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Pääsiäisen kertomuksessa on eräs piirre, joka on aina askarruttanut. 
Kuinka on mahdollista, että kansa ottaa ensin iloiten vastaan aasil-
la nöyrästi ratsastavan Jeesuksen ja pian se jo vaatii hänen päätään 
vadille? Miksi iloinen ”Hoosianna!” vaihtuu niin nopeasti murhanhi-
moiseen ”Ristiinnaulitse!” -huutoon? Kuka kansanjoukkojen mieli-
aloja oikein ohjasi? Ja ketkä niitä ohjailevat tänään?

Kuluvan vuoden aikana on pohdittu paljon sananvapautta ja sa-
nanvastuuta. Molemmat kuuluvat yhteen. Sananvapaus palvelee 
hyvää yhteiselämää. Sitä tarvitaan, jotta jokainen voisi tulla kuul-
luksi ja nähdyksi. 

Sananvastuuta tarvitaan, jotta vapautta ei käytettäisi väärin salai-
seen juonitteluun tai julkiseen lynkkaukseen. Vääristelevä ja pahan-
tahtoinen julkisuus ”tuhoaa ihmisiä, työuria ja yrityksiä”, totesi eräs 
Yleisradiossa esimiestehtävissä toimiva.

Kirkon hengellisessä elämässä ei tunneta murhanhimoista ”Ristiin-
naulitse” -huutoa. Eikä sellaisen pitäisi kuulua kenenkään arkielä-
mään tai näyttöpäätteelle. Tutkinta kuuluu poliisille, tuomiovalta 
tuomarille.

Sen sijaan jumalanpalveluksessa tunnetaan iloinen ”Hoosianna” 
-toivotus. Eikä vain pääsiäisenä. Jokaisessa ehtoollisjumalanpalve-

luksessa me toivotamme ristiinnaulitun ja ylösnousseen Kristuksen 
tervetulleeksi samoilla sanoilla, joilla kansanjoukko tervehti häntä 
niin sanotun Itäportin luona Jerusalemissa: ”Siunattu hän, joka tu-
lee Herran nimessä, Hoosianna korkeuksissa!”

Tämä Pyhä-hymni antaa ilon sävellajin sekä arkeen että juhlaan.
Paastonaika kutsuu sinua ja minua seuraamaan Kristusta ristin tie-
tä. Silloin valmistaudutaan pääsiäiseen paastoten, katuen, Jumalan 
sanaa mietiskellen ja köyhille myötätuntoa osoittaen. 

Risti ei silti ole viimeinen sana.

Pääsiäinen on ristin ja ylösnousemuksen pääsiäinen. Kristuksen ris-
ti sovittaa syntimme, lunastaa meidät vapaaksi ja paljastaa Jumalan 
armahtavan rakkauden meitä kohtaan. Kristuksen ylösnousemus 
kukistaa kuoleman ja avaa meille taivaan portit sepposen selälleen.

Sen johdosta toivon ja rukoilen, että antaisit pääsiäisen sanoman 
lohduttaa, ilahduttaa ja rohkaista sydäntäsi. Älä anna omien ereh-
dysten, epävarman uskon tai toisten ihmisten ”ristiinnaulitse” -huu-
tojen tulla sinun ja Vapahtajasi välille. Kristuksen voitto on myös si-
nun voittosi. Pääsiäisen ilo kuuluu myös sinulle. Siksi sinulla on lupa 
liittyä kristittyjen yhteiseen kiitosvirteen: ”Siunattu olkoon hän, jo-
ka tulee Herran nimessä. Hoosianna korkeuksissa!” 

”Hoosianna” 
vai ”Ristiinnaulitse”?
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Hyvää ristin ja ylösnousemuksen pääsiäistä!

Kuopion hiippakunnan piispa
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”Dokumenttielokuva 
nuorista miehistä, jotka 
lähetettiin puolustamaan 
rauhaa, mutta toivat sodan 
kotiin. Tarinan kertovat 
sodassa järkkyneiden 
miesten lapset.”

K
uopion ev.lut. seurakunnat tarjoaa 
elokuvan Sodan murtamat 4.4.2017 
klo 17 Kino Kuvakukossa, Vuorika-
tu 27. Elokuvan jälkeen on keskuste-
lutilaisuus noin klo 18.30 Keskusseu-
rakuntatalolla, Suokatu 22. Illan aluksi 
katsottava Sodan murtamat -eloku-

va antaa pohjan yhteiselle ja pienryhmissä tapahtuvalle 
pohdinnalle. Illan aikana käsitellään elokuvan esiin nos-
tamia häpeän ja vihan tunteita: Miten kätken ja salaan 
sellaista, mikä itsessä tuntuu vaikealta? Mikä näistä on 
omaa, mikä kertoo suhteesta omaan menneisyyteen, 
vanhempiin ja aiempiin sukupolviin? Voinko katkaista 
häpeän ja vihan kierteen? Keskustelua avaamassa ovat 
elokuvan ohjaaja Timo Korhonen ja emeritusprofesso-
ri Paavo Kettunen.

Vapaaehtoinen kahvimaksu yhteisvastuukeräyksel-
le, jonka tuotolla autetaan tämän päivän sotien uhre-
ja. Sodan murtamat -elokuva on osa 
Suomen itsenäisyyden satavuotisjuh-
lavuoden ohjelmaa.

Elokuva käsittelee vaiettua kan-
sallista traumaa ja keskittyy nuorim-
millaan 17-vuotiaiden rivisotilaiden ja 
heidän lastensa kokemukseen – toi-
seen sukupolveen. Elokuvassa haasta-
tellut kahdeksan lasta kertovat roh-
keasti millainen kodin todellisuus oli, 
kun vuosia kotiin odotettu isä vih-
doin palasi sodasta. Kaivattu isä oli-
kin sulkeutunut, tuntematon, väkival-
tainen – ei pystynyt palaamaan arjen hyvään, vaan toi 
vihan kotiin. Osa isistä suojasi perheitään vaikenemal-
la sodan kauhuista. Silti kodin uhkaava ilmapiiri pu-
keutuu sanoiksi lasten suussa – jotain pelättiin tapah-

tuvaksi, odotettiin kuin vihollisen hyökkäyksen alla.
Tuhannet lapset joutuivat kuuntelemaan isiensä jär-

kyttäviä sotakokemuksia. Rintamalla olleiden jälkeläi-
set haluavat tietää totuuden isiensä väkivaltaisuudesta, 
häpeästä ja alkoholismista, jotta eivät itse tuhoutuisi.

Haastatteluiden ohella elokuvan muina elementtei-
nä ovat sotilaiden kirjeet rintamalta, 
psykiatriset potilaskertomukset sekä 
puolustusvoimien rintamakuvaajien 
materiaali.

Sodan traumat ja niiden periyty-
minen sukupolvia eteenpäin on aihee-
na hyvin kiinnostava ja varsin vaikea. 
Omat suomalaiset tarinamme, koke-
muksemme ja niistä puhuminen on 
meille kansana kollektiivisesti tärke-
ää. aihe on myös hyvin ajankohtainen 
Eurooppaan virtaavien sodan trauma-
tisoimien pakolaisten vuoksi. Tärkeitä 

teemoja elokuvassa ovat nuoruus, rohkeus, perheiden 
arki sekä selviytyminen.

Tilaisuus on avoin kaikille, 
vapaa pääsy.

Metsän rauha

O len elänyt suurimman osan elämäs-
täni kaupungissa. Monta vuotta asuin 
hyvin lähellä Helsingin keskustaa. 
Äänimaisemaani kuuluivat ulkona rai-
tiovaunujen äänet, hälytysajoneuvojen 

sireenit ja autojen jylinät. Sisällä asunnossani oli silti 
ihmeen hiljaista ja tunsin olevani turvassa vanhan 
1930-luvulla rakennetun kivitalon suojassa. 

Yllättäen metsä on ollut minulle melko pelottava 
paikka. Yhdessä elämänvaiheessani vietin paljon 
aikaa syrjäisellä mökillä metsän keskellä. Viikonlop-
puni oli pelastettu, kun naapurimökin koira tuli vie-
railulle. Siitä tiesin, että lähellä oli muita ihmisiä, 
vaikka en heitä nähnyt tai kuullut. 

Kun muutin Kuopioon, toivoin, että saisin uudella 
tavalla kosketuksen luontoon. Olen viettänyt entistä 
enemmän aikaa metsässä vaellellen ja hiihtäen. 

Enää minua ei pelota niin paljon.  Metsä on rau-
hoittava paikka. Kesällä vihreys ja lintujen äänet 
korostuvat. Talvella luminen maisema on aivan eri-
lainen. Alan ymmärtää niitä ihmisiä, jotka kerto-
vat, että luonnossa he saavat parhaiten kosketuksen 
Jumalaan. Metsä kirkkoni olla saa, kuuluu tunnettu 
sanonta. Se esiintyy myös Immi Hellénin Paimen-
poika-runossa, josta on tehty myös laulu. Suomalai-

nen luonto on upea. Sen puhta-
utta, kauneutta ja hiljaisuutta 
kannattaa vaalia.

Helsingin Sanomissa kirjoi-
tettiin 3.3.2017, että Sipoon 
terveyskeskus on vienyt poti-
laita metsään. Potilaat kävi-
vät opastetulla luontoretkellä 
useita kertoja. Kokemukset oli-
vat niin rohkaisevia, että par-

haillaan kootaan uutta ryhmää. Tutkimusten mukaan 
luonnossa liikkuminen alentaa muun muassa veren-
painetta ja lihasjännitystä. Luonnossa ihminen jak-
saa myös liikkua enemmän kuin muualla. Luonnon-
valo puolestaan tukee luonnollista unirytmiä. Tär-
keintä ovat ihmisten omat kokemukset luonnon 
myönteisistä vaikutuksista. 

Paastonaika kutsuu meitä hiljentymään. Kokeilepa 
hiljentymistä tänä vuonna metsässä. 

”Maat, metsät hiljenneinä 
ja meret tyyntyneinä 
kiittävät Jumalaa. 
On laannut voima tuulten. 
Vaikene puhe huulten, 
vain sydän puhua nyt saa.” 
Virsi 560:1

”Metsä 
 kirkkoni 

olla saa

MiNNA SiiKANiVA
minna.siikaniva@evl.fi 

”Siilinjärven seurakunnan kirkkoherra 
Seppo Laitanen jää eläkkeelle kesällä 
2018. Kirkkoneuvosto esittää, että uusi 

kirkkoherra valittaisiin välillisellä vaalilla kirkko-
valtuustossa. Vaihtoehtona on kirkkoherran vä-
litön vaali, jossa jokainen 18 vuotta täyttänyt 
seurakuntalainen saa äänestää. Seurakuntalaiset 
voivat osallistua keskusteluun vaalitavan valin-
nasta verkkosivuilla www.siilijarvenseura-
kunta.fi .

”Kirkon mediasäätiön palkinto Tam-
pereen elokuvajuhlilla 2017 myönnet-
tiin ohjaaja Elina Hirvoselle elokuvas-

ta Kiehumispiste. Dokumenttielokuva esittelee 
vihaisen ja jakautuneen Suomen eri osapuolet 
Odinin sotureista turvanpaikanhakijoihin – 
kunnioittaen ja stereotypioita karttaen. 

Palkinto on suuruudeltaan 1500 euroa ja se 
jaettiin nyt ensimmäistä kertaa.

”Suomen Lähetysseura on perustanut il-
mastorahaston. Sen kautta Lähetysseura 
kompensoi omista lentomatkoista synty-

neet päästöt. Erillinen ilmastorahasto mahdollis-
taa kompensoinnin myös muille organisaatioille 
ja seurakunnille.

Rahaston avulla istutetaan ensimmäisessä 
vaiheessa puita Tansanian Kishapuun.  

85

1,1 milj.

106 000

Radiohartaudet ovat tuoneet hartauden kotei-
hin ja arkeen 85 vuoden ajan. ne ovat Yleisradi-
on vanhimpia ohjelmia.

Suomen Lähetysseuran Kauneimmat Joululau-
lut keräsi viime jouluna kaikkien aikojen ennä-
tystuloksen, lähes 1 100 000 euroa.

Vuonna 2016 seurakunnat jakoivat Eu-elintar-
viketuen ruoka-apua Suomessa yhteensä noin 
106 000 ihmiselle.

kuukauDen Valinnat Pääkirjoitus

”Isä lähti 
puolustamaan 
rauhaa, mutta 
toi kotiin sodan

 K Ä S I K I R J O I T U S  J A  O H J A U S  T imo Korhonen K U V A U S  Jan Nyman L E I K K A U S  Tuu l i  Ku i t t inen ÄÄN I S U U N N I T T E L U  J A  M U S I I K K I  K irka Sa in io 
M I K S A U S  Ol l i  Pärnänen  VÄR I MÄ ÄR IT T ELY  Marko Terävä  T UOT TAJA  Markku Tuurna . FILMIMAA

Y H T E ISTYÖ S SÄ  YLE T UOTA N TOT U K I  SES .AVEK.KIRKON MEDIASÄÄTIÖ .SUOMI IOO L EV IT TÄJÄ  PIRKANMAAN ELOKUVAKESKUS

m utta  to i  kot i i n  sodanI sä läht i  pu o lustamaan rauhaa, 

TIMO KORHOSEN e lokuvanFILMIMAA esittää

Sodan murtamat 
-dokumenttielokuva Kuvakukossa
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Kiikku, kiipeilyteline,  
liitutaulu ja kajari 

A ntakaa meille meidän jokapäiväi-
nen kiikkumisemme, pliis.

Ymmärtääkseni monessa kir-
kossa on messujen ajaksi pikku-
väelle järjestetty jo tekemistä ja 

omien mittojen mukaiset tuolit ja pöydät. Tör-
mäsin sellaisiin ekan kerran Ruotsissa Vadste-
nan luostarikirkon messussa kesällä 1986, kun 
toimin bussiryhmän matkanjohtajana: kirkko-
salin perällä kuuli messun ja lapset saivat piir-
tää ja askarrella. 

Voimme tarjota levähdyspaikan myös messun 
ulkopuolella kauppareissulaiselle, lapsen kanssa 
kulkevalle. Sisäänkäynnin läheisyydessä saisi 
kiikkua, kieppua tai kiipeillä. Ja sellaisessa kii-
kussa, mihin pääsee mukaan myös ikäihminen-
kin, nuorisohan niitä on aina käyttänyt suveree-
nisti pyhään hengailuun. Säänkestävässä liitu-
taulussa voisi lukea sunnuntain tekstistä tai vii-
kon teemasta napattu lauseke, tai vaikka hatusta 
heitetty ajatus: ”Tänään meillä leivotaan, anna 
meille meidän jokapäiväinen leipämme”. Saar-
navuorossa oleva loiskauttaa digitaaliselle ulko-
liitutaululle ajatuksen saarnasta tai tekstistä ja 
kajarin kautta voisi kuulla messun. Ehtoolliselle 
voisi vippasta käymään lapsensa kanssa. 

Hääväki voisi rustata taululle kukkasen ja 
lapsen kanssa piirtää mitä mieleen tulee. Syk-
syn lehti korissa tai heinänkorsi säänkestävässä 
maljakossa kertoisi omaa viestiään, vaikka istu-
tukset ovatkin kirkko-
jen ympärillä olemassa. 
Tämä olisi yhteisövies-
tintävälineistöä sen 
lisäksi, että se tarjoaa 
lapsille ja lapsenmie-
lisille leikin mahdolli-
suuden ”kirkonmäellä”. 
Monen kuopiolaisen 
kirkon sisäänkäyntien 
lähistöllä tila voisi toi-
mia myös kauppareis-
sun taukopaikkana. 

Ei ole meidän primää-
riliiketoimintaamme, ajattelee vanhakantainen 
yritysjohtaja. Modernimpi ajassaan elävä ajat-
telee jo viestiä, mielikuvaa, minkä se herättää, 
ja postmoderni mahdollisuuksia, joita se luo 
yhteistyö- ja ansaintamalleihin. Mitä ultramo-
derni liideri ajattelisi – arjessa ja digiloikassa 
mukana olemista? 

Jossain tällaisia jo on olemassa. Haastan 
yhteisen kirkkoneuvoston tuumailemaan hank-
keelle rahoitusta myytävien kiinteistöjen tuot-
tamista tuotoista ja remontointirakentami-
sen kulttuurin prosenttiperiaatteesta. Parille 
tutulle luottamusmiehelle voisin vinkata toi-
veella, että nostaisitteko käsittelyyn. 

Antakaa lasten tulla minun tyköni, sillä heidän 
kaltaisten on taivasten valtakunta… kunnossa-
pito ja siistiminen ovat sivuseikkoja ja pihalla on 
jo roskis muutenkin, joten antakaa meille mei-
dän jokapäiväinen kiikkumisemme, pliis.

JUUSO HAPPONEN

” 
Sisäänkäyn-
nin läheisyy-
dessä saisi 
kiikkua, 
kieppua tai 
kiipeillä

kolumni

in memoriam

K
irjakielen luominen 
ei ollut pikku jut-
tu. Kirjoitettu suo-
mi luotiin idän ja 
lännen murteista, 
joissa käytettiin eri-
laisia sanoja, eikä 
kaikille asioille ollut 

suomenkielistä sanaa lainkaan. Kirjoit-
tamisen mallikin piti luoda. Vielä sato-
ja vuosia Agricolan jälkeenkin äänteillä 
oli useita merkintätapoja ja sama kir-
jain saattoi merkitä eri ympäristöissä eri 
äänteitä.

Vanhin säilynyt suomea sisältävä 
teksti on vuoden 1450 kieppeiltä saksa-
laisesta matkakertomuksesta. Siinä Tu-
run piispan Mikael agricolan sanoiksi 
kirjattu ”Mÿnna thachton gernast spu-
ho somen gelen Emÿna daÿda” kääntyy 
nykysuomeksi ”Minä tahdon kernaas-
ti puhua suomen kielen, en minä taida”. 
Ilmeisesti piispa on kehottanut matkaa-
jaa sanomaan näin kantasuomalaisille. 
”Ensimmäinen suomen kielellä kirjoitet-
tu lause on siis kielen opetusta”, tut-
kija Lari Kotilainen tiivistää hiljattain 
kirjoittamassaan suomen kielen elämä-
kerrassa Kielen elämä – Suomen kieli ei-
lisestä huomiseen (Siltala 2016).

Jokapäiväisestä  
leivästä raastupaan
Kirjakieleen tarvittiin sanastoa, ja sitä 
agricolan piti kehittää. agricolan teok-
sissa käytetyistä 8 500 sanasta noin 60 

prosenttia on yhä käytössä. ”Suurin osa 
on kielen perussanastoa, joka on ollut 
käytössä jo ennen agricolaa. Silti agri-
colan sepittämiäkin sanoja on runsaas-
ti”, Kotilainen kertoo.

agricolan tekstit ovat täynnä tuttu-
ja kristinuskon sanoja. Isä meidän -ru-
kouksessa näitä ovat mm. jokapäiväi-
nen leipä, kiusaus ja taivas. agricolan 
käytössä olivat myös luoja, kaikkivalti-
as ja vapahtaja, iankaikkinen, ihmeel-
linen ja jumalallinen, hyvän vastakoh-
tana perkele ja helvetti. Myös synti ja 
syntiinlankeemus, armo ja anteeksian-
tamus, verbit uskoa, rukoilla ja ylistää 
ja kirkon termit saarna, siunaus,  
virsi ja jumalanpalvelus löytyvät jo 
reformaation ajan suomesta.

uskon sanojen lisäksi agricolalta 
saimme lakisanastoa: asetus, laki, oikeus, 
kohtuus ja vääryys. ”Rikos ja petos johta-
vat raastupaan, jossa tuomari määrää 
sakon tai tuomitsee vangittavaksi. Oi-
keutta on sanaston vakiintuneisuudesta 
päätellen jaettu suomeksi jo ennen ag-
ricolan aikaa”, Kotilainen kirjoittaa.

Luutarhan kautta  
lustitarhaan
agricolan kieleen liitetään ruotsin mu-
kaiset lainat, mutta niitä ei ole niin pal-
jon kuin luulisi. näistä monet ovat lou-
naismurteista tuttuja: pruukata, präntti, 
tyyris. ”Jos agricola ei tuntenut sanal-
le suomenkielistä vastinetta, on hän 
mieluummin keksinyt sellaisen kuin ot-

tanut omin päin ruotsin sanan”, Ko-
tilainen huomauttaa. Jo agricola on 
suosinut suomalaista ja istuttanut suo-
meen omakielisten uudissanojen luo-
misen.

Erityisiä agricolamaisuuksia ovat ver-
bit, joissa kuultaa ruotsin ja saksan mal-
li: alaskatsoa, alaspolkea, alasnotkistaa, 
ulostoimittaa, uloskarata ja ulosajatella. 
nykykielestä nämä ovat hävinneet jou-
duttuaan myöhempien raamatunkään-
täjien mustalle listalle, kuten tutkija Ko-
tilainen asian ilmaisee. Hyppysellinen 
tätä tyyppiä on säilynyt: ristiinnaulita ja 
ylenkatsoa.

agricolan itsensä keksimiin sanoihin 
kuuluu paljon yhdyssanoja, joista yhä 

Isänmaa perinnöksi Agricolalta

A lpo Valkeavaara oli synty-
nyt 30.4.1940. Hänen koulu-
kaupunkinsa oli Joensuu, jos-
sa hän kirjoitti ylioppilaaksi 

maineikkaasta Joensuun Lyseosta. Kou-
luvuosien jälkeen alpon tie vei Helsin-
kiin teologiseen tiedekuntaan, josta 
hän valmistui teologian kandidaatik-
si 29.10.1966. Teologian opinnoista tie 
vei kohden pappisuraa ja hänet vihit-
tiin papiksi Kuopion tuomiokirkossa 
8.11.1966. Ensimmäinen virkapaikka al-
polla oli  Vehmersalmella, jossa hän vas-
tavihittynä nuorena pappina toimi vt. 
kirkkoherrana kahdeksan kuukautta.  
Muuten pappisuransa alkuvuodet alpo 
Valkeavaara palveli Joensuussa ja Kon-
tiolahdella eri tehtävissä aina kesään 1973.

Joensuun vuosien jälkeen alpo Valkeavaara siirtyi Kuo-
pioon ja Kuopion hiippakunnan palvelukseen. Hiippa-
kunnassa alpo Valkeavaara työskenteli diakoniapastorin, 
yleissihteerin ja pääsihteerin viroissa aina vuoteen 1990. 
Hiippakunta ja työtehtävät hiippakunnan tuomiokapitulis-
sa avasivat alpon eteen kuvan koko hiippakunnasta ja siinä 
tehtävästä kirkollisesta työstä. Pääsihteerivuosinaan alpo 
Valkeavaaralle tuli tutuksi myös kokonaiskirkolliset tehtä-
vät ja hän oli omalla panoksellaan kehittämässä koko kir-
kon hallintoa ja seurakuntatyötä.

Kolmas merkittävä osa alpo Valkeavaaran työelämää oli 
Kuopion alavan seurakunnan kirkkoherran tehtävät. ala-
van seurakunnassa alpo aloitti joulukuussa 1990 ja ala-

van seurakunnasta hän jäi eläkkeel-
le 1.9.2002. Kirkkoherravuosinaan hän 
vielä palveli hiippakuntaa toimien Kuo-
pion tuomiokapitulin jumaluusoppi-
neena asessorina 1993-1996.

alavan seurakunta ja monet työto-
verit muistavat alposta monta asiaa, 
jotka määrittivät häntä.

Ensimmäinen oli karjalaisuus.  
alpo oli aina Karjalan poika. Hän so-
peutui Savoon, mutta karjalaisuus oli 
hänessä lähtemättömänä, synnyinlah-
jana. Iloisuus ja sosiaalisuus olivat osa 
alpon olemusta. Muistan alpon viljel-
leen aika ajoin karjalaista sanontaa: ”Ilo 
pintaan vaikka sydän märkänis”. 

Toiseksi työyhteisössä alpo oli her-
rasmies kiireestä kantapäähän. alpo oli hillitty, tyylikkäästi 
puettu, sydämellinen herrasmies, joka lempeästi ohjasi työ-
yhteisöä eteenpäin. alpolla oli kärsivällisyyttä ja rauhalli-
suutta vaikeissakin tilanteissa. Maltilla hän ohjasi työyhtei-
söään niin tyynessä kuin myrskyssä.

Kolmanneksi alpo oli sinivalkoinen mies, isänmaan ystä-
vä. Hän toimi muun muassa pitkään Kaatuneitten Omais-
ten Liiton Savo-Karjalan piirin puheenjohtajana ja Kuopion 
Isänmaallisen seuran eri tehtävissä. Isänmaan asia, itsenäi-
syys ja sinivalkoinen lippu olivat hänelle sydämen asioita.

Sydämestämme siunaamme hänen iäisyysmatkaansa!

HANNU KOSKElAiNEN
Kuopion Alavan seurakunnan

kirkkoherra

Alpo Valkeavaara in memoriam

Reformaatio toi kirkkoon kansan kielen 
ja suomalaisille kirjakielen. Suomen kirjakielen isän 
Mikael Agricolan kynästä on jäänyt paljon sanoja 
niin arjen kuin pyhän nykysuomeen.

Ottakaat  
ja syökäät 
”niin sinä yönä, koska hän petet-
tiin, piti hän yhden ehtoolisen, jos-
sa hän otti leivän, kiitti hänen tai-
vaallista Isääns, mursi ja annoi 
opetuslastens ja sanoi: ”Ottakaat ja 
syökäät, tämä on minun ruumiin, 
joka teidän edestän ulosannetaan. 
Se tehkäätte minun muistokseni.”

Agricolan Messu eli Herran Echtoli-
nen (1549) lukutapansa mukaisesti.  
Lähde: Kotimaisten kielten keskus, 
www.kotus.fi
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mitä mielessä?

 Isänmaa perinnöksi Agricolalta

Väinämöinen 
loitsii ja messuaa

K oko perheen koiramainen oopperatulkinta 
Kuopion kaupunginteatterissa johdattaa kai-
kenikäiset Kalevalan tunnelmiin. Koirien Ka-
levala mukailee Mauri Kunnaksen lapsille dra-

matisoimaa, Elias Lönnrotin kokoaman kansalliseepos 
Kalevalan maailmaa.

Ensi-iltaan 1.4. tulevan esityksen ohjaa Virpi Raut-
siala. Yhteistyössä teatterin kanssa ovat 
Savonia  ammattikorkeakoulu, Kuopi-
on Konservatorio ja Musti ja Mirri 
-eläinkauppa. 

Koirien kansa kilpailee susi-
en kanssa metsien kuninkuudesta, 
ja välissä asuu kissojen pieni heimo. 
Veijarimaisen sankaritarun Väinämöi-
sen roolin alta löytyy Henri Tikkanen. 

Miten Koirien Kalevala tuli 
ohjelmistoon?

”uskon, että teoksen valin-
nassa on yhdistynyt monta 
vaikuttavaa tekijää; lasten 
tutustuttaminen oop-
peran maailmaan, 
Kuopion ooppera-
perinteen elvyttämi-
nen sekä tietenkin 
Suomen 100-vuotis-
juhlavuosi.”

Millainen prosessi tämä on, mikä on omaleimaista?

”Tämän teoksen valmistaminen on kuin minkä ta-
hansa muun näyttämöllisen musiikkiteoksen. Hienoa 
ja omaleimaista tässä produktiossa on opiskelijoiden 
mahdollisuus päästä työskentelemään ammattilaisten 
kanssa, aidossa nykyaikaisessa esittävän taiteen työym-

päristössä.”

 Millaista on esittää Väinämöistä?

”Väinämöisen ’saappaisiin’ on kyllä tavattoman 
pelottavaa, mutta myös jännittävää hypätä. Koi-

rateema tuo esiin ehkä hieman höpsömmän Väinön 
kuin mistä Kalevalassa on totuttu lukemaan. Mut-
ta kyllä Väinö tässäkin teoksessa yltyy loitsimaan ja 

messuamaan.”

Mitä Väinämöinen sanoisi nyt?

”uskon, että Väinöllä 
olisi painava sana sa-

nottavana yhteisöl-
lisyyden, ihmisoi-
keuksien ja ennen 
kaikkea luonnon-

suojelun puolesta 
Suomessa ja maailmal-

la. niin, ja tietenkin hän toivottaisi on-
nea 100-vuotiaalle nuorukaiselle!”

Teksti ja kuva: UllA REMES
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käytössämme ovat muun muassa 
esikuva, esimerkki, esipuhe, hallitus, 
isänmaa, juhlapuhe, korkeakoulu, 
karkausvuosi, muistomerkki, omai-
nen, omatunto, paikkakunta, perika-
to ja pääkaupunki sekä kirkosta tut-
tu hiippakunta. Raamatusta löytyy 
yhä jalopeura, joka tosin neutraalis-
sa tekstissä korvataan. nykyisin ou-
toja taas ovat teatteria tarkoittavat 

katseluspaikka ja näkypaikka, luu-
tarha hautausmaasta, toiviojuoni 
pyhiinvaelluksesta ja lustitarha pa-
ratiisista.

