopio
Opiskelijaillat la klo 19. 

perheasiain  
neuvottelukeskus

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

palveleva puhelin

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

J ä r j e s t ö t

NNky Myllykatu 5 
p. 017 2614 500, toimisto@knnky.fi
www.ywca.fi/paikallisyhdistykset 
Bussiretki Rautavaaran Wanhaan Roi-
nilaan ja Nilsiän narkomaanikodille la 
21.5. Lähtö Maljalahdenkad. klo 9. Pikai-
sia kyselyjä vielä p. 017 2611641. 
Kevätjuhla su 22.5. klo 14. Lauluryh-
män kokoamaa ohjelmaa, kahvi.
Yhteiskristillinen rukousilta myös ke-
sätiistaisin klo 18.
Piirit ja perhekahvila ovat loppuneet 
tältä keväältä. Siunattua kesää kaikille!

poHJoiS-SAvoN  
Ev.lUT. kANSANläHETyS 
Sairaalakatu 11. 
p. 017 262 2082, www.p-savonkl.sekl.fi
ja www.tarjolla.net
Kristillinen kirjapalvelu ark. klo. 11-15.

Miesten aamupiiri ma klo 6, 
aamurukoushetki klo 7 ja 8, äiti-
lapsipiiri klo 9.30. Raamattupiiri ti 
klo 16 parillisilla viikoilla, Rukoushetki 
ti klo 18 parittomilla viikoilla. 
Päivähartaus ja kahvihetki ke 
klo 12, nuorten aikuisten Kolme 
Kohtaamista klo 18. Nuorten Nuotta-
ilta to klo 18.30. OPKOn opiskelijailta 
la klo 19.
Kohtaamisia Sanan ja rukouksen il-
lassa to 19.5. klo 18.30 Puijon kirkossa. 
”Kuulkaa, mitä Jumala on minulle teh-
nyt!”.
Radio Dei: P-SKL:n ohjelma pe 20.5. 
klo 19 ”Kohtaamispaikkana Jumalan 
Sana”.
Kohtaamispaikkana Lähetyskoti su 
22.5. klo 16. ”Jumalalla on meille paljon 
annettavaa”, opetus Vilho Harvala.
Päivähartaus Lähetyskodissa ma 
23.5. klo 13, Vilho Harvala.
Päivähartaus Lähetyskodissa ke 25.5. 
klo 12, Vilho Harvala. Kahvitarjoilu.
Kohtaamispaikkana Lähetyskoti su 
29.5. klo 16. ”Valmiina palvelemaan”, 
opetus Jouko Kauhanen.
Juankoski: Kohtaamispaikka ke 25.5. 
klo 18.30 srk-talossa. Veijo Olli.
Kaavi: Kohtaamispaikan kevätjuhla 
to 26.5. klo 18.30 Kaartotien kerhohuo-
neessa.
Matka Kansanlähetyspäiville Seinä-
joelle pe-su 1-3.7.2011. Yhteinen linja-
autokuljetus, majoitustilaa varattu. 
Tied. ja ilm. Jussi Kantele, p. 017-262 
2082.

kANSAN rAAMATTUSEUrA 
SANAN kUlMA 
Tulliportinkatu 22 
p. 0207 681 660
www.sana.fi/kuopio, 
krs-kuopio@sana.fi
Varjoista vapauteen –viikonloppu 
Tervonsalmessa Tervossa 27.-29.5. Mu-
kana Krito-ohjaajat Eeva Mutanen, Aino 
Partanen ja Anja Komulainen. Tied. ja 
ilm. Tervonsalmeen p. 017-387 2185 tai 
044 3846 134.
Rukouspiiri ma klo 17.30-19. 30.5. saak-
ka.
Muut pienryhmät ovat jo kesätauolla.
Rukouspäivystys pe klo 13-16.

