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AJANKOHTAISTA

Rohkeasti sanottu
Lähetysjuhlat järjestetään Kuopiossa
25.–27.5.2018. Ohjelman punainen lanka
löytyy juhlien teemasta: Rakasta minua nyt.
Lähetysjuhlien tunnelmaan pääsee mukaan
jo tammikuussa Kuopion Tuomiokirkossa 22.1.2018 klo 18–19 teemalla Rohkeasti sanottu. Vieraina ovat Suomen Lähetysseuran
toiminnanjohtaja Rolf Steffansson ja Kuopion Helluntaiseurakunnan johtava pastori Heimo Enbuska. Juontajina ovat lääninrovasti Jaana Marjanen ja Lähetysseuran palvelupäällikkö Matti Huotari. Illan artistina
on Ida Elina. Kevään aikana kolme muutakin
iltaa esittelee tämän päivän lähetystyötä eri
teemojen kautta.
Miksi Lähetysjuhlat järjestetään Kuopiossa?
”On Kuopion vuoro ja meillä on hyvä kokemus juhlista kahdenkymmenen vuoden takaa. Lähetys on olennainen osa kirkon perustehtävää. On etuoikeus saada järjestää juhla,
mihin tullaan tuhansittain eri puolilta Suo-

Lähetysjuhlien
tunnuksen
”Rakasta minua
nyt” on suunnitellut
Merja Tapio.

mea”, iloitsee Jaana Marjanen, joka on myös
Suomen Lähetysseuran hallituksen jäsen.

Näkökulmaa koko maailmaan
Jaana Marjanen näkee lähetystyön erittäin
tärkeänä:
”Yhä enemmän käperrymme omaan hyvään oloomme ja siihen, että meillä on asiat
hyvin. Tarvitsemme näkökulmaa koko maailmaan. Maailma on yhteinen ja kristinuskon
sanoma on tarkoitettu kaikille ihmisille. Meidän tulee jakaa omastamme.”
”Toivon, että kuopiolaiset osallistuvat tilaisuuksiin keväällä. Ne avaavat kokonaisvaltaista lähetystyötä. Toivon myös, että saamme riittävästi talkoolaisia käytännön tehtäviin ja samalla lisättyä tietoisuutta siitä, että
tämä on kirkon ja jokaisen kristityn tehtävä.

Lähetysjuhlilla
juhlitaan myös
Lähetysseuran
kummityötä, joka täyttää 30 vuotta.
Kaksinkertaistetaan kuopiolaisten kummien määrä! ”
Lähetysjuhlien valmisteluissa tehdään yhteistyötä myös Savonia-ammattikorkeakoulun kanssa. Oppilaat suunnittelevat tuotteita, joita seurakuntien lähetyspiireissä voidaan valmistaa myytäviksi Lähetysjuhlilla.

Lähetysjuhlia vietetään perjantaina 25.5. Tuomiokirkossa,
lauantaina Kuopio-hallissa ja lähikouluissa. Lauantain messun yhteydessä
siunataan kesän isoset. Sunnuntaina
torilla on messu klo 11 ja päätöstilaisuutena klo 13–15 pidettävä Riemu-festivaali. Järjestäjinä ovat Suomen Lähetysseura, Kuopion ev.lut. seurakunnat, Siilinjärven
seurakunta ja Kuopion hiippakunta, mukana
myös Kuopion kaupunki.
Lähetysjuhlien ohjelma julkaistaan tammikuussa osoitteessa www.lahetysjuhlat.fi
IIRIS KIVIMÄKI ja KIRSI ELO

PYSÄKILLÄ

Virtuaalitodellisuus lyömä
Vuosikymmeniä teknologiana olemassa ollut virtuaalitodellisuus
on kehittynyt viime vuosina merkittävästi. Virtuaalitodellisuus
sisältää uudenlaisten mahdollisuuksien lisäksi selviä riskejä.

V

irtuaalitodellisuus jaetaan kahteen kategoriaan. Varsinaisessa VR:ssä ihminen kokee ja näkee VR-lasien ja -kuulokkeiden
tapahtumat aivan kuin olisi itse paikan päällä. Osassa VR-sovelluksista virtuaalimaailman tapahtumiin voi vaikuttaa liikeantureiden ja käsiohjaimien avulla. AR:ssä
todellisuutta ja tietokonekuvaa sekoitetaan
erillisillä AR-laseilla tai esimerkiksi kännykällä. Muun muassa suosittu Pokemon Go -peli
kuuluu AR-kategoriaan.
Peli- ja viihdeteollisuus satsaa virtuaalitodellisuuteen voimakkaasti. Sen sujuvan käytön mahdollistavien laitteiden hintojen ennakoidaan laskevan huomattavasti tulevina
vuosina.
”Kaikki merkit viittaavat siihen, että VR ja
varsinkin AR tulevat olemaan jatkossa todella iso juttu. Vuonna 2020 niiden maailmanmarkkinoiden on ennakoitu olevan 120 miljardin luokkaa. Ennusteiden laatimista vaikeuttaa lähivuosina nähtävät nopeat teknologiamuutokset. Uskon VR:n ja AR:n olevan
jatkossa jossain muodossa osa ihmisten arkielämää samalla tavalla kuin kännykät tällä
hetkellä”, Virtual Reality Finlandin hallituksen
jäsen Rami Halonen luonnehtii.

Pahoinvointia
ja tasapainohäiriöitä
VR:ää ja AR:ää on hyödynnetty muun muassa
lääkäreiden, astronauttien ja sotilaiden koulutuksessa sekä arkkitehtien koulutuksessa
ja työssä. Lapsille on opetettu esimerkiksi liikenteen vaaroja VR-ympäristössä.
”On ennakoitu, että tulevaisuudessa lukuisten alojen työtehtäviä hoidetaan AR- tai
VR-lasien avulla ja ne korvaavat näyttöpäätteitä. Vastaavasti osa nykyään puhelimella hoidettavista tehtävistä toteutetaan puheohjauksella ja silmänliikkeiden tunnistuksella.
On myös visioitu, että tulevaisuudessa ihmi-

set voivat tavata esimerkiksi kaukana asuvia
läheisiään virtuaalitodellisuudessa.”
Useimpien VR-lasien käyttöohjeissa varoitetaan liiallisesta käytöstä, koska virtuaalitodellisuus voi aiheuttaa VR-riippuvuutta
tai fyysisiä oireita, kuten pahoinvointia ja tasapainohäiriöitä. Maailmalla on käyty varsin laajaa eettistä pohdintaa virtuaalitodellisuuden lieveilmiöistä ja mahdollisista ongelmista.
Halosen mukaan VR:n ja AR:n hyvistä puolista ja suurista mahdollisuuksista huolimatta
niilläkin on valitettavasti pimeä puolensa.
”Itselläni ehkä suurin pelko on se, että VR
voi viedä huonolla tapaa todellisuuden tajun.
Esimerkiksi jo nyt nenä monitorissa kiinni istuvat lapset ja nuoret voivat vieraantua arjesta ja todellisuudesta VR:n myötä entistä vahvemmin. Virtuaalitodellisuudesta on hyvä
käydä eettistä keskustelua.”

Piispa kaipaa laajaa
eettistä keskustelua
”Virtuaalitodellisuuteen liittyy paljon myönteisiä mahdollisuuksia, mutta myös riskejä.
Olennaista on, miten sitä käytetään”, sanoo
Mikkelin piispa Seppo Häkkinen, joka toimii
Kirkon kasvatuksen ja perheasioiden neuvottelukunnan puheenjohtajana.
Piispa kertoo saksalaisen neurotieteilijän
Thomas K. Metzingerin sanoneen, että virtuaalitodellisuus voi olla eettinen miinakenttä.
”Hänen mukaansa kaikkia siihen liittyviä riskejä ei vielä tiedetä eikä tunnisteta riittävästi.”
Häkkisen mukaan virtuaalitodellisuuteen liittyy kysymyksiä kaikenikäisten, mutta erityisesti lasten ja nuorten kohdalla. Piispa
muistuttaa, että jo nyt vanhemmat joutuvat
säätelemään lastensa niin sanottua ruutuaikaa. Virtuaalitodellisuus on varsin uusi ilmiö,
jonka pitkäaikaisia vaikutuksia ihmismieleen
ei ole voitu tutkia.

”Tiedossa on, että virtuaalitodellisuus vaikuttaa tietokonepelejä voimakkaammin.
Vanhemmat tuskin tiedostavat siihen liittyviä uhkia. Esimerkiksi koukuttavuus ja sen aiheuttama riippuvuus tulisi ottaa vakavasti. Jo
nyt on havaittu, että VR-lasien käyttö voi aiheuttaa sivuvaikutuksia.”
Piispa toteaa, että virtuaalitodellisuudessa
toden ja epätoden välinen raja hämärtyy.
”Mitä lapsen mieleen ja kasvuun vaikuttaa se, että fantasia sekoittuu todellisuuden
kanssa? Saako virtuaalitodellisuudessa tehdä
sellaista, mitä ei voisi tehdä reaalielämässä?
Kun tosielämässä ei saa ampua ihmistä, miksi keinotodellisuudessa niin voisi tehdä? Ainakin eräät asiantuntijat ovat sitä mieltä, että tällaisissa kysymyksissä virtuaalimaailma ei
saa irtautua todellisesta maailmasta.”
Häkkinen toteaa, että virtuaalitodellisuuden myönteisiin puoliin sisältyy mahdollisuus
eettisten kysymysten uudenlaiseen käsittelyyn. Siellä pääsee esimerkiksi osallistumaan
erilaisiin konfliktitilanteisiin.
”Asian kääntöpuolena on mahdollisuus
manipulointiin ja vaikuttamiseen, on sitten
kyse kaupallisista, aatteellisista tai poliittisista toimijoista.”
Piispa muistuttaa virtuaalitodellisuuden
olevan kasvavaa bisnestä, jossa liikkuvat suuret rahat.
”Senkin vuoksi tarvitaan eettistä keskustelua paitsi keinotodellisuuden myönteisistä mahdollisuuksista myös sen ongelmista ja
mahdollisesti tarvittavista rajoituksista.”
Piispa korostaa reaalimaailman ensisijaisuutta.
”Pitkän seurakuntatyön ja kasvatustyön
kokemukseni mukaan mikään virtuaalitodellisuus ei voita sitä, kun lähdetään tyttöjen ja
poikien kanssa metsäretkelle, tehdään nuotio
ja kaivetaan puukot esiin. Elävän tulen äärellä
vuollaan pajupillit tai makkaratikut, syödään
eväitä ja jutellaan kaiken maailman asioista.”

JUHANA UNKURI

”

Tulevaisuudessa ihmiset
voivat tavata
esimerkiksi
kaukana asuvia
läheisiään
virtuaalitodellisuudessa
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KUUKAUDEN VALINNAT



Kirkon mediasäätiö on myöntänyt tuotantotukea 24 hankkeelle yhteensä 139 000 euroa. Suurimmat tuet 20 000 euroa saivat Kari Hotakaisen käsikirjoittama elokuva Ihmisen osa ja Einari
Paakkasen ohjaama dokumentti Murtomaa.




Kauneimpia joululauluja laulettiin nyt
45. kertaa.

Kuopiossa jaettiin 4000 piparia eli 2000 pussia Vantaalta seitsemän vuotta sitten alkunsa
saanut seurakuntien tapahtuma on laajentunut
pääkaupunkiseudun lisäksi monille muille paikkakunnille. Jaossa oli 67 000 pussia, joissa oli yhteensä 134 000 piparkakkua.

PÄÄKIRJOITUS

”

Haluatko olla
hyväntekijä?

Kirkon Lukkari-verkkosivualustalle myönnettiin Saavutettavuus huomioitu -leima, jonka voi
saada, kun huomioi seniorit ja käyttäjät, joilla on näkö- tai kuulovammoja, motorisia tai kognitiivisia rajoitteita. Leima on Näkövammaisten liiton, Eficoden ja Yleisradion yhteistyössä kehittämä kriteeristö ja
saavutettavuuden arviointimalli verkkosivustoille. Lukkari-alustalle on tehty kirkon evl.fi-verkkosivusto ja 151
seurakunnan verkkosivustot. Tunnustus koskee teknistä
saavutettavuutta.

O

sallistuin viime viikolla Kauneimmat joululaulut -tilaisuuteen. Kirkko oli aivan
täynnä. Tilaisuuden päätti virsi Maa on
niin kaunis. Tänäkin vuonna myös joulukirkot kutsuivat ihmisiä hiljentymään.
Toivon, että tämä näkymä säilyisi myös tulevaisuudessa.

”
”

Kotimaa-säätiön ensimmäinen Uskontojournalismi-palkinto annettiin Horisontti-ohjelman tekijöille Anna Patroselle, Samuli Suonpäälle ja
Ville Talolalle. Esillä ovat olleet mm. muiden uskontojen, etiikan ja elämänkatsomuksen kysymykset. Horisontti-ohjelma kuullaan Yle Radio 1:n kanavalla sunnuntaisin klo 12.15 ja sillä on viikoittain noin 83 000 kuulijaa.

Itsenäisyyspäivän jälkeen Kuopion torin alla Apajassa
siunattiin ja sinetöitiin aikakapseli. Se sisältää nykypäivän esineitä ja dokumentteja. Kuopion piispa Jari Jolkkonen ja arkkipiispa Leo siunasivat nykyajan muistot.
Jolkkonen totesi tilaisuudessa luterilaisuudesta:
”Meillä on hieno, arvokas perintö, josta kannattaa olla
ylpeä ja jota kannattaisi myös puolustaa. Kyse on pohjoismaisesta identiteetistä, joten omaan asiaan pitäisi
jaksaa uskoa.”

Siilinjärven kirkkoherraksi valittiin Olli Kortelainen. Hän aloittaa virassaan ensi kesäkuussa. Valinta ehdokkaiden Arja Huuskosen ja Olli Kortelaisen välillä tehtiin suljetulla lippuäänestyksellä sen
jälkeen, kun valtuutettu Päivi Heikkinen esitti kirkkoherraksi Olli Kortelaista ja valtuutettu Jukka Markkanen esitti kirkkoherraksi Arja Huuskosta. Äänestyksessä
Arja Huuskonen sai 12 ääntä ja Olli Kortelainen 15 ääntä.
Vaalissa annettiin yhteensä 27 ääntä.

Helsingin Sanomissa oli sunnuntaina 18.12. artikkeli.
Siinä kerrottiin: ”Kristinusko hiipuu Euroopassa, mutta
kasvaa voimalla Afrikassa. Erityisen voimalla leviävät helluntailais-karismaattiset herätysliikkeet. Silti
kristinusko voi menettää suurimman uskonnon aseman. Muslimien määrä kasvaa nopeammin, ja nykyisten
ennusteiden mukaan ohittaa kristittyjen määrän noin
vuonna 2070.”

ssä itseään läpi
RAMI HALOSEN KUVA-ARKISTO

Vieko virtuaalimaailma lapsilta
todellisuuden
tajun, kysyy VRlaseilla kuvassa
varustautunut
Rami Halonen.

Yli 70 prosenttia suomalaisista kuuluu evankelis-luterilaiseen kirkkoon.
Suurin osa jäsenistä ei osallistu aktiivisesti kirkon
toimintaan. Enemmistö arvostaa kuitenkin suuresti kirkon tekemää hyvää työtä. Kirkon jäsen onkin todellinen
hyväntekijä.

”

Kun tarkastellaan nettokustannuksia työaloittain,
käytetään Kuopiossa eniten
veroeuroja nuorisotyöhön.
Jumalanpalveluselämä ja
kirkolliset toimitukset muodostavat toiseksi suurimman osuuden. Kolmannen
sijan jakavat yhtä suurin
osuuksin lapsityö ja diakonia.
Kirkollisveroeuroilla varmistetaan myös perheneuvonnan, sairaalasielunhoidon ja kirkon keskusteluavun
työn jatkuvuus.
Kirkko haluaa jatkossakin tehdä hyvää työtä ja olla
mukana ihmisen elämän käännekohdissa.
Siunausta vuodelle 2018.

Kirkon työtä
arvostetaan

Me rukoilemme sinua, Jumalan Poika ainoa: Myös kristikuntaa, työtä sen suojele halki aikojen. Virsi 36:3.

MINNA SIIKANIVA
minna.siikaniva@evl.ﬁ
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KOLUMNI

Yhdessä Suomi100

I

deoin ja toteutin Suomi100 juhlavuoden
projekteja YHDESSÄ työryhmien kanssa.
Viisi hyväksyttiin, neljä sai rahoitusta ja
toteutui, kolme raportoitiin valtioneuvostoon. Neljäs nousee nyt Viitasaaren
Metsätyömuseoon: ITE-kulttuurihuussi retkipaikalle. Siinä yhdistyy suomalainen ekologia,
retkeilyverkosto ja ITE-taide sekä verkostogalleria. Idea syntyi ystäväni Timon mökiltä Kivijärven Pyssysaaressa: suositun hiekkarantalaguuni-saarella ei ollut huussia.
Eka hanke oli suurin ja hulluin, ideariihessä
suunniteltu tukkilautta. Väinön Hirvi kantaisi
alueellista kulttuuria, rakennettaisiin yhteistyössä ja sisältöä tuotettaisiin tapahtumien ja
yhteisöjen kanssa juhlistaen satavuotiasta järvellä ja rannoilla. Ei saatu tukkeja, oli jonkinlainen rakennuspaikka, ei rahaa.
Toinen hanke kiersi puoli vuotta kuopiolaisia
hoitokoteja vieden luontoelämyksen niille, jotka
eivät enää pääse luontoon. Oli suuria vastoinkäymisiä, niistäkin selvittiin yhdessä! Elämys näkyi
palvelukotien asukkaiden silmistä ja henkilökunta kiitti. Työryhmän etäkuopiolainen Bertil raatoi tietokoneohjatun multimediateoksen
koodin korjaamisessa. Nyt Pönttö kiertää Klyy:n
apurahalla kouluja, ja se pääsee KYSillekin.

”

Kolmas ja neljäs sikisivät keväällä 2016
käydessäni äidin
luona KYS:ssä ukulelen kanssa, kun yhteislaulu huoneessa ei
onnistunut. Rimputtelin huvikseni käytävillä ja hämmästyin ihmisten hymyjä.
Syntyi ajatus konserteista KYS:in autioihin
aulatiloihin. Syntyi myös ajatus Ukulelelähettiläistä, missä eläkkeelle jäänyt voisi oppia uutta ja
ilahtua sekä jakaa iloa niille, jotka eivät häpeän,
vamman, sairauden tai muun syyn takia pääse
elävän musiikin äärelle. Apuun tulivat PS-Muisti
ry ja Kansalaisopiston Seniorit VV-hanke sekä
monta ukettajaa. Kurssi jatkuu keväällä!

Kiitos Luoja
ihmisistä ja
intuitiosta

Kirjoituksen tarkoitus ei ole – onpas – RÖYHISTÄÄ RINTAA YHTEISTYÖLLE! Yksin en
ideoideni olisi selvinnyt. Tekemiseen tarvitaan
yhteistyötä, verkostoja, siltojen rakentamista,
pettymyksien jälkeen puhumista, valittamista,
elämännälkää ja luovuudeksikin kutsuttua hulluutta, jolla tätä maata moni meistä rakentaa
piilossa julkisuuden valokeiloista. Hatunnosto
hoitajille, jotka sietivät Pöntön pystyttämistä
arkikiireidensä keskelle. Kiitos hädässä auttaneille ystäville. Kiitos yhteistyökumppaneille ja
harmaille eminensseille, jotka loivat mahdollisuuksia, avasivat tietä ja vinkkasivat rahoituksista. Kiitos YHDESSÄ Suomi100, eteenpäin
toinen satanen! Kiitos Luoja ihmisistä ja intuitiosta – innostuksesta ja uusista avauksista! Luomistyösi jatkuu…

JUUSO HAPPONEN

Yhdessä
marssien
ja laulaen
Kuopion seudulla on tarjolla yli 20 tapahtumaa tarjolla ekumeenisella rukousviikolla. Tapahtuman aineistoa on
valmisteltu tänä vuonna Karibian alueella.

K

ristittyjen ykseyden viikkoa eli
ekumeenista rukousviikkoa vietetään 18.-25.1.2018.
Juutalais-kristillisessä perinteessä
Jumalan toimintaa kuvataan symbolisesti puhumalla
hänen kädestään. Jumalan käsi on ennen kaikkea luomisen ja siunaamisen
väline ja merkki.
Vuoden 2018 kristittyjen ykseyden
eli ekumeenisen rukousviikon aineisto on laadittu Karibian alueella. Karibian alueen kristityt ovat kokeneet Herran käden voimallisuuden erityisesti siinä, miten alueen kansat ovat saaneet
vapautua orjuudesta. Nykypäivä on kuitenkin tuonut uusia nykyajan orjuuden
muotoja, joiden kitkemiseksi ja kansojen auttamiseksi Karibian kirkot toimivat aktiivisesti.
Rukous ykseyden puolesta on voimakkaimmillaan rukousviikon aikana,
mutta sen täytyy lähteä myös virtaa-

maan arkielämään. Kristittyjen ykseys
ei voi olla pelkästään inhimillisten ponnistusten hedelmää, vaan se on aina Pyhän Hengen työtä. ”Emme voi tuottaa tai järjestää sitä. Voimme lähteä liikkeelle ja luottaa siihen, että Pyhä Henki näyttää vaelluksellemme suunnan ja
vie meidät perille ykseyteen Kristuksessa ja toinen toistemme kanssa”, kirjoitetaan ekumenia.fi –sivustolla ekumenian
periaatteista.

Tutkimusretki
Vuosittain tammikuussa vietettävän
kristittyjen ykseyden eli ekumeenisen
rukousviikon Kuopion hallituksen valmistelemat tapahtumat hyväksytään
perinteisesti marraskuussa pidettävässä Kuopion kristillisten seurakuntien
yhteistyöelimen kokouksessa, joka tänä vuonna pidettiin ortodoksisessa kirkollishallituksessa. Kokoukseen osallistuivat eri kirkkojen seurakuntien edustajien lisäksi myös arkkipiispa Leo ja
piispa Jari Jolkkonen. He ovat myös

”

Pyhä Henki vie
meidät perille
ykseyteen
Kristuksessa ja
toinen toistemme
kanssa

TIESITKÖ?

Veroeuroilla tuetaan tulevaisuuden toivoja

S

iilinjärven väestö on varsin
nuorta: joka viides siilinjärveläinen on alle 15-vuotias. Tämä heijastuu myös seurakunnan kirkollisveroeurojen käyttöön.
”Ison osan seurakunnan verovaroista lohkaisevat lapsi- ja nuorisotyön palvelut. Näistä suurimpia ovat päiväkerhot ja rippikoulu”, talousjohtaja Urpo
Reponen sanoo. Siilinjärvellä kirkollisverovaroista liki puolet (45 %) eli reilut 1,9
miljoonaa euroa kohdistuu suoraan lapsi- ja nuorisotyöhön, kuten päivä-, perhe- ja iltapäiväkerhoihin, koululaisten
harrastusryhmiin ja kesäleireihin, rippikouluihin, isoskoulutukseen ja erityisnuorisotyöhön.
Perheitä kohdataan eri tavoin myös
musiikki-, diakonia- ja perhetyössä sekä
jumalanpalveluksissa ja kirkollisissa toimituksissa. Suuri osa kirkon työstä tukeekin lasten ja nuorten perheiden elämää.
Lapsi- ja nuorisotyön jälkeen eniten
(13 %) Siilinjärven kirkollisveroja käytetään jumalanpalveluksiin ja kirkollisiin
toimituksiin, siis kasteisiin, avioliittoon
vihkimisiin ja hautaan siunaamisiin, reilut 540 000 euroa.
”Meillä ei ole turhia kiinteistöjä, eivätkä kiinteistöt ole iso menoerä. Jos
kiinteistöjen kulut otettaisiin erilleen,
olisi niitä 15 prosenttia kuluistamme.

NETTOKUSTANNUKSET TYÖALOITTAIN 2018
Hallinto 1%
Hautaustoimi 6 %
Muu seurakuntatyö 6 %

Jumalanpalveluselämä,
kirkolliset toimitukset 13 %

Perhetyö ja
sairaalasielunhoito 4 %

Musiikki 4 %

Diakoniatyö 10 %

Lähetystyö ja
kansainvälinen
diakonia 6 %

Tiedotus ja
viestintä 5 %

Lapsityö 20 %

Nuorisotyö 25 %

Hautaustoimen kulummekin ovat selvästi seurakuntien keskiarvoa pienemmät”, Reponen huomauttaa.
Vuonna 2018 Siilinjärven seurakunnan nettokulut jäsentä kohti ovat 250
euroa. Verotuloja seurakunta saa 200
euroa per jäsen. Erotus katetaan muun
muassa vuokratuloilla ja puun myynnillä.
Kuvio esittää menot kustannuspaikoittain siten, että työaloille on kohdistettu myös kiinteistöjen ja hallinnon

kustannukset lukuun ottamatta kirkonkirjojenpitoa ja osakehuoneistoja. Hautatoimen kustannuksia kertyy muun
muassa hautausmaiden hoidosta, haudankaivusta ja hautausmaakiinteistöistä. Lisäksi hautaamiseen liittyviä menoja kuuluu kirkollisiin toimituksiin ja musiikkiin. Muulla seurakuntatyöllä tarkoitetaan muun muassa erilaisia aikuisille
suunnattuja tilaisuuksia ja ryhmiä.
SINI-MARJA KUUSIPALO

GRAFIIKKA: TUIJA HYTTINEN
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Tietokoneapu
Kotitalousvähennys 45%

Sähköasennus
Hannu Tuomainen
Puh. 050 553 8767
www.sahkoasennusht.fi

www.orden.fi
040 5844 045

ERIKOISHAMMASTEKNIKKO

ESA-MATTI KOPONEN
Puijonkatu 26, III kerros puh. 050 501 1110

Uudet hammasproteesit, pohjaukset ja korjaukset
LAATU- JA TYÖTAKUU

mukana paikallisen rukousviikon päätapahtumassa Kuopion Tuomiokirkossa 21.1.2018.
Kuopiossa ja Kuopion seudulla on
yli 20 erilaista ekumeenista kohtaamista. Ne ovat avoimia kaikille ”hengellisen
ja ruumiillisen tutkimusretken” toteuttamiseksi eri kirkkojen ja seurakuntien
keskuuteen.
Kuopion kristillisten seurakuntien
yhteistyöelimen muodostavat Kuopion
kaupungissa toimivien kristillisten seurakuntien edustajat. Yhteistyöelimen
tarkoituksena on muun muassa edistää kristillisten seurakuntien keskinäistä kunnioitusta ja yhteyttä, antaa tie-

toja niiden toiminnasta ja tarvittaessa
toimia seurakuntien yhdyselimenä asioissa, jotka edellyttävät kristittyjen yhteistä kannanottoa esimerkiksi yhteiskunnallisissa kysymyksissä.
Näkyvin toimintamuoto on Kuopiossa ja Kuopion seudulla vuosittain
tammikuussa järjestettävä ekumeeninen rukousviikko tapahtumineen.