”agricolan sanastossa on myös 
harhautuksia. Kun agricola kirjoit-
taa irrallinen, hän tarkoittaa samaa 
kuin nykysuomen irstas. agricolan 
irstas tarkoittaa turvallista. Vaiku-
telma on kuin viron kieltä lukiessa: 

sanat ovat tuttuja, mutta merkitys 
on hämäävästi toinen”, Kotilainen 
kuvailee. näitä hämääviä ovat myös 
agricolan harras (nyk. luja), nou-
taa (seurata), koska (kun), taito (tie-
to, aisti), huone (talo), turku (tori) ja 
rieska (maito).

SiNi-MARJA KUUSiPAlO

Lue lisää: Suomen Pipliaseuran 
sivusto Agricola.fi .

VASTUULLISTA  TYÖTÄ  TEKEMÄÄN...  

 
MAURI SULKU, rkm   
Kuopion varavaltuutettu          2009-2012 
Kuopion Energia/johtokunta    2009-2014           
Ort.srk:n neuvoston jäsen         2011- 
Päiväkoti-ja koulurakennukset kuntoon... 

www.pekkaniiranen.fi

366PEKKA NIIRANEN
KUOPION ÄÄNI
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Haluan, että Kuopiossa
• panostetaan asukkaiden hyvinvointiin, 

liikkumiseen ja kulttuuriin
• pidetään koulut kunnossa ja niiden

sijainti järkevänä
• arvostetaan ja tuetaan omaishoitajien

tekemää työtä
• mahdollistetaan ikäihmisten perhehoito
• parannetaan asuinalueiden viihtyisyyttä

ja yhteisöllisyyttä
• rakennetaan kaupunkia siten, että se

hyödyttää kaikkia kuopiolaisia
Kuopion on oltava ihmisen kokoinen
kaupunki, jossa ihmistä arvostetaan ja jossa
on hyvä elää. Kysymys on arvovalinnoista.
kaupunginvaltuutettu
hyvinvoinnin edistämisen lautakunnan pj
kirkkovaltuutettu
yhteisen kirkkoneuvoston vpj
kirkolliskokousedustaja

Kokemuksella
elinvoimaisen

Kuopion puolesta

VEIJO
KARKKONEN

Agrologi, marjatilayrittäjä
HHJ-tutkinto 

(hyväksytty hallituksen jäsen)

www.veijokarkkonen.fi 
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ILKKA RANINEN

www.ilkkaraninen.fi

ILKKA RANINEN

374
Arjen hyvinvointia

rehtori, teologian tohtori

kaupunginvaltuutettu
kirkkovaltuutettu

UPI
HEINONEN
Ekonomi
Konsulttiyrittäjä
Kirkkovaltuutettu

328
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AINA VOI PARANTAA

351
Yhteistyössä elämää eläke- 
vuosiin ja voimaa vanhuuteen!

ERKKI 
KUKKONEN

rehtori, eläkkeellä

erkkikukkonen.fi
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Ihmisen palveluksessa 

D iakonia on ihmisen palve-
lemista niin lähellä kuin 
kaukana. Kirkon diakonia-
työ on luonteeltaan jatku-
vaa omalta mukavuusalu-

eelta poistumista. Työhön tarvitaan sekä 
ammattilaisia että seurakuntalaisia.

Kirkon ja diakonian työhön kuu-
luu huolehtia heikompiosaista lähim-
mäisistä. Aina on ollut ihmisiä, jotka 
ovat tippuneet tai tippumassa turva-
verkkojen ulkopuolelle. Tänään ihmis-
ten ongelmat ovat monimuotoistuneet 
ja sosiaalipoliittisesti määriteltyjen ris-
kiryhmien väliin jää niitä, joille huono-
osaisuus kasaantuu. Koska julkisen sek-
torin ratkaisuissa haetaan aukkojen 

paikkaajia, diakoniatyön yhteiskunnal-
linen tilaus kasvaa. Suomalaiset odot-
tavat, että tulevaisuuden kirkko auttaa 
vanhuksia, vammaisia, köyhiä, syrjäyty-
neitä ja turvapaikanhakijoita.

Diakoniatyössä kohdataan eri-ikäi-
siä ja eri elämäntilanteissa eläviä ihmisiä. 
Työn taustalla on raamatullinen ihmis-
käsitys: jokainen ihminen on Jumalan 
luoma ja lunastama, arvokas ja ainutker-
tainen ja kantaa sisällään Jumalan kuvaa.

Omaa diakoniatyötäni kannatte-
levat Raamatun ohjeet palvella toisia. 
Rakkauden kaksoiskäsky ja Kultainen 
sääntö ovat hyviä ohjeita meille jokai-
selle. Jos osaisimme rakastaa Juma-
laamme yli kaiken ja lähimmäistämme 

kuin itseämme ja myös kohtelisimme 
toisiamme, kuten toivoisimme itse-
ämme kohdeltavan, meidän olisi hel-
pompi elää. Kyselen välillä itseltäni, 
pystynkö elämään näin – kaikkina 
aikoina ja suhteessa kaikkiin ihmisiin.

Läheisiä ja rakkaita ihmisiä on helppo 
kohdella rakkaudesta käsin. Miten sitten 
suhtaudun alituisesti huonosti käyttäy-
tyvään tai sopimuksia rikkovaan ihmi-
seen? Miten päihde- tai riippuvuusongel-
mista kärsivään ihmiseen, joka tulee vas-
taanotolle tai kolkuttelemaan kotiovelle? 
Miten maahanmuuttajiin, joiden asioita 
mietin ja kohtaan työssäni?

Kristilliselle kirkolle ei riitä pelkäs-

tään, että se julistaa sanaa ja jakaa 
sakramentteja. Ollakseen uskollinen 
kirkon tulee aina myös palvella toisia 
ihmisiä katsomatta heidän taustaansa 
tai alkuperäänsä.  Kristillisyyteen kuu-
luvat Jumala ja maailma, lähimmäinen 
ja Kristus, sielun pelastus ja nälän lie-
vitys, kirkko ja yhteiskunta. Jos keski-
tymme kirkkona vain oman kristilli-
syyden hoitamiseen mutta unohdamme 
rakkauden, lähimmäisen, ihmiskun-
nan hädän ja siihen reagoimisen, hai-
rahdumme pois kristinuskosta. Usko ja 
rakkaus kuuluvat erottelematta yhteen. 
Tarvitaan siis marttoja ja marioita.

liiSA TiiliKAiNEN
Johtava diakoniatyöntekijä

Siilinjärven seurakunta

kerron kirkosta

HENGELLINEN KUUKAUSLEHTI
Tilaa UUDISTUNUT Hengellinen Kuukauslehti 

edulliseen hintaan: 6 kuukautta vain 15 euroa (norm. 28 e) 

Tilaajalahjana saat joko Kahden maan kansalainen, 
Herännäiskirjoituksia 2015-2016 -kirjan tai 

Suden aika -yhtyeen cd-levyn Harpuin, huiluin, kantelein. 
Lahjan lähetämme kun tilausmaksu on maksettu.

Tilaan Hengellisen Kuukauslehden 6 kk 15 euroa ja valitsen lahjaksi
                     kirjan           cd-levyn 

Hengellinen Kuukauslehti välittää ihmisestä ja rohkaisee eteenpäin.

Saaja

Lähiosoite

Postinro ja -toimipaikka Vastauslähetys
Tunnus 5004701
00003 Vastauslähetys

Herättäjä-
Yhdistys 
maksaa
posti-

maksun

Maksaja

Lähiosoite

Postinro ja -toimipaikka

edulliseen hintaan: 

Suden aika -yhtyeen cd-levyn 

Ilmoitusmarkkinointi
Pirjo Teva

040 680 4057
pirjo.teva@kotimaa.fi

•2017•

Kesis on kesätoimintaa 5–9-vuotiaille lapsille klo 10–14.  
Lapsille omat eväät mukaan, toiminta on maksutonta.  
Ryhmiin otetaan 15 tai 20 lasta. Jos kaikki eivät mahdu, otetaan 
huomioon kirkkoon kuuluminen, ikäjärjestys ja ilmoittautumisaika.  
Lapsi voi ilmoittautua vain yhteen Kesis-ryhmään.  
Ryhmiin valituille lähetetään tieto sähköpostissa viikolla 19. 
Lisätietoja toiminnasta saa lastenohjaajilta ja yhteisen 
lapsityön toimistosta, puh. 040 4848 482.

Tuomiokirkkoseurakunta
5.–9.6.  Suokatu 22. Kesis ret- 
keillen, ryhmäkoko 15 lasta

Männistön seurakunta
5.–9.6.  Pyhän Johanneksen  
kirkko, ryhmäkoko 15 lasta
12.–16.6.  Pyhän Johanneksen  
kirkko, ryhmäkoko 15 lasta

Alavan seurakunta
6.–9.6.  Neulamäen kirkko,  
ryhmäkoko 20 lasta
13.–16.6.  Alavan kirkko,  
ryhmäkoko 20 lasta

LAPSITYÖ

Tervetuloa mukavaan kesätoimintaan!

   

Puijon seurakunta
5.–8.6.  Puijon kirkko,  
ryhmäkoko 20 lasta
12.–15.6.  1–6-luokkalaisille 
Koululaisten avoin kesis,  
ryhmäkoko 20 lasta 

Järvi-Kuopion seurakunta
4–9-vuotiaille (neljä vuotta 
31.5.2017 mennessä täyttäneet), 
ryhmäkoko 15 lasta:
Juankoski  5.–7.6. 
Kaavi  5.–7.6.  
Muuruvesi  15.–16.6. 
Nilsiä  6.–9.6. 
Nilsiä  13.–16.6.
Riistavesi  12.–14.6.
Säyneinen  8.–9.6.  perhekesis
Tuusniemi  12.–15.6.
Vehmersalmi  8.–9.6.

Ilmoittautuminen  3.–23.4.
www.kuopionseurakunnat.fi

Kesis

Kansallisen 
Veteraanipäivän juhla 
Kuopiossa 27.4.2017

Sinun – Din

Kuopion Musiikkikeskus

klo 11.30–13 Juhlakahvitus

klo 13 Kansallisen veteraanipäivän juhla
 Juhla alkaa ekumeenisella hartaudella
 ja seppelpartioiden lähettämisellä 
 sankarivainajien muistomerkeille
 Juhlapuhe: Pohjois-Savon maakunta 
 johtaja Marko Korhonen

Tumma puku ja kunniamerkit

Järjestää: Kuopion kaupunki / Hyvinvoinnin edistämisen 
palvelualue ja sotiemme veteraanijärjestöt

Laajan valikoiman 
ja hyvän palvelun 

kristillinen kirjakauppa.
www.sacrum.fi

Palveleva Puhelin 0400 22 11 80
uusi numero voimassa .. alkaen 
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”T ämä hetki on mi-
nulle käänteen-
tekevä: muuttaa-
han eläkkeelle 
jääminen kerta-

heitolla suhteen työelämään. Siir-
tyessäni emeritukseksi maaliskuun 
alusta, olen ollut työelämässä 42 
vuotta 11 kuukautta ja 10 päivää”, 
kuvaili Kettunen tuntojaan. 

Hän toimi käytännöllisen teolo-
gian professorina vuodesta 2001 al-
kaen.

Muistitikku ja tuhkauurna
Jäähyväisluennon otsakkeena oli 
Ihanteista todellisuuden kohtaami-
seen. Havaintovälineiksi Kettunen oli 
ottanut muistitikun ja tuhkauurnan. 

”Kaikki minun kirjani ja julkais-
uni mahtuvat tällai-
selle tikulle. Meidät 
muistetaan usein 
siitä, mitä olem-
me tehneet. Mutta 
kaikki meidän teke-
misemme ovat vä-
hemmän kuin me 
itse. Tuhkauurna-
kin on suurempi 
kuin meidän teke-
misemme.”

”Jos et mitään muuta muista 
tästä luennosta, toivon, että muis-
tat tämän: Sinä olet enemmän kuin 
sinun tekosi! Tässä on syvä teologi-
nen viisaus ja kristillisen ihmiskäsi-
tyksen korostus.”

”Kun ajattelen koko työuraani ja 
elämääni, lähtökohta on, että kaik-
ki on lahjaa. Minun tehtäväni on 
ollut panna lahjat jakoon.”

Haavekuvat vaarallisia
Jäähyväisluennon otsikon taustal-
la on Kettusen väitöskirjavaiheessa 
löytämä sielunhoidon tutkimusta-
paan liittyvä oivallus. Ennen oli koh-
detta lähestytty aiemmin asetettu-
jen ihanteiden pohjalta. Oikeampi 
lähestymistapa oli kuitenkin olla 
vuorovaikutuksessa sen todellisuu-
den kanssa, missä ihminen eli.

”Kaikki yhteisöt, myös yliopisto, 
ovat vaarallisella tiellä, jos ne elävät 
haavekuvien varassa ja kieltäytyvät 
kohtaamasta todellisuutta sellaise-
na kuin se on. Jonakin päivänä voi 
paljastua, ettei keisarilla olekaan 
vaatteita.”

”Voidakseen mennä eteenpäin 
tutkimuksen tehtävänä ei ole var-
jella kaunista ihannekuvaa asioista 
ja ilmiöistä. Sen on selvitettävä vai-
keaakin todellisuutta ja kerrottava 
alastonkin totuus.” 

”Tärkeää on myös puhua asi-
oista niiden oikeilla nimillä. Tä-
mä koskee aivan erityisesti ihmi-
sen seksuaalisuutta ja hengellistä 
elämää.”

”Yksi aihepiiri, jossa kaikkein 
voimakkaimmin olen tutkimuk-

sissani törmännyt 
ihanteiden ja to-
dellisuuden väli-
seen ristiriitaan, 
koskee rippiä, syyl-
lisyyttä ja häpeää.”

Kätketty  
ja vaiettu 
Paavo Kettunen 
kertoi pitävän-

sä tutkijanuransa merkittävimpä-
nä asiana häpeätutkimuksiaan ja 
pääteoksenaan tutkimusta ”Kätket-
ty ja vaiettu. Suomalainen hengelli-
nen häpeä.”

”Meidän aikaamme voi hyvin 
perustellusti nimittää häpeän aika-
kaudeksi. Yleensä emme käytä tätä 
sanaa, mutta tämän päivän ihmi-
sen perustunnot ilmentävät hyvin 
usein häpeän tunteita. Häpeän kes-
keisin kysymys on: Kelpaanko mi-
nä? Keskeisiä asioita ovat itsetunto, 
itsearvostus, hyväksytyksi tulemi-
nen ja jaksaminen.”

”Olennaista on huomata se, että 
häpeästä kärsivä ei ole välttämät-
tä tehnyt mitään pahaa. Terve syyl-
lisyys on syysuhteeseen perustuvaa, 
mutta häpeä ei sitä ole. Kun syylli-
syys koskee tekojamme, häpeä sat-
tuu koko olemukseemme.”

Pyrkimys täydellisyyteen
Kettusen mukaan häpeän tunte-
misen taustalla on usein pyrkimys 
täydellisyyteen niin opiskelija- kuin 
työelämässäkin. 

”Kenenkään ei tarvitse sanoa tä-
tä vaatimusta toiselle. Työelämä-
kulttuuri ja oma itsesuojeluvaisto 
mobilisoivat ihmisessä halun lunas-
taa paikkansa pyrkimyksellä täydel-
lisyyteen. Mutta se voi uuvuttaa ih-
misen äärirajoille.” 

”Myös hengellisessä yhteisössä 
ihmiselle on tärkeää olla hyväksytty 
ja kelpaava. Tätä tarvetta voidaan 
pyrkiä lunastamaan juuri olemal-
la täydellinen. Tällöin nimenomaan 
se puoli ihmisessä, joka haluaisi ja-
kaa omaa keskeneräisyyttään, pet-
tymyksiään, hyväksytyksi ja rakas-
tetuksi tulemisen tarpeitaan, voi 
jäädä syrjään. Tällöin hengellises-
tä yhteisöstä on vaarassa tulla tees-
kentelijöitten yhteisö. Siellä esitel-
lään enemmänkin omaa uskoa ja 
sen jaloutta, kuin jaettaisiin omia 
riittämättömyyden tuntoja.”

Kettunen muistutti myös, että 
vaikka hengelliset yhteisöt ja yliopis-
to voivat tuottaa ihmiselle häpeää, 
asialla on myös käänteinen puoli. 

”Juuri nämä samat yhteisöt voi-
vat myös poistaa häpeää tai aut-
taa ihmistä kestämään sitä. Kysy-
mys on kelpaamisen, arvostamisen 
ja armahtamisen kulttuurista ja sen 
edistämisestä.”

Hiihtämään ja  
kunniatohtoriksi
Eläkepäivinään Kettunen pääsee en-
tistä vapaammin nauttimaan pait-
si murtomaahiihdosta ja kesämök-
kikulttuurista myös kunniatohtorin 
arvonimestä. Budapestissa sijaitseva 
luterilainen teologinen yliopisto on 
päättänyt myöntää hänelle kunnia-
tohtorin arvonimen. Kettunen on 
toiminut unkarilaisten kanssa sekä 
tutkimuksellisessa että kirkollisessa 
yhteistyössä. Juhlatilaisuus unkaris-
sa on maaliskuun lopussa.

KARi TANSKANEN

”Olet enemmän  
 kuin tekosi!”

Käytännöllisen teologian professori Paavo Kettunen 
oli elämänsä käänteentekevällä pysäkillä, kun hän 
piti jäähyväisluentonsa Itä-Suomen yliopistossa. 

Pysäkillä
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” 
Häpeä  
sattuu koko 
olemukseemme

”Toki teot ovat tärkeitä. 
Mutta häpeän aikakau-
della on muistutettava: 
ihminen on vielä  
tärkeämpi”, sanoo  
emeritusprofessori  
Paavo Kettunen.

Heikkisen Kukkatarha
Jokipellontie 96,  Vehmasmäki  •  p. 017 3623 215 

MA-PE 9-17, LA 9-16, SU sulj., 9.4. alk. su 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 

•  JOKA PÄIVÄ 8-18 • linjurinkukka.com • info@linjurinkukka.fi

Tarhurin Kukka ja sidonta
Kalevalankatu 23 A 2, Männistön ostoskeskus, apteekin ja  

pikapankin vieressä • p. 262 2821 • MA-PE 9-17, tI sulj. LA-SU 9-14

Auta konfliktialueiden naisia 
saamaan äänensä kuuluviin.

Meena Khan

tasaus.fi 
Keräyslupa:
Manner Suomi RA/2016/517
Ahvenanmaa ÅLR 2016/6024

Palvelutalo Lepola tarjoaa
ikääntyville turvallisen kodin
ja laadukkaat palvelut kellon 

ympäri. Myös ryhmäkotiasuntoja.
Kysy vapautuvista asunnoista.

puh. 044 270 9200  |  044 270 9201
www.palvelutalolepola.fi

Taivaanpankontie 2, 70200 Kuopio

puh. 044 270 9200 • 044 270 9201 • www.palvelutalolepola.fi 
• Taivaanpankontie 2, 70200 Kuopio

Laadukasta palveluasumista

Oma henkilökunta paikalla kellon ympäri.

Asuntoja vapautumassa A- ja B- taloissamme.
Hinnoittelu palvelujen mukaan,  alkaen 930 € / kk.

Tervetuloa tutustumaan.
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Anteeksi pitää osata pyytää ja antaa, 
ja kerran olen armoakin joutunut aneleen. 
En nyt tässä enempiä kerro....

Ovatko armo ja anteeksianto 
samoja asioita, professori 
Paavo Kettunen?
”niistä puhutaan usein samoina asioina, mut-
ta niiden välillä on tärkeä tehdä ero. anteeksi-
antamiseen liittyy syyllisyys väärästä teosta tai 
toiminnasta. armo on laajempi käsite. Se koh-
distuu koko ihmiseen, välitetyksi tulemiseen. 
On asioita, jotka menevät huonompaan suun-
taan, jos ne kohdataan anteeksiantamuksella. 
Esimerkiksi vääryyttä kokenut voi pyytää an-
teeksi. Hänelle ei tule antaa synninpäästöä. Sen 
sijaan hänet tulee kohdata välittävässä ilmapii-
rissä, niin että hän uskaltaa puhua siitä, mitä 
on joutunut kärsimään.”

Armon kokeminen konkretisoituu 
ihmisten kautta: onko ihmisiä, joiden 
seurassa voi olla oma itsensä ja jotka 
kannustavat vastoinkäymisissä?

Armo opettaa elämään Jumalan mielen 
mukaan, antamaan ja pyytämään 
anteeksi niiltäkin jotka vihaavat meitä 
ja joita me emme ymmärrä.

Ihmiset uskoo sellaseen mitä ei ole 
olemassakaan, koska niillä on kuoleman 
pelko. Pelkäävät helvettiä...

Onko Jumalan armo 
sukua armolle, jota ihmiset 
osoittavat toisilleen?
”Ihmisten armon asenne on pohjimmiltaan sa-
maa, jolla Jumala kohtaa ihmisen. armahtavai-
suus ei välttämättä edellytä aktiivista uskon-
elämää, vaan se on mahdollisuutena jokaisessa 
ihmisessä. Joskus jopa tuntuu, että ne, jotka ei-
vät tunnustaudu kristityiksi, voivat olla armah-
tavaisempia – he eivät aseta itseään toisen 
yläpuolelle.  armahtavaisuus nousee luomisto-
dellisuudesta ja toteutuu empatiakykynä ja ky-
kynä asettua toisen asemaan. armolle voi antaa 
lisäsyvyyttä se, että on itse saanut voimakkaan 
armon kokemuksen.” 

Armo kuulostaa joskus armopalalta. 
Asuin kouluvuosina tätini nurkissa, ja 
silloin tällöin sain kuulla, että ”armosta 
sinä täällä olet”. Eihän hänenkään ollut 
helppoa pitää nurkissaan levotonta 
nuorta. Ymmärrän sen nyt. 

Liittykö armoon hierarkia: 
armahtaja on armahdettavaa 
ylempänä? Armo on 
vallankäyttöä? 
”Jos puhutaan lainsäädännöstä, armo on vallan-
käyttöä. Se, joka voi myöntää armahduksen, on 
asetettu siihen asemaan. Hän voi armahtaa tai 
olla armahtamatta, eikä sitä tarvitse perustella.

armahtavainen ihminen tajuaa, että hänellä 
itselläänkin on paljon puutteita. Ihmisten armol-
linen asenne toisiaan kohtaan toteutuu, kun ih-
miset kokevat olevansa samalla tasolla. Ylhäältä 
tuleva, toisen reppanaksi alentava armahtami-
nen, joka sisältää ajatuksen omasta puhtaudes-
ta, voi olla armon pahin vihollinen.”

 Jumalan armoa on vaikea ymmärtää, 
jos on lapsena sisäistänyt kokemuksen 
itsestään huonona tai jollain tavalla 
sellaisena, ettei kelpaa, ettei ole 
rakastamisen arvoinen. 
Lapsuudenkokemukset vaikuttavat.

Oma persoona ja elämänkokemukset 
siis vaikuttavat siihen, miltä armo 
”tuntuu”?
”Elämänkokemukset muokkaavat jumalakäsitys-
tämme. Yliluonnollinen armon kokemus on har-
vinaisempaa. Häpeätutkimuksessani muutama 
vastaaja tosin kertoi kokemuksista, jotka olivat 
ylittäneet tavallisen toiminnan – ihminen, joka 
ei ole pystynyt hyväksymään itseään, on saanut 
syvän kokemuksen Jumalan hyväksynnästä.

armon kohtaaminen ei lisää kenenkään ih-
misarvoa, mutta se voi auttaa häntä tunnista-
maan oman ihmisarvonsa.”

Olemmeko nykyään 
armottomampia – ilkeys 
voittaa kuusi nolla?
”Läpi historian on ollut julmuutta ja armotto-
muutta. Silti historiassa kulkee myös armon 
juonne. Tämän päivän armottomuus ei ole niin-
kään julmuutta vaan välinpitämättömyyttä ja 
piittaamattomuutta. Toisen asia ei kosketa mi-
nua. Ehkä se on yhteydessä siihen, että meidän 

Armollisuuden kohtaaminen ei lisää 
kenenkään ihmisarvoa, mutta se on avain, 
joka auttaa häntä tunnistamaan ihmisarvonsa. 
Armahtavainen ihminen tajuaa, että 
hänelläkin on paljon puutteita, sanoo 
professori emeritus Paavo Kettunen.

”Armahtavaisuus 
toteutuu 
empatiakykynä
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”Tämän päivän 
armottomuus on 
välinpitämättömyys

Yksin uskosta, 
yksin armosta
Luterilaisen uskon ytimessä on ajatus Juma-
lan armosta, jota ihmisen ei tarvitse teoil-
laan ansaita.

Lutherin näkemyksiin sisältyi paljon kri-
tiikkiä katolista kirkkoa kohtaan: Hän vastus-
ti paavin ylivaltaa ja papiston asemaa muis-
ta ihmisistä ylempänä hengellisenä säätynä. 
Hän kritisoi myös kirkon sakramentteihin 
liittyviä käytäntöjä – esimerkiksi tapaa jakaa 
ehtoollista – sitä, että messuissa käytettiin 
vain latinan kieltä.

Luther piti myös tärkeänä, että kaikil-
la olisi mahdollisuus tutustua Raamattuun 
omalla kielellään. Hänen keskeisimpiä kirjalli-
sia töitään ovatkin saksannokset Vanhasta ja 
uudesta testamentista.

Luterilaisen uskonkäsityksen kannal-
ta olennaisinta oli kuitenkin hänen uuden-
lainen ja yksinkertainen tulkintansa niin Isä 
meidän -rukouksesta, apostolisesta uskon-
tunnustuksesta, käskyistä kuin sakramen-
teistakin: kristillinen elämä perustuu luotta-
mukselle Jumalan lupauksiin ja lähimmäisen 
rakastamiselle, ei ulkoisille teoille. Luther 
toi kristinuskon osaksi ihmisen jokapäiväis-
tä elämää.

Yksin uskosta
Lutherin mukaan yksin usko riittää siihen, 
että ihminen kelpaa Jumalalle. Oikea usko 
syntyy Jumalan sanan ja sakramenttien kaut-
ta. usko on luottamusta Jeesuksen sovitus-
työhön ja valmiutta tarttua Jumalan tarjoa-
maan armon lahjaan.

Yksin armosta
Ihminen pelastuu kokonaan Jumalan armon 
vuoksi, ei omien tekojensa ansiosta. Luther 
korosti, että Jumala ei aseta ihmiselle ehtoja, 
vaan luovutti Jeesuksen tekemään sovitus-
työn ihmisen puolesta.

Yksin Kristuksen tähden
Jeesus Kristus, hänen toimintansa ja ope-
tuksensa on uskon ja pelastuksen lähtökoh-
ta. Kristus otti kantaakseen ihmisen synnit, 
etteivät ne enää erottaisi ihmistä Jumalasta. 
Kristus kärsi, kuoli ja nousi kuolleista meidän 
puolestamme.

Yksin kirjoituksista: Raamattu
Kaikki luterilaiset opilliset kysymykset ja lin-
jaukset perustuvat Raamattuun. Luterilaisen 
kirkon korkeimpana ohjeena on periaate, et-
tä kaikkea oppia kirkossa on tutkittava ja ar-
vioitava Jumalan pyhän sanan mukaan.

Hengen hedelmät
Oikeasta uskosta Jumalaan syntyvät Lut-
herin mukaan myös aidot hyvät teot, eli 
”Hengen hedelmät”. näitä ovat rakkaus, ilo, 
rauha, kärsivällisyys, ystävällisyys, hyvyys, us-
kollisuus, lempeys ja itsehillintä (Gal. 5:22).

Armoa silmän tasalta
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Halpaa 
vai kallista 
armoa? 
Vuonna 1937 ilmestyi saksalaisen teologin 
Diertrich Bonhoeff erin kirja Kutsu seuraa-
miseen. Tämä myöhemmin Hitlerin vainoissa 
kuollut luterilainen pappi oli kirjassaan sitä 
mieltä, että kirkko kaupittelee nykyisin hal-
paa armoa, armoa alennusmyyntitavarana 
pilkkahintaan. 

Kirkon erotuttava maailmasta
Kristuksen ristillä hankkima armo on kui-
tenkin kallista armoa. Kallis armo merkitsee 
syntisen ihmisen vanhurskauttamista. Halpa 
armo synnin vanhurskauttamista. 

Halpa armo on armoa ilman Kristuksen 
seuraamista, armoa ilman elävää, ihmiseksi 
tullutta Kristusta, armoa ilman ristiä.  Halpaa 
armoa on anteeksiantamuksen saarna ilman 
katumusta, synninpäästö ilman rippiä ja eh-
toollinen ilman synnintunnustusta.  Halpa 
armo tarkoittaa, että voit tehdä niin kuin ha-
luat. Kallis armo vaikuttaa, että lakkaat nä-
kemästä arvosi ihmisenä siinä, mitä teet - ja 
vain sillä tavalla voit tulla vapaaksi.