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

kUopioN yMpäriSTöN  
rAUHANyHDiSTyS 
Ahmatie 22
Seuroja voi kuunnella osoitteessa 
www.kuopionrauhanyhdistys.net
Lauluseurat ke 18.5. klo 19.
Kevätseurat 21.-22.5.
Messu Tuomiokirkossa la 21.5. klo 18, 
kahvit rauhanyhdistyksellä klo 19.30, 
puheenvuoro ”Jumala näkee sydä-
meen” klo 20.
Jumalanpalvelus Kallaveden kirkossa 
su 22.5. klo 10, ruokailu rauhanyhdis-
tyksellä klo 11.30, seurat klo 12.30, klo 
15, klo 17.
Lauluseurat ke 25.5. klo 19.
Seurat Vehmersalmen palvelukeskus 
to 26.5. klo 13.30. 
 Seurat la 28.5. klo 19.
Seurat su 29.5. klo 18.
Perhekerhon kevätretki ti 31.5. klo 
9.30.
Lauluseurat ke 1.6. klo 19.

HEräTTäJäyHDiSTyS 
kuninkaankatu 22 
Avoinna ke klo 10-13, virsituokio 
klo 11-12.
Retki Aholansaaripäivään sunnuntai-
na 29.5. Lähtö linja-autolla klo 7.30 Mal-
jalahdenkadulta Kaupungintalon takaa 
ja Puijon kirkolta klo 7.40. Paluu iltapäi-
vällä seurojen jälkeen. 

läHETySkAUppA vAkkA 
kuninkaankatu 22
Avoinna ti-pe klo 11-15, la klo 11-14. 
P. 017 2622 322, p. 040 4514 135. www.
kuopionseurakunnat.fi/lahetyskauppa-
vakka

AHolANSAAri 
Isoskoulutuksen viimeistelyleiri 20.-
22.5. Tulevan kesän rippileirien ja teltta-
leirin isoset kokoontuvat Aholansaa-
reen.
Kevättalkooviikko 23.-27.5.
Aholansaaren ystävien kevätpäivät 
27.-29.5. Ohjelmassa  la: klo 10.15 Aho-
lansaaren nykypäivä , Kari Ikonen, klo 

14.30 Ihmisen pyhyys – ihmisyyden 
syvä mysteeri, vs. toiminnajohtaja, pas-
tori Kalle Hiltunen. Ohjelmassa su: 
klo 10.00 messu Nilsiän kirkossa, mes-
sun jälkeen lounas ja seurat Aholansaa-
ressa klo 13.30
Tiedustelut ja ilmoittautumiset puh. 
050 4641 000, www.aholansaari.fi, aho-
lansaari@aholansaari.fi

Lue Raamatusta katkelma Joh. 17: 6 - 10 ja väritä kuvan numeroidut alueen 
ohjeen mukaisesti:
1. valitsemasi sävy iholle
2. vaaleanruskea
3. tummanruskea
4. musta
5. sininen
6. keltainen
7. punainen

Pyhä Puuha -palstan laati Paula Remes.

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

MUISTA
LAHJA-
KORTIT!