Rukousviikon tapahtumista päätettiin marraskuussa ortodoksisessa
kirkollishallituksessa
seurakuntien edustajien
kesken.

ISÄ HARRI PEIPONEN
Kuopion kristillisen seurakuntien
yhteistyöelimen hallituksen pj.

MITÄ MIELESSÄ?

Oi maamme luonto

T

unnetko suokukon, tiesitkö sen uhanalaiseksi? Oi maamme luonto -näyttely Kuopion museossa esittelee, miten rikas pohjoinen luonto
on Itämeren rannikolta havumetsiin, aapasoille ja tunturiylängöille levittäytyessään.
Mikä tekee suomalaisesta luonnosta ainutlaatuisen,
amanuenssi Marko Kelo?
Lajien monimuotoisuus: Suomessa 45 000 eliölajia. Toinen erityinen piirre on vuodenaikojen vaihtelu, joka tuo mukanaan alati muuttuvan maiseman.
Mitä näyttelykävijä kohtaa?
On lajeja, jotka ovat
suurelle osalle tuttuja,
kuten kansallislintumme laulujoutsen tai kansalliseläimemme karhu ja
toisaalta lajeja, jotka
ovat uhanalaisia, kuten tunturihaukka,
suokukko tai naali. Näyttelyssä esitellään lukuisia eri
luontotyypeille ominaisia lajeja.
Osalla lajeista on myös vahva
leima kansanperinteessä tai myyttisinä olentoina, esimerkkeinä
mainittakoon karhu, palokärki
ja kuukkeli.

Millainen on Itämeren ja keskeisten järvien tilanne?

TOTEUTA
TOIVE YSTÄVÄSTÄ
Lahjoita harrastus
W W W. PA RT I O N Y S TÄ V ÄT. F I

Yhdenkään lapsen
ei kuulu jäädä yksin.
Jo 40 eurolla vuodessa
annat lapselle
mahdollisuuden kokea
seikkailuja yhdessä
kavereiden kanssa.
Oletko valmis auttamaan?

Itämerta ja järviä keskitytään esittelemään lähinnä lajien kautta. Toki lyhyesti esitellään myös Itämeren ja järvien tilannetta kuluneen sadan vuoden aikana, jolloin
ihmisen vaikutus luontoon on ollut erityisen vahva.

Tule mukaan – tukeasi tarvitaan!

Mitä ovat suomalaiset kansallislajit?

Pelastakaa Lapset ry hakee vapaaehtoistyöhön tukiperheitä ja tukihenkilöitä.

Suomen kansallislajit valittiin yleisöäänestyksillä ja asiantuntijoiden kesken. Niitä on 10, tuorein valinta on
kansallisperhosemme paatsamasinisiipi. Muut ovat
kielo, karhu, joutsen, graniitti, rauduskoivu, seitsenpistepirkko, suomenhevonen ja ahven.

Perehdytämme sinut tehtävään ja tuemme sinua toiminnassasi.

Mitkä ovat omat suosikkisi?
Kaikista Suomessa tavattavista nisäkkäistä valintani on
karhu, linnuista maakotka, kasveista kielo ja sienistä suppilovahvero.
Millaiseen ympäristönsuojeluun
näyttelyssä kehotetaan?
Elä luontoa kunnioittaen ja vastuullisesti hyödyntäen. Ihmisten kannattaisi säilyttää
suhteensa luontoon vahvana, sillä kuten eräs luonnontieteilijä sanoo: me
olemme kuitenkin vain osa luontoa.
Oi maamme luonto, suomalaisen
luonnon koko kirjo, Kuopion
museo, Kauppakatu , .. saakka,
aukiolot katso: http://kuopionmuseo.fi/info#aukioloajat
Teksti ja kuva: ULLA REMES

Seuraavat valmennukset järjestetään tammi-, helmi- ja maaliskuun aikana 2018
Vapaaehtoistyö lasten ja heidän perheittensä parissa antaa iloa ja uusia elämyksiä!
Lisätietoja Mervi Hakkarainen, puh. 050 433 0559, mervi.hakkarainen@pelastakaalapset.fi
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KUVAT: TEEMU SOINI

RISTIVETOA

Aatu Pantsu ja kummisetä Tero Vainikainen
pääsivät samaan kuvaan
KalPan Ruusteri-maskotin
kanssa.

Kummin kanssa matsiin
Kutkuttavaa jännitystä ja antoisaa yhdessäoloa. Kummeille
ja kummilapsille on tarjolla elämyksiä joukkuepelien parissa.

S

yyskuun lopulla oli Kuopion
Savon Sanomat Areenalla aivan omanlaisensa tunnelma.
Jo hyvissä ajoin ennen KuPS–
HIFK -jalkapallopelin alkua
paikalle oli saapunut poikkeuksellisen paljon porukkaa.
Eikä mitä tahansa jalkapallon ystäviä, vaan
kummeja kummilapsineen.
Tero Vainikainen tuli KuPSin peliin
yhdessä kummipoikansa Aatu Pantsun
kanssa.
”Näin mainoksen, että tällainen kummitapahtuma on tulossa ja ajattelin, että tässähän

on meille Aatun kanssa kiva yhteinen juttu”,
Vainikainen selvitti.
”Tosi mahtavaa, että jotkut ovat nähneet
vaivaa järjestääkseen vähän uudenlaista toimintaa.”
Aatu on käynyt ahkerasti KuPSin peleissä
isänsä kanssa.
”Nyt hän kuitenkin oli ilmoittanut isälleen, ettei tämän tarvitse tulla, koska tänään
vietetään nimenomaan kummin kanssa yhteistä aikaa”, Vainikainen nauroi.
Kaksikko viihtyi ennen pelin alkua seurakunnan toimintapisteellä, missä muun muassa sai testata taitojaan pallon pompottelussa

ja kuvauttaa itsensä KalPan maskotin Ruusterin kanssa.
Illan pelin suhteen Aatulla oli selvät visiot.
”KuPS voittaa 2–0.”

Uusi brändi
Illan ottelu oli osa kirkon uutta Kumminkaa.
fi -brändiä. Kyseisellä brändillä kirkko tahtoo
vahvistaa läsnäoloaan kummien ja kummilasten elämässä. Yhtenä konkreettisena esimerkkinä tästä ovat Kummipelit, joita jalkapallon lisäksi voidaan järjestää myös esimerkiksi jääkiekon, salibandyn ja koripallon
puolella.
Peleihin kutsutaan kummeja kummilapsineen muun muassa seurojen lipputarjouksilla. Seurakunnat ovat peleissä mukana järjestämässä monenlaista ohjelmaa ennen peliä ja
erätauoilla.
Kuopiossa seuraava Kummipeli järjestetään lauantaina 30.12. KalPa–Pelicans -ottelun merkeissä.

Merkittävä luottamustehtävä

Seurakunnan toimintapisteellä kävi väkeä ennen pelin alkamista.

Kummius on merkittävä luottamustehtävä. Suomessa syntyy vuosittain noin 100 000
uutta kummisuhdetta.
”Usein kummit miettivät mitä oman
kummilapsen kanssa voisi tehdä. Tähän haasteeseen seurakunnat ovat tarttuneet. Viime
vuosilta hyviä esimerkkejä Kummipelien lisäksi ovat olleet kummipäivät, kummiristeilyt ja kummileirit”, seurakuntakasvatuksen
asiantuntija Jari Pulkkinen Kirkkohallituksesta kertoo.
Kuopion seurakuntayhtymän nuorisosihteeri Hanna Kärsämä hääri seurakunnan toi-

mintapisteellä syyskuun Kummipelissä.
”Kova kuhina tässä on käynyt koko ajan.
Kuopiossa järjestetään nyt ensimmäistä kertaa Kummipeli ja jos kaikki menee hyvin, toivomme tästä pysyvää käytäntöä.”
”Haluamme tehdä positiivisessa hengessä
yhteistyötä KuPSin ja KalPan kanssa.”
Kärsämän mukaan on todella hienoa, että
kirkko voi olla erilaisin tavoin mukana tukemassa kummisuhdetta.
”Kummius on elinikäinen ihmissuhde, ja
mikä olisikaan parempi tapa vahvistaa suhdetta kuin viettää aikaa oman kummilapsensa kanssa – olipa kyse sitten minkä ikäisestä
kummilapsesta tahansa.”

HELI HARING

Kummipeli KalPa–
Pelicans la 30.12. klo 17
Niiralan Montussa

✚✚ Kummilapsi otteluun istumapaikalle
puoleen hintaan päätykatsomoissa
✚✚ Paljon yhteistä ohjelmaa kummille ja
kummilapselle.
✚✚ Rintanappien painaminen yhdessä
kummin kanssa.
✚✚ Yhteiskuva kummin ja KalPa-pelaajien
sekä KuPS-pelaajien kanssa
✚✚ Omat kuvat voi tägätä #Kumminkaa
ja samalla osallistut arvontaan.
✚✚ Mahdollisuus osallistua Kumminkaaluistelukisaan erätauolla, huom. omat
luistimet mukaan!
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Marielle ja Tony
Ilvonen vastasivat
yhdessä tangojumalanpalveluksen
musiikkitarjonnasta. Solistina toimi
Männistön kanttori
Tintti Tinkala.

Syntisten yön sävelet
Argentiinalaisen tangon tahdissa,viulun ja haitarin säestyksellä alkoi Syntisten yö.

”

M

ännistön Pyhän Johanneksen kirkossa vietetty
Syntisten yö järjestettiin
tänä vuonna toista kertaa. Kello 17 alkanut tangojumalanpalvelus noudatti sovellettua viikkomessun kaavaa, missä
jumalanpalveluksen yhteiset virret oli korvattu tutuilla tangoilla. Esitykset toteutettiin argentiinalaisen tangon hengessä viulun ja haitarin säestyksellä.
”Syntisten yö on kaikkia seurakuntalaisia varten tarkoitettu tapahtuma. Monesti ihmiset kokevat, että enhän minä voi tulla kirkkoon, koska olen siihen liian syntinen. Nimivalinnalla haluamme korostaa sitä, että me kaikki olemme syntisiä, ja että
kirkon ovet ovat avoinna meille kaikille”, sanoo Männistön seurakunnan kanttori Heikki Mononen.
Matalan kynnyksen tapahtuma keräsi
puoleensa reilut sata eri-ikäistä kuulijaa. Tunnelma oli rento ja konserttimainen. Kirkon
valkeista kiviseinistä kaikuvat sävelet ja pehmeä valaistus tekivät tilaisuudesta kokonaisvaltaisen elämyksen. Musiikki tuntui menevän ihon alle ja sai unohtamaan hetkeksi ulkona lotisevan harmaan marraskuun.

Rupiset riimit
poppia ja rokkia
Tangojumalanpalveluksen jälkeen ohjelma
jatkui yhteislaulutilaisuudella. Eppu Normaalin laulun mukaan nimetyn Rupisia riimejä -ohjelmanumeron aikana yleisö pääsi
laulamaan esilaulajien johdolla tuttuja popja rock-musiikin kappaleita. Illan aikana kuultiin niin Apulantaa, Ultra Brata kuin Juice
Leskistäkin. Moniäänisesti laulava kuoro antoi hyvän pohjan seurakuntalaisille lähteä
mukaan musiikin virtaan.
”Tapahtuman kappalevalinnat pohdiskelivat hengellisyyttä, henkisyyttä ja ihmiselämää. Tavallaan ne käsittelivät kristinuskon
arvomaailmaa, joka on kirkon toiminnassa
läsnä. Esimerkiksi Juice Leskisen tuotannossa on hyvin monimerkityksellisiä tekstejä, ja
osa hänen kappaleistaan on suorastaan hengellisiä.”

Me kaikki olemme
syntisiä ja
kirkon ovet ovat
avoinna meille
kaikille

Jokavuotiseksi
tapahtumaksi

”Kirkon ovet ovat avoinna meille
kaikille”, sanoo Männistön seurakunnan
kanttori Heikki Mononen.

Kuopiolaiset Tarja ja Keijo Savolainen
saapuivat Syntisten yöhön yhteislaulutilaisuuden houkuttelemina.

Viime vuosina kirkoissa ympäri Suomen
on järjestetty tilaisuuksia laidasta laitaan.
Herran huone ei ole enää vain messuja varten, ja se koettiin illan aikana hyväksi uudistukseksi. Esimerkiksi männistöläinen Silja
Nousiainen saapui tilaisuuteen juuri sen rentouden vuoksi:
”Perinteisesti olen tottunut kuuntelemaan
tanssimusiikkia lavoilla ja ravintoloissa. Se, että viihdemusiikki tuodaan kirkkoihmisille,
tuntuu todella hienolta.”

Tarjoilu tuli tarpeeseen, sillä osa kuulijoista tuli Männistöön Kuopion ulkopuolelta. Esimerkiksi Marjut ja Pekka Kinnunen
saapuivat Varkaudesta kuuntelemaan tangojumalanpalveluksessa esiintyneitä sukulaisiaan.
”On hyvä, että nykyään kirkoissa järjestetään monenlaista ohjelmaa, toki Raamattua kunnioittaen. Rentous houkuttelee nuoria enemmän kirkkoon. Näin se saa lisää
kiinnostavuutta, kuten esimerkiksi Yhdysvalloissa ja Ruotsissa on käynyt”, pariskunta tuumasi.
Myös Männistön seurakunnan kirkkoherra Aulikki Mäkinen piti tärkeänä rakentaa
siltaa Jumalan ja ihmisten maailmojen välille eri tavoin.
”Tänäänkin kirkossa oli heitä, jotka eivät
tänne tavallisesti tule. Pyrimme kehittämään
tapahtumaa siten, että yhä useammat ihmiset voisivat löytää sisällöstä kosketuspintaa
elämäänsä.”

Vapaus tulla ja mennä
omaan tahtiin
Syntisten yön kolmiosaiseen ohjelmaan saattoi osallistua pitkin iltaa, ja toisaalta sieltä sai
myös poistua itselle sopivana ajankohtana.
Välillä kuulijat kävivät nauttimassa suolaista
ja makeaa välipalaa kirkon aulaan pystytetystä kahvilasta parin euron omakustannehintaan. Tilaisuuden tuotto ohjattiin Kirkon ulkomaanavulle.

Tampereelta poimitusta koko kansan kirkkotapahtumasta on suunnitteilla tehdä jokavuotinen tilaisuus myös Kuopioon.
”Päätimme ottaa konseptin osaksi omaa
toimintaamme ja tehdä siitä kuopiolaisten
näköisen. Tilaisuus otettiin viime vuonna hyvin vastaan, ja nyt kuulijoita on suunnilleen
saman verran. Myös muualla Etelä-Suomessa on toteutettu jonkin verran vastaavanlaisia tangojumalanpalveluksia.”
Syntisten yö päättyi Dave Forestfieldin ja
Jarkka Rissasen kitaravetoiseen englanninkieliseen blues-gospeliin. Illan aikana matkattiin hienostuneesta tangosta rytmikkääseen pop-rock-osastoon ja lopulta rouheaan
blues-gospel-musiikkiin. Syntisten yön monipuolinen ohjelmatarjonta onnistui varmasti koskettamaan monenlaisia seurakuntalaisia, kuten Mäkinen toivoi. Ensi vuotta ajatellen rima on korkealla.
Melko varmasti sieltä löytyy taas hyvin
vaihteleva valikoima erilaista ohjelmaa, kirkon sallimissa rajoissa tietenkin.
”Jotta nämä tilaisuudet pysyvät asiallisina,
niiden sisältöjen tulee vastata kirkon opetusta ja arvomaailmaa. Niinpä tulevienkin tapahtumien ideoinnissa ratkaisee lähinnä sisältö, ei
niinkään musiikkityyli”, Mononen totesi.
Teksti ja kuvat:
MAIJU KORHONEN
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Kohtuullisuus
Jo alle kouluikäiset lapset
tietävät, mitä on inflaatio.
Viiden hienon joululahjan jälkeen
kuudes ei enää tunnu miltään.

T

avaran arvo laskee, kun sitä on
paljon. Siksi viisas pyrkii kohtuullisuuteen. Ei mitään liikaa
eikä liian vähän.
Tämä tajuttiin jo Vanhan
testamentin aikana. Sananlaskujen kirjassa pyydetään: Varjele köyhyydeltä, mutta elä tee rikkaaksikaan. Anna se mitä tarvitsen. Jos saan kovin paljon, ylpistyn, kiellän Jumalan ja kiitän vain itseäni. Jos taas
köyhdyn ylenmäärin, saatan varastaa tai muuten
syyllistyä syntiin (San. 30:8-9).

”

Kohtuus vaatii
kaverikseen
itsehillinnän

Kun maailma ei riitä
Ruoka, vaatteet ja Jumalan kunnioittaminen. Jos
nämä riittävät, ihmisestä tulee onnellinen, sanoo
apostoli Paavali (1. Tim. 6:6-10). Ruoka saa toki
olla hyvää ja vaatteet kauniita.
Ihmisessä asuu kuitenkin erikoinen ikinälkä.
Siellä missä eletään köyhissä oloissa, tyydytään
vähään. Mutta jos on mahdollista enempään, sitä myös halutaan. Ja kun on saatu lisää, halutaan
vielä lisää. Kohta maailmakaan ei riitä.
Siksi kohtuus vaatii kaverikseen itsehillinnän.
Kyvyn sanoa itselle ei. En tarvitse tuota. En ota
sitä vielä. En ota niin paljon.
Itsehillintä taas alkaa itsetuntemuksesta. Kun
tunnistan suklaanhimooni liittyvän käyttäytymisen, osaan vastustaa houkutusta. En hanki suklaata kotiin. Kaupassa suklaahyllyn kohdalla joudutan askeleita.
Välillä toki annan itselleni luvan herkkuun,
mutta teen sen tiedostaen. Esimerkiksi karkkipäivä kerran viikossa. Joskus aikuinen tarvitsee
samoja rajoja kuin lapsi.
Kun osaa kieltää itseltä asioita, on paljon tyytyväisempi siitä, mitä itsellä on. Kohtuullisuus
vapauttaa.

Elämän saranat
Kohtuullisuus kuuluu neljän kardinaalihyveen
joukkoon. Kolme muuta ovat rohkeus, oikeudenmukaisuus ja viisaus.
Kardinaalihyveet eli kirjaimellisesti ”saranahyveet” muodostavat rungon, jonka avulla voidaan
hahmottaa hyvän elämän suuntaviitat. Esimerkiksi saranan kohtuullisuus/itsehillintä varaan ripustuvat sellaiset arvot kuten nöyryys, siveys,
vaatimattomuus, säästäväisyys ja kilvoittelu.
Kristityt perivät saranahyveet antiikin filosofeilta ja lisäsivät niihin hengellistä elämää kuvaavat uskon, toivon ja rakkauden hyveet. Saranahyveitäkin täydennettiin hieman.
Syntiopin valossa nähtiin, että paha pyrkii
vaikuttamaan ihmisessä luonnollisten tarpeiden
kautta. Kohtuuttomuudessa sinänsä tarpeellisesta tulee niin tärkeää, että se orjuuttaa ihmisen. Siksi kohtuullisuutta (temperantia) täydennettiin itsehillinnän ajatuksella.

Vaikein niistä on kohtuullisuus
Inhimillinen järki tunnistaa eriasteisesti saranahyveiden arvon. Jokainen haluaa tavoitella niitä.
Suomalaisessa yhteiskunnassa kohtuullisuus

”

Itsehillintä
taas alkaa
itsetuntemuksesta

on näistä kaikkein vaikeinta. Voin toki olla henkisesti vaatimaton. En kerää kehuja ja kiitoksia.
En pröystäile sillä mitä minulla on.
Aineellisessa mielessä on kuitenkin vaikea
elää kohtuullisesti. Hyvinvointimme nimittäin
perustuu kulutuksen kasvamiseen. Jotta nykyinen elintaso säilyisi, kulutuksen on lisäännyttävä jatkuvasti. Säästämisen sijaan meidän tulee ostaa.
Siksi talouden tuntijat kehottavat meitä kuluttamaan. Tosin kehotus lausutaan usein epäsuorasti, sillä vihreitä arvojakin on kunnioitettava, ainakin muodon vuoksi.
Kohtuullisuus vaikeutuu entisestään, kun sitä katsotaan globaalista näkökulmasta.

”

Kun osaa kieltää
itseltä asioita, on
paljon tyytyväisempi siitä, mitä
itsellä on
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PIXABAY

vapauttaa

”

Vaikeutensa tähden
kohtuullisuus on
kardinaalihyveistä
kaikkein
vastakulttuurisin

Yksittäinen suomalainen kuluttaa energiaa ja
luonnonvaroja paljon enemmän kuin planeettamme asukas keskimäärin. Leikkaamme yhteisestä kakusta suuremman palan kuin on kohtuullista.
Talot täytyy tietenkin lämmittää. Silti tuntuva osa kulutustamme ei ole mitenkään välttämätöntä. Matkustamme katsomaan kivoja paikkoja ja ostamme ylellisyystavaroita.
Koko elintasomme on asetettu korkeammalle kuin mitä perusonnelliseen elämään tarvitaan.

Vastakulttuurinen hyve

Kaikki kehittyneet teollisuusvaltiot syyllistyvät
kohtuuttomuuden syntiin. Siitä on nyt seurannut ihmiskunnan suurin yhteinen ongelma, ilmastonmuutos.
Tilanne toki tiedostetaan ja ratkaisukin on
yleisperiaatteena selvä. On kulutettava vähemmän. Karkeammin sanottuna: elämän on kurjistuttava.
Käytännössä länsimaiden downshiftaaminen
on äärimmäisen vaikeaa. Miten tehdä se hallitusti ja oikeudenmukaisesti? Miten kaikki saadaan
mukaan, myös vähemmän kehittyneet maat?
Niidenkin kuuluu kuormittaa luontoa kohtuullisesti.

Vaikeutensa tähden kohtuullisuus on kardinaalihyveistä kaikkein vastakulttuurisin. Se
pyytää jotakin, mitä emme luonnostamme
tahdo. Haluamme olla viisaita, oikeudenmukaisia ja rohkeita, mutta emme luopua mukavuuksista.
Tästäkin syystä kristikunta pitää esillä paastonajan ideaa. Silloin kysellään, mitä meillä voisi olla vähemmän. Ja mistä saamme voiman vähentämiseen?
Kun ihminen hiljentyy Jumalan eteen, hän alkaa nähdä kirkkaammin. Tärkeintä ei ole se, mikä tuntuu hyvältä, vaan se, mikä on oikein ja
kohtuullista.

KARI KUULA
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SYLI auttaa syömishäiriöissä
Syömisen ongelmat eivät johdu syömisestä.
Juuret ja syyt ovat syvemmällä.

K

un ihmisellä on epämääräistä pahaa oloa ja tunnesolmuja, voi oireilu alkaa
syömisellä ja sen tarkkailulla. Syömishäiriöstä voidaan puhua, kun syöminen
tai syömättömyys nousee
elämän pääsisällöksi tavalla, joka alkaa sotkea
normaalia arkea. Elämä kiertyy oireilun ympärille ja oireet alkavat sanella valintojen tekemistä.
SYLI-keskus Kuopiossa on matalankynnyksen paikka sekä syömishäiriöön sairastuneille että läheisille.
”Perusteeksi riittää, kun kokee haasteita
omassa tai läheisen ruoka-, liikunta- tai kehosuhteessa. Diagnoosia ei tarvita, eikä lääkärin lähetettä. Yhteyttä voi ottaa sähköpostilla tai soittamalla”, koordinaattori Anni Lehtonen kertoo.
2016 Hanke-avustuksella perustettu SYLIkeskus toimii Syömishäiriöliiton alaisuudessa. Sen toimintaa ovat muun muassa avoimet kahvihetket, tuetut lounaat, teemaryhmät sekä tukitapaamiset.

”

Tärkeintä on,
että on aidosti
kiinnostunut
toisesta
ihmisenä

”Kunpa joku olisi
puuttunut tilanteeseen”
Mistä voin huomata ja epäillä, että läheiselläni on jotain pielessä?
”Kun tulee muutoksia, jotka liittyvät sosiaalisiin suhteisiin, mielialaan tai ulkoiseen
olemukseen. Kun näkee, että kaikki ei ole entisellään. Silloin huoli kannattaa ottaa tosissaan.”
”Monesti perheenjäsenet ovat liian lähellä,
joten vähän ulkopuolisempi voi nähdä muutokset paremmin. Asian esiin ottaminen koetaan usein vaikeaksi, vaikka moni sairastunut kertoo toivoneensa, että kunpa joku olisi puuttunut tilanteeseen aiemmin. Tärkeintä
on, että on aidosti kiinnostunut toisesta ihmisenä ja kysyy rohkeasti mieltään askarruttavista kysymyksistä.”
Syömishäiriöön voi sairastua kuka tahansa, niin tytöt kuin pojat, ja naiset että miehet.
”Usein se ei näy päällepäin. Sairastunut
voi olla kuka tahansa kadulla vastaan kävelevä”.
Syömishäiriön tunnetuimmat muodot
ovat anoreksia (laihuushäiriö), bulimia (ahmimishäiriö) sekä ahmintahäiriö (BED). Julkisuudessa melko usein tarkasteltu ortoreksia
(terveellisen ruuan pakkomielle) ei ole virallinen diagnoosi, vaan kuuluu epätyypillisiin
laihuushäiriöihin. Ahmintahäiriö on yleisin, ja
sitä sairastaa noin 2-3 % väestöstä. Siinä tunteita aletaan käsitellä syömisen kautta ja ahmintakohtausten aikana menetetään terve
syömisen kontrolli. Huomattavalla osalla ylipainon vuoksi terveydenhuollon palveluita käyttävällä saattaa olla ahmintatyyppistä
problematiikkaa taustalla.