Bonhoeff erin mukaan ”yksin armosta” ei 
tarkoita, että ihmisen ei tulisi nähdä vaivaa, - 
se vain sulkee pois ajatuksen vaatimuksesta.  
Kirkon on siis erotuttava maailmasta, mut-
ta ei ihmisiä erottelemalla ja pois sulkemalla. 
Koska ”emmehän me taistele ihmisiä vastaan 
vaan henkivaltoja ja voimia vastaan, tämän 
pimeyden maailman hallitsijoita ja avaruu-
den pahoja henkiä vastaan.” (Ef.6:12)

Lähtökohta vai lopputulos?
Emerituspiispa Voitto Huotarin sanoin: ”Jos 
kirkko on vain armoa tulvillaan, onko seu-
rauksena ryhtinsä menettänyt, kaikkea myö-
täilevä kirkko, joka ei kykene asettamaan mi-
tään uskoa ja elämää koskevia vaatimuksia.  
Vai onko armottomasta kirkosta, joka mää-
ritteli elämää ylhäältä ja ulkopuolelta käsin, 
nyt kehittynyt kirkko, joka vaikuttaa alhaalla 
ihmisten parissa tarjoten lohtua ja tukea.” 

Jos armoa edelleen tarvitsee ja kaipaa se, 
joka on syyllinen, onko armo lähtökohta vai 
lopputulos?

SATU VääTäiNEN

täytyy taistella oman hyvämme takia ja pe-
lastaa oma elämämme.” 

Anteeksi en anna. On pilattu 
perheenjäsenten elämä. Saavat kostonsa, 
elämä sen tuo, ennemmin tai 
myöhemmin. Armoa ei tipu sellasille, 
jotka toistuvasti pettävät lupauksensa. 

Miksi kannattaisi yrittää 
armahtaa ja antaa anteeksi?
”Ketään ei voi käskeä antamaan anteeksi ei-
kä muuttumaan armolliseksi. anteeksian-
tamista voi auttaa, jos ihminen saa armol-
lisessa ympäristössä tuoda esille sen, miksi 
ei anna anteeksi ja mitä katkeruutta ja mui-

ta tunteita asiaan liittyy. Sekä anteeksianta-
minen että anteeksi huoliminen itselle ovat 
psyykkisiä prosesseja, jotka vievät aikaa.”

Uskovat leikkivät sanoilla, armollakin. 
Ovat itse kykenemättömiä anteeksi 
pyytämään tai armoa antamaan. Moni 
uskova on parannuksen tehnyt, mutta
muistaa maailman tappiin asti toisten 
pahat teot muttei omiaan.

Armo on kirkon ”tuote”, kuten 
brändinrakentajat sanovat. 
Miten kirkko voi pitää tuotetta 
vakuuttavasti esillä?
”Tärkeää on, että ihmiset saavat seurakun-

nissa kokemuksen välitetyksi tulemisesta. 
Kun kirkossa todentuu se, että ketään ei jä-
tetä eikä kenenkään ohi ja yli kävellä. Kun 
kirkko on yhteisö, joka ottaa todesta ihmi-
sen kysymykset ja ihmisen kokonaisuutena. 
Kun ihmiseltä ei odoteta suorituksia, vaan 
kirkkoon saa tulla, meni hyvin tai huonosti.” 

KAARiNA HEiSKANEN

Artikkelin kursivoidut osuudet on 
poimittu Facebookista ja suomi24.fi  
-keskustelupalstalta. Paavo Kettunen 
toimi käytännöllisen teologian 
professorina Itä-Suomen yliopiston 
Läntisen teologian laitoksella.

Armoa silmän tasalta

”Kirkkoon saa 
tulla, meni hyvin 
tai huonosti
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K
atselen nilsiän 
vanhan kirkon le-
veästä lattialan-
kusta tehtyä pöy-
tääni. Kirveen 
jäljet näkyvät siinä 
vielä selvästi. Tie-
dän, että esivan-
hempani asteli-
vat noilla lankuilla, 

kun ahkerasti kävivät tuossa jo kadonnees-
sa kirkossa. Istun tuvassani vanhaan, syvään 
ja hyvään keinutuoliin. Löysin sen erään seu-
rakuntalaiseni aitasta punaiseksi maalattu-
na. Jostakin pilkottaa vielä nokimustaa kuin 
muistutukseksi siitä, että se pelastui tulipa-
losta kuin ihmeen kaupalla. Se on nilsiän 
seuratuvan vanha puhujien tuoli, jossa ei ole 
yhtään naulaa.

Paluu juurille        
”Ensimmäiset pappisvuoteni 
jouduin vasten tahtoani viet-
tämään nilsiässä, Paavo Ruot-
salaisen kotiseudulla. Sekavilla 
tunteilla lähestyin tätä pyhi-
en muistojen maata, jonka suu-
renmoinen luontokin jo on 
omansa vaikuttamaan yleväs-
ti nuoreen mieleen. Tuossa on 
vanha vaatimaton puukirkko, 
jossa Herran kansa on sunnun-
taisin huolensa Vapahtajalle 
puhunut; kiitoksensa veisaa-
missaan virsissä lausunut; tuos-
sa sakastin ikkunan kohdalla Paavo Ruotsa-
laisen hauta tuuhean kuusen peittämänä, 
mutta ilman muuta muistomerkkiä; tuol-
la Syvärin saaressa rappeutuneen näköinen 
talo, jossa hän on aikansa asunut ja suu-
rimmat taistelunsa taistellut; tuossa kama-
ri ’piispan vastaanottosali’ kenties neljä met-
riä pitkä ja kolme leveä, jossa niin monen 
ahdistuksessa olevan kuorma keveni; tuos-
sa rahi, jossa ukko aina tapasi istua, Raamat-
tu, josta hän henkeä ja elämää sai, ja tuossa 
maalaamattomista laudoista huonosti ko-
koon kyhätty sänky, missä hän kuolintauti-
nsa kamppaili ja viimeiset vihollisensa voit-
ti. Hartain mielin näitä elottomia muistoja 
katseli, mutta missä olivat menneiden ai-
kojen elävät muistot, missä heränneet ih-
miset?”, näin kirjoitti Vilhelmi Malmivaara 
muistelmissaan saapumisestaan nilsiän kap-
palaiseksi pappisvihkimyksensä jälkeen vuo-
nan 1876.

Juuri näihin samoihin maisemiin, Van-
han kirkon puistoon, kokoonnutaan nilsiän 
viidensille herättäjäjuhlille tulevana kesänä. 
Vanhalle hautausmaalle, jossa vanha kellota-
puli vielä muistuttaa vanhasta kirkosta. Van-
ha kuusi verhoaa edelleenkin siellä ukko-Paa-
von hautaa, mutta aikojen saatossa Paavo 
Ruotsalainen on saanut nilsiään hautakiven 
lisäksi myös muistomerkin. Syvärin saaressa 
on edelleenkin rappeutuneen näköinen ta-
lo kuolinsänkyineen. Ja ukon juurakkorahis-
ta on ideoitu tulevien juhlien ja Herättäjä-
Yhdistyksen toiminnan rahoittajaksi suuren 
suosion saavuttanut Paavon palli.

Herännäisyys hävisi 
Paavo Ruotsalainen kuoli nilsiän aho-
lansaaressa tammikuun 27. päivän aamu-
na 1852. ukko-Paavon kuolinvuoteella kä-

vi tammikuun alussa nilsiän pastori B.K. 
Sarlin. aholansaareen mennessään Sar-
lin oli sanonut isoukkini isälle Olof Pasasel-
le olevansa menossa sellaisen miehen luo, 
jolle hänellä ei ole mitään sanottavaa. Pas-
torilla ei ollut mukanaan edes ehtoollisväli-
neitä. ukko-Paavon kysyessä ”välikappalei-
ta” ja pyytäessä ehtoollista, Sarlin valmisti 
öylätin talon ruisjauhoista ja viininä toimi 
ukon viinapullosta veteen sekoitettu tilkka. 
Ehtoollisen nautittuaan Paavo sanoi: ”nyt 
on vihollinen voitettu.” Mutta taistelu ei ol-
lut vielä ohi.

Paavo Ruotsalaisen kuoleman jälkeen he-
rännäisyys hävisi nilsiästä melkein koko-
naan. ukko-Paavon on kerrottu ennen kuo-
lemaansa ennustaneen, että ”täällä ei herää 
kansaa ennen kuin kolmenkymmenen vuo-
den perästä.” asiassa auttoi erikoisella ta-
valla nilsiän kirkkoherrana lähes neljännes-
vuosisadan toiminut Teodor Dahlström, 

joka suoraan saarnatuolista kiel-
si ihmisiä menemästä lahkolais-
ten seuroihin. Vastustuksesta 
voimistuneena seuraliike viri-
si 1880-luvulta alkaen ja ihmisiä 
alkoi jälleen pukeutua körttipu-
kuun mielenmuutoksen mer-
kiksi.

Seuratuparahasto  
karttui
Ensimmäiset herättäjäjuhlat pi-
dettiin Ylistarossa, Juho Malka-
mäen talossa Herättäjän vuosi-

kokouksen yhteydessä vuonna 1893. nilsiän 
ensimmäiset herättäjäjuhlat vuonna 1906 
olivat siis historian 14. herättäjäjuhlat. niistä 
on säilynyt vain vähän tietoja. nilsiäläinen 
opettaja Paavo Jäntti on muistellut juhla-
vieraita olleen noin 200 ja paikkakuntalaisia 
noin tuhat henkeä. Matkustaminen Pohjan-
maalta Savoon oli hankalaa, koska poikki-
ratoja ei ollut. Ruoka tarjottiin juhlaväelle 
ilmaiseksi kansakoulun pihalla, sillä ruoka-
tarpeet saatiin lahjoituksena. 
Kansakoulun piha toimi myös 
juhlapaikkana ja juhlapuheen 
piti rehtori Mauno Rosendal. 
Jumalanpalvelus vietettiin vii-
meistä vuotta käytössä olleessa 
vanhassa kirkossa, missä rovas-
ti Vilhelmi Malmivaaran juhla-
saarna teki kuulijoihin voimak-
kaan vaikutuksen. Kun juhlilta 
jäljelle jääneet ruuat myytiin, 
saatiin 45 markkaa. Rahat lah-
joitettiin seuratuparahastoon ja 
nilsiän seuratupa rakennettiin 
vuonna 1910.

Isoisovanhempani Olli ja Reetta Väätäi-
nen eivät olleet nilsiän ensimmäisillä herät-
täjäjuhlilla. He olivat kyllä juuri muuttaneet 
nilsiän Lastulahteen nimenomaan ollakseen 
lähempänä kirkkoa. Kotihartauksia pidet-
tiin ja virsiä veisattiin, mutta heränneisiin ei 
haluttu kuulua. Kun heidän nilsiän silloisel-
ta kappalaiselta vaikutteita saanut miniän-
sä, Eeva-mummoni, tuli herätykseen, pukeu-
tui körttipukuun ja lähti vuonna 1915 vielä 
Suonenjoen herättäjäjuhlillekin, Vanhassa 
Väätälässä ei kukaan sanonut mitään. Pian 
myös yhdelle talon nuorista isännistä ilmes-
tyi körttipuku. nilsiän vanhat heränneet sa-
noivat, että jotkut ovat akkain herättämiä. 

Matti-ukkini lienee ollut tällainen ”akkain 
herättämä.”

Juhlien jättämä siunaus
nilsiän toiset herättäjäjuhlat järjestettiin jo 14 
vuoden kuluttua, vuonna 1920. Juna toi juh-
lavieraita Siilinjärven asemalle asti, heitä saa-
pui hevos- ja jalkakyydein sekä laivalla Juan-
kosken kautta. Matkan aikana, yöpyessä ja 
levätessä veisattiin paljon. näiden herättäjä-
juhlien iltaseurat pidettiin ensimmäisen ker-
ran ukko-Paavon haudan ympärillä ja juhla-
ohjelmaan kuului myös retki kahdella laivalla 
aholansaareen. Paavon Ruotsalaisen jo pu-
retun pirtin paikalle istutettiin silloin kuusi. 
aholansaaren nykyinen pirtti valmistui vasta 
ukko-Paavon kuoleman jälkeen.

Juhlilla vanhempiensa mukana ollut, tuol-
loin 10-vuotias Reino-setäni kertoi, että mie-
leen jäivät erityisesti ”isän ja äidin kyyneleiset 
silmät.” näiden vuoden 1920 herättäjäjuhlien 
vaikutus nilsiän seurakuntaan oli suuri. Ta-
pahtui paljon herätyksiä, jotka tulkittiin juh-
lien jättämän siunauksen vaikutukseksi.

Herättäjän matkasaarnaaja Oskari Vi-
hantola kirjoitti päiväkirjaansa nilsiästä 
vuonna 1925: ”Kansa on kaikkialla liikkeessä 
täyttäen kirkot ja seuratuvat. Heräämisiä ta-
pahtuu ja uusia körttiläisiä syntyy.”

Kritiikkiä Vihantola antaa nilsiän herän-
näisyyden ankarasta lakihenkisyydestä.

Heikki-setäni on muistellut, että seurapu-
heissa oli niin paljon perkeleitä, että lasta pe-
lotti. näihin vaiheisiin liittyy hyvänä veisaajana 
tunnetun ukkini Matti Väätäisen sana kerran 
seuratuvalta lähtiessään: ”Elekeehän ihan ko-
konaan panna sitä taivaan ovvee kiinni.”

Tikkuisilla penkeillä
Kolmannet herättäjäjuhlat pidettiin nilsiäs-
sä vuonna 1952. Edellisistä juhlista oli kulunut 
jo yli 30 vuotta. Kuluneiden vuosikymmen-
ten aikana juhlien järjestelyissä ja mittasuh-
teissa oli tapahtunut valtava muutos. Sik-
si verrattain pieni ja vähän syrjäinenkin nilsiä 

oli pysynyt hiljaa juhlien järjes-
tämisestä. Paavo Ruotsalaisen 
kuoleman 100-vuotisjuhlavuon-
na nilsiä koki kuitenkin velvol-
lisuudekseen toimia juhlien jär-
jestäjänä. Juhlapaikkana oli nyt 
Vanhan kirkon puisto.

Tukkipuut kerättiin talvella 
nilsiästä ja lähipitäjistä ja sahat-
tiin keväällä 1952 kenttäsirkke-
lillä lankuiksi seuratuvan pihas-
sa. Pukkien päälle levitetyille 
tikkuisille penkeille mahtui is-
tumaan 25 000 juhlavierasta. 
alttari-saarnatuolirakennelma 

oli ukko-Paavon haudan vieressä. Juhlasaar-
nan piti Vilhelmi Malmivaaran poika, piispa 
Väinö Malmivaara ja ehtoollisenvietto jär-
jestettiin nilsiän kirkossa. Ehtoollispöytään 
pyrkivän väen tungosta ohjaili juhlavalmis-
teluissa mukana ollut, körttipukuinen Vää-
täisten veljessarja. Ehtoollisen vietto jatkui 
myöhään yöhön saakka. Sen jälkeen kirkossa 
vielä vihittiin kaksi körttiparia.

Herättäjäjuhlien ohjelmaan kuului myös 
retki aholansaareen. Sinne mentiin Keyrityn 
rannasta isolla halkoproomulla, joka oli köy-
tetty Syväri-laivan kylkeen. Proomu kallistui 
vaarallisesti aholansaaren rannassa, kun ih-
mismassa yhtä aikaa siirtyi samalle puolelle 

lauttaa. Kerrotaan, että proomun päällikkö 
kirosi karkeasti ”tahallaan hukuttautuvia.”

Suuri talkooponnistus
nilsiän neljännet herättäjäjuhlat järjestet-
tiin vuonna 1985. Tuolloin kahdeksan tuhan-
nen asukkaan nilsiälle juhlat merkitsivät suur-
ta ponnistusta, sillä ne järjestettiin kokonaan 
talkootyönä. Juhlatoimikunnan asiantuntijana 
toiminut isänikin oli talkoissa puolitoista kuu-
kautta putkeen. Juhlien tunnukseksi valikoitui 
hänen ehdotuksensa: Vastaa minulle Herra. Se 
oli lyhennelmä psalmista 69:17: ”Vastaa minul-
le, Herra, sillä sinun armosi on hyvä, käänny 
minun puoleeni suuressa laupeudessasi.” 

Juhlapaikkana oli jälleen Vanhan kirkon 
puisto ja alttarirakenteet suunnitteli arkkiteh-
ti Esa Malmivaara. Juhlakentällä pidetyssä ja 
televisioidussa jumalanpalveluksessa saarna-
si piispa Väinö Malmivaaran poika, piispa Juk-
ka Malmivaara ja maanviljelijä Toivo Tolp-
panen nilsiästä piti juhlien päätösrukouksen. 

Uudistat armollasi   – kohti Nilsiän herättäjäjuhlia
Nilsiän herättäjäjuhlien ja Väätäisen 
körttisuvun historia ovat kulkeneet käsi 
kädessä aina nykypäivään saakka. 
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” 
Nyt on  
vihollinen 
voitettu

” 
Kansa 
täyttää 
kirkot ja 
seuratuvat
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Uudistat armollasi   – kohti Nilsiän herättäjäjuhlia

Herättäjäjuhlat  
7.–9.7.2017  
Nilsiässä

•	 Juhlien toteutumiseksi tarvitaan 
noin 1500 talkoolaisen työpanos. 
Seurakunnista saa ilmoittautumis-
lomakkeita tai ilmoittaudu:  
www.vapaaehtoistyo.fi/heratta-
jajuhlat

•	 Kuopiosta on juhlille linja-auto- 
kuljetus. 

•	 Lisätietoja www.herattajajuhlat.fi

Päiväseurojen juhlapuheessa toiminnanjohta-
ja Jaakko Eleniuksen vaatimus sekä kirkolle 
että herännäisyydelle oli ukko-Paavon sanoin 
kirkas: ”Kunnia Jumalalle, häpeä 
ihmisille!”

Sovimme Eleniuksen kanssa 
juhlien viestintätavoitteeksi se-
kä herännäisyyden historian et-
tä identiteetin ja kansankirkon 
vahvistamisen. Se sähköisti hy-
vällä tavalla juhlien tiedotustilai-
suudet. Tapani Ruokasen Suu-
ret Suomalaiset -sarjaan Paavo 
Ruotsalaisesta kirjoittama teos 
oli valmistumassa ja siihen liitty-
neet Eero Kemilän erinomaiset 
valokuvat ikuistivat nämä juh-
lat. Television raskas kuvauska-
lusto viipyi nilsiässä ja aholansaaressa useita 
päiviä ja areenassa lienee vieläkin niistä joku 
muisto. näillä juhlilla Vanha Väätälä täyttyi 
unkarilaisista herättäjäjuhlavieraista.

Uudistavan armon odotuksessa
Heinäkuun 9. päivänä vuonna 2017 on Påhl 
Henrik (Paavo) Ruotsalaisen syntymästä ku-

lunut 240 vuotta. Se on nilsiän 
viidensien herättäjäjuhlien sun-
nuntai. Juhlien tunnus on kak-
si ukko-Paavon virrestä irrotet-
tua sanaa: Uudistat armollasi. 
Siihen voidaan sisällyttää sekä re-
formaation merkkivuoden tun-
nus että uusien Siionin virsien 
käyttöönotto. uudistat armollasi 
on luonteeltaan ajallemme tyy-
pillinen havainto tai huomio. Se 
ei ole rukous eikä pyyntö, vaan 
parhaimmillaan armon vakuutus 
ja uskon todistus. Herättäjäjuhli-
en sisältö on kaikkina aikoina ol-

lut herännäisyyden teologian mukaisesti Ju-
malan valtakunnan etsimistä tässä ja tulevassa 
maailmassa. uudistavan armon odottamista 
ja kiittämisen opettelemista. 

Yksi varhaisimmista lapsuusmuistoista-
ni on, että Veikko-setäni istuu keinutuolissa 
seuroissa seuratuvalla ja minä istun ja leikin 
lattialla naisten puolella. Katselen maahan 
asti ulottuvien mustien hameiden rivistöä ja 
niiden alla vilkkuvia nyöritettyjä kenkiä. Kun 
kohotan katseeni, ihmettelen mustalle kan-
kaalle kirjailtuja kultaisia koukeroita. Vasta 
nyt alan ymmärtää, mitä ja miksi tuon tuli-
palossa tuhoutuneen seuratuvan huoneen-
taulussa luki: Uskossa nämä kaikki kuolivat 
eivätkä luvattua saavuttaneet, vaan kaukaa 
he olivat sen nähneet ja sitä tervehtineet ja 
tunnustaneet olevansa vieraita ja muukalai-
sia maan päällä.

SATU  VääTäiNEN
Kirjoittaja on Siilinjärven  

seurakunnan kappalainen ja  
Väätäisen körttisuvun jäsen.

Nilsiän herättäjäjuhlaväkeä 
vuonna 1985 Ukko-Paavon 
haudalla. 

” 
Kunnia  
Jumalalle,  
häpeä  
ihmisille!
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K
ristinuskon ja kirkon hen-
gellisen elämän keskiössä 
on ehtoollinen. Sitä viettä-
vät kaikki kristityt. 

”On kiinnostavaa, et-
tei keskiössä ei ole mikään 
oppi tai teoria, vaan pyhä 

ateria, siis varsin konkreettinen asia”, sanoo 
piispa Jari Jolkkonen, joka on Lutherin eh-
toollisteologian parhaita asiantuntijoita.

Onko Kristus läsnä? 
Vaikka kaikki kristilliset kirkot viettävät eh-
toollista, yhteinen asia myös erottaa. Syvin 
jakolinja on siinä, uskotaanko Kristuksen läs-
näoloon ehtoollisella vai onko ehtoollinen 
pelkkä – poissaolevan – Kristuksen muisto-
ateria. 

”Luterilaisilla, katolisilla, ortodokseilla ja 
anglikaaneilla on samanlainen ehtoolliskäsi-
tys. Kaikki nämä kirkot tunnustavat Kristuk-
sen todellisen läsnäolon leivässä ja viinissä.” 

Toisaalla on paljon protestantteja, joille 
ehtoollinen on vain muistoateria tai pelkkä 
kristityksi tunnustautumisen merkki.

Kristuksen todellinen läsnäolo tekee eh-
toollisesta pyhän, sakramentin. Siksi ehtool-
lisella polvistutaan ja tehdään ristinmerkki – 
ei papin, vaan Kristuksen takia. Ehtoollisessa 
läsnä olevan Kristuksen vuoksi myös Juma-
lan Karitsa -hymnin aikana noustaan seiso-
maan. 

Kommuunio ja eukaristia
Sana ehtoollinen, saksaksi Abendmahl, tu-
lee sen asettamisen ajankohdasta, Kristuk-
sen viimeisen illan ateriasta. alkukristillisis-
tä ajoista lähtien ehtoollista on vietetty joka 
sunnuntai, viikon ensimmäisen päivän, ylös-
nousemuksen päivän aamuna. 

”Ehtoollisella on paljon muitakin nimityk-
siä kuten eukaristia, kommuunio tai läsnä-
oloa korostavat Herran ateria ja Herran Pyhä 
Ehtoollinen. Kaikki ovat yhtä oikeita; ne vain 
korostavat ehtoollisen eri puolia”, Jolkkonen 
valaisee. 

Ehtoollisen teologia ei siis oikein mah-
du yhteen sanaan, vaikka se on Kristuksen it-
sensä asettama ja siitä on maininta kaikissa 
evankeliumeissa. Kirkkokäsikirjaan muotoil-
lut ehtoollisen asetussanat löytyvät kolmesta 
evankeliumista. 

”Kristuksen läsnäolon takia ehtoollinen 
on armon ateria, joka on asetettu syntien an-
teeksi antamiseksi. Ehtoollisella tulen osalli-
seksi Kristuksesta ja hänen armostaan.”

Syntien anteeksiantaminen mainitaan 
Matteuksen evankeliumissa. Sen mukaan Jee-
sus myös mursi leivän ja kiitti. Siksi ehtoollis-
ta sanotaan kiitosateriaksi, eukaristiaksi, jossa 
kiitetään Kristuksen hyvistä teoista ja tullaan 
niistä osallisiksi. 

”Ehtoollinen on myös kommuunio, yhte-
yden ateria, joka yhdistää uskovan Kristuk-
seen, kirkkoon eli toisiin kristittyihin ja peril-
le päässeisiin pyhiin. Kyse ei ole yksityisestä 
suhteesta Jumalaan, vaan yhteydestä muihin 
ihmisiin.”

”niiden, jotka jakavat leivän ja viinin, tulisi 
jakaa myös ilot ja surut, voitot ja tappiot, siu-
naus ja kärsimys.”

Raamatun kuvamaailmassa leipä nimit-
täin on Jumalan siunauksen ja kaiken hyvän 

symboli, mutta malja voi viitata myös kärsi-
mykseen.

”Malja on solidaarisuuden symboli. Luther 
teki sen tärkeän huomion, että nämä kak-
si elementtiä viini ja leipä on jaettava yhdes-
sä, sillä niin kuin ilot ja surut myös synti on 
yhteistä.”

”Ehtoollisen yhteisaterialuonteesta seu-
raa, ettei seurakunta voi viettää sitä ilman 
julkiseen kirkon virkaan vihittyä pappia. Mei-
dän kirkossamme pappi ei toisaalta voi viet-
tää ehtoollista yksin omaksi hartaudekseen, 
vaan seurakunnan pitää aina olla läsnä”, Jolk-
konen selvittää. 

Ehtoollinen on myös uskon tunnustami-
sen ja vahvistamisen ateria. Siksi ehtoollisen 
edellä luetaan uskontunnutus.

Paluu juurille 
Piispa Jolkkonen luennoi äskettäin Luthe-
rin ehtoolliskäsityksestä Vatikaanin ja Paavil-
lisen Gregoriaanisen yliopiston järjestämäs-
sä kansainvälisessä Luther-konferenssissa ja 
osallistui päätöspaneeliin muiden johtavi-
en katolilaisten ja luterilaisten Luther-tutki-
joiden sekä katolisen kirkon ylimmän joh-
don kanssa. 

”On todella uusi ja mielestäni yllättävä 
asia, että katolinen kirkko tahtoo ylintä joh-
toa myöten avata korvansa Lutherille ja kuul-
la hänen haastettaan.”

”Se, että katolilaiset ja luterilaiset eivät vielä 
voi osallistua yhteiselle ehtoolliselle, ei johdu 
ehtoolliskäsityksestä, vaan virkakäsityksestä.”

Erot koskevat piispan ja papin virkaa: on-
ko se säilynyt alkuperäisenä, apostolisena ja 
onko se luonteeltaan sakramentaalinen. 

Luterilaisten ja katolilaisten yhteistä julis-
tusta ehtoollisopista saadaan vielä odottaa, 
mutta lähentymistä on ollut. 

Itse asiassa Suomen kirkko on jo palan-
nut katolisille alkujuurilleen vuonna 2000 
voimaan tulleessa käsikirjauudistuksessa, jol-
loin messusta eli ehtoollisjumalanpalveluk-
sesta tuli sääntö ja sanajumalanpalvelukses-
ta poikkeus. Sanajumalapalveluksessa ei ole 
ehtoollista. 

”Vanhimman luterilaisenkin perinteen 
mukaan ehtoollista vietettiin joka sunnuntai 
eli jokainen pyhä oli pikku pääsiäinen.” 

Katoliset ovat siis olleet tässä asiassa us-
kollisempia alkukristilliselle traditiolle, sillä 
luterilaiset alkoivat 1700-luvulta lähtien har-
ventaa kertoja ja tarjota ehtoollista lopulta 
vain neljästi vuodessa.

”Se vinoutuma on nyt saatu korjattua. Eh-
toollisen pyhyys ei kulu käyttämällä.”

Sana messu tulee lännen kirkon ehtoollis-
jumalanpalveluksen viimeisistä sanoista:”Ite, 
missa est. Menkää, teidät on lähetetty.”

”Messu lähettää palvelemaan Jumalaa ja 
lähimmäisiä.” 

Messu-sanaan olisi Jolkkosen mielestä pa-
rasta jo tottua. Ihan kaikki eivät ole vielä tot-
tuneet, koskapa sana kaksinkertaistuu silloin 
tällöin ehtoollismessuksi. 

Kuka saa osallistua? 
Kirkkokunnat päättävät itsenäisesti, kuka saa 
osallistua ehtoolliselle. Luterilaisessa kirkossa 
osallistumisen määrää kirkkojärjestys, josta 
puolestaan päättää kirkolliskokous.

”Ehtoolliselle voivat osallistua ne kirkon jä-
senet, jotka on kastettu ja jotka ovat saaneet 
opetusta ehtoollisen merkityksestä. Joidenkin 
kirkkokuntien kesken on sopimus ehtoollisen 
vastavuoroisesta tunnustamisesta, ja niiden jä-
senet voivat osallistua toistensa ehtoolliseen.”

Sellainen sopimus on olemassa luterilais-
ten kirkkojen kesken, käytännössä Luterilai-
sen Maailmanliiton jäsenkirkkojen sekä angli-
kaanisen kirkon ja metodistien kesken. 

aiempina vuosisatoina saatettiin vedota 
Paavalin sanoihin ja varoitella kevytmielisestä 
osallistumisesta ehtoolliselle. Jolkkosen mie-
lestä jokainen ehtoollisopetusta saanut osaa 
käyttäytyä ehtoollisella kunnioittavasti. 

”Meidän tulee rohkaista toisiamme eh-
toolliselle eikä varoitella siitä. Jokainen kas-
tettu on kelvollinen. Riittää, että luottaa Ju-
malan armoon ja tietää sitä tarvitsevansa”, 
Jolkkonen tiivistää.