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

KIPU-HOITO
Aino Pusa

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

Perunkirjoitukset
Luotettavasti – asiakasystävällisin hinnoin

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

PERUNKIRJOITUKSET
testamentit - kauppakirjat ym. asiakirjat ammattitaidolla

Herastuomari Leila M. Tuomainen
Koljonniemenkatu 2, 2. krs, p. 044 211 9876
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m u i s t i o
AA-ryhmä, Hatsalankatu 37, p. 2622 
621 savuttomat palaverit arkisin klo 
11 ja 19, su klo 9 ja 19. 
AA- ryhmä Kotipolku 7, Siilinjärvi. 
Savuttomat palaverit to klo 19, la klo 
9 ja su klo 18. 
AAL-ryhmä alkoholistisessa tai toimi-
mattomassa perheessä kasvaneille 
aikuisille torstaisin klo 18-20 Propellis-
sa, Minna Canthinkatu 4 C 3. krs. Sata-
makadun puolelta, p. 050 9294 548 
ma ja ti klo 18-20. http://www.aal.fi
Aamun sana ja rukous yhteiskristil-
linen hetki perjantaisin klo 8 Eelim –
temppelissä, Vuorikatu 29.
Al-Anon ryhmät alkoholiongelmais-
ten läheisille, Hatsalankatu 37 su klo 
19, p. 040 5579 470 sekä Kotipolku 7, 
Siilinjärvi ke klo 19, p. 050 3988 883.
Esikoislestadiolaisten seurat su 
29.5. klo 13 Kettulan seurakuntako-
dissa Jäniksenpolku 2. 
Imetystukiryhmä parillisten viikko-
jen maanantaisin Maljapuron päivä-
kodissa klo 18-19.30. Kaikille avoimes-
ta ryhmästä lisätietoja, p. 040 7283 
654 tai www.kuopionimetystukiryh-
ma.fi 
Irti huumeista puhelinpäivystys ma-
pe klo 18-21, p. 0203 -22388. Läheis-
ryhmät, p. 040 8459 052. 
Katiska, Särkiniemen asukastupa, 
Rimpitie 2 avoinna arkisin klo 9-16, p. 
017 2822 239. www.sarkiniemi.toimi-
kunnat.net
Kirkon Ulkomaanavun tuotteita 
myytävänä arkisin tilaisuuksien aika-
na Keskusseurakuntatalon aulassa, 
Suokatu 22.
Kompassi, Kuopion Setlementti Pui-
jolan Monikulttuurikeskus, Myllykatu 
1-3. Avoinna ma, ke, to, pe klo 8.30-
15.30 ja ti klo 8.30-17. Ilmaiset suo-
men kielen kurssit ma klo 9-12, ti klo 
17-18.30 ja to klo 10-12. www.puijola.
net/kompassi
Kotikulma, kohtaamispaikka avoin-
na ark. klo 8.30 -15. Kuopion Setle-
mentti Puijola ry, Jalkasenkatu 7, p. 
050 3727 900.
 Kriisikeskuksessa kriisipäivystys 
joka päivä klo 14 -21, p. 017 2627 738 
ja 2627 733. Ajanvaraus ma - pe klo 
8-21.
Kuopion A-Kilta, Mäkikatu 11, käynti 
päihdeosaston rak. päädystä. Avoi-

met vertaistuki-/keskusteluryhmät 
päihteettömyyden tukemiseksi ma, 
ti, ja to klo 18, p. 045 1134 245 ryh-
mäiltoina. www.kuopionakilta.fi
Kuopion Kristilliset Eläkeläiset, 
Retki Wanhaan Roinilaan Rautavaa-
ralle ja Lehtomäen kotiin Nilsiään la 
21.5. Tied. 040-7377860 tai 050-
5997011.
Kuopion mielenterveystuki ry Kol-
jonniemenkatu 2 II krs. P. 017 2618 
828,  040 7331 713, 0400 889 827.
Kuopion Työttömät ry. Suokatu 18. 
Avoinna ma-pe 8-15, p. 050 4400 900. 
www-kuty.fi.
Länsi-Puijon asukastupa avoinna 
ma - pe klo 9-16. Ruokapäivät ti, ke, to 
ja pe  klo 11-13.
Nimettömät narkomaanit su klo 16 
Vinkkelissä, Kauppakatu 46.
NMKY, Kauppakatu 40-42. Elämän-
katsomuspiiri tiistaisin klo 9. Miesten 
raamattupiiri parillisen viikon ti klo 
18.
NNKY:n Itu -puhelinpäivystys ja 
tukipalvelu yllätysraskaustilanteissa 
ja abortin jälkeen ilmenneissä krii-
seissä ma-pe klo 17-21, p. 044 5766 
670. www.ituprojekti.net  
Narsistien uhrien  vertaistukiryh-
mä ma klo 18 Majakassa, Minna Cant-
hinkatu 4 C 3 krs. Satamakadun puo-
lelta. 
Pelastusarmeija lauantaisin klo 10-
13 avoimet ovet, kahvi ym. tarjoilun 
keskustelun ja laulujen kera.
Petosen asukastupa Pyörönkaari 19, 
II. krs. Avoinna ma-pe klo 9.30-15, p. 
3644 597.
Pohjois-Savon aivohalvausyhdis-
tys. Salijumppa ti klo 14.15 ja allas-
jumppa klo 15.15 Alavan palveluta-
lossa. Suokadun palvelutalossa allas-
jumppa ke klo 17. Salijumppa Puijon-
laakson palvelutalossa to klo 13.
Portti, terveysneuvonta- ja välinei-
den vaihtopiste suonensisäisesti huu-
meita käyttäville, Vuorikatu 31-33. 
Avoin na ma ja to klo 14-16, ti klo 16-
18. Asiointi nimettömänä. 
Puijonlaakson asukastupa palvelu-
keskuksessa, Sammakkolammentie 
12. Avoinna ma-pe klo 9-15. Leivän 
jakelu ma.
Päihdeklinikka Puistokatu 14-16, II 
krs. Päivystys vastaanotto ma - pe klo 