Juuret voivat
olla tosi syvällä
Monet meistä ovat jossain elämänvaiheessa
kipuilleet oman kehonsa kanssa.
”Me naiset varsinkin. Tärkeää on kuitenkin
ymmärtää, että ulkomuoto ei saa määrittää
meitä ihmisinä. Yllättävää ehkä on se, että
pelkät ulkonäköpaineet ja tyytymättömyys
omaan kehoon eivät ole kuitenkaan niitä asioita, jotka laukaisevat syömishäiriön. Syyt
ovat syvemmällä.”
Sairauden laukaisijana voi toimia monenlaiset tilanteet ja stressit. Useilla on joko pieniä tai isoja traumakokemuksia elämänsä aikana. Häiriön syynä on aina vyyhti, ei ikinä
yksittäinen tekijä, painottaa Lehtonen.
”Sen haluaisin myös sanoa, että syy ei ole
vanhemmissa. Useimmat nuorten vanhem-

”Asian esiin ottaminen
koetaan usein vaikeaksi,
vaikka moni sairastunut
kertoo toivoneensa,
että kunpa joku olisi
puuttunut tilanteeseen
aiemmin”, kertoo SYLIkeskuksen koordinaattori Anni Lehtonen.

mat kokevat syyllisyyttä lapsensa sairastumisesta. Taustalla voi olla niin paljon erilaisia altistavia tekijöitä, niin persoonallisuuden piirteitä kuin elämäntapahtumiakin. Kokemukset ovat aina yksilöllisiä. Juuret voivat olla
tosi syvällä.”
Toiset pakenevat pahaa oloaan syömiseen,
toiset johonkin muuhun. Avainkysymyksiä
voisi jokaisella olla: Miten on lapsena puhuttu kehosta? Miten hyväksyn oman kehoni?
Millaisilla keinoilla puran pahaa oloani? Miten löytää oma arvo ihmisenä?
”Syömisen ongelmat eivät johdu syömisestä. Meidän tukemme lähtee muusta kuin
neuvonnasta, miten syödä.”
”Uskon, että olemme menossa asteittain
sallivampaan suuntaan. Maailmassa ja mediassa sallitaan paremmin erilaisia muotoja ja
kehoja. Tuntuu, että esimerkiksi some-maailmassa nousee esiin yhä vahvemmin oman
hyvinvoinnin kuunteleminen ja kokeminen”,
Anni Lehtonen sanoo.
Lisätietoja Kuopion SYLI-keskus ja
www.syomishairioliitto.fi

Tekstit ja kuva:
HANNA VALKONEN

Vaativa maailma
imee nuorten voimat
”Mitä sinulle kuuluu?”, kysymys pitäisi osata
ja ehtiä esittää erityisesti jokaiselle nuorelle,
Tuomiokirkkoseurakunnan nuorisopastori
Satu Karjalainen sanoo.
Hän toistaa usein haastattelussa, että
nuoret ovat nykypäivänä hyvin väsyneitä.
Jos kuulumisia kyselee, niin väsymys ja erilaiset paineet ja tavoitteet ovat vastauksissa
päällimmäisenä.
”Suorittamiskulttuuri näkyy nuorissa. Pitäisi olla hyväkuntoisen näköinen, pärjätä
koulussa ja muutenkin harrastaa ja kiirehtiä joka paikkaan. Nuorilla paha olo ja väsymys ilmenevät monin eri tavoin, yksi oire on
myös syömiseen liittyvät ongelmat.”

Arvosta katseellasi
ja sanoillasi
Karjalaisen mukaan kiltteys ja tunnollisuus
altistaa oireilulle. Vaativassa ja raadollisessa maailma pitäisi tietää ja osata kaikkea jo
nuorena.
”Erityisesti seurakunnan pitäisi olla se

paikka, jossa saa kuulla tämän: ’Sinä olet hyvä ja arvokas juuri sellaisena kuin olet’ ”.
Nuoret ja heidän huolensa pitäisi ottaa tosissaan. Terapiaa ja kuntoutusta, apua ylipäätään pitäisi saada enemmän. Matalankynnyksen paikkoja, josta saisi helposti apua
eikä oireilu pitkittyisi ja pahentuisi.”
Karjalainen on iloinen uudesta rippikoulusuunnitelmasta. Sen kantavana teemana
on ”Suuri ihme”, psalmia 139 mukaellen.
”Nuoret kaipaavat hyväksyvää ja arvostavaa katsetta. Sitä, että heitä aidosti kuunnellaan.”
”Itsekin äitinä saan katsoa peiliin, ja kysyä, mistä nuorten kokemat vaatimukset
lähtevät? Olenko minä ollut liian vaativa
lapsiani kohtaan? Voisinko auttaa heitä kasvamaan terveen itsekkäiksi, jotka rakastavat
niin itseään kuin muita, kuten Raamattukin
opettaa”, Satu Karjalainen pohtii.
Yksikin huolehtiva aikuinen tai ystävä voi
olla avuksi siinä, että kukaan ei jää yksin pahan olonsa kanssa.
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Joka jumalanpalveluksessa
joku rukoilee
päihdeongelmaisen puolesta

Kohtuullisuus kunniaan
Kristillinen näkökulma neuvoo
pohtimaan yhteisiä päätöksiä
heikompien ihmisten kannalta.

J

os viiniä mielit, älä osta kylältä. Aja kaupunkiin, missä sinua
ei tunneta.
Näin neuvoi maalaispitäjän
kirkkoherra uutta pappia. Kyläläiset kun voisivat pahastua
nähdessään papin alkossa.
Niin pappi osti juomansa salaa. Moni
muukin seurakuntalainen taisi tehdä saman.
Suomalaisessa kristillisyydessä alkoholiin
on suhtauduttu ihmeen ahdistuneesti. Se on
luvallista ja samalla kiellettyä.

Wiinan kiroja vastaan
Jyrkän kannan toisaalta ymmärtää. Humalahakuisen juomisen historia Suomessa on pitkä. Joka suvussa on joku viinaan sortunut.
Tästä syystä erityisesti 1800-syntyneet
vanhat herätysliikkeet ottivat täysraittiuden
asiakseen. Laestadiuksen mielestä alkoholia
ei voi kohtuukäyttää. Heränneisyyden johtaja
Henrik Renqvist kirjoitti kirjan wiinan kiroja
vastaan. Sen sijaan körttiläisyydessä juomiin
on suhtauduttu vapaamielisemmin.
Myös vapaat suunnat ja sotien jälkeen
syntyneet viidesläiset liikkeet opettivat Jeesuksen vapauttavan viinasta ja tupakasta.
Moni uskoon tullut todistikin korkin menneen kiinni.
Näin suomalaiseen kulttuuriin vakiintui mielikuva, etteivät kunnon kristityt käytä lainkaan alkoholia. Pappien oletettiin pa-

heksuvan väkijuoma. Niinpä ne piti hankkia salaa, jos halusi käydä kunnon kirkkokristitystä.

Kohtuukäyttö luvallista
Asenneilmapiiri on sittemmin vapautunut,
ensin kaupungeissa ja sitten myös maaseudulla. Vähitellen seurakunnallisiin piireihinkin tuli ajatus luvallisesta kohtuukäytöstä.
Kirkossa käyvä ihminenkin voi nauttia viisasten juomia, kunhan tekee sen viisaasti.
Myös raamatuntulkinta on muuttunut.
Ennen Raamatun juopumiskiellot ymmärrettiin täysraittiuden vaatimuksina. Nykyään nähdään, ettei alkoholia sinänsä kielletä, vaan varoitetaan juopumisen seurauksista. Älkää juopuko viinistä, sillä siitä tulee rietas meno (Ef. 5:18).
Raamattu siis sallii alkoholin kohtuukäytön, mutta kieltää humalassa hölmöilyn.
Eikä omaa terveyttään tietenkään saa pilata liialla juomalla.
Pääsääntöisesti papit eivät enää heristele sormeaan, jos pullo kilahtaa kassissa. Alkosta tullessaan ei tarvitse kokea syyllisyyttä,
jos seurakunnasta tuttu ihminen sattuu tulemaan vastaan.

Heikompien näkökulma
Yhteiskunnassa keskustellaan parhaillaan alkoholijuomien saatavuudesta ja prosenttimääristä. Moni toivoisi vieläkin eurooppa-

laisempaa käytäntöä Suomeen. Juomille vähemmän rajoituksia ja helpompi saatavuus.
Olisiko tähän keskusteluun olemassa jotakin erityisesti kristillistä näkökulmaa? Ehkä on.
Kristillinen näkökulma neuvoo pohtimaan
yhteisiä päätöksiä heikoimpien ihmisten kannalta. Tässä kysymyksessä he ovat niitä, jotka
eivät omin voimin kykene hallitsemaan päihteiden käyttöään. Niitä joilla on suuri vaara
hoitaa vastoinkäymisiään liiallisella alkoholilla. Tällaisten ihmisten joukko ei ole aivan pieni maassamme.
On aivan kiistatonta, että alkoholipolitiikan väljentäminen aiheuttaa heille suuria vaikeuksia. Kaupassa myytävän oluen promillen
nostaminen iskee kipeimmin heidän maksaan. Kristillinen näkökulma neuvoo miettimään asiaa heidän kannaltaan.
Kumpi on tärkeämpää, hyvinvoivan
enemmistön entistä suurempi mukavuus
juomakulttuurin osalta, vai pienen huonommin voivan joukon suojelu ja auttaminen?
Nähdäkseni vastaus on selvä.
Itsestään huolehtiva kohtuukäyttäjäkin
voisi hyötyä tiukemmasta alkoholipolitiikasta. Alkoon ajellessaan hän voi ajatella tekevänsä hyvän työn. Suostuessaan pieneen hakemisen vaivaan hän samalla suojelee heikompia veljiään ja sisariaan.

Otetaan varovasti
Vaikka kirkkokristillisyys ei enää suoralta kädeltä tuomitse alkoholin käyttöä, tiettyä pidättyväisyyttä silti noudatetaan.
Seurakunnan tiloissa ei nautita alkoholia,
ei myöskään yksityistilaisuuksissa, kuten vihkimisen jälkeen pidetyssä hääjuhlassa. Hengellisissä puheissa ei juuri mainita viinin juomista myönteisessä mielessä.
Historia selittää osittain pidättyvää ilma-

piiriä. Ennen väkijuomat tuomittiin suoralta
kädeltä kirkon piirissä.
Lisäksi alkoholissa kieltämättä on omat
vaaransa. Osalle ihmisistä se aiheuttaa suurta
mielihyvää ja riippuvuutta. Samalla sietokyky
kasvaa niin että juomaa tarvitaan yhä enemmän toivotun tuloksen saamiseksi.
Moni kohtuukäyttäjäkin vähitellen rapistaa
terveyttään juomistavoillaan. Muutos tapahtuu niin petollisen hitaasti, ettei sitä huomaa.
Alkoholi aiheuttaa paljon surua monille,
sekä liikakäyttäjille itselleen että heidän perheilleen ja lähipiirilleen. Humalassa tehdään
tyhmyyksiä ja vahinkoja, joita sitten kadutaan jälkeenpäin.
Joka jumalanpalveluksessa joku rukoilee päihdeongelmaisen läheisen puolesta tai
pyytää, että itse jaksaisi pysyä kuivilla.
Tätä taustaa vasten ymmärtää, ettei
myönteinen puhe alkoholista ole saanut kovin suurta jalansijaa julkisessa kirkollisessa
kulttuurissa. Ehkä sekin on sitä kristillistä heikomman osapuolen huomioimista.

Tölkkiviiniä helppo lipittää liikaa
Kerrotaan vielä jotakin omakohtaista. Käytän
alkoholijuomia. Huomaan kuitenkin, että annokset kasvavat helposti. Tölkkiviineistä varoitan. Ne houkuttelevat lipittämään enemmän kuin haluaisi. Nykyään juon viiniä kerran
kaksi kuussa. Ei enempää.
Päivittäinen oluen kittauskaan ei ole hyvä
tapa, jos määrät tahtovat kasvaa. Siksi olen
vuoden päivät juonut alkoholitonta olutta. Se ajaa saman asian kuin tavallinen perusolut. Maistuu riittävän hyvältä. Suosittelen.
Muuta olutta en ostakaan.
Alkoholi on niin hieno aine, etten halua sitä arkeeni. Se menettää silloin arvonsa. Pidän
sen harvinaisena juhlavieraana.
KARI KUULA
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Osallisuuteen herättelyä
Puijon seurakunnassa kirjoitettiin lähiön historiaa,
yhteisön kasvutarinaa siitä, miten kansankirkollisuutta
päivitetään omannäköiseksi. Jaro Julkusen kirja antaa
näkökulmia tuleviin kirkon tehtävän pohdintoihin.

Uudenvuodenaatto
Luuk. 13: -
Jeesus esitti vielä vertauksen: ”Eräällä miehellä oli viinitarhassaan kasvamassa viikunapuu. Hän meni etsimään siitä hedelmiä, mutta ei löytänyt. Silloin hän sanoi puutarhurille: ’Jo kolmena vuotena olen käynyt etsimässä hedelmiä tästä viikunapuusta, mutta en ole löytänyt.
Kaada se, sehän vain vie voiman maasta.’ Mutta puutarhuri vastasi: ’Herra, anna sen olla vielä yksi vuosi. Minä muokkaan ja lannoitan
maan sen ympäriltä. Jospa se ensi vuonna tekee hedelmää. Jollei niin
käy, käske sitten kaataa se.’”

Jotamin faabeli
Puutarhurin pyytämä lisävuosi viikunapuulle venytti
armon ajan täyden vaalikauden mittaiseksi. Vaikka huono hallitus veisi sekin voiman maasta, varsin harvoin hallituksia kaadetaan.
Tuulisimmalle paikalle ei ole tunkua.
Tuomarien kirjassa Gideon kieltäytyi ryhtymästä kuninkaaksi jättäen sen aseman Herralle. Poliittisen tyhjiön
täytti hänen poikansa Abimelek, joka valtapyyteissään
syyllistyi Raamatun hurmeisimpaan veljessurmaan mestaamalla yhdessä päivässä 70 veljeään.
Henkiin jäi vain Jotam, joka sanoitti kriisiä ironisella faabelilla puista, jotka lähtivät voitelemaan itselleen
kuningasta (Tuom. 9: 7-15). Jalopuut kieltäytyivät kuninkuudesta yksi kerrallaan, myös viikunapuu muiden
muassa: ”Lakkaisinko kantamasta makeita hedelmiäni,
nousisinko huojumaan toisia puita ylempänä?”
Valta turmelee. Tekeekö se myös hedelmättömäksi?
Lopulta kuninkaaksi valittiin orjantappura, joka vastasi enteellisesti: ”Jos vilpittömästi tahdotte voidella minut
kuninkaaksenne, tulkaa etsimään suojaa varjostani.” Pisteliäs viittaus orjattaren synnyttämään Abimelekiin!
Kirkkovuoden kääntyessä kohti Golgataa orjantappurakuninkaan vastauksen kuulee myös toisin. Ristin varjossa on suoja epäonnistuneelle. Ja muheva maaperä uudelle kasvulle.

OLLI VIITANIEMI
Seurakuntapastori
Tuomiokirkkoseurakunta

Mitä tarkoittaa
esimerkiksi herättelevä?
”Aikuistyössä järjestettiin yli seurakuntarajojen 1990-luvun alusta alkaen luentosarjoja, joiden laajempi
jakaminen mahdollistui Radio Kantin yhteistyön avulla. Se on älyllistä
herättelyä.”
Kun lähiöön tai minne tahansa
rakentuu seurakunta, olennaista on
yhteisön syntyminen ja sen kasvaminen, siinä osallisuuden ja yhteyden säilyminen. Kukin kasvaa omanoloisekseen: kuva seurakunnasta
on eri, jos asut Helsingin Kalliossa,
Lapualla tai Kallavedellä.

Rakentava ja uudistava
seurakunta
”Mielenkiintoista on se, että Puijon seurakunnasta puhuttiin jo
1960-luvulla, kun seurakunnan kasvua mietittiin. Kuitenkin kesti kymmenen vuotta vielä siitä, kun Män-

TUIJA HYTT

Seurakuntien myöhempi keskinäinen eriytyminen seurakuntayhtymässä on esimerkiksi kuorojen
osalta edennyt siten, että jokainen
seurakunta on profiloitunut eri tavoin. Tiukat alueelliset seurakuntarajat ovat rikkoutuneet joissakin
työmuodoissa, ja tulevaisuus näyttää, miten hallinto tätä tukee. Toisaalta paikallisuus on luonut uusia
alueiden toimijoita myös seurakunnan sisälle, mistä esimerkkinä oli
Päivärannan lapsikuoro.
Puijon seurakunnalle ominaista
on pitkän linjan suunnitelmallisuus.
”Asiat valmistellaan hyvin jo
ensimmäisen kirkkoherran Reijo
Mattilan luomien käytäntöjen jäljiltä. Työntekijät täydentävät kukin osaamisellaan oivallisesti kokonaisuutta, mikä näkyy esimerkiksi
kanttoreiden työssä erilaisina painotuksina. Nuorisotyön puolella
on tehty hyvin innovatiivisia avauksia, kun nuorisokuoro syntyi nuorisotyön ja kirkkomusiikin yhteistyönä. Näistä ja muista moni kelpaisi
valtakunnallisiksi toimintamalleiksi”, historioitsija innostuu.

nistön ja Alavan seurakunnat olivat
syntyneet, ennen kuin Puijon perustamiseen palattiin.”
Puijon seurakunta itsenäistyi
tuomiokirkkoseurakunnasta 1979.
Seurakuntahistoria osoittaa, että Puijon seurakunta suunniteltiin
kristilliseksi yhteisöksi moderneja,
kirkosta etääntyviä kaupunkilaisia
varten. Kirkko pyrki levittäytymään
uusille lähiöalueille rakentamalla sinne ympäristöönsä sopivia toimintoja ja toimitiloja. Vuonna 1979
toteutettu seurakunnan itsenäistyminen oli osa tätä strategiaa, mutta levittäytyminen jatkui 1990-luvun lamaan saakka.
”Siitä eteenpäin toiminnan tasoa ja laajuutta on pyritty säilyttämään taloudellisten resurssien
niukkenemisesta huolimatta”, Jaro
Julkunen kuvaa.
Puijon lähiöt muuttuivat
1990-luvun taitteessa lapsiperhealueesta ikärakenteeltaan monipuolisemmaksi. ”Perustavoite seurakuntalaisten näköisen toiminnan
kehittämisestä jatkui, vaikka ikärakenne ja toimintaympäristö muuttuivat. Seurakunta oli perustettu
systemaattisen seurakuntasuunnit-

Muutos tarvitsee viisi innostunutta seurakuntalaista ja yhden
sitoutuneen työntekijän, oppi Jaro Julkunen tutkiessaan Puijon
seurakunnan muutoksia.

telun pohjalle palvelemaan uutta
lähiötä, mutta 2000-luvun alussa
siihen liitettiin Kuopion pohjoista
maaseutua”, Julkunen kertoo.
Muutokset seurakuntarakenteessa tai henkilökunnassa eivät
hänen mukaansa muuttaneet levittäytyvää, rakentavaa ja suunnittelevaa pyrkimystä.
”Jos teemoihin vaikuttavaa
käännekohtaa haluaa etsiä, on sellainen 1990-luvun alussa, kun laman myötä resurssit lähtevät pienenemään ja kulttuuri matkapuhelimineen, netteineen, yleensä rajojen väljenemisineen muuttuu
nopealiikkeisemmäksi ja notkeammaksi.”

Toiminta päivittyy
notkeasti

Tuore Puijon seurakunnan historiateos käsittelee yhteisöä, se
ei nosta yksittäisiä toimijoita
esiin.

Puhu omiesi kieltä

ULLA REMES

SANALLISTA

INEN

”E

i, ei tämä ole historiikki. Kyseessä on historiakirjoitus”, oikaisee historioitsija Jaro Julkunen heti ensimmäisen kysymyksen
kohdalla. Historiikki etenee kronologisesti, aikajärjestyksessä asioita
esiin nostaen. Kuopion Puijon seurakunnan merkkivuosia juhlistamaan syntynyt, lehden ilmestyessä jo painosta tullut Lähiökristus,
seurakunnan itsenäistyminen ja toiminta Puijon alueella 9-0 lähestyy kohdettaan eri tulokulmasta, temaattisesti.
”Olen usein kuunnellut teologian tohtori ja Puijon pitkäaikaisen
pastorin Kari Kuulan luentoja. Hän
puhuu partisipaatiosta eli yhteydestä ja osallisuudesta, mistä sain
idean teoksen rakenteeseen.”
Julkunen jakaa kirjan yhdeksään
teemaan, jotka kuvaavat lähiöseurakunnan kasvua kirkon vastauksena yhteiskunnan kaupungistumiskehitykseen: seurakunta on suunnitteleva, rakentava, levittävä, kasvattava, herättelevä, uudistava,
puolustava, valtuuttava.

”Jokaisen luvun yhteyteen olen reformaation juhlavuoden kunniaksi kirjoittanut ajatuksia pohdinnan
pohjaksi teesien muotoon: Puhu rehellisesti omiesi kieltä, he kyllä tunnistavat oikean asian (Teesi 5).”
”Historia merkitsee minulle
osallistumista ja tulevaisuutta palvelevan sanoman etsimistä. Teemakokonaisuuksien pohtiminen antaa toivottavasti eväitä linjata tulevaisuutta koskevia rakenteita”, Jaro
Julkunen kiteyttää. Osallistumisen
arvostaminen on hänen mukaansa
perua myös siitä, että hänen tulokulmansa historiakirjoitukseen tulee poliittisesta historiasta.
”Puijon seurakuntaneuvosto osoitti ennakkoluulottomuutta antamalla tehtävän toisenlaisesta taustasta tulevalle tutkijalle”, Julkunen kiittää.
Kirjaa saa Puijon seurakunnantoimistosta ja seurakuntamestareilta 20 eurolla. Kirjaa saa myös kirjastosta Puijonlaaksosta.
ULLA REMES

13

Nro 11 — 27.12.2017

KIRKOLLISET

TUOMIOKIRKKO

MÄNNISTÖ

KASTETUT

KASTETUT

Vili Luka Valtteri Pitkänen, Leo Kasper
Korhonen, Selma-Sofia Kortelainen

Ulpu Anne Orvokki Höglund, Pihla
Kaarina Helle, Joanna Helmi Adalia
Klasila

KUOLLEET
Kirsti Mirjam Salonen 88, Aarne Vilho
Koponen 95, Aune Mirjami Voutilainen 94,
Mauno Aleksanteri Ruotsalainen 89,
Seppo Veli Juhani Vedenkannas 87,
Laina Helena Tuovinen 98,
Hilkka Annikki Natunen 88

KUOLLEET
Sisko Birgitta Korkalainen 90, Impi Inkeri
Hartikainen 85, Unto Tapio Heikkinen 78,
Paavo Juhani Koskinen 91, Helmi
Marjatta Hiltunen 87, Minna Johanna
Hillevi Miettinen 86, Osmo Pietari
Karhunen 93, Arvi Johannes Venäläinen 91

LÄNSIVUOREN

arjessa ja juhlassa
niin ilon kuin
surunkin hetkinä

www.lansivuoriky.fi
p. 017 261 3665

Hautakivi näyttely
liikkeessämme
-tervetuloa tutustumaan!

• juhlaravintola
• lounasravintola
• hotelli
• sauna- ja kokoustilat

Lähetä surunvalittelusi.
PUIJO

punaisenristinkauppa.fi
Adressien tekstaus
tai puh. 020 701 2211

Juuso Johannes Huuskonen, Eemi
KASTETUT
Anttoni Kaipainen, Nonna Iina Emilia
Aino Veera Sofia Miettinen, Lilian
Varjus, Leon Väinö Henrik Tuovinen,
Söderström, Väinö Onni
Viveka Beata Luokkala, Aada Eerika
LeveäMaria
malliAndrea
1
Eemil
Enni Maria Kaarina
Rissanen, Iiris Aava Aurora Juntunen, Korkeus
3,0Honkalampi,
cm
Mertanen, Niilo Petteri Mikkonen
Julianna Adelia Pirnes
Leveys 9,9 cm

AVIOLIITTOON KUULUTETUT

AVIOLIITTOON KUULUTETUT

Daniel Aukusti Nikki ja Varpu Aurora
Kotilainen

Eero Markus Tiirola ja Heli Tuulia
Kantola, Teuvo Juhani Mikkonen ja
Helga Annikki Heiskanen

KUOLLEET

palvelee lämmöllä

Savonkatu 25, Kuopio
(Sokoksen takana)

ALAVA
KASTETUT

Puijon Maja

HAUTAUSHUOLTO

KUOLLEET
Marja Leena Rissanen 65, Helga Jälänne 94,Käytetään
Eino Antero Tulla 85, Olavi Ensio Tanninen 85
Risto Olavi Tepponen 67, Arto Olavi
- Vaihtoehto, ei käytössä
Liimatainen 37

Kysy lisää ja pyydä tarjous
puh. 044 552 4810
myynti@puijo.com

www.puijo.com

Puijotie 135, 70300 Kuopio

• HAUTAKIVET
• KAIVERRUKSET
• KULTAUKSET
ENTISÖINTITYÖT
• KIVILYHDYT

Laatukivet kohtuuhintaan

www.HautakiviHalvemmalla.fi
99 €

.

JÄRVI-KUOPIO
KASTETUT
Mette Elena Katariina Räsänen,
Tuusniemi; Aada Neela Elena Thureson,
Nilsiä; Jutta Helmi Johanna Korhonen,
Nilsiä; Tiia Milka Aurora Swärd, Nilsiä;
Ellen Siiri Sylvia Korhonen, Vehmersalmi;
Rosa Julia Karhunen, Vehmersalmi;
Sini Juulia Korhonen, Nilsiä; Lumi Tuuli
Klaudia Reijonen, Nilsiä; Arttu Eemil
Olavi Karvonen, Riistavesi; Eemeli
Aleksanteri Miettinen, Tuusniemi; Elsa
Aino Mari Lappalainen, Tuusniemi;
Noora Hannele Hämäläinen, Nilsiä

KUOLLEET
Lempi Aliina Räsänen 84, Kaavi; Hanna
Maria Tuppurainen 88, Nilsiä; Leena
Annikki Pitkänen 83, Kaavi; Ester Maria
Kokkonen 98, Nilsiä; Arto Olavi Ahonen 79,
Nilsiä; Niilo Petter Myöhänen 86, Riistavesi; Raili Marjatta Räsänen 75, Kaavi;
Reino Antero Valkonen 63, Juankoski;
Jorma Juhani Partanen 88, Nilsiä;
Heikki Juhani Räsänen 64, Tuusniemi;
Meeri Anneli Ahonen 70, Nilsiä; Seppo
Jaakko Hämäläinen 79, Tuusniemi;
Aune Eliina Korhonen 87, Juankoski;
Aino Mirjam Rissanen 84, Kaavi; Kerttu
Maria Kovanen 81, Vehmersalmi; Pekka
Savolainen 90, Kaavi

SIILINJÄRVI
KASTETUT
Inna Henriikka Hartikainen, Jimi Juhani
Rissanen, Iida Helmi Aurora Moilanen,
Saima Aurora Pöyhönen, Helmi Ilona
Laakso, Elias Eemil Mikael Tuppurainen,
Ella Ida Lyydia Juntunen, Niklas Pekka
Juhani Lindholm, Minea Aleksandra
Hietala, Lahja Lili Olivia Markkanen,
Oula Eemil Aleksanteri Kosunen,
Aapo Kasperi Hartikainen, Sylvi Maria
Kumpulainen, Oskari Onni Veikko
Huovinen, Elli Kerttu Kaarina Kovanen,
Eemeli Viljo Oskari Sinkkonen, Eino
Oscar Kalevi Kekäläinen, Anni Iita Sofia
Ahokas, Miro Petri Mikael Venäläinen,
Miro Erik Antero Nyman, Urho Vilho
Oliver Antikainen

2425 €

156 €

960 €
1195 €

510 €

Puh: 045 109 1809 – Email: hautakivi@hautakivihalvemmalla.fi

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

AVIOLIITTOON KUULUTETUT
Esko Mikael Rintamäki ja Taru Kaarina
Kukkonen, Jarkko Tapani Korhonen ja
Henna Mirella Eronen

KUOLLEET
Risto Johannes Ropponen 77, Aune
Helena Kekäläinen 92, Raija Liisa
Turunen 71, Pekka Juhani Niskanen 69,
Kerttu Kari 90, Alpo Tapio Leskinen 80,
Osmo Kalevi Räsänen 69, Mauri Kalevi
Kekkonen 87, Elma Rautiainen 81

KALLAVESI
KASTETUT
Aleksanteri Väinö Tapio Häkkinen,
Mikael Kristian Huttunen, Niilo Eemi
Oskari Kuusinen, Elli Ester Kröger,
Aada Olivia Aliisa Tuovinen, Neelia
Lilja Aurora Vartiainen, Oona Elea
Tuulia Poikonen, Erin Aino Aurora
Happonen, Artturi Tapio Auvinen, Abel
André Sepeteus Styrman, Saaga Aurora
Kinnunen, Ella Ida Lyydia Juntunen,
Erin Aino Aurora Happonen, Väinö
Tomi Mikael Pitkänen, Milo Matti Ensio
Smahl, Luka Benjamin Holopainen,
Heikki Joonas Valtteri Mähönen, Aksel
Olavi Johannes Pohjonen, Aurora Oona
Inkeri Juutilainen

AVIOLIITTOON KUULUTETUT
Toni Kalervo Savolainen ja Outi Elina
Turunen, Esa Antti Oskari Antikainen
ja Mimma Lauriina Jäntti, Juha Tapio
Räsänen ja Elisa Jenna Riikka Soininen

KUOLLEET
Matti Kalevi Kortelainen 75, Aune Sylvia
Väänänen 84, Mikko Ilmari Poutiainen 81

Kuopion Rouvasväenyhdistyksen

Muotoiluakatemia
on muotoilun opetusta niin
lapsille, nuorille, aikuisille
kuin senioreillekin. Luvassa
on paljon luovuuden iloa,
oivalluksia ja yhdessä
tekemisen riemua!
LISÄTIETOJA JA
ILMOITTAUTUMINEN:

muotoiluakatemia.fi
puh. 044 731 8001 tai
office@designkuopio.fi

Palvelemme teitä kaikissa
hautausjärjestelyihin liittyvissä
käytännön asioissa yksilöllisesti
ja ammattitaidolla.
Iltaisin ja viikonloppuisin:
Kari Väänänen
puh. 040 585 0456
www.hautaustoimistoparviainen.fi

Sari Kämäräinen
Jääskelänkatu 1
70780 Kuopio
puh. 050 575 0004
www.kivipajasarik.fi
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Vastuun ja tulevaisuuden uskon aikamerkki
KUVAT: TUIJA HYTTINEN

Kuopiosta lähetettiin juhlallisesti
sinetöidyn aikakapselin myötä
Suomi200 -juhlavuodelle myönteiset, elämän
jatkuvuutta korostavat Suomi100
-terveiset.