  KAiJA VUORiO

Ehtoollinen – Kristuksen 
läsnäolon ateria 

Tu
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” 
Ehtoollisen 
pyhyys ei kulu 
käyttämällä

Ehtoollisopeissa on eroja, mutta ne eivät 
vedä kirkkoja erilleen samalla tavalla 
kuin virkakäsitykset. 
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kirkolliset #silmätristissä

TuOMiOKiRKKO

kastetut
Milla Sofia Åberg, aava Elea Matilda  
Ruokolainen, alva Ellen annele ahonen,  
Edla Melinda Koponen, Viljami Emil 
Westerman, Emilia aino annikki Mutanen, 
Linnea Emilia Turunen, aku Valtteri  
Vartiainen, aleksi Jeremias Perkiö.

aVioliittoon kuulutetut
Valtteri Eemeli Rautakoski ja Meeri  
Sofia Hintikka.

kuolleet
Eila annikki Savolainen 87, Salme  
annikki Saarelainen 84, Leena annikki 
Lempinen 81, Harri Ilmari Kotilainen 56, 
Maija anna Maria Kotkanoja 91, aune 
Marjatta Könönen 82, Leena Väätäinen 84, 
Kauko Ilmari Valpola 94, Ritva Kaarina  
natunen 82, Hilja Katri Gerlander 99,  
aune Elina Holopainen 84, Martta  
Toivanen 93, aino Vilhelmiina Hiltunen 97, 
Liisa Ester Parviainen 87, Mauno Kalervo  
Linnosmaa 84, Petri Olavi Väänänen 50, 
anna Esteri Harjunmäki 88, arvi Olavi  
Pulkka 71, Kaarina Tellervo Haatainen 89, 
Toivo Heikki Jauhiainen 93, Roy William  
Harju-Jeanty 87, alpo Ensio Valkea- 
vaara 76.

ALAVA

kastetut
Tomi Johannes Mikael Rahunen, Lilian  
Mirjam Wetzell, Benjamin Vili Eemeli 
Tirkkonen, Edvin Onni Hermanni Kukko, 
Olivia alexandra Ikonen.

aVioliittoon kuulutetut
Pekka Viljami Tiihonen ja Erika nina 
Gurzeler, Lauri Eemeli Halinen ja Riina 
Suvi-Tuuli Häkkinen. 

kuolleet
Heikki Oskari Voutilainen 35, Impi aino 
Voutilainen 86, Toini Maria Pantsu 95,  
Eeva-Liisa Miettinen 66, Martta Johanna 
Tuovinen 66, Jarmo Tapani Tarvainen 62, 
Seija Marjatta Tilli 75, Raili Hellevi Vesakivi 
87, Kalevi aatto Kullervo Mäkinen 79, Esa 
Iivari Manninen 87, Esa Juhani Äikiä 64.

.

järVi-kuoPio

kastetut
Katariina Eerika anastasia Tengvall,  
Juankoski; Minttu Helmi Massinen,  
Juankoski; aliina adalmiina Jannentytär  
Lipponen, nilsiä; Martti Sakari Mononen,  
Kaavi; Hilla Olivia Kaunisharju, nilsiä; 
Milla alina Lydia Kolehmainen, Säyneinen;  
Jaakko aaro Johannes Mönkkönen,  
Vehmersalmi; Patrik aarne Pursiainen, 
Muuruvesi; Peppi Hilja Marita Puustinen, 
Riistavesi; Veeti Tapani Ollikainen, nilsiä;  
alisa Sirpa Susanna Lyytinen, Riistavesi;  
Sampo Iisakki Laukkanen, Tuusniemi; 
antti Rasmus Petteri Vartiainen,  
Säyneinen.

kuolleet
Tauno Puurunen 86, Tuusniemi; arvo 
Petter Miettinen 87, Tuusniemi; Hilja 
Hetti Leppänen 90, Tuusniemi; alpo  
Juhani Spets 68, Vehmersalmi; Eero  
Ilmari Miettinen 89, Riistavesi; anna-Liisa  
Hartikainen 90, nilsiä; Kalevi Johannes 
Vartiainen 78, Juankoski; Liisa Kaarina 
Tukiainen 76, Kaavi; Liisa annikki  
nieminen 81, nilsiä; Tyyne Ester  
Hätinen 88, Tuusniemi; Pekka Juhani  
Kalhio 60, nilsiä; Markku Juhani  
Puustinen 58, Riistavesi; aune Elisa  
Pulkkinen 90, Vehmersalmi; aino  
Johanna Jääskeläinen 86, nilsiä; Martti 
aukusti Ålander 66, Riistavesi; Liisa  
Marjatta Laatanaho 78, Riistavesi; Seija 
Sinikka Kokkonen 69, nilsiä; Viljo Olavi 
Lappalainen 73, nilsiä; Reino antero  
Laitinen 72, nilsiä; anna Liisa Honkala 93, 
nilsiä; Kaija Liisa Yletyinen 87, nilsiä; 
Lempi Kaarina Toivanen 90, Kaavi;  
Helka annikki Lajunen 90, Muuruvesi; 
Erkki Matti Räsänen 81, Kaavi; Soili  
Tellervo Hakkarainen 78, nilsiä; Elsa  
nykänen 88, Tuusniemi; Ritva Orvokki 
Blom 81, Kaavi; Eino  

sanallista

Kärsimyksen sunnuntai
Luuk. 13: 31–35

”Miten monesti olenkaan tahtonut koota lapsesi, niin kuin kana-
emo kokoaa poikaset siipiensä suojaan! Mutta te ette tahtoneet tul-
la. Kuulkaa siis: teidän temppelinne on jäävä asujaansa vaille. Ja minä 
sanon teille, että te ette minua näe ennen kuin sinä päivänä, jona sa-
notte: ’Siunattu olkoon hän, joka tulee Herran nimessä!’”

Tarjolla ehdotonta 
armoa
Aikaa sitten näin uutispätkän, jossa palomiehet pelasti-
vat loukkuun jääneen joutsenen. Iso, jo hieman voimiaan 
kadottanut lintu riuhtoi vastaan, pieksi ilmaa siivillään 
ja yritti potkia auttajiaan pitkän kaulan kiemurrellessa 
käärmeen lailla. 

Lopulta vastahankainen eläin saatiin taltutettua ja 
turvaan. Lämpimään huopaan käärittynä se ei enää rim-
puillut. Joko voimat olivat jo kokonaan lopussa tai sitten 
siinä oli vaan hyvä olla.

Tämä kuva on noussut mieleeni kohdatessani ihmisen, 
jonka on vaikea ottaa apua vastaan. Viimeiseen asti pitää 
selvitä omillaan ja pahimmillaan purra, jos joku auttavan 
kätensä ojentaa. Kun on niin hyvä sinnikkäästi kamppail-
len kompuroida kohti katkerampaa tulevaisuutta!

Entä jos antaisi periksi hieman aikaisemmin? Jo hyvis-
sä ajoin ennen kuin omat voimat ovat lopussa. Suostui-
si siihen, että elämä voisi olla hyvää ja auttajilla hyvät ai-
keet.

Ja olemmehan me kaikki tuon joutsenen kaltaisia. Va-
pahtajan tarjotessa ehdotonta armoaan ja rakkauttaan 
me hiki päässä tappelemme vastaan. Joko koska haluam-
me raivokkaasti yrittää itse pelastaa itsemme tai koska 
paras hyvä ei vain kelpaa. 

Mutta juuri meihin rimpuilijoihin ja vastaan hangoit-
telijoihin hän pelastavaa rakkauttaan tuhlaa. Kärsivälli-
sesti.

JARKKO MAUKONEN
Nuorisokanttori

Kerho  kutsuu

Ilmoita lapsesi päiväkerhoon
Ilmoittautuminen Siilinjärven seurakunnan päiväkerhoihin on avoinna 
3.–30.4. osoitteessa www.siilinjarvenseurakunta.fi.

Kerhoja järjestetään Vuorelan kirkolla, Siilinjärven seurakuntatalolla ja 
Leppäkaarteen kerhotilassa. Lapsi voi osallistua kerhoon 3–5-vuotiaana. 
Päiväkerho on maksuton.

Päiväkerhot alkavat viikolla 33. 
Kerhopaikasta ilmoitetaan kirjeellä viikolla 25.

Lisätietoja seurakunnan verkkosivuilta ja  
lapsityön toimistosta puh. 044 7284 605.

antero Oikarinen 80, Kaavi; Katri Ilona 
Ek 91, Tuusniemi.

KALLAVESi

kastetut
Jasmin Emmi amalia Hartikainen, Jarek 
Joakim Jyrkivaara, Onni Elias Hämäläinen, 
Oona Maria Hämäläinen, Eemeli Samuel 
Poutiainen, ada anastasia aurora  
Ponkkonen, Jenna Janetta Johanna  
Ponkkonen, Joanna Laurel Marika Virta, 
Jasmin Emilia Bruun, Greta Livia Heikkilä, 
Beea Elviira Helli, Matias Kasperi  
Karhunen, Leevi Olavi untamo Väänänen,  
Ella Olivia Pesonen, Veikko Benjamin 
Schroderus, Iida Lilja Elina Kaasinen, Rami 
alpree Tuhkanen, Inna aino Elisabeth 
niskanen, Isla Maria Hakala, Pihla Milja  
Matilda nordqvist, Milea Lilja Sofie  
ahvenainen, Venla Viivi Kristiina  
airaksinen, Milo Boipelo Komppula,  
Sandra Teresa Tellervo ukkonen, Vilma 
Julia Pitkänen, Elle Selma alina Heikkinen, 
Venla Emilia Puttonen, akusti aaro  
Elmeri Jalkanen, Samuel Patrik Korhonen,  
Hugo Petteri Tiihonen, Ellen Veronika 
Palo, Enni Inkeri Eleonoora Heikkinen, 
nanna Ida Emilia Hartikainen.

aVioliittoon kuulutetut
Kari Juhani Miettinen ja Päivi-Elina  
Hartikainen, Tommi Petteri nissinen ja 
Maarit Johanna Rautiainen.

kuolleet
Sirkka Lemmitty Mononen 94, Laila Meeri  
Mirjam nurmesniemi 100, Vieno Maria 
Räsänen 95,  Raili Kyllikki Hoffrén 84,  
Kerttu Tuulikki Rantamäki 92, aino  
Eliina Konttinen 90, Veikko august  
Vepsäläinen 99, Irja Orvokki Rytkönen 85, 
Tyyne Marjatta Okkola 85, Reijo Veli  
aukusti Laitinen 68.

männistö

kastetut
Miska Samuel Tarvainen, Linnea alexandra  
Laatikainen, Lauri antero Pietikäinen, Luka  
Henrik Pietikäinen, Vilma Ilona Pukkila.

aVioliittoon kuulutetut
Tuomo Matias Kumpulainen ja Jaana 
Kristiina Suhonen.

kuolleet
Pertti Elias Rautiainen 80, Miika Petteri  
Pehkonen 41, alpo antero Markkanen 64, 
aimo Veikko Vaskelainen 92, Toini  
Immonen 85, Toini Irene Suihkonen 89, 
aune Elina Ovaskainen 93, Helga  
Kirjonen 90.

Puijo

kastetut
Leo Tapio Mukunen, Mikael Onni  
Liponen, Viia Olivia Oksanen, aava Ida 
Helena Koskinen, Ilmari Juhani Honkanen,  
Elmeri Onni Matias Partanen, Pauliina 
Elvi aulikki Kukkonen. 

aVioliittoon kuulutetut
Harri Tapani Korhonen ja Jenni Marita 
Koponen.

kuolleet
Teija Inkeri Hoffren 52, Lilli Helli Stjerna 
92, Maire Julia Lyytinen 95, Pirkko Helena 
Kylmänen 68, Oiva Sakari Klemetti 80, 
Kaarlo Ilmari Muhonen 90, aino Ester 
Pelkonen 90, Pentti Raimo Enqvist 86, 
Tauno Johannes Räsänen 82, unto  
armas Hakokivi.

siilinjärVi

kastetut
Melina Saila Elisabet Eskelinen, aakke Eliel  
Iisakki Vänskä, Minttu aino Eveliina  
Säisä, alina Hanna Marjaana Komulainen, 
Iita Pihla Maria Lappalainen, Väinö Matias 
Ryynänen, Joel Kasperi ukkonen, Eelis  
Viljo Kristian Savila, Luka Eemil Venäläinen,  
Hilla Maija Villiina Leinonen, Verneri  
Toivo Matti Väänänen, nuutti Johannes  
Korhonen, Vilho Iisakki Rantala, Elisa 
Lumi Maria Koistinen, Peppi Elli Everiina  
niskanen, aapo Eino Elmeri Roponen, 
Lassi Eino Tapio Väänänen, Viola Iida  
aurora Planman, Roope Onni alvari  
Leskinen.

aVioliittoon kuulutetut
Matti Juhani Katainen ja annika Eveliina 
Savolainen.

kuolleet
Eelis Johannes Savolainen 84, aune  
Elina Savolainen 93, Matti Kokkonen 93, 
Kari Ilmari Virkkunen 53, Milja Maria  
anneli Partanen 71, Tyyne Katri  
Korhonen 82, Eeva Liisa Koponen 83, 
anja Kaarina Kilpeläinen 77, Helmi  
Marjatta Halonen 92, Siiri Marjatta  
Saarela 67, Manda Sylvia Eskelinen 83, 
anna Liisa Savolainen 90, Sinikka  
Tellervo Ikonen 87, Raimo Viljo Räsänen 
71, uuno Olavi Heikkinen 91, Sirkka  
annikki autio 74, Taimi anneli  
Mäkeläinen 72,Terttu Liisa Kraft 77, 
Olavi antero Halkoaho 81, Yrjö Pellervo 
Jämsänen 91, Liisa Birgitta Juuti 58, Helvi 
annikki Koistinen 84, Risto  
Tapio Suhonen 77.
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• HAUTAKIVET
• KAIVERRUKSET

• KULTAUKSET
ENTISÖINTITYÖT

• KIVILYHDYT

Sari Kämäräinen 
Jääskelänkatu 1

70780 Kuopio 
puh. 050 575 0004

www.kivipajasarik.fi
Suru on

hitaasti vaalenevia varjoja...
Hautaustoimisto
J. NURRO OY

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

puh. 040 585 0456

Sielunhoito-
terapia 
SYDÄN-
JUURI

Helena Lehtimäki, YTM
Sos.työntekijä, uusperheneuvoja
Sielunhoitoterapeutti (ACC)
P. 045 3156464, Kuopio 
hennalehtimaki@gmail.com
www.sydanjuuri.fi 

terapeuttista sielunhoitoa
perheneuvontaa

Puh. 050 553 8767
hannu.tuomainen@netti.fi

Sähköasennus
Hannu Tuomainen

040 5844 045 

 
 
 

Kotitalous-
vähennys 45% 

Tietokoneapu 

www.orden.fi 

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

Hautakivi näyttely
liikkeessämme

-tervetuloa tutustumaan!

LÄNSIVUOREN
HAUTAUSHUOLTO

Puijon Maja
 palvelee lämmöllä
 arjessa ja juhlassa
 niin ilon kuin 
 surunkin hetkinä

www.puijo.com

Puijotie 135, 70300 Kuopio

 • juhlaravintola
 • lounasravintola
 • hotelli
 • sauna- ja kokoustilat
 
Kysy lisää ja pyydä tarjous

puh. 044 552 4810
myynti@puijo.com

Laatukivet kohtuuhintaan 
www.HautakiviHalvemmalla.fi 

510 € 

Leveä malli 1 
Korkeus 3,0 cm 
Leveys 9,9 cm 

Käytetään 
- Vaihtoehto, ei käytössä 

99 € 

156 € 
1195 € 2425 €  

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

960 €  

Onko asuntosi tyhjän panttina? 
Poliisi- ja oikeustalolle töihin tuleva virkamies 
etsii perheelleen isoa (4–5 h) vuokra-asuntoa 
tai taloa Kuopion keskusta-alueelta tai tuntu-
masta. Remontoitavakin käy. Soita ja tarjoa, 
puh. 050 542 4837!

Parasta paikallista palvelua
Pyydä tarjous täydenpalvelun 

hautajaisjärjestelyistä 
Kuopion tai Siilinjärven alueella.

Savonkatu 24
017 261 3686
www.hautaustoimistoniiranen.fi

KUopion haUtaUstoimisto

niiRanEn
vuodesta 1953

Koivumäenkuja 18
017 361 4291
www.koivumaenkartano.com

Alina Hoivatiimi Kuopiossa:
Kiekkotie 4 ja Maaherrankatu 15

Ota yhteyttä! Puh. 044 355 5451

Tilaa ilmainen kartoituskäynti!
Olemme palvelusetelituottajia!

Kotityöpalvelut
Hoivapalvelut

Kotisairaanhoitopalvelut
Lapsiperheiden kotipalvelut

Alina-lääkäripalvelut

Alina-
palveluista on

mahdollista saada
kotitalous-

vähennystä!

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.

Kaikkien sururyhmien koko on enintään 8 henkilöä.

Sururyhmä ikääntyneille
KOKOONTUU klo 10
4.5., 16.5., 24.5., 30.5., 6.6., 13.6. ja 29.8.
Keskusseurakuntatalo, Suokatu 22 C, kerhohuone Aaron.
Sairaalapappi Sari Kärhä ja diakonissa Pirjo Litmanen
ILMOITTAUTUMISET 20.4.2017 mennessä osoitteessa
www.kuopionseurakunnat.fi/sururyhmat
tai tuomiokirkkoseurakunnan toimistosihteeri Katriina Hujanen
p. 040 4848 248.
LISÄTIETOJA
Sairaalapappi Sari Kärhä, sari.karha@evl.fi, p. 040 4848 485 ja 
diakonissa Pirjo Litmanen, pirjo.litmanen@evl.fi, p. 040 4848 282

Sururyhmä työikäisille 
KESKIVIIKKOISIN klo 17.30
26.4., 3.5., 10.5., 24.5., 7.6., 21.6. ja 12.7. 
Neulamäen kirkko, Vesurikuja 4, diakoniatoimisto 
Pastori Juha Välimäki ja Liisa Julkunen
ILMOITTAUTUMISET 12.4.2017 mennessä osoitteessa
www.kuopionseurakunnat.fi/sururyhmat 
tai Juha Välimäki, p. 040 4848 317
LISÄTIETOJA
Pastori Juha Välimäki, juha.valimaki@evl.fi, p. 040 4848 317

Sururyhmä itsemurhan tehneiden omaisille
TORSTAISIN klo 17–19
10.8., 17.8., 24.8., 7.9., 21.9., 5.10., 2.11., 11.1.2018
Keskusseurakuntatalo, Suokatu 22 B, 4. kerros
Pastori Pirjo Kuula ja diakonissa Ulla Turunen
ILMOITTAUTUMISET  11.7.2017 mennessä osoitteessa
www.kuopionseurakunnat.fi/sururyhmat
tai toimistosihteeri Sisko Paulus 040 4848 286
LISÄTIETOJA
Pastori Pirjo Kuula, p. 040 4848 318, pirjo.kuula@evl.fi 
Diakonissa Ulla Turunen, p. 044 275 7963, turunenu@gmail.com

www.kuopionseurakunnat.fi
www.kirkkojakoti.fi
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lyHyesti

kirjallista

Julkaisija Kuopion ev.lut. seurakunnat, PL 1064, 70101 Kuopio, 
puh. 017 158 111,  www.kuopionseurakunnat.fi  
Toimitusneuvosto Paavo Kaitokari, 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 Merja Tapio, 
puh. 040 4848 236, merja.tapio@evl.fi  Verkkotoimittaja 
Seija Rytkönen puh. 040 4848 514, seija.rytkonen@evl.fi   
Taitto Kotimaa Oy ilmoitukset Pirjo Teva, puh. 020 754 2284, 
040 680 4057, pirjo.teva@kotimaa.fi  Tilaukset 20 €/vuosikerta 
Jakelu Suora Lähetys Oy Jakelupalaute www.suoralahetys.fi  
tai jani.lankinen@suoralahetys.fi  tai puh. 017 264 7800.

 kirkkojakoti.fi  �  www.facebook.com/kirkkojakoti 
�  @Kirkkojakoti

&
Kuopion ja Siilinjärven 

seurakuntalehti. 
104. vuosikerta.

Seuraava numero ilmestyy 26.4.2017

PERHEOIKEUDEN LAKIASIAT 
esim. avioehto, testamentti, perunkirjoitus 

alkaen 300 e + kulut + alv 24 %

Asianajotoimisto Kalevi Pitkänen Oy
Puistokatu 6, 70110 Kuopio 

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

ASIANAJOTOIMISTO  
KOLARI&CO.OY

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

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

www.kolari-co.fi

ERIKOISHAMMASTEKNIKKO
ESA-MATTI KOPONEN

Puijonkatu 26, III kerros puh. 050 501 1110
Uudet hammasproteesit, pohjaukset ja korjaukset

LAATU- JA TYÖTAKUU

Perunkirjoitukset, perinnönjaot, testamentit ym.

ASIANAJOTOIMISTO
ESA AIRAKSINEN

Tull iport inkatu 34, Kuopio
(017) 262 5300, esa.airaksinen@kolumbus.f i

PERUNKIRJOITUKSET
testamentit - kauppakirjat ym. asiakirjat ammattitaidolla

ja joustavin maksuehdoin
Herastuomari Leila M. Tuomainen

p. 044 211 9876

Lähetä surunvalittelusi.

punaisenristinkauppa.fi  
    Adressien tekstaus 
tai puh. 020 701 2211

Perunkirjoitukset
Luotettavasti – asiakasystävällisin hinnoin 

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

Ortodoksiset pääsiäismyyjäiset
Kuopion ortodoksisen seurakunnan seurakuntasalissa 

(Snellmaninkatu 8) la 8.4.2017 klo 11.00 alkaen. 
Myytävänä: piirakoita, pashaa, kulitsaa ja muita pääsiäisleivonnaisia.

Virpovitsoja, pääsiäismunia, rukousnauhoja, ikoneja ja 
muita kirkollisia esineitä. Arpajaiset. Kahvia ja pullaa!

Järj. eri toimintapiirit                Tervetuloa!

Jari Jolkkonen: 
Reformaation tarina.  
Kirjapaja.  2016.  55 s. 

Kun raha kirstuun kilahti
Tämän vuoden lokakuun vii-
meisenä päivänä tulee kulu-
neeksi 500 vuotta Lutherin 
naulaamista teeseistä Witten-
bergin kirkon oveen protestiksi 
anekauppaa vastaan.  Sen seu-
rauksena maailmassa on nyky-
ään 500 miljoonaa kristittyä, 
jotka kuuluvat reformaation 
kirkkoihin. 

Luterilaisuus syntyi puolus-
tamaan Raamatun asemaa kir-
kon uskon, julistuksen ja elä-
män lähteenä.  Evankeliumin 
mukainen saarna, jossa pelastus 
perustuu yksin armoon, kuu-
luu julistustoiminnan ytimeen. 
niin ikään tärkein ja arvoval-
taisin luterilaisen kirkon tun-
nustusteksteistä on augsburgin 

tunnustus.  
Siinä missä Lutherin teot 

erottivat katolisen ja luterilai-
sen kirkon toisistaan aikanaan, 
tänä päivänä Luterilainen maa-
ilmanliitto yhdistää siellä mis-
sä erimielisyyksiäkin on. Tässä 
tehtävässä kaupunkimme oma 
poika Martti Simojoki toi-
mi airuena. Siksi sopiikin, et-
tä juuri Kuopion hiippakunnan 
piispa Jari Jolkkonen on kirjoit-
tanut reformaation idean tii-
viiksi ja hyvin ymmärrettäväksi 
tietopaketiksi. Fyysisesti ohut-
ta kirjaa on helppo pitää kä-
dessä, mutta suurempi kirja-
sinkoko helpottaisi lukemista. 

TERHi lAiTiNEN

M ielestäni tärkein ja vaativin 
ominaisuutemme on kyky 
käsitellä vastoinkäymisiä. 
Hienommin sanottuna puhu-
taan ihmisistä, joilla on hyvä 

resilienssi: he näkevät, että tämän päivän tap-
piossa on huomisen voiton siemenet. He ovat 
joustavia ja luottavaisia. Heillä on kyky ottaa 
vastuuta, mutta samanaikaisesti etsiä ja ottaa 
vastaan apua muilta. Tämä vaatii tervettä itse-
tuntoa: minä olen riittävän hyvä, mutta tuo toi-
nen voi olla jossakin asiassa parempi. Yhdessä 
olemme enemmän. Vastoinkäymisten käsit-
tely vaatii harjaantumista eli oikeankokoisia 
vastoinkäymisiä elämän eri vaiheissa. Riittä-
vän isoja, että niistä voi oppia. Riittävän pieniä, 
ettei niiden alle muserru. Ilman nöyryyttä ja 
rukousta näistä ei kuitenkaan selviä.

Kaikki me tavoittelemme menestystä, jonka 
sisältö on erilainen eri ihmisille: elämä helpot-
tuu, työ sujuu, taidanpa itsekin olla mukavampi. 
Mutta kenestäkään ei tule valmista yhdessä 
yössä – valmistelua tehdään koko elämän ajan. 
Tämä vaatii itsekuria, joka on toinen tärkeä lah-
jakkuuden muoto. Suomalaiset taitavat puhua 
sisusta. Ja kun saat jonkin asian toimimaan, 
toista ja monista se. 

Menestymisen todellinen salaisuus on innos-
tus. Sisäinen palo ja intohimo voittavat helposti 
lahjakkuuden. 

”Innostus – sen sanon teille –
on paljon sukua ostereille. 
Jos niit’ ei nauti tuoreeltaan,
ne pian kuivuu kokonaan.”

Kuka olisi uskonut ennen 1995 jääkiekon 
MM-kisoja, että Suomi voi voittaa maailman-
mestaruuden. Siinäkin innostus ja sisu toivat 
tarvittavan viimeisen voitonpisaran. Tuntuu 
siltä, että maailmanmestaruus toi mukanaan 
koko yhteiskuntaan sitä innostusta ja sisua, jota 
vaadittiin lamasta selviämiseen. Samaa innos-
tusta tarvitsemme nytkin. Olen varma, että 
kyllä se meiltä löytyy! Ora et labora – rukoi-
lemme ja teemme työtä.

MARKKU HYVäRiNEN
Tuomiokirkkoseurakunnan 
seurakuntaneuvoston jäsen  

Sisua ja innostusta

Tällä palstalla seurakunnan luottamushenkilöt kirjoittavat vuorollaan.
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N
äin kevään kynnyksellä 
kuopiolaisella Tahdistin-
orkesterilla pitää kiiret-
tä. Tuloillaan on jo pe-
rinteeksi muodostunut 
suuri yhteisvastuukon-
sertti alavan kirkossa.

”Kuulumme melkein kalustoon, sillä olem-
me olleet mukana varmaan seitsemisen ker-
taa”, orkesterin kapellimestari Harri Hyppö-
lä laskeskelee.

alava on tavallaan Tahdistin-orkesterin 
”kotikirkko”, sillä se harjoittelee kirkon tilois-
sa viikoittain.

”Osallistumalla muun muassa yhteisvas-
tuukonsertteihin me ikään kuin maksamme 
harjoitustilavuokraa.”

”Joskus takavuosina soitimme useasti 
myös alavan kirkon jumalanpalveluksissa.”

Tahdistin-orkesteri on tehnyt alavan ohel-
la yhteistyötä myös muiden seurakuntien ja 
niiden kuorojen kanssa.

”Muun muassa Puijon kamarikuoron 
kanssa meillä on ollut yhteisprojekteja. Toki 
Tahdistimella on paljon ihan omiakin esiinty-
misiä erilaisissa tilaisuuksissa.” 

Pohdinnan paikka
Musiikilla on aina ollut tärkeä rooli Hyppölän 
elämässä. Imatralaispoika innostui soittami-
sesta jo aivan pikkunatiaisena.

”Viisivuotiaana aloitin pianonsoiton ja 
myöhemmin kuvioihin tuli myös sello.” 

Tuleva ammatinvalinta aiheuttikin pitkäl-
listä pohdintaa, sillä musiikin lisäksi nuorta 
miestä kiinnosti myös lääketiede.

”Suvussani on lääkäreitä, joten kiinnos-

tus siihen suuntaan on tullut verenperintönä. 
Sukulaiset kyllä yrittivät rohkaista pikemmin-
kin musiikin pariin”, Hyppölä nauraa.

Hän pääsi opiskelemaan Kuopion yliopis-
toon lääketiedettä – ja aloitti samaan aikaan 
konservatoriolla myös sellistiopinnot.

”En halunnut luopua täysin kummasta-
kaan alasta. Realistina kuitenkin tajusin, et-
tei maailma ehkä menetä minussa suuren 
luokan sellistiä. Siksi vaakakuppi kallistui lo-
pulta lääkärin ammatin puolelle. Musiik-
ki on kulkenut matkassa rakkaana harras-
tuksena.”

Mestareiden opissa
Hyppölä löysi Tahdistin-orkesterin opiskelu-
aikoinaan vuonna 1993. alun perin kuopio-
laisten lääkäreiden perustama orkesteri oli 
tuolloin uinumassa eikä sillä ollut aktiivista 
toimintaa.

”Minä ja kollegani päätimme puhaltaa or-
kesterin uudelleen henkiin. Onneksi saimme 
mukaan innostunutta porukkaa.”