8.30-11. Ajanvaraus alkaen klo 8, p. 
183 672. Päihdeosasto, Mäkikatu 11 
p. 183 684.
Rikosuhripäivystys käytännön neu-
voja, ohjausta ja henkistä tukea. Pal-
velupiste/Kriisikeskus, p. 2627 738. 
Auttava puhelin, p. 0203-16116, ma-ti 
klo 13-21 ja ke-pe klo 17-21. Help line, 
p. 0203-16118 ma-ke klo 15-18. Juris-
tin puhelinneuvonta ma-to klo 17-19, 
p. 023-16117.  www.riku.fi 
Sotaveteraanimuseo ja kahvila Tul-
liportinkatu 37 rakennus D. Varaukset 
ryhmille, p. 2811 130 klo 9-13 ti – to. 
Suomen mielenterveysseuran kes-
kusteluryhmä lapsena hyväksikäyt-
töä kokeneille ja heidän läheisilleen 
kuukauden 1. keskiviikkona klo 17.30 
aluetoimiston kokoustilassa, Myllyka-
tu 8 II. krs.
Turvakoti- ja lastensuojelu 24h/vrk 
p. 017 1 83 393. Perhekriisiyksikkö, 
Lastentie 1. 
Vertaisryhmä itsemurhan tehnei-
den läheisille ti 7.6. klo 18
Mielenterveysseuran koulutustilassa, 
Myllykatu 8, sisäpiha II krs. Tied. Liisa 
Paatelainen, p. 044 3313 710, Anneli 
Hartikainen, p. 040 8324 955.
Virvatuli ry:n lahjoitusruokajakelu 
Männistön koululla ti tai pe klo 10.
Yhden Vanhemman Perheiden 
Liitto ry:n eroinfo ma-to klo 10-16, 
ke klo 10-19, p. 020 7749 800.
Yksinhuoltajien Kanava ry tiistai-
iltaisin, Kotopolku 7, Siilinjärvi. Tied. 
Marjut Kankkunen, p. 040 7332 197.
KIRPPUTORIT:
Kierrätyskeskus, Telkkistentie 6. 
Avoinna ma-pe klo 8-15, p. 044 7148 
004. 
Kirpputori Toivonsäde, Asematie 
11, Siilinjärvi. Avoinna ma-pe 10-18, la 
10 -14.30, p. 044 5471 629.
Kehitysmaakauppa Elämänlanka, 
Torikatu 17. Ma-pe klo 11-17, la klo 10-
15,  p. 2614 774.                                                                                   
Pohjois-Savon Syöpäyhdistyksen 
kirpputori, Kuninkaankatu 23. 
Avoinna ma-to klo 10-16, pe klo 10-
13. Tiedustelut, p. 040 7092 430. 
Rihma, Puijonkatu 39. Avoinna ark. 
klo 10-17 ja la klo 10-15, p. 2612 004. 
Vapaaseurakunnan kirppari Ropo, 
Käsityökatu 28. Avoinna ma-pe klo 
10-17,  p. 3623 614. 

Kesäkahvila perheille
Toimintatuokiot klo 10, 11, 12 ja 13.
Ei ennakkoilmoittautumista!

• Suokatu 22, koulutussali  ma 6.6. ja  ma 13.6. klo 10–14

• Petosen seurakuntatalo, kahvio  ti 7.6. ja  ti 14.6. klo 10–14

• Lehtoniemen kerhotilat  ke 8.6. ja  ke 15.6. klo 10–14

• Alavan kirkko, seurakuntasali  to 9.6. ja  to 16.6. klo 10–14

• Kurkimäki, Kurkipirtti  pe 10.6. ja  pe 17.6. klo 10–14

• Karttulan seurakuntakoti  ma 20.6. klo 10–14

• Syvänniemen pappila  ti 21.6. klo 10–14

Lisätietoja toiminnasta:   
p. 040 4848 482  ja  040 4848 481

www.kuopionseurakunnat.fi/ 
lapsetjaperheet

Tervetuloa koko perhe!