K

uopion torin alle
kauppakäytävä Apajaan sijoitetusta aikakapselista toivotaan kaupunkilaisille uutta maamerkkiä
ja kohtauspaikkaa. Treffipaikaksi se
onkin ainutlaatuinen, sillä sen yllä on vuodesta 2117 taaksepäin aikaa mittaava kello. Sellaista ei ole
missään muualla maailmassa. Toisekseen kapseli ei muistuta vähäänkään kapselia vaan taideteosta.
Aikakapseli sisältää nykypäivän
esineitä ja tämän päivän elämästä kertovia dokumentteja. Kuopion piispa Jari Jolkkonen ja arkkipiispa Leo siunasivat meidän aikamme
muistot ja muistelijat itsenäisyyspäivän jälkeen pidetyssä aikakapselin sinetöimistilaisuudessa.

Säilyykö luterilaisuus?
Aikakapselin yksityiskohtaista sisältöä ei ole kerrottu. Se kuitenkin
tiedetään, että piispa Jari Jolkkosen laatima ja äskettäin televisiossakin esitetty dokumenttielokuva
Martti Lutherista on mukana dvdmuodossa.
”Monet varteenotettavat tutkijat ovat esittäneet, ettei luterilaisuutta ole enää edes 50 vuoden kuluttua olemassakaan. Kokemukset
vaikkapa entisen Itä-Saksan alueelta ovat osoittaneet, että luterilaisuus kestää maallistumista huonommin kuin katolisuus, vapaat
suunnat tai ortodoksisuus.”
”Meillä on hieno, arvokas perintö, josta kannattaa olla ylpeä ja jota kannattaisi myös puolustaa. Kyse on pohjoismaisesta identiteetistä, joten omaan asiaan pitäisi jaksaa uskoa.”
Sekulaaristumisen megatrendi
on tunnustettava, mutta olemassa
olevat uhkat ovat käsinkosketeltavan lähellä.
”Ilmastonmuutos, Pohjois-Korea tai Jerusalem pakottavat kysymään, onko sadan vuoden päästä ylipäätään ketään aikakapselia
avaamassa.”
”Toivon aikakapselin muistuttavan meitä omasta vastuustamme
tehdä sellaisia päätöksiä, jotka pohjustaisivat tulevien sukupolvien hyvää elämää. Toisekseen toivon sen
muistuttavan hyvän Jumalan huolenpidosta.”
”Paljon on meidän käsissämme, mutta ei kaikki. Kristillinen usko luottaa siihen, että kaikki on viime kädessä Jumalan hallussa ja että hän pitää meistä huolta”, lohdutti Jolkkonen.

Aikakapselin viestit
Sadan vuoden päästä avattavasta
aikakapselista löytyvät muun mu-

Rouvasväenyhdistyksen toiminnanjohtaja Eija Tanninen-Komulainen ja vastuuopettaja Anna Räisänen sulkivat aikakapseliin lasten
piirtämiä tulevaisuuden tuntoja.

”

Treffipaikaksi
Aikakapseli on
ainutlaatuinen

assa pääministeri Juha Sipilän, vs.
kaupunginjohtaja Jarmo Pirhosen ja Kuopion piispa Jari Jolkkosen
kirjeet tuleville kollegoilleen vuonna 2117.
Kuopion Rouvasväenyhdistykseltä kapseliin meni villasukat ja
esitteitä. Rouvasväenyhdistyksen
tehtävänä oli koota kouluilta ja päiväkodeilta lasten piirustuksia siitä,
mikä on hyvää ja ihanaa Kuopiossa
nyt ja millaiseksi lapset kuvittelevat
elämän sadan vuoden päästä.
Lasten piirustuksista löytyi tunteiden koko kirjo onnellisista puistoretkistä ahdistaviin kuvitelmiin
omasta kuolemasta, sodista ja tuhosta. Jotkut piirsivät oman hautakiven, jotkut taas näkivät itsensä
pirteinä 110-vuotiaina.
Kuopion Luonnon Ystävien Yhdistys KLYY:n puolesta aikakapseliin tallennettiin valokuvaaja Juha
Poutasen luontokuvia Puijolta. Isot
värikuvat on tulostettu erikoispaperille, jonka on luvattu kestävän
ainakin 200 vuotta. Puijon nykynäkymät siis säilynevät paperikuvina,
mutta mukaan liitetyn muistitikun
sisällön avautumisesta ei ole takeita. Muistitikulla on valokuvien lisäksi videoita Puijolta.
Aikakapseliin pääsi myös alkuperäiskappale nuorten uudesta
suomalaisesta itsenäisyysjulistuksesta, joka on valtakunnallisen kilpailun voittaneiden Kuopion Lyseon oppilaiden Olli Kaksosen, Ras-

Aikakapseli syntyi kuopiolaisesta yhteishengestä yksityisen idean pohjalta. Sitä toteuttamassa oli
suuri joukko eri alojen tietäjiä ja taitajia.
Juha Poutasen valokuvissa
Puijon vanhat metsät säilyvät
nykyasussaan.

mus Keinäsen, Santeri Leinosen ja
Antti Rossisen käsialaa.

Kansalaisten lahja
”Aikakapseli symboloi Suomen itsenäisyyttä ja on meidän aikamme

ihmisten lahja 200-vuotiaalle Suomelle”, totesi hankkeen kummisetänä toiminut Pekka Kantanen.
Siksi Aikakapseliin koottiin myös
itsenäisyyssenaatin 11 senaattorin
sukujen tarinat. Senaattoreista yk-

si oli Kuopiosta kansanedustajaksi
valittu E.Y. Pehkonen.
Aikakapseli ei ole Kuopion kaupungin hanke, vaan Suomi100 -juhlavuoden satoa ja monien eri toimijoiden yhteistyöhanke. Veronmaksajien rahoja siihen ei ole käytetty eikä käytetä edes tilavuokrina:
Kuopion Pysäköinniltä ei tule laskua sataan vuoteen.
Käytännön toteutuksen on tehnyt Savon ammatti- ja aikuisopisto Sakky Savonia ammattikorkeakoulun suunnittelukilpailussa voittaneen Eve Karkaman ehdotuksen
pohjalta. Ammattiapua esineiden museoimiseen saatiin Kuopion
kulttuurihistorialliselta museolta.
KAIJA VUORIO

Nro  — ..
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KIRJALLISTA
PERUNKIRJOITUKSET

Kapinointia vapaussodasta

Risto Lindstedt & Eero Ojanen: . Matkoja muistin
rintamilla. Kirjapaja. .
 s.

LYHYESTI

Kirjeenvaihtoon perustuvassa kirjassa filosofi Eero Ojanen analysoi sisällissodan taustoja. Suomen Kuvalehden emeritustoimittajalla Risto
Lindstedtillä taas on ollut henkilökohtainen kontakti sellaisiin vuoden
1918 aikalaisiin kuin Ida Maria Saarinen ja Lauri Pihkala.
Risto istuu Kalevankankaan hautausmaalla, sisällissodan - tai vapaussodan tai kapinan - suurella näyttämöllä ja Väinö Linnan paadella tekee piipunpesällisen ajan vuosisadan
aikamatkan. Juuri kirjailijan kotikylille Urjalaan sijoittuvaa Täällä Pohjantähden alla -teosta pidetään erään-

laisena ikonisena dokumenttina vuoden 1918 tapahtumille, vaikka se fiktiota onkin.
Molemmat pohtivat paljon myös
sitä, onko nyky-Suomikin kahtiajakautunut. Ja kuinka monta sukupolvea
historian värioppia harrastetaan? Kysymys tulee iholle: kyllä mietin, että
jos piirrän punaisen viivan, niin voinko asettaa piirongin päälle isomummolta perityn kirjan Suomen vapaussota vuonna 1918. Voin, sillä vanhempien teot ulottuvat kolmanteen tai
neljänteen polveen.
TERHI LAITINEN

Tällä palstalla seurakunnan luottamushenkilöt kirjoittavat vuorollaan.

Kirkkovaalit tulevat – oletko valmis!

C

olumbia Journalism Review julkaisi äskettäin analyysin vuoden takaisista USA:n presidentinvaaleista. Vaalien tulos johtui vain
vähän venäläisestä hakkeroinnista
mutta hyvin paljon siitä, että media – laatumediaa myöten – käsitteli asiakysymyksiä vain
minimaalisesti ja pinnallisesti, painottui niiden sijaan todellisiin ja kuviteltuihin skandaaleihin, huhuihin ja mielipidemittauksiin, sekä
halusi ennenkaikkea osoittaa kriittisyytensä
tulevaa vallanpitäjää kohtaan, oli se ehdokkaista
kumpi tahansa. Tarvitseeko mennä Amerikkaan
saakka, että kuulostaisi jotenkin tutulta?
Suomessa on ensi vuonna kirkkovaalit. Ne käydään hyvin paljon pienemmällä mediakohinalla
kuin USA:n presidentinvaalit. Niissä ei päätetä
suhtautumisesta naispappeuteen, se päätettiin 31
vuotta sitten, ei myöskään samaa sukupuolta olevien kirkkovihkimisestä, siitä päättää kirkolliskokous.
Sensijaan seurakuntaneuvostojen ja kirkkovaltuuston jäsenet päättävät hyvin arkisesti seurakuntien työntekijämäärästä ja työn kohdentamisesta, tilojen tarpeesta ja käytöstä sekä koko toiminnan rahoittamisesta. Tämä on lähidemokratiaa parhaimmillaan ja harmaimmillaan: me päätämme, maksamme ja nautimme tai kärsimme
valintojemme seuraukset – käytännöllistä ja
todellista mutta ei kovin mediaseksikästä.
Kirkolla on tänään kaksi kertaa enemmän
työntekijöitä ja yli kaksi kertaa enemmän rakennuksia kuin v. 1970, jolloin kirkkoon kuului 92 %
suomalaisista, 20 % enemmän kuin nyt. Jäsenmäärän vähentyessä kirkon verotulot vähene-

vät – vielä toistaiseksi jäsenkatoa hitaammin.
Haasteemme on pärjätä pienenevillä verotuloilla ja pysäyttää jäsenkato. Kuopion seurakuntien menoista 60 % on henkilöstö- ja 20 % kiinteistökuluja. Aika yksinkertainen laskelma osoittaa, että jokaisesta ei-välttämättömästä rakennuksesta ja maapalasta on syytä laittautua eroon,
jotta mahdollisimman monta ihmistä voidaan
pitää kirkon töissä.
Kirkon jäsenyyden säilyttäminen on paljon
vaikeaselkoisempi kysymys. Siihen tarvitaan seurakunnan jäsenyyden kirkastamista sen kautta,
miten me kirkon työntekijät, luottamushenkilöt ja kanssaseurakuntalaiset Kristuksen silminä,
korvina ja käsinä tunnumme lähimmäistemme
elämässä.

testamentit - kauppakirjat ym. asiakirjat ammattitaidolla
ja joustavin maksuehdoin

Herastuomari Leila M. Tuomainen
p. 044 211 9876

Perunkirjoitukset
Luotettavasti – asiakasystävällisin hinnoin
Tapionkatu 5–9 Kuopio
(myös Siilinjärvi, Nilsiä)
Tilisara p. 040 140 3262

Perunkirjoitukset, perinnönjaot, testamentit ym.

ASIANAJOTOIMISTO
ESA AIRAKSINEN

Tu l l i p o rt i n kat u 3 4 , Ku o p i o
(017) 2 6 2 5 3 0 0 , esa. ai raksi n en @ko l u m b u s. fi

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

Asianajotoimisto Kalevi Pitkänen Oy

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

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

MATTI JANTUNEN
Yhteisen kirkkovaltuuston
puheenjohtaja

Kotimaa Oy
kiittää monivuotisesta
yhteistyöstä.

Muutos ilmoitusmyyntiin

Vuoden 2018 alusta tulee muutos Kirkko ja koti -lehden ilmoitusmyyntiin.
Jatkossa ilmoitusmyyntiä hoitaa Eine Kotamaa SLP Mediasta.
Hänet tavoittaa puh. 050 315 5849 tai eine.kotamaa@slpmedia.fi

Kuopion ja Siilinjärven
seurakuntalehti.
104. vuosikerta.
Seuraava numero
ilmestyy 31.1.2018

Julkaisija Kuopion ev.lut. seurakunnat, PL 1064, 70101 Kuopio,
puh. 017 158 111, www.kuopionseurakunnat.fi Toimitusneuvosto
Hannu Koskelainen, Kirsi Leino, Niko Noponen, Marketta Rantama
Painos 73 670 kpl Toimitus Kirjastokatu 5 A 1, 70100 Kuopio Viestintäpäällikkö, Kirkko ja Koti -lehden päätoimittaja Minna Siikaniva,
puh. 040 4848 273, minna.siikaniva@evl.fi Tiedottaja Tuija Hyttinen,
ma. puh. 040 4848 236 Tiedottaja Ulla Remes, osa-aik.
puh. 040 4848 234 Tiedottaja Heli Haring, puh. 044 414 4801
Tilaukset 20 €/vuosikerta Jakelu Suora Lähetys Oy
Jakelupalaute www.suoralahetys.fi tai jani.lankinen@suoralahetys.fi
tai puh. 017 264 7800.
kirkkojakoti.fi fo www.facebook.com/kirkkojakoti
to @Kirkkojakoti

Heikkisen Kukkatarha

Jokipellontie 96, Vehmasmäki • p. 017 3623 215
MA-PE 9-17, LA 9-16 • www.kukkatarha.fi • myynti@kukkatarha.fi

Kukka-Hanski

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

Linjurin Kukka

Puijonkatu 45 • p. 046 921 4720

Nro 11 — 27.12.2017

TUIJA HYTTINEN

16

Esa Seppänen viihtyy
valokuvauksen, kirjoittamisen
ja kirjojen parissa. ”Yritän
tällä hetkellä nauttia
täysipäiväisesti elämästä.”

Ettei teitä tuomittaisi
Esa Seppänen on koko elämänsä ajan kaivannut kipeästi hyväksyntää.
Sitä hän lähti hakemaan jo pikkupoikana vääränlaisista porukoista.

K

uopiolainen Esa Seppänen
sivelee mietteliäänä kyynärvarressaan olevaa leikkausarpea.
”Joudun piakkoin aloittamaan dialyysihoidot ja
niitä varten minulle tehtiin verisuonikirurginen operaatio. Pitää olla
paikka, johon dialyysineulat asetetaan.”
Seppänen kärsii munuaisten vajaatoiminnasta. Ajatus kolmena päivänä viikossa
tapahtuvista tuntikausien hoidoista
pelottaa.
”Tuntuu kuin joutuisin vankilaan. Olen
kuitenkin tottunut tulemaan ja menemään
vapaasti, tekemään pitkiä kävelylenkkejä Puijolla, pistäytymään hetken mielijohteesta kirjastossa tai kirkossa. Nyt elämästä tulee tiukasti aikataulutettua ja säänneltyä.”

Veljmies-patsaan poikia
Aikataulut ja arkirytmi. Ne olivatkin Seppäseltä kadoksissa muutaman vuosikymmenen ajan.
”Onhan se niin, että minkä nuorena oppii,
sen vanhana taitaa”, Seppänen pohtii ja pysähtyy muistelemaan lapsuusvuosiaan.
”Jo aika nuorena sällinä sitä tuli notkuttua Veljmies-patsaan juurella poikaporukassa. Tupakka ja viina tulivat niissä kuvioissa tutuiksi.”
Vanhempiaan Seppänen ei halua moittia,
mutta toteaapahan vain tietävänsä nyt, miten lasta ei ainakaan pidä kasvattaa.
”Hyväksyntää minä kai niistä kaveriporukoista hain. Jostainhan ihminen sitä haluaa
saada. Tupakalla ja viinaryypyllä sellaisen sai
hetkellisesti ostettua.”
Melko pian tie oli raivattu auki viinaa kovemmille aineille.

Syöksykierre kiihtyy

”

Seppänen oli 17-vuotias, kun hän tapasi mukavan tytön. Pari alkoi seurustella ja meni
myöhemmin naimisiin. Vaimon perässä Seppänen muutti Kuopiosta Päijät-Hämeeseen.
”Vieraalla paikkakunnalla oli helpointa
löytää kavereita ravintolasta. Oli minulla työpaikkakin, mutta työkavereiden kanssa ei ollut oikein mitään yhteistä.”
Uudessa kotikaupungissa Seppäsen elämä
alkoi pian mennä rajua vauhtia alaspäin.
”Niinhän siinä kävi, että lopulta menivät
niin työpaikka, asunto kuin vaimokin. En ole
katkera ex-vaimolleni, sillä ymmärrän täysin,
ettei kukaan halua katsoa sellaista elämää, jota minä tuolloin vietin.”
”Eron jälkeen syöksykierteeni vain kiihtyi.
Mietin pelkästään sitä, kuinka selvitä seuraavaan päivään.”
Välillä Seppänen päätyi jarruttelemaan
kierrettään erilaisiin hoitolaitoksiin.
”Kiersin päihdekuntoutuksia ja psykiatrisia osastoja. Olen laskenut, että niissä on tullut
vietettyä yhteensä viisitoista vuotta elämästä.”

olisin siinä kohti syönyt vaikka pieniä kiviä!”
Toisella kertaa Seppänen meni lämmittelemään kirkkoon, jossa sattui olemaan paikalla naispappi.
”Hän tuli jututtamaan minua ja lähdimme
yhdessä paikalliselle torille, josta pappi osti minulle lihapiirakan. Lisäksi hän antoi kaksikymmentä markkaa, jotta voisin ostaa itselleni ruokaa.”
Seppäsen omatunto ei antanut myöten
sille, että hän olisi pistänyt rahat päihteisiin.
”Pidin huolen, että jokainen penni meni
ruokaan. Söin niillä rahoilla kaksi päivää.”
”Tuli sellainen olo, että ehkä maailmassa
on jotain hyvääkin. Nämä hyväksynnän pilkahdukset ovat olleet minun pelastukseni.”

Pilkahdus hyväksyntää

Älkää tuomitko

Sumuisista vuosistaan Seppänen muistaa kirkkaana pari kohtaamista, jotka olivat omiaan sysäämään häntä lempeästi selvemmille vesille.
”Rahjustin pitkin kaupungin katuja enkä ollut syönyt muutamaan päivään. Satuin
ohittamaan jonkin kirkkokunnan kokoontumispaikan juuri, kun sieltä purkautui ihmisiä
ulos. Eräs mies huomasi minut ja otti kyytiinsä”, Seppänen kertoo.
”Hän vei minut kotiinsa, ruokki ja saunotti. Sain myös nukkua siellä.”
”Ruokapöydässä mies pahoitteli, että heillä syödään vain kasvisruokaa ja oli kovin huolissaan, kelpaisiko sellainen minulle. Minähän

Haastattelun aikana Seppänen tarttuu aika ajoin kynään, avaa muistikirjansa ja piirtää
sen sivuille jutustelun lomassa toinen toistaan hienompia piirustuksia.
”Enpä minä itse oikein osaa näitä kummoisinakaan pitää. Johtuneeko siitä, että perin vähän olen elämäni aikana keneltäkään
saanut arvostusta.”
”Käsillä tekeminen on minulle kuitenkin
eräänlaista terapiaa.”
Seppänen on myös lahjakas valokuvaaja, jonka kuvia on nähty muun muassa Kirkko ja koti -lehden sivuilla. Hän pitää kameraa
mukanaan kaikkialla, missä liikkuu – koskaan

Olisin syönyt
vaikka pieniä kiviä

kun ei voi tietää, minkä nurkan takana löytyy
kiinnostavaa kuvattavaa.
Mustiin vaatteisiin ja merirosvohuiviin pukeutuva mies on saanut monissa paikoissa
osakseen ennakkoluuloisia katseita.
”Älkää tuomitko, ettei teitä tuomittaisi. Niinhän sitä sanotaan Raamatussa. Tuomitsevat katseet herättävät minussa aina
sen tunteen, etten ole hyväksytty enkä kuulu joukkoon.”
Seppästä surettaa, kuinka helposti ihmisiä
osoitellaan sormella ja luokitellaan jopa roskaväeksi.
”Miten usein on lehtien palstoillakin kirjoitettu siitä, että päihdeongelmainen roskasakki pitäisi siivota rumentamasta kaupungin keskustaa.”
”Ei ymmärretä, ettei kukaan tietoisesti valitse päihdehuuruista elämää. En minäkään
pikkupoikana haaveillut, että olisipa mahtavaa
ryhtyä isona alkoholistiksi ja narkomaaniksi.”

Onnellinen loppu?
Seppäsen suuri idoli on aina ollut Juice Leskinen.
”Näköjään ihailen häntä niin paljon, että kärsin nyt samasta sairaudesta, johon Juice kuoli. Ehkä sairaus lopulta koituu minunkin kohtalokseni.”
Seppänen kertoo aika ajoin pohtineensa kuolemaa. Hänellä nimittäin on sen varalle
yksi haave. Suuri sellainen.
”Monet ihmiset toivovat, että saisivat
kuolla nukkuessaan. Minä haluaisin olla valveilla ennen viimeistä henkäystäni. Toivoisin,
että joku pitäisi minua silloin kädestä. Ei siksi,
että se kuuluu hänen työhönsä eikä siksi, että
se on hänen velvollisuutensa. Vaan siksi, että
hän välittää.”