Ensimmäiset kolme vuotta Hyppölä soit-
ti orkesterissa selloa. Sen jälkeen hän tarttui 
tahtipuikkoon.

”Olin aina ollut kiinnostunut kapellimes-
tarin työstä ja ilokseni sain siihen Tahdisti-
messa mahdollisuuden.”

Hyppölä pääsi oppiin Atso Almilan ja 
Jorma Panulan vetämille kursseille. 

”Kävin myös Kiinassa kouluttautumassa 
kansainvälisellä kapellimestarikurssilla.”  

”Tekemällä oppii koko ajan lisää. Harjoi-
tuksia on kuitenkin joka viikko, joten taidot 
eivät pääse ruostumaan.”

Hyppölän mieleen on iskostunut slogan, 

jonka sekä almila että Panula lanseerasivat: 
”auta orkesteria, älä häiritse sitä.” 

”Eli kapellimestarin ei pidä olla yliaktiivi-
nen. Sen yritän aina pitää mielessä.”

Yhteinen hyvä
Tällä hetkellä Hyppölä on virkavapaalla KYSin 
päivystyksen ylilääkärin virasta ja toimii KYS 
uudistuu -hankkeen projektipäällikkönä. 

”En ole koskaan epäillyt ammatinvalintaa-
ni. Olen viihtynyt lääkärinä 
todella hyvin. Päivystykses-
sä on nopea tempo, tilanteet 
tulevat ja menevät vauhdilla. 
Mutta juuri se on työn suo-
la”, Hyppölä pohtii.

”Muutamia päivystyksiä 
lukuun ottamatta en nyt tee 
potilastyötä. Koen kuitenkin 
myös hankkeen parissa työs-
kentelyn antoisana, koska 
siinä ollaan yhteisen hyvän asialla. Saan valta-
vaa tyydytystä siitä, että olemme juuri avan-
neet – valtakunnallisestikin mitattuna – ai-
van huipputasoiset, uudet päivystystilat.”

Pyrkimys yhteiseen hyvään on Hyppölän 
johtoajatuksena myös kapellimestarina.

”Yritämme pitää yllä mukavaa fiilistä or-
kesterin kesken ja tarjota yleisölle säväyttäviä 
elämyksiä sekä hyvää mieltä.”  

”Ehkä kaikenlainen hyvän edistäminen ja 
luominen on se minun juttuni. Voima, joka 
ajaa yrittämään parastaan.”

Jumalaista musiikkia
Hyppölä suhtautuu tähän päivään ja tule-
vaan hyvin seesteisesti. Hänellä ei ole suu-

ria toteutumattomia haaveita niin ammatin 
kuin musiikinkaan suhteen.  

”Totta kai haluan kehittää itseäni mo-
lemmilla aloilla. Esimerkiksi tällä hetkellä on 
antoisaa päästä perehtymään isojen koko-
naisuuksien hallintaan KYSin tilahankkeen 
parissa.”

”En kuitenkaan koe, että lääkärinä minulla 
olisi varsinaisesti mitään uutta annettavaa tai 
tarvetta pätevöityä uusille alueille.”

”Tämä on toisaalta ai-
ka lohdullinen ja miellyttä-
vä tunne, että voi olla tyyty-
väinen vallitseviin oloihin”, 
Hyppölä mietiskelee.

Myös kapellimestarina 
Hyppölä on melko pitkälti 
päässyt toteuttamaan haa-
veensa.

”Olen saanut tehdä yh-
teistyötä useiden ammatti-

laisorkestereiden kanssa, mikä on ollut todel-
la hienoa.”

Muutamat musiikkiteokset sen sijaan vie-
lä kutkuttaisivat.

”Esimerkiksi Ravelin Boleroa ja Holstin 
Planeettoja olisi mielenkiintoista päästä te-
kemään.”

Yksi teos on Hyppölälle ylitse muiden: 
Mozartin Requiem.

”Jos joku musiikki on jumalaista, niin se! 
Requiemin voisin esittää orkesterin kanssa ai-
na uudestaan ja uudestaan – vaikka se onkin 
henkisesti aika rankka rutistus.”

HEli HARiNG

Musiikki vai lääketiede? Näitä opiskeluvalintoja Harri Hyppölä 
nuoruudessaan puntaroi. Lopulta hän valitsi molemmat.

”Hyvän 
edistäminen on 
minun juttuni

Hyvän mielen asialla
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”Tykkään tehdä kirkkokonsertteja. 
Niissä on aivan oma tunnelmansa ja 
tietynlainen rauha. Kirkossa esiin-
tyy aina hyvin nöyrällä mielellä”, 
Harri Hyppölä kertoo.
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Seurakunnat 29.3.–26.4.2017

Pääsiäispäivän 

messu  

Tuomiokirkossa 

16.4. klo 10

MuSiikkia

Urkutyöpajan päätöskonsertti Siilinjärven 
kirkossa pe 31.3. klo 18.30. Musiikkiopiston 
pianonsoiton opiskelijat urkujen ääressä, 
aiheena suomalainen musiikki. Suomi 100 
-juhlavuoden tapahtuma Siilinjärvellä.

Yhteisvastuukonsertti Alavan kirkossa 
sunnuntaina 2.4. klo 18. Monipuolinen 
ohjelma klassisesta populaarimpaan 
musiikkiin ja gospeliin. Mukana 
huippuesiintyjät talkoovoimin: Olli Herman 
(kuvassa), Ossi Jauhiainen, Popo Salami, 
Fabrizio Rende, Heli Lyytikäinen, Jyrki 
Liukkonen, Annuliina Ikäheimo, Päivi 
Katrina Kokkonen, Samuli Pajunen, 
Eva Alonen, Jenna Tuovinen, Tahdistin-
orkesteri johtajanaan Harri Hyppölä, Alavan 
kirkkokuoro & Houseband. Ohjelma 10 €, 
jonka tuotto yhteisvastuukeräyksen hyväksi. 
Konsertti on myös Alavan seurakunta 50 
vuotta -tapahtuma.

Hiljaisen viikon iltakonsertti Stabat 
mater Siilinjärven kirkossa ma 10.4. klo 19. 
Mirja Juvonen, Airi Heiskanen, Marjaana 
Kaisto ja laulunopettaja Kaarina Ollilan 
oppilaat Kuopion Sibelius-Akatemiasta 
esittävät Pergolesin teoksen Stabat mater 
1700-luvulta. Säestää uruilla Vesa Kajava.

Harmonia-kuoron konsertti Nilsiän 
kirkossa ke 12.4. klo 19. Kamarikuoro 
Harmonian hiljaisen viikon konsertti, 
mukana myös Matti Makkosen soittamia 
soolokappaleita sellolle. Ohjelma 10 €, osa 
tuotosta Nilsiän herättäjäjuhlien hyväksi.

Jukka Kankainen: Luukas-passio, 
Puijon kamarikuoro Puijon kirkossa ke 
12.4. klo 19. Anna Antikainen, solisteina 
Petrus Marjanen, Joona Saraste. Luukas-
passio johdattelee hiljaisen viikon 
keskeisiin tapahtumiin. Teosta sävyttävät 
Siionin virsistä, virsikirjasta ja vanhoista 

herännäissaarnaajien teksteistä poimitut 
koraalit, joita myös seurakunta pääsee 
laulamaan ja näin todistamaan Jeesuksen 
viimeisiä hetkiä. Ohjelma 10 €.

TUOMIOKIRKKO

Tuomiokirkkoseurakunnan toimisto
040 4848 248, ma–pe klo 9–15
tuomiokirkko.kuopio@evl.fi

kuOPiOn tuOMiOkirkkO 
Vuorikatu
040 4848 256. Avoinna talvikaudella 
ma–pe klo 10–15 sekä lisäksi vapaaeh-
toisten Kirkonvartijoiden toimesta per-
jantaisin klo 18–22.
Virtuaalikirkossa voit seurata Kuopi-
on tuomiokirkon sunnuntaimessuja ne-
tin kautta reaaliaikaisesti joka sunnun-
tai klo 10. Lähetykset tallennetaan ja nii-
tä voi katsoa myöhemminkin. www.vir-
tuaalikirkko.fi
■ Paastonajan päivärukous ke 
29.3. klo 12. Diakoni Varpu Yl-
häinen.
Viikkomessu ke 29.3. 
klo 18. Lauri Kastarinen, 
Anu Pulkkinen.
■ Paastonajan päivä-
rukous to 30.3. klo 12. 
Lauri Kastarinen.
■ Paastonajan päi-
värukous pe 31.3. klo 12. 
Diakoni Birgitta Oksman.
Perjantaimessu pe 31.3. klo 
19. Jarkko Maukonen. Järj. Yh-
teinen nuoriso- ja oppilaitostyö.
Messu su 2.4. klo 10. Satu Karjalainen, 
Ilpo Rannankari, Pekka Leskelä, Valtte-
ri Tuomikoski.
■ Paastonajan päivärukous ma 3.4. klo 
12. Kirsi Perämaa.
■ Paastonajan päivärukous ti 4.4. klo 
12. Kirsi Perämaa. Paastonajan päiväruko-
ukset päättyy pe 7.4.
■ Paastonajan päivärukous ke 5.4. klo 
12. Diakoni Varpu Ylhäinen.
Viikkomessu ke 5.4. klo 18. Liisa Pentti-
nen, kanttorina Karo Suopuro.
■ Paastonajan päivärukous to 6.4. klo 
12. Diakoni Birgitta Oksman
■ Paastonajan päivärukous pe 7.4. klo 
12. Hanna Vasiljev. Viimeinen Paasto-
najan päivärukous.
■ Kuopion eläkeläisjärjestöjen yhtei-
nen paastonajan kirkkojuhla pe 7.4. 
klo 13. Hanna Vasiljev, Anu Pulkkinen.
Messu su 9.4. klo 10. Lauri Kastarinen, 
Liisa Penttinen, Pekka Leskelä, Anu Pulk-
kinen.
■ BEHOLD THE LAMB – Palmusun-
nuntain konsertti su 9.4. klo 18. Niall 
Chorell, tenori ja lukija. Päivi Väisänen, 
huilu. Projektiorkesteri, Kuopion tuo-
miokirkon kamarikuoro, johtaa Rauno 
Tikkanen. Pääsymaksu 15/10 € sis. käsioh-
jelman. Ennakkomyynti 27.3. alkaen tuo-
miokirkkoseurakunnan toimistossa vi-
rastoaikana klo 9–15. Varaa sopiva sum-
ma mukaan. Tai tuntia ennen konserttia 
kirkon ovelta. Vain käteismaksut.
■ Hiljaisen viikon maanantain ehtool-
liskirkko ma 10.4. klo 12. Lauri Kastari-
nen, kanttorina Karo Suopuro. Kirkkoon 
järjestetään invataksikuljetus ja saatto-
apua sitä tarvitseville. Ilmoittautumiset 

kuljetukseen Pirjo Litmaselle 040 4848 
282 tai Marja Putkoselle 045 128 0434 
tiistaihin 4.4 mennessä.
■ Rakkauden ateria kirkko-ooppe-
ran ensi-ilta ma 10.4. klo 19. Yksinäytök-
sinen kirkko-ooppera. Teoksen on sävel-
tänyt Sibelius-Akatemiasta vastavalmis-
tunut säveltäjä Matti Heininen mento-
rinaan professori Veli-Matti Puumala. 
Jeesuksen roolin esittää baritoni Kristi-
an Lindroos, joka on viime vuoden Lap-
peenrannan laulukilpailun voittaja. Ope-
tuslasten kuoro koostuu Taideyliopis-
ton Sibelius-Akatemian Kuopion yksi-
kön opiskelijoista. Heitä on valmentanut 
lehtori Heikki Liimola, joka myös johtaa 
esityksen. Teoksen urkurina toimii mus.
tohtori Jan Lehtola. Liput ovat myynnis-
sä Lippu.fi -palvelussa.
■ Lasten pääsiäiskirkko ti 11.4. klo 9.15. 
Kirsi Perämaa, Valtteri Tuomikoski. Paula 
Raatikainen. Klo 9.15 ja klo 10.
■ Hiljaisen viikon tiistain iltakirkko ti 

11.4. klo 18. Liisa Penttinen, Valtteri 
Tuomikoski.

■ Hiljaisen viikon aa-
muehtoollinen ke 12.4. 

klo 7.30. Hanna Vasiljev, 
Anu Pulkkinen.
■ Hiljaisuuden mes-
su ke 12.4. klo 18. Kirsi 
Perämaa, Valtteri Tuo-

mikoski.
■ Kiirastorstain messu 

to 13.4. klo 18. Liisa Pent-
tinen, Hanna Vasiljev, Pek-

ka Leskelä, Anu Pulkkinen. Tuo-
miokirkkokuoro.

■ Pitkäperjantain sanajumalanpalve-
lus pe 14.4. klo 10. Lauri Kastarinen, Kirsi 
Perämaa, Pekka Leskelä.
■ Rukoushetki Kristuksen hautaami-
sen muistoksi pe 14.4. klo 18. Satu Kar-
jalainen, Anu Pulkkinen, Valtteri Tuo-
mikoski.
■ Pääsiäisyön messu la 15.4. klo 23. 
Saarna piispa Jari Jolkkonen. Ilpo Ran-
nankari, Anu Pulkkinen, Kuopion Nuo-
risokuoro, johtaa Jussi Mattila. Pääsiäis-
yön messu näkyy myös Virtuaalikirkossa 
www.virtuaalikirkko.fi
■ Pääsiäispäivän messu su 16.4. klo 10. 
Satu Karjalainen, Hanna Vasiljev, Pek-
ka Leskelä, Anu Pulkkinen, Tuomiokirk-
kokuoro.
■ International Easter Service ma 17.4. 
klo 14. Kirsi Perämaa, Panu Pohjolainen, 
Jarkko Maukonen. 2. pääsiäispäivän eku-
meeninen kaksikielinen (englanti, suo-
mi) messu. Revd. Tuomas Mäkipää, Ang-
lican Church in Finland.
Viikkomessu ke 19.4. klo 18. Hanna Va-
siljev, Anu Pulkkinen.
Perjantaimessu pe 21.4. klo 19. Jarkko 
Maukonen.
Messu su 23.4. klo 10. Liisa Penttinen, 
Hanna Vasiljev, Anu Pulkkinen, Valtteri 
Tuomikoski. Kirkkokahvit
Viikkomessu ke 26.4. klo 18. Satu Karja-
lainen, Anu Pulkkinen.

keSkuSSeurakuntataLO 
Suokatu 22
040 484 8256
■ Takkahuoneella tapahtuu ja muual-
lakin. Tuomiokirkkoseurakunnan koulu-
ikäisten kevään kerhoista löytyy toimin-

taa. Katso tarjonta netistä: www.kuopi-
onseurakunnat.fi/tuomiokirkkoseura-
kunta/kouluikaiset/kerhot
Eläkeläisten Virkistyspäivä ke 29.3. klo 
11. Ilpo Rannankari. Raamattutunti. Ilta-
päivällä Anu Pulkkisen johdolla laulam-
me Irja Turusen uudelleen sanoittamia, 
tuttuja virsiä. Lounas ja kahvi 7 €. Huom! 
12.4. ei ole virkistyspäivää. Osallistutaan 
Hiljaisen viikon tapahtumiin tuomiokir-
kossa. Seuraava virkistyspäivä 26.4.
■ Isien vuoro -ilta ke 29.3. klo 17. Isien 
vuoro on paikka missä isät pääsevät het-
keksi istahtamaan, vaihtamaan kuulumi-
sia ja keskustelemaan päivän polttavis-
ta aiheista. Tule kuulolle ja ota naapurin 
isäkin mukaan. Tarjolla pientä purtavaa. 
Ajatuksia herättelemässä Paula ja vaihtu-
va työkaveri.
■ Riparilaisten vanhempien ilta su 2.4. 
klo 18.30. Satu Karjalainen, Hanna Vasil-
jev, Jarkko Voutilainen, Elina Hakkarai-
nen. Rippikoululaisten vanhemmille var-
joripari keskusseurakuntatalolla (Suoka-
tu 22 D), missä jutellaan rippikoulusta ja 
sen vierestä, musiikista tuolloin vastaa 
Jouko Mäki-Lohiluoma.
Maanantain lähetyspiiri ma 3.4. klo 16. 
Liisa Penttinen. Raamattuopetus Vir-
pi Soveri.
Perhekerho ti 4.4. klo 9.30. Kirsi Perä-
maa, Paula Raatikainen. Suokatu 22 E-
ovi. Tiistaisin klo 9.30–11. Perhekerho ei 
maksa mitään, sinne ei tarvitse ilmoit-
tautua etukäteen, mukaan voi tulla mil-
loin vaan. Hiljaisella viikolla ti 11.4. Las-
ten pääsiäiskirkko klo 9.15 ja 10 Tuomio-
kirkossa.
■ Kristilliset eläkeläiset 40 vuotta 
-juhla ke 5.4. klo 11. Satu Karjalainen, Lii-
sa Penttinen, Kirsi Perämaa, Anu Pulkki-
nen. Alkaa messulla.
Kotien lähetyspiiri ke 5.4. klo 12.30. Lii-
sa Penttinen. Sekä 19.4. Piiri kokoontuu 
joka toinen keskiviikko parillisilla viikoilla 
klo 13 lähetyspiiriläisten kodeissa tai ker-
hohuone Samulissa.
Keskikaupungin palvelupiiri ke 5.4. klo 
13 kerhohuone Eetussa. Huhtikuun toi-
nen kokoontuminen 19.4.
■ Lähetysmyyjäiset pe 7.4. klo 10.30–
12. Käsitöitä, leivonnaisia, arpajaiset lähe-
tyksen hyväksi. Lähetyskahvit.
■ Pariskuntien ilta ti 11.4. klo 17. Kir-
si Perämaa, Paula Raatikainen. Ilta koos-
tuu ruokailusta, ohjelmasta ja hetkestä 
oman rakkaan kanssa. Iltaan on järjestet-
ty lastenhoito itsenäisesti pärjääville lap-
sille. Lapsille myös ruokailumahdollisuus 
ja mukavaa puuhaa aikuisten illan ajan. 
Ilmoittautuminen pariskuntien iltaan 
sekä lastenhoitoon 4.4. mennessä: paula.
raatikainen@evl.fi, 040 4848 266.
Perhekerho ti 18.4. klo 9.30. Kirsi Perä-
maa. Paula Raatikainen. Suokatu 22 E-
ovi.
Veteraaniseurat ti 18.4. klo 13. Lauri Kas-
tarinen.
Äitien ilta ke 19.4. klo 17. Kirsi Perämaa. 
Paula Raatikainen.
Siioninvirsiseurat su 23.4. klo 18. Kerho-
huone Samuli, Suokatu 22 C-rappu.
Näpertäjät ma 24.4. klo 13 kerhohuone 
Aaronissa. Liisa Penttinen.
Lähimmäiset ma 24.4. klo 16. Kuukausi-
kokoontuminen kerhohuone Samulissa, 
Suokatu 22 C. Varpu Ylhäinen.

■ Eläkeläisten Virkistyspäivä ke 26.4. 
klo 11. Hanna Vasiljev. raamattutunti. Il-
tapäivällä keväistä ohjelmaa. Lounas ja 
kahvi 7 €. Huom. kevätretkille ilmoittau-
tumiset tässä päivässä.
■ Perheilta ke 26.4. klo 18 Takkahuo-
neella (Keskusseurakuntatalo, E-ovi). Kir-
si Perämaa, Paula Raatikainen. Tervetu-
loa mukaan leikkimään, pelailemaan ja 
puuhailemaan yhdessä. Tarjolla myös il-
tapalaa ja hetki hiljaisuudelle.

Muut
Tuomiokirkkoseurakunnan Diakonia-
työ on siirtynyt puhelinajanvarauk-
seen. Maanantaisin klo 9.30–11.30 Pirjo 
Litmanen 040 4848 282 keskustan alue; 
tiistaisin klo 9.30–11.30 Varpu Ylhäinen 
040 4848 255 Inkilänmäen alue; keski-
viikkoisin klo 9.30–11.30 Birgitta Oksman 
040 4848 284 keskustan alue.
Perhekahvila Tätilässä to 6.4. klo 10. In-
kiläntie 7 B. Raeruohon kylvö. Lapsiper-
heiden kohtaamispaikka. Diakoni Var-
pu Ylhäinen.
Inkilänmäen seurakuntakerho to 6.4. 
klo 13. Tätilässä. Surun kyynelten lävit-
se loistavat ilon kyyneleet. Pirjo ja Pertti 
Miettinen. Inkilänmäen seurakuntaker-
ho aina parillisilla viikoilla torstaisin klo 
13 Tätilässä. Diakoni varpu Ylhäinen.
Mummon mökin pääsiäishartaus ti 
11.4. klo 13. Liisa Penttinen.
Perhekahvila Tätilässä to 20.4. klo 10. 
Inkiläntie 7 B. Lapsiperheiden kohtaa-
mispaikka. Diakoni Varpu Ylhäinen.
Inkilänmäen seurakuntakerho to 20.4. 
klo 13. Inkiläntie 7 B. Tuolijumppaa. Seija 
Heinonen ja diakoni Varpu Ylhäinen.
Messu Tätilässä su 23.4. klo 12. Liisa 
Penttinen, Anu Pulkkinen. Inkiläntie 7 B.
Mummon mökki Papin päivä ti 25.4. 
klo 13. Liisa Penttinen.

ALAVA

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

aLaVan kirkkO 
keihäskatu 5 B
040 4848 300
Messu su 2.4. klo 11. Hannu Koskelainen, 
Juha Välimäki, Anna Väätäinen, Ossi Jau-
hiainen. Messun jälkeen 70-, 75-, 
80-, 85- ja 90-vuotiaitten syn-
tymäpäivät seurakunta-
salissa.
■ Yhteisvastuukon-
sertti su 2.4. klo 18. Ossi 
Jauhiainen. Olli Her-
man, Popo Salami, Fab-
rizio Rende, Heli Lyyti-
käinen, Jyrki Liukkonen, 
Annuliina Ikäheimo, Päivi 
Katrina Kokkonen, Samu-
li Pajunen, Eva Alonen, Jenna 
Tuovinen, Tahdistin-orkesteri joht. 
Harri Hyppölä, Alavan kirkkokuoro & 
Houseband. Ohjelma 10 € Yhteisvastuul-
le. Alava 50 vuotta -tapahtuma.

Pääsiäislauluilta ke 5.4. klo 19. Rauhan-
yhdistys. Iltahartaus Ilkka Hakulinen.
Palmusunnuntain messu su 9.4. klo 11. 
Anu Kiviranta, Juha Välimäki, Leila Savo-
lainen, Zipporim-kuoro. Lapsille pyhä-
koulu alasalissa.
■ Gospelmessu su 9.4. klo 18. Anu Ki-
viranta, Antti Rahikainen, Leila Savolai-
nen. Nuorten bändi ARMO. Lapsille py-
häkoulu alasalissa.
■ Pääsiäiskuvaelma ja ehtoollishar-
taus ti 11.4. klo 11. Leila Savolainen. Kirk-
kokahvit. Kuljetus: Lehtoniemi klo 10.15, 
Neulamäki 10.30, Särkiniemi 10.40. Il-
moittautuminen kuljetuksiin 4.4. men-
nessä. Saattoapua tarvitaan lähipalvelu-
taloista tuleville ihmisille. Ilmoittautumi-
set Piia Jääskeläinen 040 484 8326.
■ Kiirastorstain iltamessu to 13.4. klo 
19. Hannu Koskelainen, Juha Välimäki, 
Anna Väätäinen, Leila Savolainen. Piis-
pa Matti Sihvonen, Mieskuoro Kuopio-
Kvartetti.
Pitkäperjantain sanajumalanpalve-
lus pe 14.4. klo 11. Ilpo Rannankari, Anna 
Väätäinen, Ossi Jauhiainen. Kirkkokuoro. 
Vapahtaja tuomitaan -kantaatti.
■ Pääsiäisyön messu la 15.4. klo 22. 
Anu Kiviranta, Juha Välimäki, Anna Vää-
täinen, Leila Savolainen. Nuorten bän-
di ARMO.
■ Pääsiäispäivän juhlamessu su 16.4. 
klo 11. Anu Kiviranta, Hannu Koskelai-
nen, Antti Rahikainen, Ossi Jauhiainen, 
Leila Savolainen, Piispa Jari Jolkkonen, 
Zipporim ja Kirkkokuoro. Aamubrunssi 
klo 9.30–10.45 seurakuntasalissa. Lapsil-
le pyhäkoulu alasalissa. Kuljetukset Leh-
toniemi klo 10.15, Neulamäki 10.30, Sär-
kiniemi 10.40. Ilmoittautumiset kulje-
tuksiin 4.4. mennessä Piia Jääskeläinen 
040 484 8326.
■ Kuopion Nuorisokuoron pääsiäis-
konsertti su 16.4. klo 18. Ohjelma 10 €.
2. pääsiäispäivän messu ma 17.4. klo 
11. Hannu Koskelainen, Anna Väätäinen, 
Ossi Jauhiainen. Seniorikuoro.
Messu su 23.4. klo 11. Hannu Koskelai-
nen, Ossi Jauhiainen. Poukaman mies-
laulajat. Lapsille pyhäkoulu alasalissa.
■ Tuomasmessu su 23.4. klo 18.

aLaVan SeurakuntakeSkuS 
keihäskatu 5 B
040 4848 300
Kirjallisuuspiiri to 30.3. klo 14. Nuorten 
kerhotila. Yhteyshenkilö Aino Mikkonen 
040 707 1499. Kirjana Tiina Laitila-Käl-
vemark: Kadonnut ranta. ja 27.4. Kirjana 

Ilava Aalto, Elina Helkala: Matka-
opas keskiajan Suomeen.

neuLaMÄen kirkkO 
Vesurikuja 4
040 4848 300
■ Gospel Junior -per-
hekirkko su 2.4. klo 16. 
Antti Rahikainen, Lei-

la Savolainen, muusikko 
Jouko Mäki-Lohiluoma. 

10-synttärit, ateria, toimin-
tapajoja, lapsikuoro, nuorten 

bändi ARMO, Neulamäen ja Sär-
kiniemen päiväkerhot.
Lyhtymessu su 9.4. klo 16. Kansanlä-
hetys.

Kiirastorstain  

iltamessu 

Alavan kirkossa 

13.4. klo 19

Olli Herman
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Jeesuksen kuolinhetken rukous 
ja kärsimysvirsiä Puijon kirkossa 
pe 14.4. klo 15. Laulamme yhdessä 
tuttuja ja uusia pitkäperjantain 
virsiä.

Stabat mater Nilsiän kirkossa 
pe 14.4. klo 18. Hiljaiselle viikolle 
pitkäperjantaille sopii erinomaisesti 
esitettäväksi yksi kirkkomusiikin 
rakastetuimmista teoksista, jonka 
musiikki on valtavan kaunista: 
Giovanni Battista Pergolesin 
(1710–1736) Stabat mater. Teos 
kertoo Neitsyt Mariasta 
seisomassa ristiinnaulitun 
poikansa luona. Esiintyjinä 
sopraano Eilamaria 
Leskinen, altto Marjatta 
Airas ja uruissa 
Annette Kärppä-
Leskinen. Ohjelman 

hinta 10 €, jonka tuotosta 
osa menee Nilsiän 
herättäjäjuhlien hyväksi.

Kuopion 
Nuorisokuoron 
pääsiäiskonsertti 
Alavan kirkossa su 16.4. 

klo 18. Ohjelma 10 €.
Päivi Welling laulaa 
Vehmasmäen kappelissa 
pääsiäissunnuntain 

messussa 16.4. klo 13. 

Osallistu Ekopaastoon
Valtakunnallisessa Ekopaasto-kampanjas-
sa innostetaan suomalaisia liittymään pää-
siäispaastoon tavalla, joka osaltaan auttaa 
myös hillitsemään ilmastonmuutosta.

Tällä kertaa hiljennämme ympäristön hy-
väksi asumiseen, liikkumiseen, ruokaan ja 
vaatetukseen liittyvissä teemoissa. Lisäksi 
kampanja kannustaa hiljentymään arjen kes-
kellä. Kampanjan verkkosivuille on avattu 
paastopolku, jonka avulla voi etsiä omaa ta-
paa osallistua paastoon.

Ekopaastoa vietetään 16.4. saakka.
Yhteistyökumppaneina kampanjassa ovat 

Suomen Luonnonsuojeluliitto sekä Martat.
Ekopaasto-kampanjaa on toteutettu 

vuodesta 2012.
Paastopolulle pääset 
www.ekopaasto.fi  

Löydä lisää 
tapahtumia � � I

Messu ma 17.4. klo 16. Hannu Koskelai-
nen, Anna Väätäinen, Leila Savolainen. 
Zipporim. Emäntä Katri Hyvärisen vir-
kaansiunaaminen.

Muut
■ Kotimetsän kirkkoretki Pölhön-
saaressa su 23.4. klo 16. Raija Pesonen ja 
Marja Vehviläinen. Kokoontuminen Pöl-
hönsaaren parkkipaikalla klo 16. Mukaan 
omat eväät ja makkarat.