LAPSITYÖ

Tila-Auto OyTila-Auto Oy
Kuopion

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

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

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

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

017 369 0700017 369 0700
Ahertajankatu 3, 78850 Varkaus 

p. 017 369 0700

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

• kiinteistöosakeyhtiöt • palvelutalot • veteraanitalot • senioritalot

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

se on tietenkin Isännöintipalvelu Isarvo Oy.

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

• Tarvitsemmeko avioehtosopimuksen?
• Pitäisikö testamentti päivittää?
• Miten perinnönjako hoidetaan?
• Kuka hoitaa asiani, jos en itse pysty?

Ota yhteyttä pankkimme lakipalveluihin, 
niin saat vastaukset Sinua askarruttaviin 
perheoikeudellisiin kysymyksiin. 

Kun olet OP-bonusasiakas, saat bonusta 
tavallisesta pankkiasioinnista - lainat 
mukaan lukien. Bonuksia voit käyttää myös 
lakipalveluiden palkkioiden maksamiseen.

 Varaa aika asiantunti-
 joillemme numerosta 
 010 258 8503 ja 
 tule käymään.

lakipalveluiden palkkioiden maksamiseen.

Onko perheesi 
lakiasiat 
kunnossa?

Kauniit 
kiitokset 

Kallaveden seurakunnalle 
Petosen seurakuntatalolla 
järjestetystä äitienpäivä-

juhlasta! Juhlassa oli 
salintäydeltä väkeä ja kaikki 

iloisella mielellä. 
Kaikkien puolesta kiittäen.

Alli ja Anni Heikkinen

Kaikkea maan ja
taivaan väliltä.
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Onko Kuopiossa 
ensi keväänä sirkus-
jumalanpalvelus?

Mitä yhteistä on 
kirkolla ja sir-
kuksella?

”Molemmat 
tarjoavat ihmi-

sille parastaan. Ei täytenumeroita 
vaan aina täysillä”, sanoo Sirkus 
Finlandian perustaja Kalle Järn-
ström.

Jernströmin mielestä hyvä viih-
de syntyy, kun esityksessä yhdis-
tyvät taidot ja jännitys, hauskuus, 
kauneus ja estetiikka. ”Rumilus-
viihde, esimerkiksi euroviisuvoit-
taja Lordi, ei ole minua varten.”

Kun Sirkus Finlandia tuleva-
na viikonloppuna vyöryy 50-60 
auton letkana Kuopio-hallin ken-
tälle, Järnström on kosiomielellä. 
Hän haluaa kuulostella seura-
kuntien valmiuksia sirkusjuma-
lanpalvelukselle.

Sirkuspappi järjesti 
jumalanpalveluksen
Yhteys sirkuksen ja kirkon välillä 
oli katkolla pitkään sen jälkeen 
kun rovasti Kauko Nuutinen, 
joka toimi myös Linnanmäen 
pappina, lähti eläkkeelle. Hänen 

aikanaan sirkus tarjosi lahja-
näytöksiä varattomille ja saar-
naamassa kävivät muun muassa 
piispat Aarre Lauha, Aimo T. 
Nikolainen ja Paul Verschuren.

Viime syksynä Sirkus Fin-
landian kierros päättyi Helsin-
gissä diakonian lahjanäytökseen 
ja jumalanpalvelukseen teltassa. 
Edellinen oli pidetty vuonna 1986.

”Juhlimme kirkon ja sirkuksen 
yhteistyötä ja ystävyyttä uudella 
tavalla”, sanoi Helsingin piispa 
Irja Askola saarnassaan.

Uutena sirkuspappina aloitta-
nut Kai Sadinmaa oli kehitellyt 
sirkusareenalle sopivan juhlako-
konaisuuden. Lapset lukivat Raa-
matun tekstejä, Heikki Sarman-
to ja Juhani Aaltonen soittivat ja 
Helsingin sirkuskoulun nuoret 
esittivät hyppynaruakrobatiaa.

”Kun jumalapalvelus sirkusa-
reenalla alkoi, tuli tunne, että nyt 
ollaan oikealla asialla”, pastori 
Kai Sadinmaa kuvaa.

Hän antaa pisteet Sirkus Fin-
landialle yhteistyötarjouksesta.

”Se on meille kunnia-asia. 
Ojennettuun käteen tulee tart-
tua.”