HELI HARING
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ISO KUVA: KIRKON KUVAPANKKI/MARKKU PIHLAJA. PIKKUKUVAT:HANNU KORHONEN, MAALAUS BERNARDIO STROZZI

kirkkojakoti.fi

Loppiaisena riisutaan kuusi
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SEURAKUNNAT 27.12.2017–31.1.2018
vapauden teemoja Kuopion tuomiokirkossa. Mukana tuomiorovasti Ilpo
Rannankari, pastori Heimo Enbuska
Helluntaiseurakunnasta, Rolf Steffansson Suomen Lähetysseurasta, juontajana
TUOMIOKIRKKO
Matti Huotari ja Jaana Marjanen ja
musisoimassa Ida Elina.
Studia Generalia ti 23.1. klo 19. Matti
Tuomiokirkkoseurakunnan toimisto
Huttunen - Suomen musiikin käänne040 4848 248, ma–pe klo 9–15
kohdat ja Ernst Blochin eriaikaisuuden
tuomiokirkko.kuopio@evl.fi
filosofia. Jan Lehtola, urut.
KUOPION TUOMIOKIRKKO
Viikkomessu ke 24.1. klo 18. Liisa PentVuorikatu
tinen, Anu Pulkkinen, liturgi Katariina
Pennanen.
040 4848 256. Avoinna talvikaudella
Messu su 28.1. klo 10. Satu Karjalainen,
ma–pe klo 10–15 sekä lisäksi vapaaehIlpo Rannankari, Anu Pulkkinen, Valtteri
toisten Kirkonvartijoiden toimesta perTuomikoski. Tuomiokirkkokuoro. Mukajantaisin klo 18–22.
na Rytky-1
Virtuaalikirkossa voit seurata KuopiInternational English service su 28.1.
on tuomiokirkon sunnuntaimessuja neklo 14. Panu Pohjolainen, Jarkko Maukotin kautta reaaliaikaisesti joka sunnunnen. Kirkon kappelissa.
tai klo 10. Lähetykset tallennetaan ja niiSibaFest: Päivä Oskar Merikannon seutä voi katsoa myöhemminkin. www.virrassa ma 29.1. klo 19. Musiikkia säveltäjän
tuaalikirkko.fi
elämästä. Dramaturginen esitys aikansa
Viikkomessu ke 27.12. klo 18. Satu Kartunnetuimman taiteilijan, Oskar
jalainen, Riikka Haapamäki.
Merikannon, elämään kansalaisMessu su 31.12. klo 10. Lauri
rauhan vuonna 1918. MariKastarinen, Olli Viitaniemi,
Anni Hilander, sopraano
kanttori Jussi Mattila.
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s
2
e
Akatemian Kuopion
23. Olli Viitaniemi,
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31.1. klo 18. Lauri KastariRannankari, kanttori Jussi
nen, Anu Pulkkinen.
Mattila.
Itä-Suomen hovioikeuden toiKESKUSSEURAKUNTATALO
mintavuoden avausjumalanpalvelus
Suokatu 22
ti 2.1. klo 10. Ilpo Rannankari.
Viikkomessu ke 3.1. klo 18. Ilpo Rannan040 4848 256
kari, Anu Pulkkinen.
Maanantain lähetyspiiri ma 8.1. klo
Loppiaisen messu la 6.1. klo 10. Liisa
16. Joka toinen ma klo 16 Aaron (SuoPenttinen, Olli Viitaniemi, Riikka Haapakatu 22 C-rappu, 2 krs). Kevätkauden
mäki, Anu Pulkkinen.
kokoontumiset 8.1., 22.1., 5.2., 19.2., 5.3.,
Messu, rippikoulujen aloitus su 7.1. klo
19.3., 16.4. ja 30.4. Tiedustelut pastori
10. Satu Karjalainen, Ilpo Rannankari,
Liisa Penttinen, liisa.penttinen@evl.fi tai
Riikka Haapamäki, Anu Pulkkinen.
040 4848 277.
Viikkomessu ke 10.1. klo 18. Liisa PenttiKeskikaupungin palvelupiiri ke 10.1.
nen, Anu Pulkkinen.
klo 13 kerhohuone Eetu, Suokatu 22 CMessu su 14.1. klo 10. Lauri Kastarinen,
rappu. Kevätkauden aloitus, jatkuen joka
Olli Viitaniemi, Riikka Haapamäki, Anu
toinen viikko. Diakonissa Pirjo Litmanen
Pulkkinen.
040 4848 282.
Viikkomessu ke 17.1. klo 18. Liisa
Kamarikuoron harjoitukset ke 10.1. klo
Penttinen, Anu Pulkkinen, liturgi Antti
18 kevätkauden startti ja jatkossa joka
Jeskanen.
ke klo 18 Keskusseurakuntatalon seuraMessu su 21.1. klo 10. Lauri Kastarinen,
kuntasalissa.
Liisa Penttinen, Riikka Haapamäki, ValtKirkkokuoron harjoitukset to 11.1. klo
teri Tuomikoski.
15 kevätkauden startti. To klo 15 KeskusEkumeenisen rukousviikon ristisaatto
seurakuntatalon seurakuntasalissa.
ja pääjuhla su 21.1. klo 18. Ristisaatto
Näpertäjät ma 15.1. klo 13. Joka toinen
lähtee klo 16.45 Alavan kirkosta (Keihäsma klo 13 kerhohuone Aaron. Kevätkatu 5). Ristisaatossa kuljetaan Pelastuskauden kokoontumiset 15.1., 29.1., 12.2.,
armeijaan Kauppakadulle ja se päättyy
26.2., 12.3., 9.4., 23.4. Huom. ei kokoonKuopio tuomiokirkkoon, jossa on ekutumista hiljaisella viikolla.
meenisen rukousviikon pääjuhla klo 18.
Eläkeläisten virkistyspäivä ke 17.1.
Pääjuhlassa tervehdyspuheet arkkipiispa
klo 11. Raamattutunti Lauri Kastarinen,
Leo ja Kuopion hiippakunnan piispa Jari
iltapäivällä lauletaan Anu Pulkkisen
Jolkkonen, ekumeeninen kuoro. Esirutahdittamana. Lounas ja kahvi 7 €/hlö.
kouksessa mukana seurakuntalaisia eri
Virrestä voimaa to 18.1. klo 12. Riikka
seurakunnista. Isäntänä tuomiorovasti
Haapamäki. Yhteislaulutilaisuus. Uusi
Ilpo Rannankari. Kirkkokahvit.
tapahtuma Keskusseurakuntatalon
Lähetysjuhlien 2018 ennakkotilaisuus,
seurakuntasalissa. To 18.1. ja to 15.2.
osana ekumeenisen vastuuviikon
alk. klo 12. Kahvia tarjolla. Tarkemmat
tapahtumia ma 22.1. klo 18. Aiheena
tiedot kanttori Riikka Haapamäki 040
Rohkeasti sanottu. Kristittyjen yhteisen
4848 280.
todistuksen ja positiivisen uskonnonVauvakerho pe 19.1. klo 10. Kevätkau-

den aloitus. Pe takkahuoneella, E-ovi.
Tarkempia tietoja www.kuopionseurakunnat.fi/tuomiokirkkoseurakunta/
lapset-ja-perheet/vauvakerho tai
040 4848 266 Paula Raatikainen.
Tuomiokirkkoseurakunnan kouluikäisten 6-13v. kerhot alkavat maanantaina 22.1.2018. Kokki- ja leffakerhot
keskusseurakuntatalolla. Liikuntakerhoja
tiistaista torstaihin ja kuorokerho torstaisin Snellmanin koululla. Ilmoittautumiset aukeavat jokaisen kerhon kohdalla
viikolla 1. Tervetuloa mukaan! Lisätiedot
ja ilmoittautuminen: www.kuopionseurakunnat.fi/tuomiokirkkoseurakunta/
kouluikaiset tai Elina 040 4848 251.
Perhekerho ti 23.1. klo 9.30. Kevätkauden aloitus. Perhekerhoon ovat tervetulleita kaikki lapset oman aikuisen seurassa. Perhekerho ei maksa mitään, sinne ei
tarvitse ilmoittautua etukäteen, mukaan
voi tulla milloin vaan.
Kotien/keskiviikon lähetyspiiri ke
24.1. klo 12.30. Joka toinen ke klo 12.30
kerhohuone Samuli tai piiriläisen kotona. Ensimmäinen kokoontuminen 24.1.
Samulissa. Kevätkauden muut kokoontumiset, paikka avoin: 7.2., 21.2., 7.3.,
21.3, 4.4. ja 18.4.
Perheilta ke 24.1. klo 18. Kevätkausi
starttaa. Tule mukaan leikkimään ja puuhailemaan yhdessä. Tarjolla myös iltapala ja hetki hiljaisuudelle. Iltapalaa varten
ilmoita tulostasi Paulalle 040 4848 266.
Yhteisvastuukeräyskoulutus la 27.1. klo
9, vuoden 2018 teemasta ”nälkä”. Tervetuloa mukaan vanhat ja uudet kerääjät!
Tarkempia tietoja Pirjo Litmanen 040
4848 282.
Markkinaseurat la 27.1. klo 16. Olli
Viitaniemi. Virsikuoro.
Raamattupiiri su 28.1. klo 15. Pidemmän tauon jälleen aloitetaan jälleen
Raamattupiiri Suokadulla, takkahuone,
E-ovi. Pastori Olli Viitaniemi
040 4848 267.
Eläkeläisten virkistyspäivä ke 31.1.
klo 11. Raamattutunti Ilpo Rannankari,
iltapäivällä ohjelmatuokio. Lounas ja
kahvi 7 €/hlö.
Äitien ilta ke 31.1. klo 17. Kevätkauden
aloitus. Takkahuoneella, E-ovi. Äitien
illat ovat äitien omia hengähdyshetkiä
toisten samassa elämävaiheessa olevien
kanssa.

MUUT
Sanajumalanpalvelus Tätilässä su 21.1.
klo 12. Liisa Penttinen, Valtteri Tuomikoski. Teologiopiskelija Katariina Pennanen. Inkilänmäenkatu 7 B.
Perhekahvila ja Seurakuntakerho
Inkilänmäellä to 25.1. klo 10. Kevätkauden aloitus Tätilässä (Inkilänmäentie 7
B). Perhekahvila to 25.1. klo 10 ja Seurakuntakerho to 25.1. klo 13. Diakoni
Paula Vartiainen. Inkilänmäen kerhot
toteutetaan parillisilla viikoilla yllä mainittuina kellon aikoina. Inkilänmäen
diakoniatyöntekijät Varpu Ylhäinen ja
Paula Vartiainen 040 4848 255.
Seurakuntakerho, Inkilänmäellä to
25.1. klo 13. Kevätkauden aloitus. Eläkeläisten ryhmä. Tätilä, Inkilänmäentie 7
B. Seuraavat kokoontumiset: 8.2., 22.2.,
22.3., 5.4., 19.4.,3.5. Muutokset mahdollisia. Varpu Ylhäinen 040 4848 255.

ALAVA
Alavan seurakunnan toimisto
040 4848 286, ma–pe klo 9–15
alava@evl.fi

ALAVAN KIRKKO
Keihäskatu 5 B
040 4848 300
Uudenvuodenaaton tuomasmessu
su 31.12. klo 20. Pirjo Kuula, Anna Väätäinen, Leila Savolainen. ARMO -bändi.
Uudenvuodenpäivän messu ma 1.1. klo
11. Hanna Vasiljev, Anna Väätäinen, Ossi
Jauhiainen.
Loppiaisen messu la 6.1. klo
11. Hannu Koskelainen,
Anna Väätäinen. Saarna
Suvimarja RannankariNorjanen, ARMObändi. Kirkkokahvit
ja lähetystilaisuus:
Kohti lähetysjuhlia,
Suvimarja RannankariNorjanen.
Messu su 7.1. klo 11.
Hannu Koskelainen, Juha
Välimäki, Ossi Jauhiainen.
Messu su 14.1. klo 11. Anu Kiviranta, Hannu Koskelainen, Juha Välimäki, Anna Väätäinen, Ossi Jauhiainen.
Rippikoulujen aloitus.
Messu su 21.1. klo 11. Anu Kiviranta,
Hannu Koskelainen, Hanna Vasiljev, Leila
Savolainen. Zipporim. Työntekijöiden
tehtävään siunaaminen ja vapaaehtoisten kiitosjuhla.
Messu su 28.1. klo 11. Hanna Vasiljev,
Juha Välimäki, Anna Väätäinen, Ossi
Jauhiainen. Yhtymän bändileiriläisiä.
Tuomasmessu su 28.1. klo 18. Aulikki
Mäkinen, Anna Väätäinen, Jarkko Maukonen. Saarnaa Maike Ewert.

17.30 seurakuntasalissa. Ystävänpäivän
teemaista askartelua. Iltapala 1,50 €/
perhe.
Kirjallisuuspiiri to 25.1. klo 14. Nuorten
kerhotila. Käsiteltävät kirjat: 25.1. James
Rebanks: Elämäni paimenena, 22.2. Mika
Waltari: Valtakunnan salaisuus, 29.3.
Emil Anton: Katolisempi kuin luulit, 26.4.
Matti Paloheimo: Valkoinen Mandela.
Terttu Leikas 040 524 5350.
Spiritualiteetti urbaanissa ympäristössä su 28.1. klo 16. Aulikki Mäkinen,
Anna Väätäinen. Pastori Meike Ewert,
Stadtkloster-Kirche der Stille.
Hiljaisuuden kirkko – syvemmälle
hengelliseen elämään -keskustelutilaisuus ti 30.1. klo 17. Reijo Leino, Anna
Väätäinen. Tule työskentelemään yhdessä mm. seuraavien aiheiden äärellä:
Millaista on, ja voisi olla, syvenevä
hengellisyys nykyajan hajanaisessa maailmassa? Miten Hiljaisuuden kirkko -projekti
sai alkunsa Hannoverissa?
Miten se on toiminut ja
mitä toimintamalleja
luonut? Voisimmeko
saada Hannoverin
Hiljaisuuden kirkosta
Kuopion seurakuntayhtymän toiminnan
kehittämiseksi uutta ideaa?
Miten voisimme kehittyä
Kuopiossa tarjoamalla kirkkotilaa
entistä monipuolisemmin hiljentymistä
ja yhteisöllistä hengellisyyttä tukevaksi
kohtaamispaikaksi?
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ALAVAN SEURAKUNTAKESKUS
Keihäskatu 5 B
040 4848 300
Kohti Lähetysjuhlia la 6.1. klo 12.31.
Hannu Koskelainen, Anna Väätäinen.
Kirkkokahvit ja lähetystilaisuus, Kohti
lähetysjuhlia, Suvimarja RannankariNorjanen, SLS.
Alavan raamattu- ja rukouspiiri ma
8.1. klo 18. Neuvottelutila. Parillisten
viikkojen ma klo 18-19.30, ajalla 8.1.–
14.5. Anja Komulainen 044 944 6407.
Pieni rukoushetki ja arkinen ateria ti
9.1. klo 11. Tiistaisin ajalla 9.1.–8.5. (ei
6.3., 1.5.), klo 11-11.30 pieni rukoushetki,
n. klo 11.30-12 Arkinen ateria (5 €), klo
12 läsnäolon tiistai. HUOM! Ti 27.3. klo
11 Hiljaisen viikon pääsiäiskuvaelma ja
ehtoollinen kirkossa, kahvit.
Tehdään yhdessä -piiri ti 16.1. klo 12.
Parittomien viikkojen tiistaina klo 1213.30 ajalla 16.1.-8.5. nuorisotiloissa.
Kaija Mäklin 050 538 8166.
Lähetys- ja rukouspiiri ti 16.1. klo 18.
neuvotteluhuone. Parittomien viikkojen
ti klo 18-19.30, ajalla 16.1.– 22.5. Sakari
Kainulainen 040 502 8558.
Perheiden askarteluilta ma 22.1. klo

NEULAMÄEN KIRKKO
Vesurikuja 4
040 4848 300
Diakoniatoimiston ajanvarauspäivystys ti 2.1. klo 10. Diakoniatoimisto
040 4848 326. Voit tulla varaamaan ajan
myös paikan päältä.
Käsityökahvila ma 8.1. klo 12.30. Kokoontuu ma klo 12-14 takka-aulassa.
Neulamäen raamattu- ja rukouspiiri
ti 9.1. klo 18. Neulamäen kirkon kokoustila. Parillisina ti klo 18-19.30 ajalla 9.1.–
15.5. Jatkamme tutustumista Luukkaan
evankeliumin 10. lukuun. Jeesuksen siinä
opetuslapsilleen antamat matkaohjeet
sopivat myös tähän päivään. Tämä L10T
-nimelläkin tunnettu pienryhmätyöskentely rohkaisee elämään uskoa todeksi
arjessa ja itselle sopivalla tavalla. Ilkka
Sormunen 040 542 6280 ja Merja Uuttala 050 567 2899.
Toivon torstai to 11.1. klo 11. Omaishoitajana Suomessa 2018. Miten Punainen
Risti tukee omaishoitajia Pohjois-Savon
alueella. Vieraana Jaana Vilhunen,
omaishoitajien tukitoiminta SPR. Ateriamaksu 5 €.
Ystäväntupa to 11.1. klo 12.30. Kokoontuu to klo 12.30-14 takka-aulassa.
Toivon torstai to 18.1. klo 11. Ekumeenisen rukousviikon tapahtuma. Aiheena
ikonit, Isä Harri Peiponen. Ortodoksinen
kuoro. Ateriamaksu 5 €.
Messu su 21.1. klo 16. Anu Kiviranta,
Leila Savolainen. Teologiharjoittelijat
Henrik Pääkkönen ja Miia Jokiranta.
Toivon torstai to 25.1. klo 11. Maailman
politiikan arkipäivää sanoin ja kuvin,
Toivo Väisänen.

Joulu päättyy
loppiaiseen
Loppiainen on kristillinen juhlapäivä,
joka päättää joulunvieton. Sitä nimitetään
myös Jumalan ilmestymisen juhlaksi.
Ensimmäisinä vuosisatoina kristinuskon
historiassa loppiainen oli jouluakin
tärkeämpi juhlapäivä. Loppiaista vietetään
lauantaina 6. tammikuuta, jolloin kaikissa
seurakunnissa on messuja, hartauksia ja
sanajumalanpalveluksia.
■ Messu Tuomiokirkossa la 6.1. klo 10.
■ Messu Alavan kirkossa la 6.1. klo 11.
Kirkkokahvit ja Kohti lähetysjuhlia -tilaisuus.
■ Iltakirkko Juankosken Ylösnousemuksen
kirkossa la 6.1. klo 18. Juankosken ja
Muuruveden yhteinen.
■ Messu Nilsiän kirkossa la 6.1. klo 10.
■ Sanajumalanpalvelus Riistaveden
seurakuntatalolla la 6.1. klo 10.

■ Messu Säyneisen kirkossa la 6.1. klo 13.
■ Sanajumalanpalvelus Vehmersalmen

kirkossa la 6.1. klo 13. Riisumme joulukuusen
ja syömme viimeiset piparit.
■ Messu Kallaveden kirkossa la 6.1. klo 10.
■ Loppiaisen joululaulukirkko Karttulan
seurakuntakodilla la 6.1. klo 12.
■ Elämänmakuinen loppiaiskirkko Pyhän
Johanneksen kirkossa la 6.1. klo 16.
■ Messu Puijon kirkossa la 6.1. klo 10.

Siilinjärvellä

■ Messu ja tehtävään siunaaminen

Siilinjärven kirkossa la 6.1. klo 10. Tehtävään
siunataan pastori Heidi Haimilahti sekä
suntiot Markku Mäenpää ja Jukka Puusti.
■ Kauneimmat joululaulut -messu
Vuorelan kirkossa la 6.1. klo 13. Messun
jälkeen lähetyksen kirkkokahvit ja Matti
Hoffrén kertoo Armenian kristittyjen
elämästä.
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MUUT
Puurojumppa ke 10.1. klo 12. Särkiniemen kerhotila. Joka toinen ke (parilliset
viikot) klo 12.- 13.30. Puuro 2 €. Toini
Jääskeläinen 0400 786 166.
Lehtotupa ke 10.1. klo 13. Lehtoniemen
kerhotila (Lehtoniementie 107). Avoinna
joka keskiviikko klo 13. - 14.30. Tarjolla
pientä purtavaa ja pohdiskeltavaa. Tule
rohkeasti tutustumaan.
Särkitupa to 11.1. klo 13. Särkiniemen
kerhotila. Torstaisin klo13. -14.30. Tarjolla kahvia, keskusteluja ja kohtaamista.
Särkiniemen raamattu- ja rukouspiiri
ke 17.1. klo 18. Särkiniemen kerhotila.
Parittomien viikkojen ke klo 18–19.30,
17.1.–23.5. Sirkka Pitkänen 044 379 3529.
Hanna-piiri ti 23.1. klo 18. Kerran kuukaudessa klo 18–19.30, ti 23.1., 20.2.,
20.3., 17.4., 15.5. Kipinäkatu 32. Elisabet
Kivioja 040 509 3732. Hanna-piirissä
rukoillaan maailman naisten puolesta.
Yli 120 maassa käytettävään Hannarukouskalenteriin on koottu rukousaihe
kuukauden jokaiselle päivälle. Suomessa
Toivoa naisille/Hanna-työ järjestyy
Sansan kautta.

JÄRVI-KUOPIO
Järvi-Kuopion seurakunnan toimisto
040 4888 602 ja 040 4888 611
ma–pe klo 9–15

JÄRVI-KUOPION YHTEISET
Järvi-Kuopion seurakunnan toimisto
ja Juankosken seurakuntasali muuttaa. Uusi osoite 1.1.2018 alkaen on
Juankoskentie 13 B, 73500 Juankoski.
Seurakunnan toimisto on suljettu
27.12.2017-5.1.2018.
Juankosken päivä- ja perhekerhot
alkavat muuton vuoksi viikolla 4 Juankosken uudessa seurakuntasalissa, Juankoskentie 13 B. (Entinen kaupungintalon
valtuustosali).
Käsityöpiirien ideointipäivät pe 19.1.
klo 11. Minna Puustinen ja Hanna Kokkonen. Juankosken, Nilsiän ja Riistaveden
käsityöpiirien ja kerhojen ideoiden
vaihtopäivä Riistaveden seurakuntatalolla. Ruokailu.

JUANKOSKEN
YLÖSNOUSEMUKSEN KIRKKO
Tehtaankirkontie 5
Messu su 31.12. klo 10. Raili Pursiainen,
Matti Saarela.
Sanajumalanpalvelus ma 1.1. klo 10.
Miia Gabel, Matti Saarela.
Loppiaisen iltakirkko la 6.1. klo 18. Miia
Gabel, Matti Saarela. Juankosken ja Muuruveden yhteinen.
Messu su 7.1. klo 10. Eino Keihänen,
Matti Saarela.
Liikunta- ja näkörajoitteisten ryhmä
ti 9.1. klo 13. Matti Saarela.
Messu su 14.1. klo 10. Miia Gabel, Matti
Saarela.
Miesten raamattupiiri ke 17.1. klo 18.
Ke klo 18, 17.1. alkaen pienessä kerho-

huoneessa.
Messu su 21.1. klo 10. Eino Keihänen,
Taru Parviainen.
Messu su 28.1. klo 10. Miia
Gabel, Matti Saarela.

JUANKOSKEN
SEURAKUNTASALI
Juankoskentie 13 B
(huom. uusi osoite)

Muuruveden ja Juankosken yhteinen
loppiaisen iltakirkko klo 18 Juankosken
Ylösnousemuksen kirkossa.
Messu su 7.1. klo 13. Eino
Keihänen, Matti Saarela.
Kirkkokahvit.
Messu su 14.1. klo
13. Miia Gabel, Matti
Saarela.
Messu su 21.1. klo 13.
Eino Keihänen, Taru
Parviainen.
Messu su 28.1. klo 13.
Eino Keihänen, Matti Saarela.
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Aamukahviryhmä/
Hyvän mielen piiri to
11.1. klo 10. joka kk:n
1.parillisen viikon torstaina
klo 10-12.15.
Hyvän sanoman ilta ke 17.1.
klo 18.30. Miia Gabel. Jouko Kauhanen,
Suomen Raamattuopisto. Illan aiheena
Armonvälineet. Kahvitarjoilu.
Lähetysaskartelu to 18.1. klo 10. Parittoman viikon to 18.1. alkaen.
Raamattupiiri ke 24.1. klo 11.
Sanan ja rukouksen ilta ke 24.1. klo
18. Miia Gabel. Rukousta ja yhdessäoloa
Raamatun äärellä Veija ja Kirsti Hagertin
isännöimänä. Kahvitarjoilu.

KAAVIN KIRKKO
Kaavintie 24
Messu su 31.12. klo 13. Paula HagmanPuustinen, Aliisa Lukkari-Syrjäniemi.
Uuden vuoden kuvahartaus ma 1.1.
klo 13. Marjaana Mäkinen, Aliisa Lukkari-Syrjäniemi. Yhteinen Tuusniemen
kanssa.
Messu su 7.1. klo 13. Marjaana Mäkinen,
Taru Parviainen.
Messu su 14.1. klo 13. Marjaana Mäkinen, Aliisa Lukkari-Syrjäniemi.
Messu su 21.1. klo 13. Marjaana Mäkinen, Aliisa Lukkari-Syrjäniemi.
Messu su 28.1. klo 13. Paula HagmanPuustinen, Aliisa Lukkari-Syrjäniemi.

KAAVIN SEURAKUNTATALO
Kirkkorannantie 1
Elsan kerho to 4.1. klo 11.
Raamattupiiri ma 8.1. klo 13.
Mielenterveysryhmä ti 9.1. klo 13.
Vanhemman väen palvelupäivä ti 16.1.
klo 11. Marjaana Mäkinen. Ruoka ja
kahvi 5 €.
Perhekerho pe 19.1. klo 9.30.
Mielenterveyskuntoujien omaisryhmä
ma 22.1. klo 14.
Raamattupiiri ma 29.1. klo 13.

KAAVIN SEUTU – MUUT
Loppiaisen kuvahartaus la 6.1. klo
10. Hagman-Puustinen Paula. Pauliina
Vuorinen. Yhteinen Tuusniemen kanssa,
Tuusniemen kirkossa.
Elsan kerho Maarianvaarassa to 11.1.
klo 14. Eila ja Matti Räsäsellä, Paavolantie 42.
Elsan kerho Luikonlahdessa to 18.1.
klo 14. Anna-Liisa ja Viljo Laakkosella,
Luikonlahdentie 1104.

MUURUVEDEN KIRKKO
Kustilankuja 1
Sanajumalanpalvelus su 31.12. klo 13.
Matti Saarela. TM Milla Huttunen.
Sanajumalanpalvelus ma 1.1. klo 13.
Miia Gabel, Taru Parviainen.
Ei jumalanpalvelusta la 6.1. klo 13.

MUURUVEDEN
SEURAKUNTATALO
Kustilankuja 2
Seurakuntakerho to 18.1. klo 10. Kerho
kokoontuu jatkossa parittomien viikkojen to.

NILSIÄN KIRKKO
Kirkonmäentie 1
Sanajumalanpalvelus su 31.12. klo 10.
Eino Keihänen, Annette Kärppä-Leskinen. Pystykahvit.
Messu ma 1.1. klo 10. Raili Pursiainen,
Annette Kärppä-Leskinen.
Messu la 6.1. klo 10. Risto Huotari,
Taru Parviainen.
Sanajumalanpalvelus su 7.1. klo 10.
Risto Huotari, Arja Linnea Ahonen.
Messu su 14.1. klo 10. Raili Pursiainen,
Annette Kärppä-Leskinen.
Messu su 21.1. klo 10. Raili Pursiainen,
Annette Kärppä-Leskinen.
Sanajumalanpalvelus su 28.1. klo 10.
Raili Pursiainen, Annette Kärppä-Leskinen. Pystykahvit.
Siioninvirsiseurat ja paikallisosaston
vuosikokous ke 31.1. klo 18.

NILSIÄN SEUTU – MUUT
Vastuuryhmä ti 2.1. klo 16.30. Raili
Pursiainen. Vuotjärven kyläseurat.
Sotiemme veteraanien kerho to 4.1. klo
11. Sotiemme veteraanikerho kokoontuu aina parittomana torstaina klo 11-13
entisessä kirkkoherran virastossa, Mailan
kammarissa. Kahvit, hartaus, muisteloita, mukavaa yhdessäoloa. Vetäjinä
tukihenkilöt.
Siioninvirsiseurat Hätilässä la 6.1. klo
18. Annamarintie 425.
Vuotjärven kyläseurat ma 8.1. klo
18.30. Raili Pursiainen. Hannu Vartiaisella, Hipanrannantie 39
Murtolahden kyläseurat ke 17.1. klo 18
Anna ja Hannu Parviaisella, Hanhiranta
39. Raili Pursiainen, Annette KärppäLeskinen.
Ekumeenisen rukousviikon kirkkovaellus ke 24.1. klo 18. Raili Pursiainen.
Lähtö ortodoksiselta kirkolta klo 18,
vaelletaan luterilaisen kirkon kautta
helluntaiseurakunnan temppeliin. Rukoushetki jokaisessa kirkossa ja lopuksi
iltateet.
Pajulahti-Ranta-Sänkimäen kyläseurat
su 28.1. klo 18. Eino Keihänen. Martta ja
Pentti Rissasella, Joenpolventie 179.

RIISTAVEDEN KIRKKO
Joensuuntie 2505
Sanajumalanpalvelus ma 1.1. klo 10.
Messu su 7.1. klo 10. Uwe Mäkinen,
Riikka Tuura.
Sanajumalanpalvelus su 14.1. klo 10.
Messu su 21.1. klo 10. Uwe Mäkinen,
Riikka Tuura.
Messu su 28.1. klo 10. Uwe Mäkinen,
Taru Parviainen.