JÄrVikuOPiO

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

JÄrVikuOPiOn Seurakunnan 
YHteiSet
Yhteisvastuun kiitosjuhla ti 25.4. klo 
11–14 Nilsiän seurakuntakodilla. Tervetu-
loa yhteiseen juhlaan, sinä kerääjä, lah-
joittaja tai muuten Yhteisvastuusta kiin-
nostunut. Ohjelmassa musiikkia, nuor-
ten tuoma tervehdys ja yhteinen juhla-
lounas, jonka vuoksi ilmoittautumiset 
18.4. mennessä oman alueen diakonia-
työntekijälle. Tilaisuuteen ei yhteiskulje-
tusta, suosimme kimppakyytejä.
Perheleiri 28.–30.4. Hirvijärven leirikes-
kuksessa. Linja-auto lähtee perjantai-
na iltapäivällä ja palaa sunnuntaina lou-
naan jälkeen. Leirin omavastuu 25 €/per-
he. Tied. ja sitovat ilmoittautumiset 12.4. 
mennessä diakonit Leila Asikainen 040 
4888 620 tai Hanna Kokkonen 040 4888 
677 tai kuopionseurakunnat.fi/jarvi-kuo-
pio. Tulkaa mukaan koko perheellä mu-
kavaan toimintaan ja lepäämään arjen 
keskellä!
Ikäihmisten leiri Aholansaaressa 15.–
19.5. Omavastuu 70 €. Ilmoittautuminen 
5.5. mennessä Eevalle 040 4888 676 tai 
Hannalle 040 4888 677.
Seurakuntamatka Tveriin 24.–28.8. 
Tverin luostarit ja karjalaiset kylät. Osal-
listumismaksu 660 € sis. matkat bussilla 
Vainikkalaan ja Tolstoi-junalla 4h ma-
kuuhytissä Tveriin, 2h hytistä lisämaksu, 
hotellimajoitus 2h huoneissa, osa ateri-
oista, kuljetukset ja opastukset Tverissä. 
Lisäksi tulee vakuutus ja viisumi 80 e. 
Matkan ohjelma nähtävillä Järvi-Kuopi-
on kotisivulla www.kuopionseurakunnat.
fi  Ilm. ja tied. 5.7. mennessä Mikko Huh-
tala 040 4888 625 mikko.huhtala@evl.fi .

JuankOSken 
YLöSnOuSeMukSen kirkkO
tehtaankirkontie 5
Messu su 2.4. klo 10. Ville Hassinen, Reijo 
Leino, Matti Saarela. Seurakuntamesta-
ri Helena Hautaniemen eläkkeelle siirty-
misen juhla ja Johanna Hämäläisen seu-
rakuntamestarin tehtävään siunaami-
nen. Juhlakahvit messun jälkeen seura-
kuntatalolla.
■ Palmusunnuntain perhekirkko su 
9.4. klo 10. Miia Gabel, Matti Saarela. Lei-

la Asikainen. Virpomisoksien askartelu 
kirkon aulassa klo 9.30. Pystykahvit.
■ Hiljaisen viikon musiikki- ja runoil-
ta Herra, katseesi meihin luo ti 11.4. klo 
18. Taru Parviainen. ulla Bucht.
■ Kiirastorstain messu to 13.4. klo 18. 
Miia Gabel, Arja Linnea Ahonen.
■ Pitkäperjantain sanajumalanpalve-
lus pe 14.4. klo 10. Miia Gabel, Matti Saa-
rela. Kirkkokuoro.
■ Pääsiäisaamun messu su 16.4. klo 8. 
Miia Gabel, Matti Saarela.
Messu su 23.4. klo 10. Emmi Haring, Mat-
ti Saarela.

JuankOSken SeurakuntataLO
Tehtaankirkontie 5
Liikunta- ja näkörajoitteisten ryhmä 
pe 7.4. klo 12. Matti Saarela. Leila Asi-
kainen.
Seurakuntakerho ke 19.4. klo 11. Miia 
Gabel, Matti Saarela. Kinkerit reformaa-
tion juhlavuoden merkeissä. Tarjolla kin-
kerikeittoa.
Hyvän sanoman ilta ke 19.4. klo 18.30. 
Miia Gabel. Puhujana Jouko Kauhanen 
Suomen Raamattuopistolta: Matt.4:19 
Lähtekää minun mukaani.

JuankOSken Seutu – Muut
■ Maakirkko – Yhteinen Muuruveden 
kanssa ma 17.4. klo 13. Miia Gabel, Matti 
Saarela. Toisen kontin kodalla, Kolmen-
konttimäentie 134, Muuruvesi.

kaaVin kirkkO
kaavintie 24
Messu su 2.4. klo 13. Mikko Huhtala, Alii-
sa Lukkari-Syrjäniemi. Marttojen kirk-
kopyhä. Marianpäivän teemalla. Kirkko-
kahvit seurakuntatalossa.
■ Lasten pääsiäisajan hartaus pe 7.4. 
klo 9.30. Aliisa Lukkari-Syrjäniemi.
■ Palmusunnuntain sanajumalanpal-
velus su 9.4. klo 13. Paula Hagman-Puus-
tinen, Aliisa Lukkari-Syrjäniemi.
Kynttilähartaus ti 11.4. klo 18. Mikko 
Huhtala.
■ Kiirastorstain messu to 13.4. klo 18. 
Mikko Huhtala, Anne-Mari Kraft. Altta-
rin riisumissymboliikka ja opetuslasten 
kynttilät.
■ Pitkäperjantain sanajumalanpalve-
lus pe 14.4. klo 13. Paula Hagman-Puusti-
nen, Aliisa Lukkari-Syrjäniemi. Erkki Rä-
sänen, laulu.
Messu su 16.4. klo 13. Mikko Huhtala, 
Aliisa Lukkari-Syrjäniemi.
Messu su 23.4. klo 13. Mikko Huhtala, 
Taru Parviainen.

kaaVin SeurakuntataLO
kirkkorannantie 1
Vanhemman väen palvelupäivä ti 4.4. 
klo 11. Ruokailu ja kahvit 5 €/hlö.
Terhokerho to 6.4. klo 13.
Paastonajan kalaruokailta miehille ma 
10.4. klo 18. Mikko Huhtala. Avoin kai-
kille kalaruoasta ja yhdessäolosta kiin-
nostuneille miehille. Ilm. Mikolle 040 
4888 625.
Mielenterveysryhmä ti 18.4. klo 13.
Sururyhmä, Kaavi ti 18.4. klo 17. Ilmoit-
tautumiset Pirjolle 11.4. mennessä 040 
4888 627 tai sähköisesti Järvi-Kuopion 
seurakunnan nettisivuilta.

Mielenterveyskuntoutujien omaisryh-
mä ma 24.4. klo 14.
Sanan ja yhteyden ilta ke 26.4. klo 18.30. 
Yhteistyössä Kansanlähetyksen kanssa.

kaaVin Seutu – Muut
Luikonlahden Elsan kerho to 30.3. klo 
14. Luikonlahden koululla.
■ Maakirkko – Yhteinen Tuusnie-
men kanssa ma 17.4. klo 10. 
Haurangin nuorisoseuran ta-
lossa. Mikko Huhtala, Alii-
sa Lukkari-Syrjäniemi.
Kaikille avoin vanhem-
man väen lauluhet-
ki ke 19.4. klo 13. Aliisa 
Lukkari-Syrjäniemi. Pal-
velukeskuksen aulassa.
Elsan kerho to 20.4. klo 
14 Hilma Räsäsellä, Polvi-
järventie 434.

MuuruVeDen kirkkO
Kustilankuja 1
Messu su 2.4. klo 13. Ville Hassinen, Mat-
ti Saarela.
■ Kiirastorstain ehtoolliskirkko to 
13.4. klo 19. Ville Hassinen, Matti Saarela, 
Kirkkokuoro.
Sanajumalanpalvelus pe 14.4. klo 13. 
Ville Hassinen, Matti Saarela.
Messu su 16.4. klo 13. Ville Hassinen, 
Matti Saarela. Pystykahvit.
Messu su 23.4. klo 13. Emmi Haring, Mat-
ti Saarela. Pystykahvit.

MuuruVeDen SeurakuntataLO
Kustilankuja 2
Seurakuntakerho to 30.3. klo 13. Vil-
le Hassinen.
■ Perhekirkko su 9.4. klo 13. Miia Gabel, 
Matti Saarela. Leila Asikainen. Kahvi- ja 
mehutarjoilu. Askartelua.
■ Torinon käärinliina sanoin ja ku-
vin ma 10.4. klo 19. Eino Keihänen. Mart-
ti Turunen kertoo ja näyttää kuvia kää-
rinliinasta.
Puuhailta kaikenikäisille ti 25.4. klo 18.

MuuruVeDen Seutu – Muut
■ Maakirkko ma 17.4. klo 13. Miia Ga-
bel, Matti Saarela. Yhdessä juankoske-
laisten kanssa. Toisen kontin kodalla. 
Kolmenkonttimäentie 134, Muuruvesi.

niLSiÄn kirkkO
Kirkonmäentie 1
Messu su 2.4. klo 10. Eino Keihänen, Taru 
Parviainen. Saarna Esko Räsänen. Lehto-
mäen kodin kirkkopyhä.
Messu su 9.4. klo 10. Ville Hassinen, An-
nette Kärppä-Leskinen. Herättäjän kirk-
kopyhä. Saarna Simo Juntunen. Messun 
jälkeen seurat srk-kodilla.
Ahtikirkko ma 10.4. klo 19. Miestenpii-
riläiset.
■ Harmoniakuoron konsertti ke 12.4. 
klo 19. Mukana Matti Makkosen soitta-
mia soolokappaleita sellolle. Ohjelma 
10 €, osa tuotosta Nilsiän herättäjäjuhli-
en hyväksi.
■ Kiirastorstain messu to 13.4. klo 19. 
Eino Keihänen, Annette Kärppä-Leski-
nen. Kirkkokuoro.
Sanajumalanpalvelus pe 14.4. klo 10. 

Ville Hassinen, Annette Kärppä-Leski-
nen.
■ Stabat mater pe 14.4. klo 18. Annette 
Kärppä-Leskinen. Giovanni Battista Per-
golesin (1710–1736) Stabat mater. Eila-
maria Leskinen sopraano, Marjatta Airas 
altto ja Annette Kärppä-Leskinen urut. 
Ohjelma 10 €, osa tuotosta Nilsiän herät-
täjäjuhlien hyväksi.

Messu su 16.4. klo 10. Eino Kei-
hänen, Annette Kärppä-Les-

kinen. Gospelkuoro Vox 
Pulina.

Sanajumalanpalve-
lus ma 17.4. klo 10. Vil-
le Hassinen, Annette 
Kärppä-Leskinen.
Messu su 23.4. klo 10. 

Ville Hassinen, Annette 
Kärppä-Leskinen. Saarna 

Teuvo Mononen. Rauhan-
yhdistyksen kirkkopyhä. Mes-

sun jälkeen kahvit ja seurat srk-ko-
dilla. Puhujina Veikko Sivula ja Pekka 
Syrjäniemi.

niLSiÄn SeurakuntakOti
Nilsiäntie 5
Näkö- ja kuulokerho ma 3.4. klo 13.
■ Majataloilta su 9.4. klo 16. Miia Ga-
bel, Annette Kärppä-Leskinen. Matalan 
kynnyksen illanviettoa srk-kodilla. Läm-
mintä yhdessäoloa, koskettavia sanoja, 
musiikkia sekä yhteistä rukousta. Tällä 
kertaa tutustumme pyhiin tansseihin.
■ Kolme puheenvuoroa herännäisyy-
destä. Reformaatio ja Siionin virret 
ma 17.4. klo 11. Kohti herättäjäjuhlia. Pas-
tori Kalle Hiltunen etsii reformaation jäl-
kiä Siionin virsistä.
Sanan ja yhteyden ilta, Kansanlähetys 
ti 18.4. klo 18.30.
■ Keväinen kirpputoritapahtuma la 
22.4. klo 10. Peräkonttikirppis seurakun-
takodin pihassa. Tule myymään van-
hat ja tarpeettomat tavarasi eteenpäin. 
Myyntipaikasta 2 € maksu lähetystyölle. 
Mukana Näpertäjien myyntikoju. Tarjol-
la makkaraa ja vohveleita Yhteisvastuun 
hyväksi. Sateen sattuessa sisällä alasalis-
sa. Lisätietoja ja paikkavaraukset Hanna 
Kokkonen 040 4888 677

niLSiÄn Seutu – Muut
Lastulahden kinkerit su 2.4. klo 15. Eino 
Keihänen. Lastukosken uimarannan 
kota. Omat makkarat mukaan, kahvitar-
joilu klo 14.30 alkaen
Messu su 9.4. klo 16. Emmi Haring, Matti 
Saarela. Murtolahden kappelilla.
■ Pääsiäisvaellus ti 11.4. klo 17 sekä klo 
18, Pappilankuja 7. Vaellukselle voidaan 
ottaa max. 30 henkilöä
Hartaus pe 14.4. klo 15 Tahkolla. Emmi 
Haring. Jeesuksen kuolinhetken hartaus.
Messu su 16.4. klo 18 Tahkolla. Emmi Ha-
ring, Matti Saarela.

riiStaVeDen kirkkO
Joensuuntie 2505
Rukousmessu su 2.4. klo 10. Marjaana 
Mäkinen, Riikka Tuura.
Sanajumalanpalvelus su 9.4. klo 10. 
uwe Mäkinen, Taru Parviainen.
■ Kiirastorstain messu to 13.4. klo 18. 
Marjaana Mäkinen, Marjatta Piironen.

Sanajumalanpalvelus pe 14.4. klo 10. 
Marjaana Mäkinen, Riikka Tuura, Kirk-
kokuoro.
■ Pääsiäisyön messu la 15.4. klo 23. Rei-
jo Leino, Marjaana Mäkinen, Riikka Tuu-
ra.
Sanajumalanpalvelus ma 17.4. klo 10. 
Marjaana Mäkinen, Riikka Tuura.
Messu, Partiolaisten kirkkopyhä su 
23.4. klo 10. Marjaana Mäkinen, Riik-
ka Tuura.

riiStaVeDen SeurakuntataLO
Keskustie 2
Arkinen ateria ti 4.4. klo 11.30. Marjaana 
Mäkinen. Lounas 5 €/aikuinen.
■ Torinon käärinliina sanoin ja kuvin 
ti 11.4. klo 14. Marjaana Mäkinen. Martti 
Turunen kertoo ja näyttää kuvia käärin-
liinasta. Kahvit.
Miesten ruokapiiri ke 19.4. klo 17.

SÄYneiSen kirkkO
Kirkkoharjuntie 2
Messu su 2.4. klo 13. Emmi Haring, Taru 
Parviainen.
Messu su 9.4. klo 13. Emmi Haring, An-
nette Kärppä-Leskinen.
Ahti-ilta ma 10.4. klo 18.
Ahti-ilta ti 11.4. klo 18.
Ahti-ilta ke 12.4. klo 18. Ristin tie -näy-
telmä.
■ Kiirastorstain messu to 13.4. klo 18. 
Emmi Haring, Taru Parviainen.
■ Sanajumalanpalvelus pe 14.4. klo 13. 
Emmi Haring, Annette Kärppä-Leskinen.
Messu su 16.4. klo 13. Emmi Haring, An-
nette Kärppä-Leskinen.
Sanajumalanpalvelus ma 17.4. klo 13. Vil-
le Hassinen, Annette Kärppä-Leskinen.
Messu su 23.4. klo 13. Ville Hassinen, An-
nette Kärppä-Leskinen.

SÄYneiSen SeurakuntakOti
Kirkkoharjuntie 2
■ Naisten ilta to 30.3. klo 18. Emmi Ha-
ring. Aloitamme messulla kirkossa, jonka 
jälkeen jatkamme seurakuntasalissa. Mu-
kana nimikkolähetti Maria Stirling

tuuSnieMen kirkkO
Keskitie 21
Kiirastorstain messu to 13.4. klo 18. Pau-
la Hagman-Puustinen, Aliisa Lukkari-Syr-
jäniemi, Kirkkokuoro.
Pitkäperjantain sanajumalanpalvelus 
pe 14.4. klo 10. Paula Hagman-Puustinen, 
Aliisa Lukkari-Syrjäniemi.
Pääsiäismessu su 16.4. klo 10. Paula Hag-
man-Puustinen, Aliisa Lukkari-Syrjänie-
mi. Tuustytöt.
Messu su 23.4. klo 10. Mikko Huhtala, 
Taru Parviainen.

tuuSnieMen SeurakuntakOti
Koivukuja 2
■ Kevätlaulajaiset ja myyjäiset Yv-ke-
räyksen hyväksi ke 29.3. klo 13. Aliisa 
Lukkari-Syrjäniemi.
Messu su 2.4. klo 10. Paula Hagman-
Puustinen, Aliisa Lukkari-Syrjäniemi. 
Kirkkokahvit.
Lauluseurat, Teuvo Eskelinen ja Lap-
peenrannan ystävät su 2.4. klo 12. Paula 
Hagman-Puustinen.
Sanan ja yhteyden ilta ke 5.4. klo 18.

Maakirkko 

Haurangin 

nuorisoseuran 

talossa 17.4. 

klo 10

Päivi Welling

ekopaasto
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MuSiikkia

Tarjolla harvinaisia 
musiikkiteoksia
Tuomiokirkossa palmusunnuntaina 9.4. klo 
18 alkavassa Behold The Lamb! -konsertissa 
on tällä kertaa esillä harvoin kuultuja sekä 
Suomessa tiettävästi ensimmäistä kertaa 
esitettäviä teoksia. Konsertin aluksi kuullaan 
Johann Sebastian Bachin orkesterisarja No 2, 

h-molli sekä soolokantaatti Ich armer Mensch,  
ich Sündenknecht tenorille ja orkesterille. 
Konsertin päätteeksi kuullaan konsertin 
nimiteos Behold The Lamb! – Katso, Jumalan 
Karitsa! Lloyd Larsonin, Molly Ijamesin ja 
Jay Rousen 8-osainen sinfoniaorkesterille, 
kuorolle sekä lukijalle sävelletty, tyyliltään 
populääri ja elokuvamusiikista vaikutteita 
ammentanut pääsiäisaiheinen teos. Illan  
solistit ovat Niall Chorell, tenori ja Päivi 
Väisänen, huilu. Orkesterina toimii Kuopion 
tuomiokirkon projektiorkesteri ja kuoron 
osuuksista vastaa Kuopion Tuomiokirkon 
Kamarikuoro. Konsertin johtaa Rauno 
Tikkanen. Pääsymaksu  
15/10 €, sisältäen käsiohjelman.

Behold The Lamb! Tuomiokirkossa su 9.4.  
klo 18. Pääsymaksu 15/10 € sisältää 
käsiohjelman. Lipunmyynti 
tuomiokirkkoseurakunnan toimistossa 
virastoaikoina tai tuntia ennen konserttia 
kirkon ovelta. Vain käteismaksut.

Rakkauden ateria
Luterilaisen Kulttuurin Säätiö tuottaa 
yhteistyössä Suomalaisen Kamarioopperan 
kanssa kirkko-oopperan Rakkauden ateria. 
Kuopion ev.lut. seurakunnat on mukana 
rahoittamassa tuotantoa.

Teos juhlistaa uskonpuhdistuksen merk-
kivuotta sekä Suomen itsenäisyyden juhla-
vuotta 2017. Samalla se edustaa uutta suo-
malaista kirkkomusiikkia. Esityksessä on 

positiivinen rakkauden ja suvaitsevaisuuden 
teema.

Oopperan libretto perustuu Johanneksen 
evankeliumin 13–16 lukuihin, jotka käsittele-
vät yhteyden, luopumisen ja palvelevan rak-
kauden teemoja. Libretto on kirkko-ooppe-
ran dramaturgin ja ohjaajan Veera Airaksen 
käsialaa ja sen teologisena asiantuntijana on 
toiminut piispa Jari Jolkkonen.

Rakkauden aterian on säveltänyt Sibelius-
Akatemiasta vastavalmistunut säveltäjä Mat-

Seurakunnat 29.3.–26.4.2017

■ Palmusunnuntain sanajumalanpal-
velus su 9.4. klo 10. Paula Hagman-Puus-
tinen, Aliisa Lukkari-Syrjäniemi. Kirkko-
kahvit.
Maanantain ahtihartaus ma 10.4. klo 
18. Ahtihartaus alueseurakunnan vastuu-
ryhmäläisten pitämänä.
Brief case-englannin kerho ti 11.4. klo 18.
Tiistain ahtihartaus ti 11.4. klo 18. Puhe 
Lauri Räsänen.
■ Pääsiäisvaellus ke 12.4. klo 9.30. Paula 
Hagman-Puustinen, Aliisa Lukkari-Syrjä-
niemi. Sipa-Liisa Pelkonen.
■ Torinon käärinliina -esitys ke 12.4. 
klo 18. Rovasti Martti Turunen esitel-
möi aiheesta Valokuva Jeesuksesta – tot-
ta vai tarua?
Kuukausiseurat to 20.4. klo 11. Paula 
Hagman-Puustinen, Aliisa Lukkari-Syr-
jäniemi.
Lähetyspiiri pe 21.4. klo 12.
Naisten ilta pe 21.4. klo 18.
Brief case-englannin kerho ti 25.4. klo 18.
Palvelupäivä ke 26.4. klo 10.

tuuSnieMen Seutu – Muut
■ Maakirkko – Yhteinen Kaavin kans-
sa ma 17.4. klo 10 Haurangin nuorisoseu-
ran talossa. Mikko Huhtala, Aliisa Lukka-
ri-Syrjäniemi.
Palvelupäivä Hirvolassa to 20.4. klo 10. 
Ilmoittautuminen Hannalle 18.4. men-
nessä 040 4888 677.

VeHMerSaLMen kirkkO 
Lempeläntie 17
■ Villit pillit -varjokuvaesitys 1930 lu-
vun elämästä Vehmersalmella pe 31.3. 
klo 11.30. uwe Mäkinen, Riikka Tuura. 
Vehmersalmen Suomi 100 -projekti. Pää-
osassa Vehmersalmen koulun 3. luokka, 
seurakunnan vapaaehtoiset ja työnteki-
jät. urut ja villit pillit soivat ympäri kirk-
koa tarinan inspiroimana. Vapaa pääsy. 
Klo 9.45 Villit pillit kulkue läpi kylän sa-
tamasta koululle ja koululta kirkolle.
■ Villit piillit -varjokuvaesitys 
1930-luvun elämästä Vehmersalmella 
pe 31.3. klo 18. uwe Mäkinen, Riikka Tuu-
ra. uusintaesitys.
Messu su 2.4. klo 13. Marjaana Mäkinen, 
Riikka Tuura.
Sanajumalanpalvelus su 9.4. klo 13. 
uwe Mäkinen, Taru Parviainen.
■ Vehmersalmen koulun ja kylän 
kaikkien lasten pääsiäiskirkko to 13.4. 
klo 8.45. uwe Mäkinen, Riikka Tuura.
■ Kiirastorstain messu to 13.4. klo 19. 
uwe Mäkinen, Riikka Tuura, Kirkko-
kuoro.
Sanajumalanpalvelus pe 14.4. klo 13. 
uwe Mäkinen, Riikka Tuura.
■ Pääsiäismessu su 16.4. klo 13. uwe 
Mäkinen, Riikka Tuura, Kirkkokuoro.
Messu su 23.4. klo 13. Marjaana Mäkinen, 
Riikka Tuura.

VeHMerSaLMen  
SeurakuntakOti 
Lempeläntie 15
Puurokammari to 30.3. klo 10. ja 27.4. 
Väistötilassa seurakuntakodin vieressä.
Lähimmäisen kammari to 6.4. klo 10. 
uwe Mäkinen. ja 20.4. Väistötilassa seu-
rakuntakodin vieressä.
Pääsiäisaamiainen su 16.4. klo 11. uwe 

Mäkinen. Maksuton. Halutessasi voit 
tuoda syötävää yhteiseen pöytään.
Kokki-ukot ti 18.4. klo 17. uwe Mäkinen.
Puikko-Piiat ja Vasara-Vesat to 20.4. 
klo 12. uwe Mäkinen.

VeHMerSaLMen Seutu – Muut
Hiljaisen viikon hartaus Enonlahdessa 
ma 10.4. klo 19 Martta ja Raimo Pulkki-
sella, Tiilikkalantie 150. uwe Mäkinen.
Hiljaisen viikon hartaus Miettilässä ti 
11.4. klo 19 Pekkarisilla, Tervasalontie 229. 
uwe Mäkinen.
Hiljaisen viikon hartaus Mustinlahden 
kylätalossa ke 12.4. klo 19. uwe Mäkinen.

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

kaLLaVeDen kirkkO 
rauhalahdentie 21
Auttajan varjo -koulutustilaisuus ru-
koustyössä oleville vapaaehtoisille la 
1.4. klo 10. Anni Tanninen. Kouluttajana 
psykoterapeutti Jaakko Neulaniemi.
■ Koko kansan kirkkopyhän messu su 
2.4. klo 10. Juha Määttä, Anni Tanninen, 
Anna-Mari Linna. Aamupuuro klo 9, 
Messu klo 10. Messun jälkeen toimintaa 
lapsille ja aikuisille. Lounas noin klo 11.30. 
Laura Kesti, Leena Ollikainen, Marita Jaa-
tinen, Varpu Jääskeläinen ja Minna Ko-
mulainen sekä Vehmasmäen, Kurkimäen 
ja Petosen iltapäiväkerho.
■ Lasten ja perheiden pääsiäisharta-
us ke 5.4. klo 9.30. Juha Määttä, Anna-
Mari Linna.
Nuorten ja nuorten aikuisten peli-ilta 
to 6.4. klo 16.30 Kirkon pallosalissa. Pet-
teri Hämäläinen. Seuraavan kerran 20.4. 
Lisätietoja Petteri Hämäläinen 040 4848 
364 tai petteri.hamalainen@evl.fi.
■ Messu ja Rauhanyhdistyksen nuor-
ten kirkkopyhä su 9.4. klo 10. Matti Pen-
tikäinen, Anna-Mari Linna.
■ Runomatinea 100-vuotias Suomi si-
nua minä rakastan su 9.4. klo 13. An-
na-Mari Linna. Esiintyjinä Seija ja Las-
se Lahtinen.
Perheitten raamattupiiri su 9.4. klo 
16.30 kirkon alakerrassa, Seuraavan ker-
ran 23.4.
Ahtikirkko ma 10.4. klo 18. Matti Penti-
käinen, Richard Nicholls, Dolce.
Varttuneen väen ahtikirkko ke 12.4. klo 
12. Sirpa Nummenheimo, Anni Tanninen, 
Anna-Mari Linna. Seniorikuoro. Kirkko-
kahvit.
■ Kiirastorstain messu to 13.4. klo 19. 
Sanna Alanen, Sirpa Nummenheimo, 
Richard Nicholls, Lauluyhtye
■ Pitkäperjantain sanajumalanpal-
velus pe 14.4. klo 10. Juha Määttä, Anni 
Tanninen, Anna-Mari Linna, Seniori-
kuoro.
■ Pääsiäisyön messu la 15.4. klo 23. Pet-
teri Hämäläinen, Anni Tanninen, Anna-
Mari Linna, Kirkkokuoro. Iltapala
■ Pääsiäispäivän messu su 16.4. klo 

10. Juha Määttä, Sirpa Nummenheimo, 
Richard Nicholls.
■ Perhemessu ma 17.4. klo 16. Juha 
Määttä, Mari Vuola-Tanila. Lapsikuoro ja 
nuoria soittajia.
■ Kansanlähetyksen lähetyspyhän 
messu su 23.4. klo 10. Juha Määttä, Anni 
Tanninen, Mari Vuola-Tanila. Saarnaa ro-
vasti, missiologian tohtori Seppo Väisä-
nen. Nuorten lauluryhmä. Kirkkokahvit. 
Messun jälkeen raamattuluento Raadol-
liset ihmiset Kristuksen todistajina. 

PetOSen SeurakuntataLO 
Pyörönkaari 21
Petosen messu su 2.4. klo 17. Sanna 
Alanen, Anna-Mari Linna.
Varikko-ilta su 2.4. klo 17. 
Rakentava riita, Mark-
ku Virta.
Aikuisten takka-ilta ke 
5.4. klo 18 seurakunta-
talon takkahuoneessa.
Lasten ja perheiden 
pääsiäishartaudet to 
6.4. klo 9.30. Sanna Ala-
nen, Mari Vuola-Tanila.
Nuorten ahtikirkko ti 11.4. 
klo 17. Petteri Hämäläinen, 
Richard Nicholls.
Kutsu yhteyteen -messu su 23.4. klo 17. 
Anni Tanninen.

kaLLaVeDen Seutu – Muut
Rytkyn kylän lähetyspiiri to 30.3. klo 13 
Anni ja Onni Krögerillä, Siltapuro 2. Sirpa 
Nummenheimo.
Miesten sauna- ja sananilta pe 31.3. klo 
17.30 Poukaman leirikeskuksessa. Yhden-
vertaisuus, Leif Hagert.
Haminalahden työseurat ti 4.4. klo 
18.30 Hannele ja Matti Jalkasella Hiekka-
lassa, Karttulantie 495. Veli Mäntynen.
Miesten raamattupiiri to 6.4. klo 18.30 
Jynkänvuoren kerhohuoneella, Isännän-
tie 22. Seuraavan kerran 20.4.
Lasten ja perheiden pääsiäishartaus 
pe 7.4. klo 10 Jynkänvuoren kerhohuo-
neella, Isännäntie 22.
Hyvän hoidon päivä ke 19.4. klo 10 Ryt-
kyn leirikeskuksessa omaishoitajille, hoi-
dettaville ja kuljetuspalvelun piireissä 
oleville. Ilmoittautumiset diakoniatoi-
mistoon 040 4848 332 ma klo10–11. Voit 
jättää myös viestin vastaajaan.
Olotilatorstai to 27.4. klo 11.30 Niemis-
järven kylätalossa, Niemisjärventie 763.
Varttuneen väen retkipäivä/ Kallave-
den srk ti 30.5. klo 10. Kallaveden seura-
kunnan Varttuneen väen retkipäivä Ryt-
kyn leirikeskuksessa klo 10.30–14.30. Oh-
jelmaa, ruokailu ja kahvit. Ilmoittautu-
miset 24.5. mennessä Kallaveden kirkon 
diakoniatoimistoon ma klo 10–11 040 
4848 332 tai sähköisesti www.kuopion-
seurakunnat.fi/kallavesi-diakonia. Osal-
listujat järjestävät itse kuljetuksensa, tar-
vittaessa järjestetään maksullinen kimp-
pakuljetus. Osallistumismaksu 5 €.