Lea Lappalainen

Ei kiitos rumilusviihteelle 

Positiivisen 
kirkon päivät
Viikonloppuna Lahdessa vietettyjen 
Kirkkopäivien kattaus oli monipuolinen. 
Kansankirkkoon mahtuu mitä erilaisimpia 
hiihtäjiä eikä tätä tosiasiaa yritetty salata.

Ajan aatteelliset tuulet saattavat olla 
kristinuskon vastaisia, mutta Kirkkopäi-
vien värikkään ohjelman perusteella lute-
rilaisen kirkon konstit viedä evankeliumia 
eteenpäin ovat monet.

Ei tämä aika ole kristinuskon sanoman 
sisäistämisen kannalta sen kummempi 
kuin mikään muukaan. Hetken aikaa 
kukin rellestää kuten parhaiten taitaa, 
mutta taas tullaan turvalleen maahan 
perusasioiden äärelle.

Kirkon sisälläkin on toisinaan luettu 
ajan merkkejä siihen malliin, että on alet-
tu uskoa hokemaa kirkon kuulumisesta 
menneeseen aikaan. Lukuisista uudis-
tuksista huolimatta on jääty toistamaan 
mantraa, jonka mukaan kirkko on aina 
pateettisesti ajastaan jäljessä. Rehellisyy-
den nimissä on muka myönnettävä, että 
melkein kaikessa on mokattu raskaasti.

Synkistelyssä on heittäydytty turhan-
kin dramaattiseksi. Itsekritiikkiä tarvi-
taan toki edelleen, luterilaisen ” jatkuvan 
uskonpuhdistuksen” hengessä. Mutta 
media ja kirkkokansa voisivat nostaa 
esiin myös ne positiiviset, ihmistä ja yh-
teiskuntaa eheyttävät asiat, joita armon 
aatokseen ja kristinuskon korkeisiin ihan-
teisiin yhtyvät kristityt yhä edistävät. On 
aika puhua positiivisen kirkon puolesta ja 
rakentaa reippaasti sellaista kansankirk-
koa, ettei tarvitse häpeillä sen tekemisiä.

Peliä ei ole suinkaan menetetty. Eipä 
ole ihmispolo tähänkään mennessä on-
nistunut pilaamaan lopullisesti kirkkoa ja 
vesittämään rakkauden sanomaa, vaikka 
kovasti ja totisesti on yritetty.

Jotenkin lannistunutta henkistä ilma-
piiriämme voisi virkistää, jos rakentavan 
kritiikin ohessa vahvistettaisiin nyt sitä 
hyvää, mihin voimme tukeutua, sen sijaan 
että osoitamme vain epäkohtia.

Positiivinen tarkoittaa sivistyssanakir-
jan mukaan seuraavaa: myönteinen, var-
ma, todellinen, nollaa suurempi… Positii-
visen kirkon rakentamisen välikappaleena 
olemisessa on projektia kerrakseen.

Kirkollisten piirien puuhastelu näyt-
tänee ikuisuusnäkökulmasta usein hu-
vittavalta ellei surkuhupaisalta. Herra 
nähköön, että ponnistelujemme tulos on 
silti tyhjää parempi.

Janne Villa

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

Zipporim-kuoro todisti,  
että juutalaisten sapatti on 
edelleen pyhä ja lepopäivä.

Kuopiolainen Anne Saari pääsi 
toteuttamaan haaveensa Is-
raelin matkasta ja Kuollessa 
meressä uimisesta huhtikuun 
lopussa. Zipporim-kuoro, jos-

sa Anne laulaa matkasi esiintymään pyhälle 
maalle. 

”Kaunis ja kukoistava luonto oli mahtava 
kokemus. Sain omin silmin nähdä paikat, olla 
keskellä pelastushistoriaa sekä myös tulevien 
Raamatun tapahtumien alueilla.”

”Ihmisten elämäntarinat sodista ja sel-
viytymisestä koskettivat. Sain selville paljon 
sellaista taustatietoa, jota mediassa harvoin 
kerrotaan.”