RIISTAVEDEN SEURAKUNTATALO
Keskustie 2
Messu su 31.12. klo 10. Uwe Mäkinen.
Anne-Mari Kraft.
Sanajumalanpalvelus la 6.1. klo 10.
Arkinen ateria ti 9.1. klo 11. Aloitamme
ruokailulla, hinta 5 € / aik. Ohjelmatuokio ruokailun jälkeen.
Kirkkokuoro ke 10.1. klo 18.30. Riikka
Tuura.
Perhekerho ti 16.1. klo 9.30. Perhekerho
kokoontuu viikoittain hiljentymään,
välipalalle ja leikkimään.
Neulepiiri ti 16.1. klo 12. Kokoontuu
joka toinen viikko, takkahuoneessa.
Miesten ruokapiiri to 18.1. klo 17.
Miesten ruokapiirit keväällä 18.1., 15.2.,
15.3., 19.4.
Käsityöpiirien ideointipäivät pe 19.1.
klo 11. Minna Puustinen ja Hanna
Kokkonen. Juankosken, Nilsiän ja Riistaveden käsityöpiirien ja kerhojen
ideoiden vaihtopäivä Riistaveden seurakuntatalolla.
Ruokailu.
Raamattupiiri ti 23.1.
klo 12. Raamattupiiri
keväällä 23.1., 20.2.,
20.3., 17.4., 15.5. Takkahuoneessa.
Siioninvirsiseurat
ma 29.1. klo 18. Seurat
keväällä 29.1., 26.2., 19.3.,
23.4., 28.5.

Musiikkia
tammikuulle

LapsiArkki on tarkoitettu sinulle yhden
vanhemman perheestä huolehtiva
vanhempi, joka haluat hetken hengähdyksen
arkipäivääsi.
LapsiArkista aikuinen saa vertaistukea samalla, kun lapselle on omaa mukavaa puuhaa.
Toiminta on avointa ja maksutonta kaikille. Lisätiedot ja ilmoittautuminen Riitta Immoselle 040 4848 482. Tarkempia tietoja voi
kysyä myös Marjo Merirannalta
0400 441 708.
LapsiArkki-toiminta järjestetään Kuopion ev.lut. seurakuntayhtymän ja Yhden Vanhemman Perheiden Liitto ry:n Itä- Suomen
aluetoimiston yhteistyönä.
Kevätkauden kokoontumiset keskusseurakuntatalolla, Suokatu 22 keskiviikkoisin klo
17.15-19.15 seuraavasti: 24.1., 21.2., 21.3. ja 25.4.

■ Helmi Consort, Barokkimusiikkia

reformaation hengessä Puijon kirkossa su
31.12. klo 15. Anna Immonen, sopraano,
Marja Gaynor, barokkiviulu, Katri Susitaival,
viola da gamba ja Anna Savelainen, urut.
Konsertti esittelee saksalaista, luterilaista
barokkimusiikkia ja Lutherin virsiä. Johann
Sebastian Bachin gambasonaatin lisäksi
kuullaan varhaisempien saksalaissäveltäjien
musiikkia, Franz Tunderin hengellisiä
konserttoja ja Dietrich Buxtehuden kantaatti
”Singet dem Herrn”. Ohjelma 5 €.

■ Loppiaiskonsertti Karttulan

seurakuntakodissa su 7.1. klo 18. Kyösti
Kytöjoki, laulu ja Andraz Szabo, piano. Vapaa
pääsy, kolehti Kansan Raamattuseuralle.

TUUSNIEMEN SEURAKUNTAKOTI
Koivukuja 2
Messu su 31.12. klo 10. Paula HagmanPuustinen, Aliisa Lukkari-Syrjäniemi.
Lähetyslounas.
Rukouspiiri ma 1.1. klo 10.
Loppiaisen kuvahartaus la 6.1. klo 10.
Paula Hagman-Puustinen, Pauliina Vuorinen. Yhteinen Kaavin kanssa.
Messu su 7.1. klo 10. Marjaana Mäkinen,
Taru Parviainen. Kirkkokahvit.
Messu su 14.1. klo 10. Marjaana Mäkinen,
Aliisa Lukkari-Syrjäniemi. Kirkkokahvit.
Perhekerho ti 16.1. klo 9.30. Perhekerho
kokoontuu tiistaisin.
Kirkkokuoro to 18.1. klo 15. Aliisa
Lukkari-Syrjäniemi. Kuoron kevätkausi
alkaa. Uudet laulajat tervetulleita mukaan. 040 4888 626.
Naiskuoro Tuustytöt to 18.1. klo 16.30.
Aliisa Lukkari-Syrjäniemi. Kevätkausi
alkaa.
Messu su 21.1. klo 10. Paula HagmanPuustinen, Aliisa Lukkari-Syrjäniemi.
Kirkkokahvit.
Ekumeenisen rukousviikon ristisaatto
to 25.1. klo 18. Paula Hagman-Puustinen,
Reijo Leino, Aliisa Lukkari-Syrjäniemi. Ekumeeninen ristisaatto
kokoontuu ortodoksikirkolla klo 18, josta
helluntaitemppeliin ja
sen jälkeen hartaus ja
iltakahvit seurakuntakodilla.
Lähetyspiiri pe 26.1.
klo 12. Minna Puustinen.
Messu su 28.1. klo 10.
Paula Hagman-Puustinen,
Aliisa Lukkari-Syrjäniemi.
Kirkkokahvit.
Varttuneen väen virkistyspäivä ke
31.1. klo 10. Minna Puustinen. Ruokailu
5 € / hlö.
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RIISTAVEDEN SEUTU – MUUT
Keskustie 2
Miesten lenkkipiiri ma 8.1. klo 18. Miesten lenkkipiirit keväällä 8.1., 5.2., 5.3., 9.4.,
7.5. Op:n kerhotilassa.

SÄYNEISEN KIRKKO
Kirkkoharjuntie 2
Sanajumalanpalvelus su 31.12. klo 13.
Raili Pursiainen. Kanttorina Raija Kilpeläinen-Somero.
Sanajumalanpalvelus ma 1.1. klo
13. Raili Pursiainen, Annette KärppäLeskinen.
Messu la 6.1. klo 13. Risto Huotari,
Taru Parviainen.
Sanajumalanpalvelus su 7.1. klo 13.
Risto Huotari. Kanttori Raija SomeroKilpeläinen.
Messu su 14.1. klo 13. Risto Huotari,
Annette Kärppä-Leskinen.
Messu su 21.1. klo 13. Raili Pursiainen,
Annette Kärppä-Leskinen.
Messu su 28.1. klo 13. Risto Huotari,
Annette Kärppä-Leskinen.

SÄYNEISEN SEURAKUNTAKOTI
Kirkkoharjuntie 2
Käsityöpiiri ma 15.1. klo 12. Käsityöpiiri
kokoontuu klo 12 joka toinen ma 15.1.

TAPAHTUU

LapsiArkki tarjoaa
hengähdystauon

alkaen.
Seurakuntakerho to 25.1. klo 12. Seurakuntakerho kokoontuu klo 12 joka
toinen torstai 25.1. alkaen.

■ Kuopion kamarimusiikkiseuran

konsertti Huutoja ja kuiskauksia Puijon
kirkossa su 28.1. klo 16. Marketta Kivimäki,
bassonokkahuilu ja voice flute sekä Anna
Maria McElwain, klavikordi. Sayaka Kinoshiro,
viulu, Päivi Väisänen, huilu ja Markku Laakso,
kitara. Ohjelmassa mm. Loeillet, Pärt,
Rautavaara. Ohjelma 15 €, seuran jäsenet ja
eläkeläiset 10 €, opiskelijat 2 €.

■ SibaFest: Päivä Oskar Merikannon

seurassa Tuomiokirkossa ma 29.1.
klo 19. Musiikkia säveltäjän elämästä.
Dramaturginen esitys aikansa tunnetuimman
taiteilijan, Oskar Merikannon, elämään
kansalaisrauhan vuonna 1918. Mari-Anni
Hilander, sopraano (Liisa) Jan Lehtola, urut
ja käsikirjoitus Sibelius-Akatemian Kuopion
yksikön kamarikuoro, joht. Heikki Liimola
(Oskar).

TUUSNIEMEN SEUTU – MUUT
Uuden vuoden kuvat -hartaus ma 1.1.
klo 13. Marjaana Mäkinen, Aliisa Lukkari-Syrjäniemi. Yhteinen jumalanpalvelus
Kaavin kanssa, Kaavin kirkossa.

VEHMERSALMEN KIRKKO
Lempeläntie 17
Hartaus uudenvuoden kynnyksellä
su 31.12. klo 23.30. Uwe Mäkinen, Matti
Saarela.
Sanajumalanpalvelus la 6.1. klo 13.
Riisumme joulukuusen ja syömme
viimeiset piparit.
Sanajumalanpalvelus su 7.1. klo 13.
Uwe Mäkinen, Riikka Tuura.
Messu su 14.1. klo 13. Reijo Leino, Riikka
Tuura.
Messu su 28.1. klo 13. Uwe Mäkinen,
Taru Parviainen.

VEHMERSALMEN
SEURAKUNTAKOTI
Lempeläntie 15
Arkinen ateria to 11.1. klo 11. Aloi-
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SEURAKUNNAT 27.12.2017–31.1.2018
tamme ruokailulla, hinta 5 € / aikuinen.
Ohjelmatuokio ruokailun jälkeen.
Kirkkokuoro to 11.1. klo 18. Riikka
Tuura.
Kokki-ukot ti 16.1. klo 17. Uwe
Mäkinen. Miehet mukaan kokkaamaan
ja syömään.
Perhekerho to 18.1. klo 9.30. Tervetuloa
vauvat ja lapset, äidit ja isät, mummot ja
ukit ja kaikki muut yhdessä leikkimään,
syömään ja seurustelemaan.
Seurakuntakodin tuvan ja kammarin
tupaantuliaiset to 18.1. klo 11. Uwe
Mäkinen, Riikka Tuura. Koko seurakunta
on tervetullut juhlaan alakerran ja sen
käyttäjien kunniaksi.
Sanajumalanpalvelus su 21.1. klo 13.
Uwe Mäkinen, Riikka Tuura.
Puurokammari to 25.1. klo 11.

MUUT
Naisten päivä OlenNainen Hupelissa
la 27.1. klo 13. Paula Hagman-Puustinen.
Puhumassa evankelista Anne PohtamoHietanen ja pastori Paula Hagman-Puustinen. Ilm, ruokailua varten Eino Räsänen
0500 671 898.

KALLAVESI
Kallaveden seurakunnan toimisto
040 4848 327, ma–pe klo 9–15
kallavesi@evl.fi

KALLAVEDEN KIRKKO
Rauhalahdentie 21
040 4848 336
Messu su 31.12. klo 10.
Juha Määttä, Matti
Pentikäinen, Richard
Nicholls.
Uudenvuoden sanajumalanpalvelus ma
1.1. klo 10. Oona Huttunen, Richard Nicholls.
Keskiviikon raamattutunti ke 3.1. klo 17. Juha
Määttä. keskiviikkoisin alkaen 3.1.
Opettajana toimii pastori Juha Määttä.
Vuonna 2018 aiheena on 1. Mooseksen
kirja – Genesis.
Loppiaisen messu la 6.1. klo 10. Veli
Mäntynen, Sirpa Nummenheimo,
Richard Nicholls. Kanttorina ja urkurina
Colin Nicholls.
Messu su 7.1. klo 10. Oona Huttunen,
Sirpa Nummenheimo, Anna-Mari Linna.
Reipas Aamu alkaa ke 10.1. klo 9 kirkon
alakerrassa.
Sulassa sovussa-ikäihmisten kerho ke
10.1. klo 10. Kerho kokoontuu parillisilla
viikoilla ennen arkista ateriaa.
Lapsikuoron harkat alkaa ke 10.1.
klo 17. Mari Vuola-Tanila, mari.vuolatanila@evl.fi.
Tyynyliinatalkoot la 13.1. klo 9. Kirkon
alakerrassa. Kankaanpainantaa lähetyksen hyväksi. Talkoolaisille tarjotaan
aamupala ja lounas työn lomassa.
Ruokailun vuoksi ilmoittautumiset 8.1.

Katrille 040 4848 334.
Koko kansan perhekirkko su 14.1. klo
10. Veli Mäntynen, Juha Määttä, Mari
Vuola-Tanila.
Taidetiistai alkaa ti 16.1. klo 13. Kirkon
alakerrassa.
Messu su 21.1. klo 10. Sanna Alanen,
Sirpa Nummenheimo, Anna-Mari Linna.
Musiikillinen messu su 28.1. klo 10.
Veli Mäntynen, Anni Tanninen, Richard
Nicholls. Kalakukko Wind Band, johtajana Erkki Kaukonen.
Pyhäkoulu su 28.1. klo 10. Kirkon alakerrassa. Tuula Hoffren.
Sininen ilta –bluesia ja evankeliumia su
28.1. klo 18. Matti Pentikäinen, Mari Vuola-Tanila. Lähde-bändi. Raamatun tekstit:
Cecilia Kurkinen ja Risto Huttunen.
Laulaen lounaalle -yhteislaulua kirkon
aulassa ke 31.1. klo 10. Anna-Mari Linna.
ennen Arkista ateriaa.
Musiikkia lumen keskellä ke 31.1. klo
18. Richard Nicholls. Kallaveden seurakunnan nuorisokuoro KNOT. Vapaa
pääsy, ohjelma 10 €.

PETOSEN SEURAKUNTATALO
Pyörönkaari 21
Toiminnan miehet pe 5.1. klo 13.
Pulinapaja ma 8.1. klo 9. Pulinapaja
avoinna arkipäivisin ma, ti ja to klo 9-12
Petosen seurakuntatalolla. Pulinapajassa
on mahdollisuus käyttää nettiä asiakastietokoneen kautta ja hoitaa asioita
viranomaisiin päin asiakaspuhelimen
kautta. Pulinapajassa saat juttuseuraa,
kahvia ja paljon muuta. Myös diakoniatyöntekijä on paikalla.
Perhekerho alkaa to 11.1. klo 9.30.
Ystäväpiiri varttuneille to 11.1. klo 12.
Nuorten lauluryhmän harkat
alkavat to 11.1. klo 17. Mari
Vuola-Tanila. Uudet ja
entiset laulajat tervetuloa.
mari.vuola-tanila@evl.fi.
Lähetysaskartelut alkaa ma 15.1. klo 12.30.
Kuvismuskarit alkavat, ryhmä 1 to 18.1.
klo 12.30. Mari VuolaTanila. Yhteydenotot:
taina.kuosmanen-kangas@
evl.fi.
1-2-vuotiaiden muskariryhmät
alkavat pe 19.1. klo 9.30. Mari VuolaTanila. 1.ryhmä klo 9.30-10 ja 2.ryhmä
klo 10.30-11. mari.vuola-tanila@evl.fi.
Petosen messu su 28.1. klo 17.
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KALLAVEDEN SEUTU – MUUT

VEHMASMÄEN KAPPELI
Sotkanniemi 15, Hiltulanlahti
Vehmasmäen perhekerho alkaa ti 9.1.
klo 9.30.
Messu su 21.1. klo 13. Oona Huttunen,
Anna-Mari Linna.

HIRVILAHDEN KAPPELI
Länsirannantie 2410
Messu su 14.1. klo 13. Matti Pentikäinen,
Anna-Mari Linna.

KARTTULAN KIRKKO
Kirkkotie 23
Messu su 7.1. klo 10. Anni Tanninen,
Richard Nicholls.
Messu su 14.1. klo 10. Sanna Alanen,
Anne Keränen.
Messu su 21.1. klo 10. Anni Tanninen,
Anne Keränen.
Messu su 28.1. klo 10. Johanna Porkola,
Anne Keränen.

KARTTULAN SEURAKUNTAKOTI
Kissakuusentie 14
Uudenvuoden messu ma 1.1. klo 13.
Johanna Porkola, Anne Keränen.
Loppiaisen joululaulukirkko la 6.1. klo
12. Johanna Porkola, Anna-Mari Linna.
Loppiaiskonsertti su 7.1. klo 18. Kyösti
Kytöjoki, laulu ja Andraz Szabo, piano.
Vapaa pääsy, kolehti Kansan Raamattuseuralle.
Lähetysilta ma 8.1. klo 18. Juha-Pekka ja
Hanna Rissanen Kylväjästä. Kahvitarjoilu.
Perhekerho alkaa ke 10.1. klo 9.30.
Ystävänkammari alkaa ke 10.1. klo 10
takkahuoneessa.

Kirkkokuoro alkaa ke 10.1. klo 18. Anne
Keränen. Myös uudet laulajat tervetuloa.
Kahvitarjoilu.
Lapsikuoro alkaa to 11.1. klo 15. Välipala tarjolla.
Rukousilta su 14.1. klo 18. Takkahuoneessa.
Nuorten ilta alkaa to 18.1. klo 15. Riikka
Kukkonen.
Ekumeeninen Rukousilta to 18.1. klo
18. Johanna Porkola, Anne Keränen.
Mukana Kaarina Hoffrén Karttulan
Vapaakirkosta, isä Harri Peiponen Kuopion ortodoksisesta seurakunnasta.
Kahvitarjoilu.

KARTTULAN SEUTU – MUUT
Syvänniemen perhekerho alkaa ti 9.1.
klo 9.30 Syvänniemen pappilassa.
Miesten saunailta to 11.1. klo 17.30
Jukka Vasaralla, Saarisenraitti 457, Koskenkylä.
Kinkerit Soinlahti-Virmaanpää su
28.1. klo 13. Pertti Koivisto ja Seija Kärki,
Vatilahdentie 69, 72100 Karttula.

Crux cafe nuortenilta to 25.1. klo 18.30
Komppiksessa.

MUUT
Esikoislestadiolaisten seurat Vehmasmäen kappelissa su 14.1. klo 16. seuraavan kerran 28.1.

MÄNNISTÖ
Männistön seurakunnan toimisto
040 4848 379, ma–pe klo 9–15
mannisto@evl.fi

PYHÄN JOHANNEKSEN KIRKKO
Ampujanpolku 2

040 4848 386
Ehtoolliskirkko vuoden vaihtuessa su
31.12. klo 18. Heikki Hyvärinen, Johanna
SYVÄNNIEMEN KIRKKO
Isokangas.
Kuttajärventie 117
Sanajumalanpalvelus ma 1.1. klo 10.
Uudenvuoden aaton iltakirkko su
Salla Tyrväinen, Heikki Mononen.
31.12. klo 20.30. Johanna Porkola, Anne
Elämänmakuinen loppiaiskirkko la
Keränen ja musiikkiryhmä.
6.1. klo 16. Elina Knuuttila, Johanna
Isokangas.
MAANINGAN KIRKKO
Messu su 7.1. klo 10. Heikki Hyvärinen,
Maaningantie 33
Elina Knuuttila, Heikki Mononen.
Raamattu- ja rukouspiiri 8.1. alkaen
Uudenvuodenaaton yökirkko su 31.12.
parittomien viikkojen ma klo 13-15.
klo 23.30. Matti Pentikäinen, Richard
Toivo Pentikäinen 040 530 5415.
Nicholls.
Kokkikerho 1.-3. ja 4.-6. luokkalaisille
Uudenvuoden messu ma 1.1. klo 13.
8.1. alkaen ma klo 17-19. Timo ManniSanna Alanen, Richard Nicholls.
nen 040 4848 409.
Messu su 7.1. klo 10. Veli Mäntynen,
Ukintuvan jumppa 9.1. alkaen ti klo 11Talvikki Attila-Pekonen. Messun jälkeen
13.30. Hartaus klo 12. Heikki Hyvärinen
Juha-Pekka ja Hanna Rissasen lähettivie040 4848 397.
railu Maaninkatalolla. Kahvitarjoilu.
Askartelukerho alakoululaisille 9.1.
Poukama 1 rippikouluryhmän peralkaen ti klo 17-18 yläkerran kerhohuohemessu su 14.1. klo 10. Raija Jokela,
neessa. Timo Manninen 040 4848 409.
Talvikki Attila-Pekonen.
Temppu- ja pelikerho alakoululaisille
Messu su 21.1. klo 10. Raija Jokela, Mari
9.1. alkaen ti klo 18-19 yläkerran kerhoVuola-Tanila.
huoneessa. Timo Manninen,
Messu su 28.1. klo 10. Matti Pentikäinen,
040 4848 409.
Talvikki Attila-Pekonen.
Kirkkokuoro 10.1. alkaen ke klo 16MAANINKATALO
17.30. Johanna Isokangas 040 4848 404.
Maaningantie 32
Perhekerho 11.1. alkaen to klo 9.30-11
takkahuoneessa.
Juttutupa yksinäisille ti 2.1. klo 10. JutSalla Tyrväinen 040 4848 320. Anita
tutupa kokoontuu 2 viikon välein.
Tilles 040 4848 395.
Kirkonkylän srk-piiri ti 9.1. klo
Vauvakerho 11.1. alkaen
13. Piiri kokoontuu seuraato klo 9.30-11 yläkerran
.
van kerran 30.1. klo 13.
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Vorloksossa.
ohjelma klo 12: Kuka
Jo rkolla
Sydämellä-kuoro ma
Jeesus oli?, Heikki Hyväki
15.1. klo 17 seurakuntasarinen. Hinta 5 € sis. linjalissa joka ma.
autokuljetuksen reittiä: Klo
Arkinen ateria ti 16.1. klo 11.
10.25 Kelloniemen Sale, klo 10.27
Maaninkatalon perhekerho alkaa
Itkonniemi (Malminkatu 13 pysäkki),
ke 17.1. klo 9.30. Jatkossa ke.
klo 10.30 Sotilaspojankadun pysäkki, klo
Reipas perhekerho Maaningalla to
10.30 Tellervonkadun pysäkki, klo 10.30
18.1. klo 9.30 Vorloksossa.
Lönnrotinkadun pysäkki (Lönnrotinkatu
11 kohdalla), klo 10.35 Pohjolankadun
MAANINGAN SEUTU – MUUT
pysäkki (Pohjolankatu 28 kohdalla),
Käsityöpiiri Ilonpisarassa ma 15.1. klo 12.
Killisenkatu, Pohjolankatua LönnrotinPiiri kokoontuu jatkossa joka toinen ma.
kadulle, klo 10.40 Saariaitan pysäkki,

SEIJA RYTKÖNEN

Diakoniatyön vastaanotot ja päivystykset: Kallaveden kirkon ja Petosen
diakoniatoimisto avoinna arkipäivinä ma klo 10-11, 040 4848 333, Pyörönkaari 21. Muina aikoina voit jättää vastaajaan viestin tai lähettää tekstiviestin.
Vastaamme yhteydenottopyyntöihin
mahdollisimman pian. Voit täyttää myös
yhteydenottolomakkeen nettisivuillamme. Paikan päällä voit käydä varaamassa
ajan Pulinapajan aukioloaikoina (ma, ti ja
to 9-12). Maaningan diakoniatoimisto,
040 4848 372, Maaningantie 32, ma klo
10-11. Karttulan diakoniatoimisto, 040
4848 539, Kissakuusentie 14, to klo 9-11.
1.-6. luokkalaisten iltakerhot jatkuvat
viikolla 3. www.kuopionseurakunnat.fi/

kallaveden-seurakunta/kouluikaiset
4.-6. lk. poikien sählyleiri 16.-17.2. Rytkyllä ja 1.-3. lk. poikien sählyleiri 17.18.2. Rytkyllä. Ilmoittautumiset 15.1.-4.2.
www.kuopionseurakunnat.fi/kallavedenseurakunta/kouluikaiset. Lisätietoja: Eija
Huuskonen 040 4848 378.
Miesten Raamattupiiri to 4.1. klo 18.30.
Jynkänvuoren kerhohuoneella, Isännäntie 22. Kyösti Kurkinen 044 569 6775 ja
Martti Riikonen 040 541 5553. Seuraavan
kerran 18.1.
Turinatupa - avoin kohtaamispaikka
kaiken ikäisille ti 9.1. klo 13. Ravintola
Käskynkän kabinetissa (Soikkokuja 12,
sisäänkäynti apteekin puoleiselta ppaikalta). Hörpi päiväkahvit mukavassa
seurassa.
Jynkänvuoren perhekerho alkaa ke
10.1. klo 9.30. Isännäntie 22.
Kurkimäen perhekerho alkaa ke 10.1.
klo 9.30. Kurkipirtissä
Rytkyn perhekerho alkaa ke 10.1. klo
9.30. Rytkyn leirikeskuksessa, Rytkynrannantie 16 joka toinen ke.
Poukaman miesten Sauna- ja Sananilta to 11.1. klo 17.30. Poukaman leirikeskuksessa, Poukamantie 105. Pauli Kärki
”Miten Jumala johdattaa”.
Leväsen kammari varttuneille ma 15.1.
klo 13. (Leväsentie 27, 2krs.) Seuraavan
kerran 29.1.
Hyvän hoidon päivä ke 24.1. klo 10.
Omaishoitajille, hoidettaville ja liikuntarajoitteisille. Ilmoittautumiset Riitta
Reimalle 040 4848 370 (Voit jättää myös
viestin vastaajaan).

TAPAHTUU

Naisten oma
teemapäivä
Kristillisessä toimintakeskus Hupelissa
järjestetään la 27.1. klo 13 alkaen OlenNainenteemapäivä. Se on kohtaamispaikka naisille,
jotka kaipaavat arjen keskellä keidashetkeä ja
lepopaikkaa sanan ääressä.
Mukana on muun muassa vuoden 1975
Miss Universum Anne Pohtamo-Hietanen,
Aino Viitanen, Tuusniemen aluepappi Paula Hagman-Puustinen sekä Suomen Raamattuopiston naistyöntekijöitä. Sanan lisäksi nautitaan myös hyvästä ruuasta ja tutustutaan kirjapöydän tarjontaan.
Tiedustelut ja ilmoittautumiset
puh. 0500 671 898/Eino Räsänen ja
050 577 3780/Jouko Kauhanen.
Toimintakeskus Hupeli sijaitsee Tuusniemen Levälahdessa, Laivarannantie 2.