VeHMaSMÄen kaPPeLi 
Sotkanniemi 15
Esikoislestadiolaiset seurat su 9.4. klo 
16. Seuraavan kerran 23.4. Järj. Esikoisle-
stadiolaiset ry.

Lasten ja perheiden pääsiäishartaus ti 
11.4. klo 10.
■ Messu su 16.4. klo 13. Anni Tanninen, 
Mari Vuola-Tanila. Päivi Welling, laulu.

HirViLaHDen kaPPeLi 
Länsirannantie 2410
■ Pääsiäispäivän messu su 16.4. klo 13. 
Matti Pentikäinen, Anna-Mari Linna.

karttuLan kirkkO 
Kirkkotie 23
Messu su 2.4. klo 10. Veli Mäntynen, 
Anne Keränen.
■ Sävelhartaus, ortodoksinen Nikola-

os-kuoro su 2.4. klo 15. Ortodoksinen 
Nikolaos-kuoro, johtaa Oili Mä-

kirinta. Vapaa pääsy. Kolehti.
■ Palmusunnuntain 

messu ja herättäjän 
kirkkopyhä su 9.4. klo 
10. Johanna Porkola, 
Richard Nicholls. Saar-
na Jaro Julkunen. Mes-

sun jälkeen seurakunta-
kodilla tarjolla peruna-

puuroa, siioninvirsiseurat 
ja kirkkokahvit.

■ Kiirastorstain messu to 
13.4. klo 18. Johanna Porkola, Anne 

Keränen, Kyllikki Karjalainen, laulu.
■ Pitkäperjantain jumalanpalvelus pe 
14.4. klo 10. Johanna Porkola, Anne Kerä-
nen, Kirkkokuoro.
■ Pääsiäismessu su 16.4. klo 10. Sanna 
Alanen, Anne Keränen, Kirkkokuoro.
■ Pääsiäisen Sanajumalanpalvelus ma 
17.4. klo 10. Petteri Hämäläinen, Johanna 
Porkola, Richard Nicholls. Jumalanpal-
veluksen jälkeen Ekumeeninen Pääsiäis-
vaellus vanhaa reittiä .n 14 km Savikos-
ken, ortodoksi hautausmaan ja Sourun 
ruukin, Ortodoksiseurakunnan tsasou-
nan kautta Eevantalolle, jossa mahdol-
lisuus saunomiseen ja keittoruokailuun 
(10 €) vaelluksen päätteeksi. Kuljetus 
tarvittaessa takaisin Karttulan kirkolle. 
Vaellukselle on mahdollista lähteä myös 
osaksi matkaa, pikkubussi hakee pysäh-
dyspaikoilta. Eväät ja vesi ovat myös tar-
peen ottaa omaan reppuun. Lisätieto-
ja: Sisko Laitinen 040 4848 324 sekä Eeva 
Partanen 050 520 4848.
Rippikoulujen perhekirkko su 23.4. klo 
10. Johanna Porkola, Anne Keränen, Riik-
ka Kukkonen, Gospeliako-lauluryhmä. 
Messun jälkeen Karttulan alueen rippi-
koulujen vanhempaintilaisuus seurakun-
takodilla.

karttuLan SeurakuntakOti 
Kissakuusentie 14
Ahtikirkko ke 12.4. klo 14. Johanna Por-
kola, Anne Keränen.

karttuLan Seutu – Muut
Hannu Jauhiaisen muistoseurat su 
2.4. klo 14 Virtalassa, Suonenjoentie 270. 
Anne Keränen. Esko Konttinen, ym.
Laulu- ja hartaushetki Ainolassa ti 4.4. 
klo 13. Anne Keränen, Tuula Makkonen.
Miesten lenkkipiiri ti 4.4. klo 17.15 Ryt-
kyn leirikeskuksessa.
Lauluhetki Asukastuvalla to 6.4. klo 13. 
Anne Keränen.
Ehtoollishartaus Jaakkolassa to 13.4. 

klo 13.30. Johanna Porkola, Anne Kerä-
nen.
Pääsiäisen ehtoollishartaus Karttulan 
sairaalan vuodeosastolla su 16.4. klo 13. 
Sanna Alanen, Anne Keränen.
■ Kids Action Night pe 21.4. klo 18 Pih-
kainmäen koululla.1.–6.-luokkalaisille 
(nuoremmat huoltajan kanssa). Luvas-
sa jättinyyttärit (tuo naposteltavaa), mu-
siikkia ja paljon erilaisia toimintapisteitä. 
Yhteistyössä Kuopion kaupungin nuori-
sopalvelujen kanssa.

MaaninGan kirkkO 
Maaningantie 33
Messu su 2.4. klo 10. Sirpa Nummenhei-
mo, Talvikki Attila-Pekonen.
Hiljaisuuden päivä la 8.4. klo 14. Lisätie-
dot ja ilmoittautumiset: hanna.rasa@evl.
fi tai 040 4848 372 ke 5.4. mennessä.
Messu su 9.4. klo 10. Raija Jokela, Mari 
Vuola-Tanila.
Ahtikirkko ma 10.4. klo 15. Matti Penti-
käinen, Talvikki Attila-Pekonen.
■ Lasten pääsiäishartaus ti 11.4. klo 10. 
Petteri Hämäläinen, Talvikki Attila-Pe-
konen. Heli Kyhyräinen ja Hanna-Mai-
ja Mehtonen.
Varttuneen väen ahtikirkko ti 11.4. klo 
12. Petteri Hämäläinen, Talvikki Attila-Pe-
konen, Hanna Rasa.
■ Barokin säveliä & Lutherin teks-
tejä ke 12.4. klo 18. Talvikki Attila-
Pekonen,sopraano; Lavrenchukin muu-
sikkoperhe: jouset, trumpetti, piano, har-
monikka. Vapaa pääsy, ohjelma 10 €.
■ Kiirastorstain messu to 13.4. klo 18. 
Raija Jokela, Talvikki Attila-Pekonen, 
Nuorten MusaPaja
■ Pitkäperjantain sanajumalanpalve-
lus pe 14.4. klo 10. Raija Jokela, Talvikki 
Attila-Pekonen, Kirkkokuoro.
■ Pääsiäisyön messu la 15.4. klo 23.30. 
Matti Pentikäinen, Talvikki Attila-Peko-
nen, Gospeliako.
■ Pääsiäispäivän messu su 16.4. klo 10. 
Veli Mäntynen, Talvikki Attila-Pekonen, 
Kirkkokuoro.
Messu su 23.4. klo 10. Sanna Alanen, Tal-
vikki Attila-Pekonen.

MaaninkataLO 
Maaningantie 32
■ Vanhempien TietoTaito-tapahtu-
ma ke 29.3. klo 9.30. Vinkkejä ja neuvo-
ja arkiaskareisiin, käsitöihin ja toisten tu-
kemiseen. Tuo oma osaamisesi tai mum-
mon vanha pullaresepti, tarkoitus on ja-
kaa osaamista ja vinkkejä.
Kirkonkylän srk-piiri ti 4.4. klo 13. Seu-
raavan kerran 25.4.
Hetkinen Raamatun äärellä ke 5.4. klo 
16 Vorloksossa.
Perheiden pääsiäisaskarteluilta ke 5.4. 
klo 17. Raija Jokela, Talvikki Attila-Pe-
konen, Heli Kyhyräinen ja Hanna-Mai-
ja Mehtonen.
Arkinen ateria ja pääsiäismyyjäiset lä-
hetystyön hyväksi ti 11.4. klo 11. Aterian 
hinta: aikuiset 5 €, lapset 4 v. 3 € ja lapset 
alle 4 v. ilmaiseksi.
Luentosarja kymmenen käskyä ma 
24.4. klo 18.30 seurakuntasalissa. Käskyt 
9–10, Mikä on sinun, onko se myös mi-
nun, Jouko Kauhanen

Pääsiäisyön  

messu  

Kallaveden  

kirkossa 15.4. 

klo 23

Rauno 
Tikkanen
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taPaHtuu

Rakennuspalikoita 
vanhemmille
Vanhemmuuden palikat -illat alkavat 
Siilinjärvellä. Ensimmäisen illan 2.4. aiheena 
sitoutuminen, 23.4. tunteet, 7.5. sanat ja 
teot ja kevään lopuksi 21.5. luottamus ja 
anteeksianto. Illat järjestetään Siilinjärven 
seurakuntatalon päätysalissa klo 16–18.

Ilta rakentuu lyhyestä videosta ja 
yhteisestä keskustelusta. Illat ovat 
maksuttomia ja kaikille avoimia. Illassa 
on järjestetty lastenhoito, johon on 
ilmoittauduttava etukäteen:  
p. 0447284646.

Piirakkamyyjäiset Yhteisvastuun hy-
väksi ti 25.4. klo 12.

MaaninGan Seutu – Muut
Ystävät Kotikulmassa ma 3.4. klo 10.
Ystävät Viljamissa ma 3.4. klo 13.30. Ol-
lintie 15.
Olkkari Päivilässä ma 3.4. klo 17.
Siioninvirsiseurat ma 3.4. klo 18 Tikka-
silla, Keskusraitti 19. Simo Korkalainen
Crux Cafe -nuortenilta to 13.4. klo 18, 
Satamatie 5.
Messu Viljamissa ma 17.4. klo 13.30, Ol-
lintie15. Sirpa Nummenheimo, Richard 
Nicholls.
Ystävänkammari Viljamissa ma 24.4. 
klo 13.30.
Kirkkoretki Outokumpuun ja Joen-
suuhun su 7.5. klo 8. Joensuussa tutustu-
minen ort. kirkkoon, Carelicum ja taide-
museo. Paluu n. klo 16. Matkan hinta 40 
€. Ilm. viimeistään 24.4. Margit Ruotsalai-
selle 040 4848 346.

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

PYHÄn JOHannekSen kirkkO 
kellolahdentie 8
040 4848 386
■ Hyvän mielen arkinen ateria to 30.3. 
klo 11. Ateria klo 11. Klo 12–13 Sana-leh-
den päätoimittaja Heli Karhumäki. Dia-
konian kevätretkelle 17.5. ilmoittautumi-
nen. Sami Mitsman, Anne-Mari Merta-
nen. Linja-autokuljetus: Klo 10.25 Kello-
niemen Sale, 10.27 Itkonniemi (Malmin-
katu 13 pysäkki), 10.30 Sotilaspojanka-
dun pysäkki, 10.30 Tellervonkadun py-
säkki, 10.30 Lönnrotinkadun pysäkki 
(Lönnrotinkatu 11 kohdalla), 10.35 Pohjo-
lankadun pysäkki (Pohjolankatu 28 koh-
dalla), Killisenkatu, Pohjolankatu, Lönn-
rotinkatu, 10.40 Saariaitan pysäkki, 10.45 
Pyhän Johanneksen kirkko. Paluu klo 
13.30. Päivän hinta 5 €.
■ Elämää etsimässä -kerho to 30.3. 
klo 14.30. Heikki Hyvärinen. Sana-leh-
den päätoimittaja Heli Karhu-
mäki.
Messu su 2.4. klo 10. Oona 
Huttunen, Heikki Hyvä-
rinen, Heikki Mononen. 
Viittomakielinen tulk-
kaus.
Siioinvirsiseurat su 
2.4. klo 18. Heikki Hyvä-
rinen. Jouko Ikola.
Rauhanyhdistyksen 
nuorten iltamessu la 8.4. 
klo 18. Sanna Mertanen, Au-
likki Mäkinen. Teuvo Mononen, 
Heikki Myllyniemi.
■ Palmusunnuntain kummin kaa 
-perhemessu su 9.4. klo 10. Sanna Mer-
tanen, Aulikki Mäkinen, Johanna Isokan-
gas. Pyydä kummi mukaan ja tule kirk-
koon kummin kaa. Lapsikuoro. Maksu-
ton lounas, Kuopion sirkuksen ohjaamaa 

sirkustelua kaiken ikäisille ja lähetystyön 
myyjäiset.
Hiljaisen viikon maanantain medita-
tiivinen iltahartaus ma 10.4. klo 18.
Viittomakielinen messu ti 11.4. klo 
17.30. Seppo Laukkanen, Anna-Sofia Olk-
kola. Kirkkokahvit.
■ Lasten pääsiäiskuvaelma ke 12.4. 
klo 10. Oona Huttunen, Heikki Hyvä-
rinen, Sanna Mertanen, Johanna Iso-
kangas.
Hyvän mielen arkinen ateria ja hiljai-
sen viikon messu ke 12.4. klo 11. Oona 
Huttunen, Heikki Hyvärinen, Aulikki 
Mäkinen, Heikki Mononen. Päiväkuoro. 
Messu klo 11, lounas ja kahvit klo 12–13. 
Linja-autokuljetus: Klo 10.25 Kellonie-
men Sale, 10.27 Itkonniemi (Malminka-
tu 13 pysäkki), 10.30 Sotilaspojankadun 
pysäkki, 10.30 Tellervonkadun pysäkki, 
10.30 Lönnrotinkadun pysäkki 
(Lönnrotinkatu 11 kohdalla), 
10.35 Pohjolankadun py-
säkki (Pohjolankatu 28 
kohdalla), Killisenkatu, 
Pohjolankatu, Lönnro-
tinkatu, 10.40 Saariai-
tan pysäkki, 10.45 Py-
hän Johanneksen kirk-
ko. Paluu klo 13.30. Päi-
vän hinta 5 €.
■ Musiikillinen iltaharta-
us ke 12.4. klo 18.
■ Kiirastorstain ehtoolliskirk-
ko to 13.4. klo 18. Heikki Hyvärinen, San-
na Mertanen, Heikki Mononen. Altta-
ri riisutaan ja puetaan mustaan messun 
päätteeksi. Vain Kristus-kynttilä jää pa-
lamaan.
■ Pitkäperjantain sanajumalanpalve-
lus pe 14.4. klo 10. Heikki Hyvärinen, Au-
likki Mäkinen, Johanna Isokangas, kirk-
kokuoro. urut vaikenevat. Kristus-kynt-
tilä sammuu.
■ Musiikkia Jeesuksen kuolinhetkenä 
pe 14.4. klo 15. Heikki Mononen.
■ Pääsiäispäivän messu su 16.4. klo 10. 
Oona Huttunen, Aulikki Mäkinen, Jo-
hanna Isokangas, Kirkkokuoro. Kristus 
nousi kuolleista. Totisesti nousi!
Elämänmakuinen iltakirkko ma 17.4. 
klo 18. Oona Huttunen, Heikki Mono-
nen.
Miesten piiri ke 19.4. klo 18. Sami Mits-
man.

Messu su 23.4. klo 10. Oona Hut-
tunen, Heikki Mononen. Tar-

ja Säynevirta. Lähetyslou-
nas ja -tilaisuus.
■ Sateenkaarimes-
su su 23.4. klo 18. Oona 
Huttunen, Sanna Mer-
tanen, Aulikki Mäki-
nen, Heikki Mononen.

Muut
Kirkkohetki Melankatu 

10 toimintakeskuksella su 
2.4. klo 13. Oona Huttunen, Heik-

ki Mononen.
Messu Mäntylän palvelutalolla to 13.4. 
klo 13.30. Oona Huttunen, Johanna Iso-
kangas. Sami Mitsman.
Messu Melankatu 10 osasto Ilmatta-
rella to 13.4. klo 15. Oona Huttunen, Jo-
hanna Isokangas. Sami Mitsman.

PuiJO

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

PuiJOn kirkkO 
taivaanpankontie 3
040 4848 419
Paastonajan rukoushetki ja hiljainen 
kävely ke 29.3. klo 18. Mari Voutilainen.
■ Uskon päivän ilta to 30.3. klo 18.30. 
Kari Kuula, Anna Antikainen. Rovasti, 
toiminnanjohtaja ulla Saunaluoma Kan-

san Raamattuseurasta. Lauluryh-
mä Verso.

■ Messu su 2.4. klo 10. Jaa-
na Marjanen, Mari Vou-

tilainen, Joona Saras-
te. Lauluryhmä Verso. 
Opiskelijat tulkkaavat 
messun viittomakie-
lelle. Lapsille pyhäkou-

lu. Verson 10-vuotisjuh-
lakahvit.

Kutsu yhteyteen -messu 
su 2.4. klo 17. Jaana Marjanen. 

Opetus Olli Seppänen.
Paastonajan rukoushetki ja kävely ke 
5.4. klo 18. Piio Lappalainen.
■ Palmusunnuntain perhemessu su 
9.4. klo 10. Kari Kuula, Jaana Marjanen, 
Mari Voutilainen, Anna Antikainen. Ni-
mikkolähetti, pastori Tarja Säynevirta 
saarnaa. Gospelkuoro Vimma, Jaana Tu-
runen. Lounas, vapaaehtoinen maksu 
Yhteisvastuukeräykseen. Kaikenikäisten 
kekkerit kirkonmäellä. Tarja Säynevir-
ta kertoo Suomen Lähetysseuran työstä 
Thaimaan ev.lut. kirkossa. Virpomisvit-
sojen askartelua.
Lasten pääsiäishartaus ke 12.4. klo 9.15. 
Mari Voutilainen, Joona Saraste.
■ Jukka Kankainen: Luukas-pas-
sio, Puijon kamarikuoro ke 12.4. klo 19. 
Anna Antikainen, Petrus Marjanen, Joo-
na Saraste. Solistit Joona Saraste ja Pet-
rus Marjanen. Ohjelma 10 €.
■ Kiirastorstain messu to 13.4. klo 19. 
Kari Kuula, Mari Voutilainen, Teemu 
Voutilainen, Petrus Marjanen. Puijon 
Kirkkokuoro.
■ Pitkäperjantain jumalanpalvelus pe 
14.4. klo 10. Jaana Marjanen, Teemu Vou-
tilainen, Anna Antikainen. Lauluyhtye 
Vox Nova, Heikki Halme.
■ Jeesuksen kuolinhetken rukous ja 
kärsimysvirsiä pe 14.4. klo 15. Jaana Mar-
janen, Anna Antikainen.
■ 1. pääsiäispäivän messu su 16.4. klo 
10. Kari Kuula, Mari Voutilainen, Anna 
Antikainen.
2. pääsiäispäivän messu ja lapsen kas-
te ma 17.4. klo 10. Kari Kuula, Jaana Mar-
janen, Petrus Marjanen.
Messu su 23.4. klo 10. Mari Voutilai-
nen, Teemu Voutilainen, Anna Antikai-
nen. Markku Virta saarnaa. Lapsille py-
häkoulu.

PuiJOn SeurakuntakeSkuS 
Taivaanpankontie 3
Hymyilevä Matteus to 30.3. klo 18. Meil-
tä unohtui, Matt. 16. Keskustelusarja 
Matteuksen evankeliumista. Jukka Or-
dén.
■ Mitä ajatella Jeesuksen ristinkuole-
masta -luento ma 10.4. klo 18.30. Kari 
Kuula.

Muut
Hartaus ja virsituokio Puijonlaakson 
toimintakeskuksessa to 30.3. klo 10.45. 
Teemu Voutilainen, Esa Sihvonen.
■ Taizé-laulujen toiveilta Poukamas-
sa ti 11.4. klo 18. Lisätietoja Heli Nuutinen 
040 748 9530.
■ Pääsiäispäivän lounas ja uuden lau-
lun messu Poukamassa su 16.4. klo 12. 
Teemu Voutilainen, Joona Saraste. Lou-
naasta vapaaehtoinen maksu Yhteisvas-
tuukeräykseen. Messu klo 13. Poukaman-
tie 105.
Siioninvirsien veisuut Poukamassa ma 
17.4. klo 18. Kari Kuula.
Takkailta Poukamassa ke 19.4. klo 19. 
Pelko ja rauha. Lisätietoja Heli Nuutinen 
040 748 9530.

DiakOniakeSkuS

Vuorikatu 21, kuopio
Diakoniatyöntekijöiden vastaanotot 
ilman ajanvarausta maanantaisin ja 
keskiviikkoisin klo 10–12.
Diakoniakeskuksen aulatilassa on 
maanantaisin, keskiviikkoisin ja perjan-
taisin klo 10–12 luettavissa lehtiä ja asiak-
kaiden on mahdollista varata aikoja eri 
viranomaisille asiakastietokoneen kaut-
ta. Aulatilassa on avoin WiFi-verkko vie-
railijoita varten.
Katulähetyspiiri kaikille avoin ma 10.4. 
klo 15.

Muut
Kierrätysmyymälä avoinna maanantai-
sin, keskiviikkoisin ja perjantaisin klo 11–
13 Keskusseurakuntatalolla, Suokatu 22, 
B-rapun pohjakerroksessa.
Kierrätysmyymälä suljettu ke 12.4.
Kuurojen lähetyspiiri to 30.3. klo 16.30 
Keskusseurakuntatalolla, Suokatu 22, 
kerhohuone Samulissa.

PerHeaSiain
neuVOtteLukeSkuS

asemakatu 7, kuopio
Luottamuksellista keskusteluapua pa-
risuhteen kysymyksissä. Yhteydenotot 
ma–pe klo 9–11 040 4848 480 tai sähkö-
postitse perheneuvonta.kuopio@evl.fi. 
Löydät meidät myös Facebookista: www.
facebook.com/PNKkuopio

YHteinen nuOriSO 
Ja OPPiLaitOStYö

VanHa PaPPiLa 
kuninkaankatu 12
Pappilan perjantai pe 31.3. klo 20.
■ Hiljaisuuden talo-illat ma 3.4. klo 18. 
Anna Väätäinen.
Meidän Ilta ti 4.4. klo 14.
Pappilan perjantai pe 7.4. klo 20.
Meidän Ilta ti 11.4. klo 14.
Meidän Ilta ti 18.4. klo 14.
Pappilan perjantai pe 21.4. klo 20.
Meidän Ilta ti 25.4. klo 14.

kuOPiOn tuOMiOkirkkO 
Vuorikatu 12
Perjantaimessu pe 31.3. klo 19.
Perjantaimessu pe 21.4. klo 19.

SiiLinJÄrVi

Kirkkoherranvirasto ja taloustoimis-
to avoinna arkisin klo 9–11 ja 12–14 p. 017 
288 4600 (khranvirasto), 017 288 4620 
(talouststo). Haarahongantie 4, 71800 
Siilinjärvi. Poikkeuksellinen aukiolo ke 
5.4. klo 12–14.
www.siilinjarvenseurakunta.fi, www.face-
book.com/siilinjarvenseurakunta, www.
vapaaehtoistyo.fi/siilinjarvi

SiiLinJÄrVen kirkkO 
Haarahongantie 2
Keskipäivän rukoushetki keskiviikkoi-
sin klo 12.
■ Urkutyöpajan päätöskonsertti pe 
31.3. klo 18.30. Musiikkiopiston pianon-
soiton opiskelijat urkujen ääressä. Suo-
malaista musiikkia. Suomi 100 -juhlavuo-
den tapahtuma.
Sanajumalanpalvelus su 2.4. klo 10. 
Matti Hoffrén, Satu Väätäinen, Vesa Ka-
java.
■ Palmusunnuntain perhemessu su 
9.4. klo 10. Sanna Marin, Leena Laurinka-
ri, Marjaana Kaisto, lapsikuoro ja kirkko-
muskarilaiset.
■ Viikkomessu ma 10.4. klo 12. Heikki 
Kastarinen, Vesa Kajava, Kirsi Launonen.
■ Hiljaisen viikon iltakonsertti ma 
10.4. klo 19. Mirja Juvonen, Airi Heiska-
nen, Marjaana Kaisto ja laulunopetta-
ja Kaarina Ollilan oppilaat Kuopion Si-
belius-Akatemiasta esittävät Pergolesin 
teoksen Stabat mater 1700-luvulta. Säes-
tää uruilla Vesa Kajava.
■ Hiljaisen viikon iltajumalanpalvelus 
ti 11.4. klo 19. Satu Väätäinen, Airi Heiska-
nen, Virsikuoro.
■ Perheiden pääsiäishartaus ke 12.4. 
klo 18. Leena Laurinkari, Vesa Kajava, lap-
sityöntekijät.
■ Kiirastorstain viikkomessu to 13.4. 
klo 10.30. Satu Väätäinen, Matti Hoffrén, 
Airi Heiskanen, Virsikuoro.
■ Kiirastorstain iltamessu to 13.4. klo 
19. Seppo Laitanen, Sanna Marin, Airi 

Kiirastorstain 

ehtoolliskirkko 

Pyhän Johanneksen 

kirkossa  

13.4. klo 18

Pitkäperjantain 

jumalanpalvelus 

Puijon kirkossa 

14.4. klo 10

ti Heininen, mentorinaan professori Veli-
Matti Puumala.

Jeesuksen roolin esittää baritoni Kristi-
an Lindroos, joka on viime vuoden Lappeen-
rannan laulukilpailun voittaja. Opetuslasten 
kuoro koostuu Taideyliopiston Sibelius-Aka-
temian Kuopion yksikön opiskelijoista. Heitä 
on valmentanut lehtori Heikki Liimola, jo-
ka myös johtaa esityksen. urkurina kuullaan 
musiikin tohtori Jan Lehtolaa.

Esityksen kertojana, Johanneksen roolissa 
nähdään produktion taiteellinen johtaja pro-
fessori Jorma Hynninen.

Lavastus ideoidaan Leonardo da Vincin 
Viimeinen ehtoollinen -maalauksen pohjalta.

Teoksen tuottaa Suomalaisen Kamarioop-
peran toiminnanjohtaja Risto Hirvonen.

Ensi-ilta ja maailman kantaesitys  
Kuopion tuomiokirkossa  
maanantaina 10.4. klo 19.  
Liput ovelta 15 € / 20 €, ennakkoon  
lippu.fi, alkaen 15,50 € / 22,50 €.

Villit pillit soivat
Villit pillit -varjokuvaesitys perjantaina 31.3. 
klo 11.30 ja 18 Vehmersalmen kirkossa. Esitys 
kertoo 1930-luvun elämästä Vehmersalmella. 
Pääosassa Vehmersalmen koulun 3. luokka, 
mukana seurakunnan vapaaehtoiset ja 
työntekijät. urut ja villit pillit soivat ympäri 
kirkkoa tarinan inspiroimana. Vapaa pääsy.

Ennen ensimmäistä esitystä Villit pillit 
-kulkue lähtee liikkeelle satamasta klo 9.45 ja 
kiertää läpi kylän koulun kautta kirkolle.
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Heiskanen. Yksinlaulua Erkki O. Väänä-
nen.
■ Pitkäperjantain sanajumalanpalve-
lus pe 14.4. klo 10. Leena Laurinkari, Mar-
jaana Kaisto, mieskuoro Lauluveikot.
Pääsiäisyön messu la 15.4. klo 23. Matti 
Hoffrén, Heikki Kastarinen, Airi Heiska-
nen, Gospelkuoro Lähde.
■ Pääsiäisaamun messu su 16.4. klo 10. 
Seppo Laitanen, Sanna Marin, Vesa 
Kajava, Sola Gratia -kuoro.
■ Sanajumalanpalvelus 
ma 17.4. klo 10. unto Nis-
kanen, Heikki Kastari-
nen, Airi Heiskanen.
Messu su 23.4. klo 10. 
Partiomessu. Satu Vää-
täinen, Leena Laurinka-
ri, Marjaana Kaisto.

SiiLinJÄrVen 
SeurakuntataLO
Haarahongantie 4
Kahvila Huili perjantaisin klo 9–12 ala-
kerran kerhotilassa.
Lähetyksen sydänäänet ke 29.3. klo 9 
Lähetyskellarilla.
Raamattupiiri to 30.3., 27.4. klo 18 Koko-
ushuoneessa.
■ Vanhemmuuden palikat -illat su 2.4. 
alk. klo 16–18 Päätysalissa. Vanhemmuu-
den teemoja yhdessä keskustellen: 2.4. si-
toutuminen, 23.4. tunteet, 7.5. sanat ja 

teot, 21.5. luottamus ja anteeksianto. Ilta-
pala. Lastenhoito (ennakkoilmoittautu-
minen 044 7284646).
Sanan ja yhteyden ilta ma 3.4. klo 18.30 
Pienessä salissa. Panu Rantakokko ja 
unto Niskanen.
Donkkis-ilta ke 5.4. klo 18 Päätysalissa.
■ Kirkonmäki kuhisee -tapahtuma 
su 9.4. klo 11–14. Ohjelmaa eri-ikäisille: 

mm. rukous- ja virsiruletti, lasten 
ja nuorten leffa, temppurata, 

leivonnaismyyntiä, kahvila, 
keittolounas, arpajaiset. 