”Matkalla minua puhutteli myös levon ja 
hiljentymisen tarpeellisuus ihmisen elämässä. 
Ajoimme Juudean erämaan ohi, jonne Jeesus 
pakeni hälyä ja arjen hulabaloota 40 päiväksi. 
Hieno asia juutalaisessa kulttuurissa on edel-
leen sapatin vietto, joka on varattu lepoon ja 
perheen yhdessä oloon. Israelissa juutalaisilla 
alueilla shoppailuun ei tule sapattina hou-
kutusta, koska kaupat olivat kiinni eivätkä 
raha-automaatitkaan toimineet silloin”, Anne 
Saari kuvailee. 

Ilosanomaa ja säveliä
Zipporim konsertoi Maaganissa, jossa oli 
myös yhteisesiintyminen paikallisen kuoron 
kanssa. 

”Huomasimme, että ihmisille oli tärkeää, 
että tulimme Suomesta asti laulamaan heille. 
Heidän omalla kielellään, hepreaksi esitetyt 
kappaleet herkistivät monet.”

Matkalle oli tarkoitus lähteä jo viime ke-
väänä, mutta Islannin tulivuoren purkaukses-
ta johtunut tuhkapilvi esti lentämisen. 

”Vuoden aikana pystyimme opettelemaan 
ulkoa kappaleet ja olimme valmiimpia esiin-
tymään.” 

Toinen konsertti oli suomalaisten perusta-
massa  Jad Hasmonanassa. Siellä kuopiolaiset 
tapasivat myös tuttuja kasvoja.

”Arie Bar David tulee tyttärensä Naomin 

kanssa Aholansaareen israelilaisen musiikin 
leirille elokuussa”, Saari mainostaa.

Hanna Karkkonen

Zipporim on Alavan seurakunnan kuoro. He  
laulavat Alavan kirkon Tuomasmessussa sun-
nuntaina 22.5. klo 18.

Hulabaloota karkuun
Anne Saari (edessä)  
sai nähdä matkallaan 
monet Raamatun  
keskeiset paikat. 
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Kukkia ja kevätlauluja 
Lähetysaiheisia tapahtumia Siilinjärven 
seurakuntatalolla. Tuotot lähetystyölle. 
 Kukkapistokkaiden myynti lauantaina 
21.5. klo 9-15 seurakuntatalon pihassa. 
 Makkaranpaistoa ja mehua sekä ke-
säisiä virsiä ja lauluja lauletaan torstaina 
26.5. klo 18.

auta lähellä ja kaukana olevaa.

Piirros Kari Kuronen

Vanhaa kirkkopolkua vaeltaen
Perinteinen kirkkovaellus  Kaavilta Säyneiseen sunnuntaina 
29.5. Lähtö klo 12 Kirstulammelta. Reitti kulkee vanhaa 
kirkkotien polkua ja sitä taivalletaan rennosti, taukoja pitäen 
ja keväistä luontoa ihastellen.

Yhteisiä kyytejä varten kokoontuminen klo 11.30 Säyneisen 
kirkolle. Tarkempia tietoja voi kysellä Säyneisen yhdyshenki-
löltä Jaakko Harjuselta p. 040 7674341 tai Kaavin yhdyshen-
kilöltä Seppo Konoselta p. 050 5461 317. Vaelluksen jälkeen 
kokoontuminen iltakirkkoon Säyneisen kirkkoon klo 19.

Yhdessä eläen, yhdessä kulkien.

relaa vähäsen
Teemu Kallio kumartuu hellan äärelle ja sytyttää tulen. 
Pitää saada lämpöä mökkiin. Ja tiskivettä. 

Kuva Hanna Karkkonen

Teemu Kalliolla on haave: että ihmiset eivät stressaisi niin paljon. 

Teemu, 25, ja hänen vai-
monsa Silja ostivat rei-
lu vuosi sitten vanhan 
talon Kuopion Män-
nistöstä. Kuin ihmeen 

kaupalla, Teemu toteaa, löytyi kun-
nostamista kaipaava koti sekä tilava 
piha ulkorakennuksineen. 

Puusepäksi kouluttautunut mies 
nikkaroi vähitellen rakennuksia, ajan 
ja rahan mukaan. Samalla hän työstää 
loppusuoralla olevaa musiikinopetta-
jan tutkintoaan Oulun yliopistolle. 

Kastelukannu suihkuna
Nuori mies ei suostu stressaamaan 
mistään. Elämänasenne huokuu te-
kemisestä ja puheista. Jos tänään ei 
ehdi, voi aina aloittaa huomenna. 