Kallaveden seurakunnan musiikkiviikko
Kallaveden kirkossa järjestetään tammihelmikuun vaihteessa lukuisia konsertteja.
■ Su 28.1. klo 10 Musiikillinen messu. Kalakukko-septetti ja kanttori Richard Nicholls.
■ Su 28.1. klo 18 Sininen ilta -bluesia ja
evankeliumia. Lähde -bändi ja Mari VuolaTanila. Raamatun tekstit Cecilia Kurkinen ja
Risto Huttunen, hartaus Matti Pentikäinen.
■ Ke 31.1. klo 10 Laulaen lounaalle

-yhteislaulua kirkon aulassa ennen Arkista
ateriaa. Kanttori Anna-Mari Linna.
■ Ke 31.1. klo 18 Musiikkia lumen keskellä.
Kallaveden seurakunnan nuorisokuoro
KNOT, johtaa Richard Nicholls. Vapaa pääsy,
ohjelma 10 €.
Kallaveden seurakunnan musiikkiviikko
jatkuu 4.2. asti.
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klo 10.45 Pyhän Johanneksen kirkko.
Paluu klo 13.30.
Olotila 4.-7. luokkalaisille 11.1. alkaen
to klo 15-17 takkahuoneessa. Timo
Manninen 040 4848 409. Anu Viippola
040 4848 408.
Messu su 14.1. klo 10. Aulikki Mäkinen,
Salla Tyrväinen, Johanna Isokangas.
Koululaisten toimintatupa 16.1. alkaen
ti ja to klo 12-15. Tiina Tiainen
040 4848 396. Anita Tilles 040 4848 395.
Kätevät kädet 16.1. alkaen parittomien
viikkojen ti klo 17 takkahuoneessa.
Miesten piiri ke 17.1. klo 18. Heikki
Hyvärinen.
Nuorten ilta 18.1. alkaen to klo 18-21
takkahuoneessa. Anu Viippola
040 4848 408.
Erityisrippikoulun aloitusmessu su
21.1. klo 10. Heikki Hyvärinen, Jarkko
Maukonen. Matti Pehkonen. Klo 11
lounas ja info erityisrippikoululaisille
srk-salissa.
Ikonien pyhittäminen ti 23.1. klo 18.
Aulikki Mäkinen. Isä Harri. Ortodoksisen
seurakunnan kuoro. Ekumeenisen rukousviikon tapahtuma.
Ryhmänohjaajakoulutus ke 24.1. klo
16.30. Elina Knuuttila. Anu Viippola
040 4848 408. Timo Manninen
040 4848 409.
Elämää etsimässä to 25.1. klo 14.30.
Heikki Hyvärinen.
Rippikoulujen aloitusmessu
su 28.1. klo 10. Heikki Hyvärinen, Elina Knuuttila,
Aulikki Mäkinen, Johanna
Isokangas, Heikki Mononen. Ruokailu. Rippikoulujen ryhmätapaamiset.
Ikoninmaalauskurssi
vasta-alkajille sunnuntaisin 14.1., 11.2., 25.2.,
18.3., 8.4. ja 29.4. klo 17-20
takkahuoneessa. Hinta 60 €
+ tarvikkeet. Ilmoittautuminen
1.-31.12. www.kuopionseurakunnat.fi/
manniston-seurakunta/ilmoittautumiset. Salla Tyrväinen 040 4848 320.
Ikoninmaalauskurssi vähintään yhden
ikonin maalanneille tiistaisin 9.1., 23.1.,
6.2., 20.2., 20.3., 3.4. ja 17.4. klo 17-20
takkahuoneessa. Hinta 70 € + tarvikkeet.
Ilmoittautuminen 1.-31.12. www.kuopionseurakunnat.fi/manniston-seurakunta/ilmoittautumiset. Salla Tyrväinen
040 4848 320.

Timo Manninen 040 4848 409.
Lapsikuoro Kalevalan koululla 11.1.
alkaen to klo 14.05-14.50. Johanna Isokangas 040 4848 404.
Liikuntakerho alakoululaisille Kettulan koululla 11.1. alkaen to klo 17-18.
Timo Manninen 040 4848 409.
Kirkkohetki Melankatu 10 toimintakeskuksella su 14.1. klo 13. Salla Tyrväinen, Johanna Isokangas.
Messu Mäntylän palvelutalolla su
28.1. klo 13. Heikki Hyvärinen, Aulikki
Mäkinen.

PUIJO
Puijon seurakunnan toimisto
040 4848 410, ma–pe klo 9–15
puijo@evl.fi

PUIJON KIRKKO
Taivaanpankontie 3
040 4848 419
Messu su 31.12. klo 10. Kari Kuula, Jaana
Marjanen, Anna Antikainen. Kari Kuulan
lähtösaarna ja kirkkokahvit.
Helmi Consort, Barokkimusiikkia
reformaation hengessä su 31.12.
klo 15. Anna Antikainen.
Anna Immonen, sopraano,
Marja Gaynor, barokkiviulu, Katri Susitaival,
viola da gamba ja Anna
Savelainen, urut. Ohjelma 5 €.
Uudenvuodenpäivän
messu ma 1.1. klo 10.
Jaana Marjanen, Katja
Pääkkönen, Anna Antikainen.
Loppiaisen messu la 6.1. klo 10.
Mari Voutilainen, Teemu Voutilainen,
Anna Antikainen. Teea Karttunen, huilu.
Messu su 7.1. klo 10. Mari Voutilainen,
Teemu Voutilainen, Joona Saraste. Suvimarja Rannakari-Norjanen Suomen
Lähetysseurasta saarnaa. Pia Sahi Sousa.
Kirkkokahvit ja tietoa toukokuun 2018
lähetysjuhlista Kuopiossa.
Messu su 14.1. klo 10. Mari Voutilainen,
Teemu Voutilainen, Joona Saraste. Miika
Koskela. Heidi Väyrynen. Lapsille pyhäkoulu.
Messu su 21.1. klo 10. Katja Pääkkönen,
Teemu Voutilainen, Anna Antikainen.
Miika Koskela saarnaa. Heidi Väyrynen.
Puijon kamarikuoron lauluryhmä. Lapsille pyhäkoulu.
Messu su 28.1. klo 10. Jaana Marjanen,
Katja Pääkkönen, Mari Voutilainen,
Joona Saraste. Miika Koskela. Lapsille
pyhäkoulu. Herättäjä-Yhdistyksen
valtakunnallinen kuoro, johtaa Samuli
Korkalainen. Vt. kappalainen Katja Pääkkösen tulosaarna. Lounas Aholansaaren
hyväksi.
Siioninvirsiseurat su 28.1. klo 12. Mari
Voutilainen. Herättäjä-Yhdistyksen
valtakunnallinen kuoro.
Kuopion kamarimusiikkiseuran konsertti Huutoja ja kuiskauksia su 28.1.
klo 16. Marketta Kivimäki, bassonok-

ään
Tehd -ryhmä
sa
essä
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Pou klo 18
8.1.

MUUT
Hartaus Mäntylän palvelutalolla to
4.1. klo 13.30. Salla Tyrväinen.
Ystäväkerho 60+ 8.1. alkaen joka toinen
ma klo 13.30-15 Melankadun monitoimitilassa, Melankatu 10. Sami Mitsman
040 4848 405.
Yhteiskristillinen raamattupiiri Sana
eläväksi 9.1. alkaen parillisten viikkojen
ti klo 10-11 Melankatu 10 toimintakeskuksella.
Lapsikuoro Kettulan koululla 10.1.
alkaen ke klo 14-14.45. Johanna Isokangas 040 4848 404.
Sählykerho 1.-3. luokkalaisille Kettulan koululla 10.1. alkaen ke klo 17-18.
Timo Manninen 040 4848 409.
Sählykerho 4.-6. luokkalaisille Kettulan koululla 10.1. alkaen ke klo 18-19.

kahuilu ja voice flute sekä Anna Maria
McElwain, klavikordi. Sayaka Kinoshiro,
viulu, Päivi Väisänen, huilu ja Markku
Laakso, kitara. Ohjelma 15 € , seuran
jäsenet ja eläkeläiset 10 €, opiskelijat 2 €.

PUIJON SEURAKUNTAKESKUS
Taivaanpankontie 3
Kuntojumppa aikuisille naisille ma 8.1.
klo 16. Ryhmä kokoontuu maanantaisin klo 16-17. Terttu
Sandelin 044 0464891.
Ystävän kammari ti 9.1.
klo 11. Avoinna tiistaisin
klo 11-14.
Pia Sahi Sousa
040 4848 439.
Naisten lentopallo
ti 9.1. klo 14. Ryhmä
kokoontuu tiistaisin klo
14-15.30. Liisa Julkunen
040 559 4451.
Miesten sähly ti 9.1. klo 16.
Ryhmä kokoontuu tiistaisin klo 16-17.30.
Teemu Voutilainen 040 4848 434.
Perhekerho ke 10.1. klo 9.30. Mari
Voutilainen. Lupaus paremmasta. Kerho
keskiviikkoisin klo 9.30-11.
Eläkeläisten iltapäiväkerho to 11.1. klo
12.30. Kerho kokoontuu to klo 12.30-14.
Pia Sahi Sousa 040 4848 439.
Hiljaisen viikon vaelluksen vapaaehtoisten tapaaminen la 13.1. klo 12.
Teemu Voutilainen. Lähtisitkö mukaan
vapaaehtoiseksi Hiljaisen viikon vaellukselle 25.3.-30.3.? Vapaaehtoisvoimin
toteutettavassa vaelluksessa on tarjolla
tehtäviä rekvisiitan rakentamisesta
rooleihin, kuten Pietarin osaan hiilivalkealla. Kahvi- ja välipalatarjoilu. Teemu
Voutilainen 0404848434.
Pietari ja hänen kirjeensä. Luento- ja
keskustelusarja Pietarin kirjeestä. Ma
15.1. klo 18.30. Teemu Voutilainen. Kuka
Pietari oli ja mitä hänestä tiedetään?
Israel-piiri ke 17.1. klo 14. Seuraavat kokoontumiset ke 14.2. Risto Helle, ke 14.3.
Risto Helle ja ke 25.4. Ariela Toivanen.
Ensimmäiset kristityt olivat sydämellisiä ateisteja. Luento- ja keskustelusarja Pietarin kirjeestä. ma 22.1. klo
18.30. Teemu Voutilainen. Teol. yo Miia
Jokiranta ja teol. yo Heidi Väyrynen.
Midinetti-lähetyspiiri ke 24.1. klo
13. Seuraavat kokoontumiset 21.2.,
21.3.,25.4. klo 13-15 Kerhohuone 4. Pia
Sahi Sousa 040 4848439.
Saatana, lauma ja johtajat. Luento- ja
keskustelusarja Pietarin kirjeestä. ma
29.1. klo 18.30. Teemu Voutilainen. Teol.
yo Riitta Tervo ja teol. yo Antti Jeskanen.

Maija Taskinen. Kerho kokoontuu keskiviikkoisin. Os. Poukamantie 105.
Poukaman takkailta ke 10.1. klo 19.
Heli Nuutinen 040 748 9530. Os. Poukamantie 105.
Perhekerho to 11.1. klo 9.30. Mari Voutilainen. Lupaus paremmasta. Kerho
torstaisin klo 9.30-11. Os. Poukamantie
105.
Naisten lenkkipiiri Poukamassa ma 15.1. klo 18. Takkatuvalla. Sauna ja iltapala
4 €/hlö. Seuraavat kokoontumiset 22.1., 5.2.,
19.2., 26.2., 19.3., 9.4.,
23.4., 7.5. ja 21.5. Os.
Poukamantie 105.
Hartaus ja virsituokio
Puijonlaakson toimintakeskuksen juhlasalissa
to 25.1. klo 10.45. Teemu Voutilainen. Heidi Väyrynen. Esa Sihvonen.
Os. Sammakkolammentie 12.
Poukaman lauluilta to 25.1. klo 18.30.
Erkki Pesonen 0505831399. Os. Poukamantie 105.
Ehtoolliskinkerit ja ruokaisa iltapala su
28.1. klo 16. Katja Pääkkönen, Joona Saraste. Miika Koskela. Os. Poukamantie 105.
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MUUT
Tehdään yhdessä -ryhmä Poukamassa
ma 8.1. klo 18. Helmillä koristellut heijastimet. Seuraavat kokoontumiset 5.2.,
12.3., 9.4. ja 7.5. klo 18-20. Riitta Murtorinne 040 4848 437. Os. Poukamantie
105.
Perhekerho Toukolassa ti 9.1. klo 9.30.
Mari Voutilainen. Lupaus paremmasta.
Kerho tiistaisin klo 9.30 -11. Os. Puijonsarventie 36.
Ystävänpäiväkerho Poukamassa ke
10.1. klo 11. ruokailu ja klo 12-13.15
ohjelma. Miten ennakoin omaisuuden
järjestelyjä? Pankinjohtaja, eläkeläinen

DIAKONIAKESKUS
Vuorikatu 21, Kuopio
Diakoniakeskuksen aulatila avoinna
ke 17.1. alkaen ma, ke ja pe klo 10–12.
Aamuhartaus klo 10. Aulatilassa on
luettavissa lehtiä ja asiakkaiden on mahdollista varata aikoja eri viranomaisille
asiakastietokoneen kautta. Aulatilassa
on avoin WiFi-verkko vierailijoita varten.
Iloisen mielen kuppila, kotona asuvien kehitysvammaisten kohtaaminen
to 18.1. klo 12. klo 12-13.30. Lisätietoja
Anna-Sofia Olkkola, 040 4848 467.
Katulähetyspiiri ma 22.1. klo 14. Katulähetyspiiri, raamattu- ja keskustelupiiri

MUUT
Kuurojen lähetyspiiri to 18.1. klo 16.30.
Keskusseurakuntatalo, kerhohuone
Aaron.

YHTEINEN NUORISOJA OPPILAITOSTYÖ
Hiljaisuuden talo- illat ma 15.1. klo 18.
Hiljaisuuden talo -illat Kuopion Vanhassa
Pappilassa (Kuninkaankatu 12). Illoissa
opettelemme yhdessä kuuntelemaan
Jumalaa. Illat tarjoavat hiljaisuutta; Jumalan, toistemme ja itsemme kuuntelemista;
jakamista ja yhteyttä. Kokoontumiset
kerran kuukaudessa maanantai-iltaisin
klo 18 seuraavasti: 15.1., 26.2., 26.3., 16.4.
Aloitamme 15.1. aiheella ”Uuden kynnyksellä”. Lisätietoja: Marja Leena Virolainen,
044 062 7751, marjaleena.virolainen@
saunalahti.fi. Ks. ilmoittelua myös www.
kuopionseurakunnat.fi.

SIILINJÄRVI
Kirkkoherranvirasto ja taloustoimisto
avoinna arkisin klo 9–11 ja 12–14 p. 017
288 4600 (khranvirasto), 017 288 4620
(talouststo). Haarahongantie 4, 71800
Siilinjärvi.
Siilinjarvenseurakunta.fi, Vapaaehtoistyo.fi/siilinjarvi, Facebookissa @
siilinjarvenseurakunta, Instagramissa
siilinjarvenseurakunta

SIILINJÄRVEN KIRKKO
Haarahongantie 2
Keskipäivän rukoushetki keskiviikkoisin
klo 12.
Sanajumalanpalvelus su 31.12. klo 10.
Kastarinen, Laitanen, Heiskanen.
Uudenvuoden yön messu su 31.12. klo
23. Hoffrén, Kaisto.
Messu ma 1.1. klo 10. Niskanen, Haimilahti, Kajava.
Messu ja tehtävään siunaaminen la
6.1. klo 10. Marin, Laitanen, Heiskanen.
Tehtävään siunataan pastori Heidi Haimilahti ja suntiot Markku Mäenpää ja
Jukka Puusti.
Messu su 7.1. klo 10. Harri Hautala, Hoffrén, Heiskanen. Rauhanyhdistyksen kirkkopyhä. Ruokailu ja seurat isossa salissa.
Sanajumalanpalvelus su 14.1. klo
10.Väätäinen, Kastarinen, Kajava.
Messu su 21.1. klo 10. Hoffrén, Laurinkari, Kaisto.
Ekumeenisen rukousviikon ristisaatto ke 24.1. Ekumeenisen rukousviikon
hartaus Siilinjärven kirkossa n. klo 19.30.
Hartauteen liittyy ristisaatto, joka alkaa
rukouspalveluksella Siilinjärven ortodoksisessa kirkossa klo 18. Ristisaatto kulkee
Vapaakirkon ja Helluntaiseurakunnan
kautta luterilaiselle kirkolle. Lopuksi
iltatee isossa salissa.
Perjantaimessu pe 26.1. klo 18. Haimilahti, Heiskanen. Iltatee.
Messu su 28.1. klo 10. Ilkka Rytilahti,
Väätäinen, Kajava. Kansanlähetyksen
lähetyspyhä. Kirkkokahvit ja lähetystilaisuus Päätysalissa.

SIILINJÄRVEN
SEURAKUNTATALO
Haarahongantie 4
Tuolijumppa alkaa ma 8.1. klo 12 iso
sali. Kaikille avoin. Jatkuu 14.5. asti (ei
hiihtolomalla 5.3., hiljaisella viikolla 26.3.
eikä pääsiäismaanantaina). Erityisliikunnan ohjaaja Tanja Korhonen.
Kirkonkylän päiväpiiri alkaa ma 8.1.
klo 13 iso sali. Tutustumista ja kahvit klo
12.15. Muut kokoontumiset 22.1., 5.2.,
19.2., 5.3., 19.3., 9.4., 23.4.
Virsikuoron kevätkausi alkaa ke 10.1.
klo 14.30 pieni sali.
Omaishoitajakerho alkaa to 11.1. klo
13–15 pieni sali. Omaistaan kotona hoitavien kerho vuorotellen SPR:n ja seurakunnan järjestämänä. Asiantuntijaluentoja, vapaata keskustelua, vertaistukea.
Muut kokoontumiset 25.1., 8.2., 22.2, 8.3.,
22.3., 5.4., 19.4., 3.5.,17.5.

TAPAHTUU

Ilo, kärsimys ja usko

kirjeen synnystä? Kuka sen on kirjoittanut?

Pastori Teemu Voutilainen ja Itä-Suomen
yliopiston teologian opiskelijat keskustelevat
ensimmäisestä Pietarin kirjeestä Puijon
kirkolla maanantaisin klo 18.30. Luentoja keskustelusarja alkaa 15. tammikuuta.
Luennot jatkuvat vielä 5. ja 12.2.

■ Ensimmäiset kristityt olivat sydämellisiä

■ Kuka Pietari oli ja mitä hänestä

tiedetään? Ma 15.1. klo 18.30.
Jo Jeesuksen eläessä Pietari sai johtavan rooli
apostolien joukossa. Hänelle ylösnoussut
ilmestyi ensimmäiseksi. Ensimmäinen
Pietarin kirje on voimakas kehotuspuhe
Aasiassa asuville kristityille. Kirjeestä voidaan
päätellä yhtä ja toista lukijoiden tilanteesta.
Kristittyjä vainotaan, mutta he pitävät lujasti
kiinni uskostaan.
Teemu Voutilainen piirtää kuvan apostoli
Pietarin profiilista. Mitä oikein tiedämme hänestä? Mitä tiedämme Ensimmäisen Pietarin

ateisteja (1. Piet. 3:8-17) Ma 22.1. klo 18.30.
Ensimmäiset kristityt olivat aikansa
ateisteja. He kun eivät palvelleet perinteisiä
jumalia. Heidän tapansakin poikkeisivat
totutusta. Siksi kristityistä puhuttiin pahaa.
Ensimmäinen Pietarin kirje neuvoo, ettei
pidä vastata samalla mitalla. Kristittyjen
tulee osata kertoa, mitä he uskovat. Vielä
tärkeämpää on näyttää omalla elämällä,
mihin he uskovat.
Teologian opiskelija Miia Jokiranta tarkastelee Pietarin kirjeen opetusta siitä, miten
kristittyjen tulee toimia silloin kun heitä vastustetaan.
Mitä Kristityt sitten kertovat Jeesuksesta?
Ensimmäinen Pietarin kirje esittelee useita
syvällisiä tutkielmia Jeesuksen pelastustyöstä.
Jeesus on lunastanut ihmiset vapaaksi kalliilla
verellään. Sen ansiosta kristityt ovat uudesti-

syntyneet. Näin Pietari tiivisti ilosanoman, jota hän julisti kuulijoilleen.
Teologian opiskelija Heidi Väyrynen esittelee kirjeen opetusta Jeesuksen pelastustyöstä.
■ Saatana, lauma ja johtajat (1. Piet. 5:1-9)
Ma 29.1. klo 18.30.
Saatana! Tässä kristittyjen vihollinen numero
yksi. Myös seurakunnan johtajien on hyvä
muistaa se.
Teologian opiskelija Riitta Tervo esittelee Pietarin kirjeen ohjeita seurakunnan
johtajille.
Kristityn ei ole hyvä jäädä yksin. Seurakunta haluaa kantaa häntä uskollaan ja rakkaudellaan. Ensimmäinen Pietarin kirje kutsuu seurakuntaa hengelliseksi rakennukseksi.
Sen jäsenet ovat eläviä kiviä. Kulmakivenä on
itse Kristus, hän joka pitää kaiken koossa.
Teologian opiskelija Antti Jeskanen tarkastelee Pietarin kirjeen seurakuntaopetusta.
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SEURAKUNNAT 27.12.2017–31.1.2018
Leikkaa talteen.

Kuopion
seurakunnat

YHTEYSTIETOJA
KIRKOLLISET TOIMITUKSET
Seurakuntien toimistot palvelevat kasteen ja vihkimisen sopimisessa arkisin klo 9–15. Hautajaisjärjestelyt hauta-ja puistotoimistossa, os. Siunauskappelintie 3, puh. 040 4848 238,
040 4848 239, 040 4848 242 tai 040 4848 517. Avoinna arkisin
klo 8–16 (kesäaikana 1.6.–31.8. klo 8–15).
VIRKATODISTUKSET JA SUKUSELVITYKSET
Keskusrekisteri, Suokatu 22 B, 2. kerros, puh. 017 158 111
(vaihde). Avoinna arkisin klo 9–15.
TILAVARAUKSET
Muut kuin kirkollisiin toimituksiin liittyvät tilavaraukset
seurakuntien toimistoista arkisin klo 9–15. Leirikeskusten
tilavaraukset suoraan leirikeskuksista.
PALVELEVA PUHELIN
Puh. 0400 22 11 80, su–to klo 18–01, pe ja la klo 18–03.
Soitto Palvelevaan puhelimeen maksaa tavallisen paikallispuhelun / matkapuhelun verran. Kaikki operaattorit eivät
sisällytä näitä puheluita puhepaketteihin.
DIAKONIAKESKUS
Puh. 017 158 111 (vaihde). Työntekijät tavattavissa ilman ajanvarausta ma, ke ja pe klo 10–12.
PERHEASIAIN NEUVOTTELUKESKUS
Luottamuksellista keskusteluapua parisuhteen kysymyksissä. Asemakatu 7, 1. krs, puh. 040 4848 480, ma–pe klo 9–11.
SAIRAALASIELUNHOITO
Johtava sairaalapastori Risto Voutilainen, puh. 040 484 8484.

www.kuopionseurakunnat.fi

Kahvila Huili alkaa pe 12.1. klo 9–12
alakerran kerhotila. Kaikenikäisten kohtaamispaikka avoinna aina perjantaisin.
Gospelkuoro Lähteen kevätkausi alkaa
12.1. klo 17.30 päätysali.
Kuulokerho ma 15.1. klo 13 päätysali.
Muut kokoontumiset 12.3., 7.5. Tukea
kuulon apuvälineiden käyttöön.
Kehitysvammaisten KIVA-kerho
to 18.1. klo 15–16.30 päätysali. Muut
kokoontumiset: 8.2., 1.3., 22.3.,
12.4., 3.5., 24.5. Aikuisten
kehitysvammaisten
yhdessäoloa ja kahvihetki.
Parisuhteen Palikat su
21.1. klo 16 perähuone.
Tule parantamaan
parisuhdettasi pienryhmässä. Tilaisuus on
maksuton ja kaikille
avoin. Lastenhoitovaraukset 044 7284 646. Tarjolla iltapalaa.
Lähetyksen sydänäänet alkaa
ke 24.1. klo 10 Lähetyskellari. Keskustelua maailman asioista lähetystyön
näkökulmasta. 24.1. mukana Leena
Laurinkari. Muut kokoontumiset 14.2.,
14.3., 11.4., 9.5.
Lähetyskellarin lähetyspiiri alkaa
ke 24.1. klo 10–13 lähetyskellari. Kokoontumiset viikoittain, ei
hiihtolomalla 7.3., hiljaisella viikolla 28.3.
eikä 16.5. Työntekijä mukana ajoittain.
Raamattupiiri to 25.1. klo 18 kokoushuone. Muut kokoontumiset 22.2., 22.3.,
19.4., 17.5.
Arjen Ateria ti 30.1. klo 11–12 iso sali.
Hinta aikuiselta 5 €, yli 2-vuotiaalta lapselta 2 €. Kaikille avoin kotiruokahetki.
Kevään tuotto kohdentuu Yhteisvastuukeräyksen hyväksi.
Näkökerho ti 30.1. klo 12–13.30 päätysali. Kokoontuu kerran kuukaudessa
tiistaina.
Alakouluikäisten Donkkis-ilta to 1.2.
klo 18–20 päätysali. Tervetulleita ovat
myös perheen aikuiset.

Asko Sahlberg: Amandan maailmat; ke 4.4.
Cristina Sandu: Valas nimeltä Goliat.
Lauletaan yhdessä -yhteislaulutilaisuus to 18.1. ja 25.1. klo 18. Suositut
yhteislauluillat jatkuvat.
Sanajumalanpalvelus su 21.1. klo 13.
Hoffrén, Kaisto.
Siiliperheet – vertaisryhmä erityislasten
perheille ke 24.1. klo 18. Kokoontumiset
kerran kuukaudessa. Iltapala ja lastenhoito. Lisätietoja: 044 7284 646.
Messu su 28.1. klo 13. Haimilahti, Väätäinen, Kajava.
Miesten piiri alkaa ma
29.1. klo 18 alakerta.
Muut kokoontumiset
26.2., 26.3., 23.4., 21.5.

teen
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u
s
.
Pari at 21.1
k
Pali 6 seura
klo 1 atalolla
t
kun

VUORELAN KIRKKO
Rissalantie 2
Messu su 31.12. klo 13. Kastarinen,
Laitanen, Heiskanen.
Kauneimmat joululaulut -messu la
6.1. klo 13. Marin, Heiskanen. Lähetyssunnuntai. Messun jälkeen lähetyksen
kirkkokahvit ja Matti Hoffrén kertoo
Armenian kristittyjen elämästä.
Iltamessu su 7.1. klo 17. Laurinkari,
Kaisto.
Vuorelan päiväpiiri alkaa ma 8.1.klo 13,
aiheena hoitava taide: omaishoitajana
toiminut Marja Karsikkoniemi esittelee
edesmenneen puolisonsa Jorma Karsikkoniemen taidetta. Muut kokoontumiset 22.1., 5.2., 19.2., 5.3., 19.3., 9.4., 23.4.
Kahvila Kupponen alkaa ti 9.1. klo 9–14
alakerta. Kaikenikäisten kohtaamispaikka avoinna aina tiistaisin.
Messu su 14.1. klo 12 (huom. aika). Sotilaspastori Petteri Hämäläinen, Laitanen,
Kajava. Karjalan lennoston alokaskirkko.
Raamattu- ja rukouspiiri alkaa ma 15.1.
klo 18. Muut kokoontumiset 12.2., 12.3.,
9.4., 7.5.
Lukupiiri klo 18–19.30 Kahvio: ke 17.1. Kazuo Ishiguro: Haudattu jättiläinen; ke 21.2.

MUUT

Ystävän Tupa alkaa ma
15.1. klo 13 Leppäkaarteen kerhohuone. Muut
kokoontumiset 29.1., 12.2.,
26.2., 12.3., 9.4., 23.4., 7.5., 21.5.
Vesijärven-Harjamäen lähetyspiiri to
18.1. klo 14 Elli Mähösellä, Viinamäentie
3 as 11. Väätäinen.
Kotipolun kerho alkaa ti 23.1. klo 13
Kotipolku 6:n asukkaille kerhohuoneessa.
Muut kokoontumiset 23.1.,20.2., 20.3., 10.4.
Risulantien kerho alkaa ma 29.1. klo 13
Risulantie 12:n kerhohuoneessa. Muut
kokoontumiset 26.2., 16.4., 14.5.
Laskettelureissu Himokselle la 10.2.
Hinta 12-vuotiailta ja vanhemmalta 40
€, 9–11-vuotiailta 25 €; sisältää yhteiskuljetuksen bussilla ja hissilipun. Ilmoittautumiset ja maksut nuorisotaloille
tammikuun loppuun mennessä. Järj.
yhdessä Siilinjärven kunnan nuorisotalojen kanssa. Lisätiedot: kunnan nuorisoohjaaja Matti Raussi 044 7401 145.