Varaa ostosrahaa myyn-
tikojuille, muuten mak-
suton tapahtuma. Yh-
teisvastuu-tapahtuma.
Arjen ateria ti 25.4. 

Isossa salissa klo 11–12. 
Aikuiset 5 €, yli 2-v. lap-

set 2 €. Sponsoroi S-mar-
ket Siilinjärvi.

Seurat ti 25.4. klo 13 Pieni sali. 
Kristilliset eläkeläiset.

VuOreLan kirkkO
rissalantie 2
Kahvila Kupponen tiistaisin klo 13–16 
alakerrassa.
Perjantaikahvila pe 31.3. klo 18 alaker-
rassa.
Messu su 2.4. klo 13. unto Niskanen, 
Satu Väätäinen, Vesa Kajava.

Raamattu- ja rukouspiiri ti 4.4. klo 18.
Arjen Ateria to 6.4. klo 11–12. Aikuiset 5 
€, yli 2-v. lapset 2 €. Sponsoroi POP Vuo-
rela. Yhteisvastuu-tapahtuma.
■ Messu su 9.4. klo 13. Seppo Laitanen, 
Heikki Kastarinen, Airi Heiskanen, Auli 
Hokkanen
■ Perheiden pääsiäishartaus ke 12.4. 
klo 18. Sanna Marin, Marjaana Kaisto, 
lapsityöntekijät.
■ Kiirastorstain iltamessu to 13.4. klo 
19. Satu Väätäinen, Vesa Kajava, Sola 
Gratia -kuoro.
■ Pitkäperjantain sanajumalanpalve-
lus pe 14.4. klo 13. Leena Laurinkari, Mar-
jaana Kaisto.
■ Pääsiäisen messu su 16.4. klo 13. Sep-
po Laitanen, Sanna Marin, Marjaana 
Kaisto.
■ Hyvän olon kevätmarkkinat naisille 
to 20.4. klo 18. Mm. kosmetiikan ja nais-
ten vaatteiden jälleenmyyntiä, kevätkirp-
pis. Tule hauskoille ostoksille, tai varaa 
oma pöytäsi viim. 17.4. www.siilinjarven-
seurakunta.fi.
Rukoushetki Ilta-Hessu pe 21.4. klo 18.
Messu su 23.4. klo 13. Satu Väätäinen, 
Leena Laurinkari, Marjaana Kaisto.

Muut
■ Ehtoollishartaus ke 12.4. klo 14 Aku-
liinassa. Satu Väätäinen, Marjaana Kaisto.
Diakoniatyön retki to 11.5. Ruokonie-
meen Virkistyksen kanssa. Ilm. Virkistyk-
sen toimistoon 4.5. mennessä. Osallistu-
mismaksu 5 €.
Maahanmuuttaja ystävänä -leiripäivät 
Ruokoniemessä pe 12.5. äideille ja lapsille, 
la 13.5. isille ja lapsille. Ilmoittautuminen 
viim. 7.4. www.siilinjarvenseurakunta.fi

JÄrJeStöt

HerÄttÄJÄ-YHDiStYS
kuninkaankatu 22, kuopio
Toimipiste avoinna keskiviikkoisin klo 
10–13, virsihetki klo 11–12. Saata-
vana HY:n ja Aholansaaren 
tuotteita.
Seurat su 2.4. klo 18 Py-
hän Johanneksen kir-
kolla.
Kirkkopyhä su 9.4. 
klo 10 Nilsiässä, saarna 
Simo Juntunen. Messu 
ja seurat.
Veisuut ma 17.4. klo 18 
Poukamassa.
Seurat su 23.4. klo 18 keskus-
seurakuntatalon kerhohuone Sa-
mulissa.

kuOPiOn YMPÄriStön 
rauHanYHDiStYS
ahmatie 22, kuopio
Nuortenpäivät: Messu su 9.4. messu klo 
10 Kallaveden kirkossa.
Nuortenpäivät su 9.4. seurat klo 14 al-
kaen Ry:llä.
Seurat su 16.4. klo 15.30 ja 17 Ry:llä.
Seurat su23.4. klo 15.30 ja 17 Ry:llä.
Nilsiän Kirkkopyhä su 23.4. messu klo 
10 ja seurat klo 12 Nilsiän kirkossa.

POHJOiS-SaVOn 
eV.Lut. kanSanLÄHetYS
Sairaalakatu 11, kuopio
044 532 4523, p-savonkl@sekl.fi , www.
pskl.fi 
Lyhtymessu Neulamäen kirkossa su 9.4. 
klo 16 Neulamäen kirkossa, opetus Matti 
Malinen, musiikki Anssi Huusko.
Lyhty-ilta su 16.4. klo 16 lähetyskodilla, 
opetus Martti Ängeslevä.
Sanan ja yhteyden ilta ti 18.4. klo 18 seu-
rakuntakodilla, opetus Ilkka Sormunen.
DBN pe 21.4. klo 18–20 Petosen seura-
kuntatalolla.
Lähetyspyhä su 23.4. klo. 10 Kallaveden 
seurakunnassa. Rovasti Seppo Väisä-
nen saarnaa ja pitää lähetystilai-
suudessa raamattuluennon 
aiheesta Raadolliset ihmi-
set Kristuksen todistajina 
kotona ja kentällä.

SuOMen 
LuteriLainen 
eVankeLiuMi
YHDiStYS
Raamattu- ja lähetyspiiri to. 
30.3. klo 19 Keskusseurakuntata-
lolla Aaronissa.
Lähetysmyyjäiset pe. 7.4. klo 10.30 Kes-
kusseurakuntatalolla.
Sanajumalanpalvelus to. 20.4. klo 18 
Kansanlähetyksen Lähetyskodilla, Sai-
raalakatu 11.
Raamattu- ja lähetyspiiri to. 27.4. klo 
19 Keskusseurakuntatalolla Aaronissa, jo 
klo 18. Osaston toiminnan suunnittelua.
SLEY:n Itä-Suomen piirin työntekijä 
on Olli Olenius, +358 40 192 4447, olli.
olenius@sley.fi 

nnkY
Suokatu 22 B, 4. krs, kuopio
Kahvihuone Wirvoitus su 9.4. klo 14 
kahviossa. Liikunnan vaikutus terveyteen 
-luento Marja Randelin.

Käsityöiltapäivä la 22.4. klo 13 B-
porras, 4. krs.

Kirjallisuuskahvila su 23.4. 
klo 14 kahviossa. Hanne-

le Karppinen esittelee 
Heli Hottinen-Puukon 
Suomen kevät päivästä 
päivään. Tuo oma lem-
pirunosi mukaan!

Kuoro maanantaisin klo 
13 Samulissa.

Kevätjuhlamme on su 
21.5. klo 14.

aHOLanSaari
Aholansaari kelirikkotauolla 1.4.–14.5. 
Toimisto palvelee tänäkin aikana.
Talkooviikko 22.–26.5.
Aholansaaren ystäväpäivät 26.–28.5.
Aikuisten kertausripari 26.–28.5.
Tiedustelut 050 4641 000, www.aholan-
saari.fi  tai aholansaari@aholansaari.fi 

SuOMen raaMattuOPiStO
Rukous- ja raamattupiiri ma 3. ja 24.4. 
klo 16.30 Pelastusarmeijan kokoushuo-
neessa, Kauppakatu 55.

Sanasta suuntaa -raamattupiiri to 30.3., 
6.4., 13.4. ja 20.4. klo 18. Sammakkolam-
mentie 1 B, Merja-Riitta Jaakkonen.
Kotiseurat Raija Mielosella, Kirkkopuis-
tontie 3, as. 10, Maaninka, to 6.4. klo 18. Pu-
hujina Rauno Riekko ja Jouko Kauhanen.
Hyvän sanoman illat: Ti 18.4. klo 18.30 
Pitäkää yhteys, Fil., Siilinjärven srk-talon 
pienessä salissa, Jouko Kauhanen, mu-
siikkia Gospeliako-lauluryhmä. Ke 19.4. 
klo 18.30 Lähtekää minun mukaani!, 
Juankosken srk-talossa, kahvitus klo 18 
alkaen, Jouko Kauhanen ja Raimo Myy-
ryläinen. Su 23.4. klo 17 Profeetta Daniel 
Pelastusarmeijan salissa, Kauppakatu 55, 
luennoitsijana Matti Turunen. Ma 24.4. 

klo 18.30 Käskyt  ja  Maanin-
katalossa Maaningalla, Jouko 

Kauhanen ja Rauno Riekko.

kuOPiOn 
kriStiLLiSet 
eLÄkeLÄiSet
Yhdistyksen 40-vuo-
tisjuhla ja Kristillisen 

Eläkeliiton Pohjois-
Savon piirin kevätjuh-

la ke 5.4. keskusseurakun-
tatalossa. Messu klo 11. Saar-

na piispa Matti Sihvonen, liturgi 
Jari Muta, kanttori Anu Pulkkinen. Juh-
la alkaa klo 13. Juhlapuhujana liiton toi-
minnanjohtaja Päivi Kyyrö. Ruokailu ja 
kahvi 14 €.
Laulutuokio ja kerho ti 25.4. klo 12.30 
keskusseurakuntatalon Samulissa. Evan-
kelista Juhani Happonen.
Laulun ja Sanan tilaisuus ti 4.4. klo 14 
Palvelukoti Lepolassa.
Retki liiton kevätkokoukseen ja juhlaan 
Imatralle 22.–23.4. Tiedot ja ilmoittautu-
miset Kirsti Siikarla 050 322 8515.

kanSan 
raaMattuSeura
Sanan kulma, tulliportinkatu 22, 
kuopio
www.kansanraamattuseura.fi /kuopio, 
krs-kuopio@sana.fi , 020 768 1660
Uskon päivän ilta to 30.3. klo 18 Puijon 
kirkko, Taivaanpankontie 3. Mihin minä 
uskon? Mihin sinä uskot? KRS:n toimin-
nanjohtaja, rovasti ulla Saunaluoma ja 
Puijon srk:n kappalainen, pastori Kari 
Kuula; lauluryhmä Verso. Tervetuloa ky-
selemään uskon ydintä ja rukoilemaan 
itsesi ja läheistesi, koko kansan ja oman 
kotikaupunkisi puolesta!
Ajassa-ytimessä-yhteydessä Sanan Kul-
ma pe 31.3. klo 18. ulla Saunaluoma tuo 
uusimmat terveiset KRS:n työnäystä ja 
innostaa meitä kaikkia löytämään omaa 
paikkaansa yhteisessä työssä. Musiikkia 
ja kahvitarjoilu.
Iloa ja yhteyttä elämään Sanan Kulma 
ti 4.4. klo 13 Ylösnousseen todistajana, 
Lea Tuiremo.
Evankeliumia arjessa L10T – tapa elää 
-opintopiiri Sanan Kulma ke 19.4. klo 18. 
Lähdetään liikkeelle; Toivo Halonen.
Sanan ilta Sanan Kulma pe 21.4. klo 18. 
Tulevaisuus ja toivo Johanneksen ilmes-
tyksessä osa 4 Olli Seppänen, ylistysryh-
mä Jaspe.
Afrikkalainen majatalo la 22.4. klo 17 
Lounasravintola Aika, Inkiläntie 7.

taPaHtuu

#samassapoydassa
Yhdessä syöminen pääsiäisenä, paaston 
päätyttyä, on vanha kristillinen perinne. 
Seurakunnissa järjestetään pääsiäisen 
aikaan tapahtumia, joissa kokoonnutaan 
syömään yhdessä. Se haastaa ajattelemaan, 
miten ruoan ja yhteyden saa jakautumaan 
maailmassa tasaisemmin ja riittämään 
kaikille. Tapahtumat näkyvät sosiaalisessa 
mediassa hashtagilla #samassapoydassa.

Kummin kaa -perhemessu 
palmusunnuntaina 9.4. klo 10 Männistön 
Pyhän Johanneksen kirkossa, Kellolahdentie 
8. Messun jälkeen on maksuton lounas ja 
Kuopion sirkuksen ohjaamaa toimintaa.

Hiljaisen viikon messu keskiviikkona 
12.4. klo 11 Männistön Pyhän Johanneksen 
kirkossa. Sen jälkeen Hyvän mielen arkinen 
ateria klo 12. Ruokailun hinta 5 €.

Pääsiäisyön messu ja iltapala lauantaina 
15.4. klo 23 Kallaveden kirkossa, 
Rauhalahdentie21.

Lounas ja uuden laulun messu 
pääsiäissunnuntaina 16.4. klo 12 Poukamassa, 
Poukamantie 105. Vapaaehtoinen maksu 
Yhteisvastuukeräykseen.

Brunssi pääsiäissunnuntaina 16.4. klo 
9.30–10.45 Alavan seurakuntasalissa. 
Juhlamessussa klo 11 saarnaa piispa Jari 
Jolkkonen. Kuljetukset messuun: Lehtoniemi 
klo 10.15, Neulamäki 10.30, Särkiniemi 10.40. 
Ilmoittautumiset kuljetuksiin 6.4. mennessä 
Piia Jääskeläinen 040 4848 326.

Löydä lisää 
tapahtumia � � I

Seuraava 

Kirkko ja koti 

ilmestyy 26.4.

Muista myös 

verkkolehti 

kirkkojakoti.fi 

Seurakunnat 29.3.–26.4.2017

kirkonkeskusteluapua.fi

Palveleva puhelin
0400 22 11 80 
Arkisin 18-01,
viikonloppuisin 18-03

Palveleva netti

Palveleva chat

Palveleva kirje
PL 210, 00131 Helsinki

Luottamuksella, sinua kuunnellen
KIRKON KESKUSTELUAPUA¤

Puhu, se auttaa.

Iltakonsertti

Siilinjärven 

kirkossa 10.4. 

klo 19
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taPaHtuu

Pääsiäisvaellukselle
Lähde pääsiäisen ilon kunniaksi ekumeenisel-
le pääsiäisvaellukselle 17.4. Karttulassa. Päi-
vä alkaa sanajumalanpalveluksella Karttulan 
kirkossa klo 10. Sen jälkeen vaelletaan van-
haa reittiä noin  14 km Savikosken, ortodok-
sihautausmaan, Sourun ruukin ja ortodoksi-
seurakunnan tsasounan kautta Eevantalolle, 
Keihäskoskentie 150. Perillä on mahdollisuus 
saunomiseen ja keittoruokailuun (10 €). Kul-
jetus tarvittaessa takaisin Karttulan kirkol-
le järjestyy.

Tiennäyttäjinä toimivat isä Harri Kuopi-
on ortodoksiseurakunnasta ja Petteri Hämä-
läinen Kallaveden seurakunnasta. Vaelluksel-
le on mahdollista lähteä myös osaksi matkaa; 
pikkubussi hakee pysähdyspaikoilta. Mukaan 
kannattaa ottaa omat eväät ja vesipullo.

Vaellusreitti on osin vaikeakulkuinen.
Lisätietoja: Sisko Laitinen 040 4848 324 sekä 
Eeva Partanen 050 520 4848.

Valmistaudu 
pääsiäiseen 
Kirkonmäellä
Kirkonmäki kuhisee -tapahtuma 9.4. Siilin-
järven seurakuntatalolla klo 11–14 per-
hemessun jälkeen. Virittäydytään 
pääsiäiseen yhdessä. Istuta oh-
raruoho. Pyöritä rukousrulet-
tia. Nauti leff asta. Askar-
tele pääsiäistä. Seikkaile 
temppuradalla. Ohjel-
maa eri-ikäisille. Tarjolla 
kuppila, keittoravin-
tola, basaari ja arpa-
jaiskoju, joita varten 
varaa mukaan tasku-
rahaa. Tapahtumassa 
voi osallistua Yhteis-
vastuukeräykseen. 

”Painaako reppu, 
kaipaatko keven-
nystä?” Tätä ky-
syy Sana-lehden 
päätoimitta-

ja Heli Karhumäki Hyvänmie-
len aterialla Männistön seurakun-
takeskuksessa puheenvuorossaan 
torstaina 30. maaliskuuta ja roh-
kaisee kuulijoita purkamaan hen-
kisistä repuistaan turhaa paino-
lastia.

Karhumäki kertoo kokemuk-
siaan siitä, miten jokainen voi 
keventää matkareppuaan elä-
män arkisen kompuroinnin kes-
kellä. Meistä jokaisen elämässä 
on kipeiden kokemusten ja luo-
pumisen surureuna, mutta vas-
tapainoksi meillä on lupa naut-
tia elämän kauneudesta, keveistä 
iloista ja huumorista.

”Kristitty on kutsuttu iloon su-
rujenkin keskellä. Armo on Juma-
lan rakkautta, joka poistaa meil-
tä turhan syyllisyyden ja häpeän 
kantamuksia. Tämä siunaus on 
tarkoitettu meistä jokaiselle.”

Karhumäki on myös Radio 
Dein murrepakinoitsija, jonka 
lämpimän humoristissa tari-
noissa on aina mukana evan-
keliumin valoisa juonne.

Heli Karhumäki on mu-
kana samana päivänä myös 
Elämää etsimässä -kerhos-
sa teemalla Kotiseudun vai-
heet ja murre henkisenä 
voimavarana. Lapualainen 
Karhumäki on käynyt lä-
pi oman sukunsa vaihei-
ta, josta löytyy iloa ja 
vapauttavaa uskoa Juma-
laan, mutta myös kipeää 
siirtolaisuutta, perheiden 
ongelmia ja linnassa istu-
neita lurjuksia. Karhumäki 
kannustaa ihmisiä käymään 
rohkeasti päin lapsuusmuis-
tojaan ja pohtimaan, miten ne 
vaikuttavat meissä ajattelu- ja toi-
mintamalleina.

”useimmilla on lapsuudestaan 
tallella kalliita, arvokkaita ja läm-

pimiä muistoja, jotka kantavat 
koettelemusten hetkinä”, Karhu-
mäki sanoo. ”Lähes kaikilla meillä 
on kasvuvuosien perintönä myös 
pelkoa, häpeää ja turvattomuu-
den hetkiä. Omien vanhempien 
käytöksen syyt voivat juontua pa-
rinkin sukupolven taakse sukujen 
salaisuuksiin tai tragedioihin, joita 
ei tunnistettu ja käyty läpi. Niiden 

rohkea läpikäyminen totuudessa 
ja rakkaudessa voi vapauttaa mei-
tä armollisuuteen itseämme ja 
toisia kohtaan. Perimmäisen tur-
van meille voi antaa evankeliumi, 
sanoma Jeesuksesta.”

Männistön Pyhän Johanneksen 
kirkolla torstaina 30.3. Hyvänmie-
len arkinen ateria klo 11 ja Elämää 
etsimässä -kerho klo 14.30. 

Kevennä 
muistojen reppua

”Kristitty 
on kutsuttu 
iloon 
surujenkin 
keskellä

Paastonajan päivärukous Tuomiokirkossa 
arkisin klo 12 perjantaihin 7.4. saakka.

Palmusunnuntain perhemessu Puijon kir-
kossa su 9.4. klo 10. Nimikkolähetti, pastori 
Tarja Säynevirta saarnaa. Gospelkuoro Vim-
ma, Jaana Turunen. Lounas, vapaaehtoinen 
maksu Yhteisvastuukeräykseen. Kaikenikäis-

ten kekkerit kirkonmäellä. Tarja Säynevirta 
kertoo Suomen Lähetysseuran työstä Th ai-

maan ev.lut. kirkossa. Virpomisvit-
sojen askartelua.

Mitä ajatella Jeesuksen ristin-
kuolemasta -luento Puijon seu-

rakuntakeskuksessa ma 10.4. 
klo 18.30. Jeesuksen ris-
tinkuolema on yksi kum-
mallisimpia opinkoh-

tia. Mihin kaikkivaltias 
tarvitsi sellaista? Ka-
ri Kuula esittelee lu-

ennollaan erilaisia vastauksia teologianhisto-
rian varrelta.

Torinon käärinliina sanoin ja kuvin Muu-
ruveden seurakuntatalossa ma 10.4. klo 19 ja 
Riistaveden seurakuntatalossa ti 11.4. klo 14. 
Martti Turunen näyttää kuvia ja kertoo kää-
rinliinasta.

Pääsiäisyön messu Tuomiokirkossa la 15.4. 
klo 23. Piispa Jari Jolkkonen saarnaa. Kuopi-
on Nuorisokuoro, jota johtaa Jussi Mattila. 
Pääsiäisyön messu näkyy myös verkossa Vir-
tuaalikirkossa www.virtuaalikirkko.fi  

International Easter Service Tuomiokirkos-
sa ma 17.4. klo 14. 2. pääsiäispäivän ekumeeni-
nen kaksikielinen (englanti, suomi) messu. 
Mukana Revd. Tuomas Mäkipää, Anglican 
Church in Finland.

Palmusunnuntai
Palmusunnuntai aloittaa hiljaisen viikon, jol-
loin muistellaan Jeesuksen kärsimyksiä ja elämän 
viimeisiä vaiheita. Palmusunnuntai muistuttaa 
myös Jeesuksen saapumisesta Jerusalemiin. Jee-
sus ratsasti aasilla Jerusalemiin ja kansa heitti hä-
nen eteensä tielle palmunlehviä. Väkijoukko juhli 
häntä huutaen Hoosianna eli Oi, auta.

Kiirastorstai
Kiirastorstai muodostaa pääsiäisjakson 
käännekohdan. Tuhkakeskiviikkona 
alkanut katumusaika päättyy kiiras-
torstain ehtoollisjumalanpalvelukseen. 
Raamatullisena pääaiheena on 
ehtoollisen asettaminen. Lisäksi 
kiirastorstaina on vanhastaan 
muisteltu Jeesusta, joka pesee 
opetuslasten jalat.

Pääsiäisyö
Pääsiäisyön jumalanpalveluksen 
aiheina ovat Vanhan testamentin 
pääsiäiskertomukset, kasteen 
muistaminen ja tapahtumat 
pääsiäisaamuna puutarhahaudalla. 
Jeesuksen hauta on tyhjä. Jumala 
on herättänyt Jeesuksen kuolleista 
ja murtanut näin haudan ja 
kuoleman kahleet. Me 
muistamme myös, että
kasteessa olemme kuolleet
ja nousseet ylös yhdessä 
Kristuksen kanssa. 

Pääsiäistä vietetään 
kevätpäiväntasausta seuraavan
täydenkuun jälkeisenä 
sunnuntaina.

Pääsiäiskirkkoja ja 
-tapahtumia on jokaisessa 
seurakunnassa, löydä 
sinulle sopivimmat 
liitteen sivulta 2 
alkaen tai verkosta 
www.kuopion-
seurakunnat.fi  ja 
www.siilinjarven-
seurakunta.fi  

Kohti 
pääsiäistä
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Perheleirit

Äiti-tytärleiri  
26.–28.5.
Paikka: Hirvijärvi
Hinta: 45 € aikuisesta ja 25 € lapsesta 
Lisätietoja: Pialta p. 040 4848 293, 
pia.sahisousa@evl.fi

Rennosti – 
Isä-lapsileiri  
26.–28.5.
Paikka: Rytky
Hinta: 45 € aikuisesta ja 25 € lapsesta
Lisätietoja: Niklakselta p. 040 4848 415, 
niklas.gronholm@evl.fi

Samalla pallolla  4.–6.8.
Kouluikäisille lapsille yhdessä oman 
aikuisen kanssa

Paikka: Rytky 
Hinta: 45 € aikuisesta ja 25 € lapsesta
Lisätietoja: Katrilta p. 040 4848 334, 
katri.heikkinen@evl.fi

Tyttöjen ja 
poikien leirit

Pienten tyttöjen 
keppihevosleiri  5.–6.6.
2008–2009 syntyneille tytöille 

Paikka: Rytky
Hinta: 15 €
Lisätietoja: Eijalta p. 040 4848 378, 
eija.huuskonen@evl.fi

Pienten poikien 
kesäsäpinät  21.–22.6.
2007–2009 syntyneille pojille.

Paikka: Hirvijärvi
Hinta: 15 €
Lisätietoja: Hannalta p. 040 4848 474, 
hanna.karsama@evl.fi

Checkpoint one
5.–7.6.
2007–2009 syntyneille 
tytöille ja pojille 

Paikka: Hirvijärvi
Hinta: 25 €
Lisätietoja: Ollilta 
p. 040 4888 628, olli.inkinen@evl.fi 

Kesäleiri 1  5.–7.6.
2004–2009 syntyneille 
tytöille ja pojille

Paikka: Poukama
Hinta: 25 €
Lisätietoja: Jukalta 
p. 040 4848 292,
jukka.korhonen@evl.fi

Toimintapläjäys 
6.–7.6
 
Toiminnallinen kesänavaus. 
Luvassa vauhtia ja tekemistä.

2004–2009 syntyneille 
tytöille ja pojille

Paikka: Rytky
Hinta: 15 €
Lisätietoja: Niklas Grönholm 
p. 040 4848 415, 
niklas.gronholm@evl.fi

Kesäleiri 2  12.–14.6.

2007–2009 syntyneille
tytöille ja pojille

Paikka: Hirvijärvi 
Hinta: 25 €
Lisätietoja: Jatalta 
p. 040 4888 643, 
jatta.utriainen@evl.fi

Lahja – 
iloisia yllätyksiä 
28.6.–3.7. 

Hiippakuntaleiri tytöille ja pojille 
Partaharjulla. Majoitus teltoissa.

Hinta: 95 €/srk:n jäsen, 
sisaralennus -35 €, 
120 €/ei srk:n jäsen
Lisätietoja: Eijalta 
p. 040 4848 378, 
eija.huuskonen@evl.fi

Kymppileiri  
26.–28.6.

Vain ja ainoastaan vuonna 2007 
syntyneille tytöille ja pojille. Tälle 
leirille yhteiskuljetus myös Riista-
vedeltä, Kuopion kaupunkialueen 
lisäksi.

Paikka: Hirvijärvi
Hinta: 25 €
Lisätietoja: Niklakselta 
p. 040 4848 415, 
niklas.gronholm@evl.fi ja Ollilta 
p. 040 4888 628, olli.inkinen@evl.fi 

Vauhti -kesäleiri
10.–12.6.
Lähde rohkeasti mukaan kokemaan 
vauhtia ja vipinää kesäleirille.

2004–2006 syntyneille 
tytöille ja pojille.

Paikka: Hirvijärvi
Hinta: 25 €
Lisätietoja: Markulta 
p. 040 48 88 633, 
markku.holopainen@evl.fi

Teke-Vä leiri  
21.–22.6.

Lähde leirille ja rakenna oma 
leiriohjelmasi. Tekemistä laidasta 
laitaan.

2004–2009 syntyneille 
pojille ja tytöille 

Paikka: Rytky 
Hinta: 25 €
Lisätietoja: Sirpalta 
p. 040 4848 297, 
sirpa.pesonen@evl.fi

Keskikesän leiri 
isommille – K11  
26.–28.6.
Tule, ole, elä, tee ja koe unohtuma-
ton leiri 11–14 -vuotiaiden joukossa.
Luvassa ajanviettoa pelaillen, 
palloillen ja puuhaten, ohjelmassa 
mm. Pokemondo.

2003–2006 syntyneille 
pojille ja tytöille 

Paikka: Rytky
Hinta: 25 €
Lisätietoja: Marjukalta 
p. 040 4848 357, 
marjukka.borgman@evl.fi

Kesäleiri 3   2.–3.8.
 
Vielä ehdit nauttimaan kesäleiristä! 
Lähde mukaan Rytkyn nuotiotulille 
ja vihreille nurmille!

2003–2009 syntyneille 
tytöille ja pojille

Paikka: Rytky
Hinta: 15 € 
Lisätietoja: Pialta p. 040 4848 293, 
pia.sahisousa@evl.fi

Ilmoittautuminen
Leirille ilmoittaudut internetissä osoitteessa 
kuopionseurakunnat.fi/leirikesa 

Ilmoittautumisaika on 3.–23.4. 

Leirille ilmoittaudut internetissä osoitteessa 

!

Koululaisten 
KESÄLEIRIT 2017

pia.sahisousa@evl.fi

Rennosti – 
Isä-lapsileiri  
26.–28.5.
Paikka: Rytky
Hinta: 45 € aikuisesta ja 25 € lapsesta
Lisätietoja: Niklakselta p. 040 4848 415, 
niklas.gronholm@evl.fi

Samalla pallolla  4.–6.8.
Kouluikäisille lapsille yhdessä oman 
aikuisen kanssa

p. 040 4888 628, olli.inkinen@evl.fi 

Kesäleiri 1  5.–7.6.
2004–2009 syntyneille 
tytöille ja pojille

Paikka: Poukama
Hinta: 25 €
Lisätietoja: Jukalta 
p. 040 4848 292,
jukka.korhonen@evl.fi

Toimintapläjäys 
6.–7.6

Toiminnallinen kesänavaus. 
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