“Tosin jos vähän stressaisi, asiat 
sujuisivat sutjakkaammin”, nauraa 
Teemu itseironisesti ja vilkaisee ym-
pärilleen. 

“Onneksi on katto pään päällä, 
ruokaa ja vettä tulee.”

Viime kesänä ei tullut lämmintä 
vettä, mutta nyt vesi, mitä tarvitaan 
sisällä haetaan vessasta, johon putket 
saatiin syksyllä. 

“Kesällä meillä oli ulkosuihku. 
Lämmitimme hellalla veden ja sitten 
toinen kaatoi pihamaalla rakenne-
tussa aitauksessa kastelukannulla si-
tä toisen niskaan”, Teemu muistelee. 

Kauppiaitten kauhu
Kallio on huolestunut ihmisten kii-
reestä. Osaammeko pysähtyä, kuun-
nella ja miettiä? Entä iloita arkielä-
män kohokohdista?

“Nykyään muodissa on down-
shifting. Mutta onko levon ottami-
nen ja oravanpyörästä hyppääminen 
oikeasti in? Ihmiset kiipeävät me-
nestyäkseen, nenä eteenpäin. Puske-
taan ja stressataan. Jossain vaiheessa 
stoppi kuitenkin tulee vastaan, niin 
yksittäisessä elämässä kuin vaikkapa 
taloudessa.”

Talouskehitys ja markkinat saa-
vat vanhankansan miehen kulmat 
kurttuun. 

“Itse en tarvitse kaikkia hilavit-
kuttimia. Tosin keräilen kyllä soit-
timia, joita on varastoitu ties minne“, 
Teemu naurahtaa. 

“Olen kauppiaitten kauhu. Kyse-

len, onko näitä tuotu paljon korjauk-
seen, kestääkö nämä, mitä palautetta 
saatu ja miten kauan takuu kestää? 
Yritän suosia sellaisia tavaroita, joita 
voi jollakin tavalla itse korjata tai 
korjauttaa.”

“Vaikka pidänkin usein kännyk-
kää mukanani, harmittaa ainainen 
tavoitettavuus. Miten mukavaa, jos 
lankapuhelin olisi seinässä. Kun olet 
kotona, vastaat siihen, jos et ole, si-
nulle voi yrittää soittaa myöhemmin”, 
Kallio tunnelmoi.

“Nyt yhteyttä pidetään faceboo-
killa ja tekstareilla. Ennen soitettiin 
lyhyesti, että voitko tulla tänne. Oli 
enemmän oikeaa yhdessäoloa.”

Kaiho vanhoista taloista
Vanhaan malliin toimii myös Kallion 
yhteydenpito Taivaan Isään. Kom-
mervenkit puuttuvat.

“Rukous Jumalan puoleen on 
luonnollista. Ja sekin, että Häneltä 
pyydetään asioita. Itsekin teen niin, 
mutta usein vain kerron, että Sinä 
tiedät, mikä on minulle parasta.”

“Kaikilla kolhuilla ja menestyk-
sillä on tarkoituksensa. Ei ole asioita, 
jotka menisivät Jumalalta ohitse. Ei 
täällä ole “onnen asioita” tai sattumia 
vaan taustalla on aina voima, joka 
vaikuttaa.” 

“Usein rukoukseni on kiitosta. 
Kiitän, että saamme asua tässä ta-
lossa, vaikka vähän paikat repsot-
taakin.”

Pienet asiat saavat hymyn huu-
lille.

“Vaikka en kaipaakaan suuria, 
niin mukava olisi joskus päästä ulko-
maille, esimerkiksi Keski-Euroop-
paan katsomaan vanhoja rakennuk-
sia.́ ”

Samalla karuja sanoja saavat ne 
henkilöt, jotka purattivat muinoin 
kauniit vanhat puurakennukset uu-
sien betonimöhkäleiden tieltä. 

“Surullisen kuuluisa Kuopio. Ei 
minua hävetä, mutta ihmettelen kyllä 
suuresti, miksi arvorakennukset piti 
työntää jyrällä pois”, Kallio tuhisee.

Kalliot eivät anna jyrän jyristä 
satavuotiaan hirsitalon ylitse. Kun-
nostaminen tehdään rakkaudella. Ja 
perinteitä kunnioittaen.

Hanna Karkkonen 