JÄRJESTÖT
HERÄTTÄJÄ-YHDISTYS
Kuninkaankatu 22, Kuopio
Toimipiste avoinna keskiviikkoisin klo
10–13, virsihetki klo 11–12. Saatavana
HY:n ja Aholansaaren tuotteita.
Seurat la 6.1. klo 18 Hätilässä, Annamarintie 425, Nilsiä.
Markkinaseurat la 27.1. klo 16
Keskusseurakuntatalo, seurakuntasali.
Virsikuoro.
Vuosikokous ja seurat su 28.1. klo 18
Puijon kirkolla.
Vuosikokous ja seurat ke 31.1. klo 18
Nilsiän kirkossa.

KANSAN RAAMATTUSEURA
Sanan Kulma, Tulliportinkatu 22,
Kuopio
Rukouspiiri Sanan Kulma maanantaisin
klo 18 alk. 8.1.
Rukouspäivystys ja avoimet ovet
perjantaisin klo 18 alk 12.1.
Iloa ja yhteyttä elämään Sanan Kulma
ti 8.1. klo 13 Isä meidän -rukous, Lea
Tuiremo.
Sanan ilta Sanan Kulma pe 12.1. klo 18
Jeesus, Simon ja syntinen nainen. Olli
Seppänen.
Topin tulojuhla ja työhön siunaus

Sanan Kulma pe 19.1. klo 18 Ulla Saunaluoma.

NNKY
Vuorikatu 22
044 772 1928, www.ywca.fi/00010584kuopion-nnky
Gospel-lattarit 9.1. klo 18.
Matkakumppanuus 10.1. klo 13.
Maahanmuuttaja naisten ja tyttöjen
käsityökerho 13.1. klo 12.
Kahvila Wirwoitus 14.1. klo 14, Voimasisko-ryhmän esittely.
Kirjallisuuskahvila 28.1. klo 16.

SUOMEN RAAMATTUOPISTO
Rukous- ja raamattupiiri ma 8. ja 22.1. klo
16.30 Kuopion NNKY:llä, Vuorikatu 22.
Sanasta suuntaa-raamattupiiri to
11.1., 18.1. ja 25.1. klo 18. Sammakkolammentie 1 B, Merja-Riitta Jaakkonen.
Hyvän sanoman ilta 17.1. klo 18.30
Juankosken seurakuntasalissa, kaupungintalo. Jouko Kauhanen, Raimo
Myyryläinen, Miia Gabel.
Hyvän sanoman ilta 21.1. klo 17 Kuopion NNKY, Vuorikatu 22.
OlenNainen, naistenpäivä la 27.1. klo
12-17, Kristillinen toimintakeskus Hupeli,
Laivarannantie 2, Levälahti, Tuusniemi.
Anne Pohtamo-Hietanen, Aino Viitanen,
Paula Hagman-Puustinen. Ilmoittautumis/ruokailumaksu 15 €. Kauempaa
tuleville myös majoitusmahdollisuus.
Tied. ja ilm. Eino Räsänen 0500 671 898
ja Jouko Kauhanen 050 577 3780.

KUOPION YMPÄRISTÖN
RAUHANYHDISTYS
Ahmatie 22
Uudenvuodenseurat ma 1.1. klo 15.30
ja 17.
Loppiaisseurat la 6.1. klo 15.30 ja 17.
Messu, Siilinjärven kirkkopyhä su 7.1.
klo 10 Siilinjärven kirkossa, ruokailu klo
11.30 Siilinjärven seurakuntatalolla.
Seurat, Siilinjärven kirkkopyhä su 7.1.
klo 12.30 Siilinjärven seurakuntatalo
(iso sali).
Seurat su 21.1. klo 14, 15.30 ja 17.

SUOMEN LUTERILAINEN
EVANKELIUMIYHDISTYS
Yhteisökoulutus la 13.1. klo 13 NNKY:n
tiloissa, Vuorikatu 22. Marika Salo.
Raamattu- ja lähetyspiiri to 18.1. klo 18
Keskusseurakuntatalolla Aaronissa.
Sanajumalanpalvelus to 25.1. klo 18
NNKY:n tiloissa, Vuorikatu 22. Olenius.

KUOPION KRISTILLISET
ELÄKELÄISET
Laulutuokio ja kerho ti 16.1. klo 12.30
keskusseurakuntatalolla Samulissa. Oma
ohjelmaa ja Raamatun teksti.
Laulutuokio ja kerho ti 30.1. klo 12.30.
Evankelista Elina Heinonen.
Vierailu Lepolassa pe 12.1. klo 14 ja
Kalliohovissa ma 22.1. klo 13.
Laulutuokio ja kerho ti 30.1. klo 12.30.
Evankelista Elina Heinonen.

NILSIÄN ELÄKELÄISTEN
KRISTILLINEN YHDISTYS RY
Kerho 17.1. klo 13 helluntaiseurakunnan
salissa, peritään jäsen- ja lehtimaksut.

TAPAHTUU

Elämä solmussa?
Puhu, se auttaa.
Palveleva puhelin
0400 22 11 80
Arkisin 18-01,
viikonloppuisin 18-03

Palveleva netti

Palveleva chat

Palveleva kirje
PL 210, 00131 Helsinki

Hiljentymistä
ja kuuntelua
Hiljaisuuden talo -iltaa vietetään maanantaina 15.1. klo 18 Vanhassa Pappilassa,
Kuninkaankatu 12. Tammikuun tapaamisen
aiheena on ”Uuden kynnyksellä”.
Kokoontumiset jatkuvat kerran kuukaudessa maanantai-iltaisin klo 18 seuraavasti:
26.2., 26.3. ja 16.4. Kokoontumiset ovat kaikille avoimia.
Illoissa opetellaan yhdessä kuuntelemaan
Jumalaa. Alussa nautitaan teetä ja hiljennytään yhdessä. Sen jälkeen kukin saa sanoittaa, mistä tulee.
Iltojen sisältöön kuuluu hetki Raamatun
äärellä, tai käsitellään yhteistä teemaa. Illat tarjoavat hiljaisuutta, Jumalan, toistemme ja itsemme kuuntelemista, jakamista ja yhteyttä.
Hiljaisuuden talo -illoista vastaa ignatiaanisen retriitin ohjaaja Marja Leena Virolainen.

Maalaa oma ikoni
Pyhän Johanneksen kirkolla järjestetään
tammikuussa ikonimaalauskursseja.
■ Ikoninmaalauskurssi vasta-alkajille

sunnuntaisin 14.1., 11.2., 25.2., 18.3., 8.4. ja 29.4.
klo 17-20 takkahuoneessa. Hinta 60 € +
tarvikkeet.

■ Ikoninmaalauskurssi vähintään

yhden ikonin maalanneille tiistaisin 9.1.,
23.1., 6.2., 20.2., 20.3., 3.4. ja 17.4. klo 17-20
takkahuoneessa. Hinta 70 € + tarvikkeet.
Molemmille kursseille ilmoittaudutaan
verkossa osoitteessa kuopionseurakunnat.
fi/manniston-seurakunta/ilmoittautumiset
31.12. mennessä. Lisätietoa kursseista antaa
Salla Tyrväinen, puh. 040 4848 320.
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Uusia levyjä nuorten voimin

”K

atsoin tyyntä veden pintaa, mietin kuvajaisen hintaa, kasvot kauniit, onnistuneet, tuudittivat toiveuneen…”, laulaa Siiri Parviainen,
Kuopion taidelukio Lumitin musiikkilinjan ensimmäisen vuoden
opiskelija. Maaninkalaisneitonen
on yksi Nuorten musApajan laulajista, jotka esiintyvät lapsikuoro
Ilon Säteiden kanssa uudella levyllä
Sinua katsomaan. Siiri kertoo laulaneensa seurakunnan lasten ja nuorten kuoroissa jo 12 vuoden ajan, eikä loppua näy.
”Tykkään laulaa yksin ja kuoroissa. On kivaa esiintyä ja näyttää ihmisille, että osaa”, hän kertoo. ”Levyntekoprosessissa oli mielenkiintoista nähdä, kuinka levy syntyy.
Oma suosikkikappaleeni oli ehkä The Christmas That I Want”, Siiri paljastaa.
Lapsikuoro Ilon Säteet toimii
Kallaveden seurakunnassa Maaningan alueella ja kerää viikoittaisiin
harjoituksiinsa parikymmentä alakouluikäistä lasta. Nuorten MusApaja on puolestaan suunnattu
5.-luokkalaisista ylöspäin. Siinäkin
käy kymmenkunta laulajaa, myös
soittajat ovat tervetulleita.
Maaningan seurakunnan tuottamasta Maailman Valkeus - levystä oli vierähtänyt aikaa jo kolme
vuotta, joten ajatus uudesta alkoi
muhia kanttori Talvikki Attila-Pekosen mielessä.
”On suuri siunaus, että kuorois-

Ilon Säteitä studiossa: Noora
Rytkönen,
Vilja Väänänen,
Susa
Seppälä
ja Emma
Leskinen.

sani käy niin paljon lapsia, olen kiitollinen heistä jokaisesta. Nämä
ihanat lapset ovat ansainneet kokemuksen levyttämisestä ja heidän
äänensä ansaitsevat tulla tallennetuiksi”, Pekonen kertoo.
”Lapset ja nuoret jaksoivat hienosti tiiviit harjoitukset ja kesän
studiovaiheen, jossa kysyttiin keskittymistä, kun piti ottaa useita toistoja. Olihan se vähän hassua
laulaa joululauluja kesäkuussa.”
Pekonen on tyytyväinen lopputulokseen.
”Tällä sinkulla on lauluja joulusta,
rauhasta, elämästä ja toivosta. Sen
sanoma ulottuu joulun jälkeiseen aikaan ja aina pääsiäiseen asti. Siinä
kuuluu ristin sanoma; evankeliumi
Jeesuksen rakkauden työstä meidän
puolestamme. Musiikillisia vaikutteita on saatu irlantilaisista ja latinalaista rytmeistä, onpa joukossa yksi

englanninkielinenkin kappale.”
Sinua katsomaan on Kallaveden
seurakunnan tuottama.
”Levyn tuotolla tuetaan lapsikuorojen toimintaa ja mahdollistetaan myös vähävaraisten lasten
osallistuminen leireille ja retkille”,
Pekonen lisää.
Kallaveden seurakunnassa on
julkaistu hiljattain myös toinen levy, Kallaveen Hilipakkaat Iänkerrat.
Levyn pääartisteina ovat Kallaveden seurakunnan lapsikuoro, nuorten lauluryhmä ja kuoronjohtaja
Mari Vuola-Tanila.
Sinua katsomaan -levyä saa seurakuntien virastoista tai tilattuna
puh. 0 10 .
Kallaveen Hilipakkaat Iänkerrat
-levyä voi tiedustella: mari.vuolatanila@evl.ﬁ

Sinulle
surun aikana
Kuolema ja suru ovat tulleet lähellesi.
On kuljettava läpi pimeän, jotta voi nähdä valon.
Jos tahdot jakaa kysymyksiäsi, ajatuksiasi,
ehkä itkuasikin toisten kanssa,
olet tervetullut sururyhmään.
Ryhmien koko on enintään kahdeksan henkilöä.

Sururyhmä itsemurhan tehneiden omaisille

Keskiviikkoisin 24.1., 31.1., 7.2., 14.2., 28.2. ja 14.3.2018 klo 18.00-19.30
Puijon kirkko, Ystävän kammari, Taivaanpankontie 3
Ryhmän ohjaajat diakonissat Raili Lehtoviita ja Pirjo Miettinen
(eläk.)
Ilmoittautumiset 5.1.2018 mennessä
www.kuopionseurakunnat.fi/sururyhmat
Lisätietoja: Raili Lehtoviita 040 4848 438, raili.lehtoviita@evl.fi

Sururyhmä

Tiistaisin 6.2., 13.2., 20.2., 6.3., 20.3., 3.4. ja 17.4.2018 klo 17.30-19.00
Alavan seurakuntatalo, neuvottelutila, Keihäskatu 5 b
Ryhmän ohjaajat diakoniatyöntekijä Sonja Tirkkonen ja
pastori Juha Välimäki
Ilmoittautumiset 26.1.2018 mennessä
www.kuopionseurakunnat.fi/sururyhmat
Lisätietoja: Sonja Tirkkonen sonja.tirkkonen@evl.fi,
puh. 040 4848 326 ja Juha Välimäki juha.valimaki@evl.fi,
puh. 0404848317.

Sururyhmä lapsille

Kirkko kotonasi
Virtuaalikirkossa voit katsoa verkon kautta jumalanpalvelusta
Kuopion tuomiokirkosta joka sunnuntai klo 10.
Lähetykset tallennetaan, ja niitä voi katsoa myös myöhemmin.

www.virtuaalikirkko.fi

Läheisensä menettäneille 4–12 -vuotiaille.
Keskiviikkoisin 14.3., 21.3., 28.3., 4.4., 11.4. ja 18.4.2018 klo 17–19
Poukaman leirikeskus, Poukamatie 105
Ryhmän ohjaajat diakoniatyöntekijät Maarit Kirkinen ja Riitta
Murtorinne
Ilmoittautumiset 4.3.2018 mennessä
www.kuopionseurakunnat.fi/sururyhmat tai
ryhmän ohjaajille Riitta Murtorinne, riitta.murtorinne@evl.fi,
040 4848 437 tai Maarit Kirkinen, maarit.kirkinen@evl.fi,
040 4848 369

Sururyhmä Karttula–Tervo

Alkaa 16.3.2018 klo 10
Karttulan seurakuntakodin takkahuoneessa
Ryhmän ohjaajat diakoniatyöntekijät Tuula Makkonen ja Salme
Selamo
ILMOITTAUTUMISET 9.3.2018 mennessä
www.kuopionseurakunnat.fi/sururyhmat
Lisätietoja: Tuula Makkonen, tuula.k.makkonen@evl.fi,
040 4848 539 ja Salme Selamo, salme.selamo@evl.fi,
044 3872 457

TAPAHTUU

Matka Tampereen
Herättäjäjuhlille

KIRKON KUVAPANKKI/MIRA STRENGELL

Ensi kesän Herättäjäjuhlat pidetään Tampereella
6.–8.7. Kuopiosta ja Siilinjärveltä järjestetään juhlille
matka, johon otetaan jo nyt ilmoittautumisia
vastaan.

Matkan hintaan sisältyy bussikuljetukset
Kuopiosta Tampereelle ja takaisin, majoitus kahden
hengen huoneissa Sokos Hotel Ilveksessä, hotelliaamiainen ja matkatoimiston palvelumaksu
10 euroa.
Matkan hinta on 272 euroa, jos lähtijöitä on vähintään 40 tai 292 euroa, jos lähtijöitä on vähintään 30.
Matkanjärjestäjä pidättää oikeuden hinnan tarkistuksiin.
Ennakkomaksu on 70 euroa ja se maksetaan viimeistään 15.2.2018, loppumaksu matkasta maksetaan
14.5.2018.
Jokaista lähtijää kehotetaan ottamaan matkavakuutus omasta vakuutusyhtiöstä.
Matkaryhmän kokoaa Herättäjä-Yhdistyksen Puijon
paikallistoimikunta.
Lisätiedot ja ilmoittautumiset matkanjohtajalle
Maija Taskiselle puh. 044 0470615.
Ilmoittauduttaessa kysytään matkalaisen nimi, syntymäaika, osoite, puhelinnumero sekä turvallisuussyistä lähiomaisen nimi ja puhelinnumero.
Matkatoimisto lähettää laskun ilmoittautuneille.

Sururyhmä Nilsiä

Alkaa 14.3.2018 klo 17
Nilsiän Iso Pappila, Pappilankuja 7
Ryhmän ohjaajat kappalainen Raili Pursiainen ja diakonissa Eeva
Väätäinen
Ilmoittautumiset 10.3.2018 mennessä
www.kuopionseurakunnat.fi/sururyhmat tai
Eeva Väätäinen, eeva.vaatainen@evl.fi, 040 4888 676
Lisätietoja: Eeva Väätäinen, 040 4888 676

Sururyhmä Kaavi

Alkaa toukokuussa seurakuntakodilla, Kirkkorannantie 1
Ryhmän ohjaajat diakonissa Pirjo Sonninen ja pastori Marjaana
Mäkinen
Ilmoittautumiset 30.4.2018 mennessä
www.kuopionseurakunnat.fi/sururyhmat tai
Pirjo Sonninen, pirjo.sonninen@evl.fi, 040 4888 627
Lisätietoja: Pirjo Sonninen, 040 4888 627
www.kuopionseurakunnat.fi
www.kirkkojakoti.fi

8

Tapahtumat 2017

Ekumeeninen rukousviikko Kuopiossa ja Kuopion seudulla

E

kumeenisesta rukousviikkoa vietetään vuosittain
tammikuussa. Se on kansainvälinen rukousliike,
jonka perinteet ovat pitkät, sitä on
vietetty jo yli sata vuotta. Kuopion
seudulla on tarjolla yli 20 tapahtumaa. Kirkot ja rukoushuoneet ovat
avoinna tuntia ennen tilaisuuksien
alkua tutustumista ja hiljaista rukousta varten.

■ Keskiviikkona 24.1. klo 18

Kuopiossa
Kansainvälinen ekumeeninen ilta
Eelimillä, Vuorikatu 29.

■ Sunnuntaina 28.1. klo 16

Kuopiossa
Alavan kirkon seurakuntasali, Keihäskatu 5. Keskustelutilaisuus: Spiritualiteetti urbaanissa ympäristössä, työskentelyä johdattaa pastori Meike Ewert, Stadtkloster-Kirche
der Stille, Hannover, Saksa. Tilaisuus tulkattu suomeksi.

Ristisaatto ja
pääjuhla Kuopion
tuomiokirkossa

■ Sunnuntaina 28.1. klo 18

Kuopiossa
Ekumeeninen Tuomasmessu Alavan
kirkossa, Keihäskatu 5. Saarnaa pastori Meike Ewert, tulkattu suomeksi.

■ Sunnuntaina 21.1.2018

Kuopiossa.
Ristisaatto alkaa klo 16.45 Alavan
kirkosta (Keihäskatu 5). Ristisaatossa kuljetaan Pelastusarmeijaan
Kauppakadulle ja se päättyy Kuopion Tuomiokirkkoon, jossa on Ekumeenisen rukousviikon pääjuhla klo 18.00. Pääjuhlassa arkkipiispa Leon ja Kuopion hiippakunnan
piispan Jari Jolkkosen tervehdyspuheet, ekumeeninen kuoro, esirukouksessa mukana ihmisiä eri seurakunnista, isäntänä tuomiorovasti Ilpo Rannankari. Kirkkokahvit.

Rukousviikon
tapahtumia
eri seurakunnissa
■ Lauantaina 13.1. klo 9–13

Kuopiossa
Avoimet ovet Kuopion kristillisellä yhtenäiskoululla ja päiväkoti Timantissa, Neulamäentie 26. Mukana useita kuopiolaisia seurakuntia.
■ Tiistaina 16.1. klo 18 Keiteleellä

Ekumeeninen tilaisuus evankelisluterilaisella seurakuntatalolla.
■ Torstaina 18.1. klo 11 Kuopiossa

Päiväpiiri Neulamäen kirkolla, Vesurinkuja 4. Aiheena ikonit.

■ Torstaina 18.1. klo 18

Karttulassa
Ekumeeninen iltatilaisuus evankelisluterilaisella seurakuntakodilla (Kissakuusentie 14). Mukana isä
Harri Peiponen ortodoksisesta seurakunnasta ja laulavat pastorit Kaarina Hoffrén Karttulan Vapaaseurakunnasta, Johanna Porkola Kallaveden seurakunnasta ja Marja-Leena
Niinivaara-Koskell Tervon seurakunnasta.
■ Torstaina 18.1. klo 18 Kuopiossa

Ehtoopalvelus Pyhän Nikolaoksen
katedraalissa (Sepänkatu 7), jonka jälkeen iltatee seurakuntasalissa. Mukana kirkkoherra Timo Honkaselkä ja pastori Salla Tyrväinen
Männistön seurakunnasta.
■ Torstaina 18.1. klo 18.30

Kuopiossa, Petosella
Ekumeeninen rukouksen ja kiitoksen ilta Petosen seurakuntatalolla, Pyörönkaari 21. Mukana pastori Anni Tanninen Kallaveden seurakunnasta, pastori Mikko Jokisaari Tukikohtaseurakunnasta, Mark
Erikson Missionuorista ja musiikkiryhmä.

■ Perjantaina 19.1. klo 18

Kuopiossa
Rukouksen huone Metodistikirkossa, Puusepänkatu 7. Aiheena: Sinun oikea kätesi, Herra, ihmeellinen voimassaan (2. Moos. 15:6),
pastori Jori Brander.
■ Sunnuntaina 21.1. klo 10

Maaningalla
Ekumeeninen messu Maaningan
evankelisluterilaisessa kirkossa ja liturgia Maaningan ortodoksisessa
kirkossa. Klo 12 ekumeeninen tilaisuus Maaninkatalolla, pastori Raija
Jokela ja isä Harri Peiponen.
■ Sunnuntaina 21.1. klo 11

Kuopiossa
Ekumeeninen ehtoollispalvelus
Metodistikirkossa, Puusepänkatu 7.
Ehtoollisenvietto metodistikirkon
tapaan, pöytä avoin ehtoollisvieraanvaraisuuden hengessä, mukana
pastori Jori Brander.
■ Sunnuntaina 21.1. klo 18

Pielavedellä
Ekumeeninen tilaisuus Pielaveden
ortodoksisessa kirkossa, mukana
kirkkoherra Arto Penttinen ja ro-

Perjantaimessut päättyvät
Oppilaitostyön ja seurakuntien
nuorisotyön yhteistyönä järjestetyt Tuomiokirkon Perjantaimessut
päättyvät tämän vuoden loppuun.
Ensimmäinen opiskelijoiden ja
nuorten yhteiseksi kohtaamispaikaksi tarkoitettu perjantaimessu
pidettiin elokuussa 1986.
Viime vuosina messuun osallistuvien määrä on jatkuvasti laskenut eikä messu enää tavoita
kohderyhmää sillä tavalla kuin
alkuperäinen ajatus oli. Seurakuntien nuoret kokoontuvat perjantaisin lähiöiden kirkoissa
ja seurakuntataloissa nuorteniltoihin ja jumalanpalveluksiin.
Lisäksi esimerkiksi Tuomasmessu, jonka järjestelyissä oppilaitostyöntekijät ovat aktiivisesti mukana, kokoaa runsaasti opiske-luikäisiä yhteyteensä.
Toimintaa suunnataan sinne, jossa nuoret jo ovat eli oppi-

vasti Olavi Matsi.

Ekumeeniset
vaellukset

■ Lauantaina 22.1. klo 18

■ Sunnuntaina 21.1. klo 16.45

■ Maanantaina 22.1. klo 18

■ Keskiviikkona 24.1. klo 18

Kuopiossa
Hengellisten laulujen karaoke, iltahartaus, rukoushetki ja iltatee Pelastusarmeijalla, Kauppakatu 55–57.
Kuopiossa
Lähetysjuhlien 2018 ennakkotilaisuus, aiheena Rohkeasti sanottu.
Kristittyjen yhteisen todistuksen ja
positiivisen uskonnonvapauden teemoja Kuopion tuomiokirkossa. Mukana tuomiorovasti Ilpo Rannankari, pastori Heimo Enbuska Helluntaiseurakunnasta, Rolf Steffansson
Suomen Lähetysseurasta, juontajana Matti Huotari ja Jaana Marjanen
ja musisoimassa Ida Elina.
■ Tiistaina 23.1. klo 18 Kuopiossa

Ikonipiirin ikonien siunaustilaisuus,
mukana kirkkoherra Aulikki Mäkinen, Männistön seurakunnasta, ikonimaalauksen opettaja Kirsi Lehto, isä Harri Peiponen ortodoksisesta seurakunnasta. Pyhän
Johanneksen kirkossa, Ampujanpolku 2.

Kuopiossa
Ristisaatto Alavan kirkosta Pelastusarmeijaan ja Tuomiokirkkoon
(pääjuhla klo 18.00).
Siilinjärvellä
Rukoushetki ortodoksisessa kirkossa, sieltä ristisaatossa vapaaseurakuntaan, helluntaiseurakuntaan ja
lopuksi evankelisluterilaiseen kirkkoon. Iltatee seurakuntasalissa.
■ Keskiviikkona 24.1. klo 18

Nilsiässä
Rukoushetki Nilsiän ortodoksisessa kirkossa, josta ristisaatto evakelisluterilaiselle kirkolle ja helluntaiseurakuntaan, jossa pieni ohjelma
ja kahvi/teetilaisuus.
■ Torstaina 25.1. klo 18

Tuusniemellä
Rukoushetki Tuusniemen ortodoksisessa kirkossa, josta ristisaatto helluntaiseurakuntaan ja evankelisluterilaisen seurakuntatalon kirkkosaliin, jossa pieni ohjelma ja kahvi/teetilaisuus.

Kirkko ja koti vuonna 2018
Kirkko ja koti -lehti ilmestyy totuttuun tapaan kerran kuussa
myös vuonna 2018. Lehden ilmestymispäivä on joka kuukauden viimeinen keskiviikko. Heinäkuussa lehti on kesätauolla.
Seurakuntalehti jaetaan Kuopion ja Siilinjärven seurakuntien alueella jokaiseen talouteen, mikäli vastaanottajalla ei ole
mainos- tai ilmaisjakelukieltoa.
Ilmestymispäivät:

laitoksiin arjen keskelle. Yliopiston kampuksella sijaitseva Studentian Kappeli remontoidaan ja
sinne kehitetään myös uutta toimintaa.
Perjantaimessu on ollut osa
Tuomiokirkon jumalanpalveluselämää, vaikka Tuomiokirkkoseurakunta ei sitä ole ollut järjestämässä kuin oman nuorisotyön-

sä osalta. Tulevaisuus perjantain
suhteen on nyt avoin. Kirkonvartijat kuitenkin palvelevat paikallaan yhä, joten Tuomiokirkko on
avoinna perjantaisin klo 18-23 hiljentymistä varten.
Tuomiokirkossa on kaksi
säännöllistä messua:
sunnuntaisin klo 10 ja
keskiviikkoisin klo 18.

31. tammikuuta
28. helmikuuta
28. maaliskuuta
25. huhtikuuta
30. toukokuuta
27. kesäkuuta

29. elokuuta
26. syyskuuta
31. lokakuuta
28. marraskuuta
27. joulukuuta

Vuoden alusta voit seurata Kirkko ja koti -lehden juttunostoja
Kuopion seurakuntien Facebook- ja Twitter-tileillä:
facebook.com/kuopionseurakunnat ja
twitter.com/kuopionsrkt

