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Rippikoulu uudistuu

Rippikoulusuunnitelma tulee voimaan 
1.5.2017. Suunnitelman mukaisesti rippikoulut 
pidetään viimeistään lokakuusta 2018 alkaen. 

Kuopion seurakuntien nuorisosihteeri 
Hanna Kärsämä on ollut mukana valtakun-
nallisessa suunnitteluryhmässä. Uuden suun-
nitelman mukaisia koulutuksia ollaan käyn-
nistämässä. Tänä keväänä ja kesänä kerätään 
käyttäjäkokemuksia ja uuden suunnitelman 
mukaiset rippikoulut otetaan käyttöön ensi 
vuonna.  Nuorisokanttori Jarkko Maukonen 
kertoo, että Kuopiossa ollaan aina oltu etu-
nojassa uudistuksissa.

Suunnitelma ohjaa ja tukee seurakuntia 
rippikoulutyössä. Se on laadittu erityisesti ot-
taen huomioon nuorten ja seurakuntien toi-
mintaympäristössä tapahtuneet muutokset.

Uusi rippikoulusuunnitelma korostaa rip-

pikoulun nuorilähtöisyyttä ja nuoren osal-
lisuutta. Nuoret ovat mukana rippikoulun 
suunnittelussa, toteutuksessa ja arvioinnissa. 
Myös perheet halutaan entistä laajemmin ot-
taa mukaan rippikoulun kokonaisuuteen.

Suunnitelman mukaan rippikoulun toimin-
ta-ajatuksena on vahvistaa nuorten uskoa Ju-
malaan ja varustaa heitä elämään kristittyinä. 
Keskeiset oppimissisällöt nousevat toisaalta 
katekismuksesta, toisaalta nuorten elämänky-
symyksistä. Sisällöistä rakennetaan laajempia 
teemoja, ja myös nuorille itselleen halutaan 
antaa mahdollisuus vaikuttaa sekä oppimissi-
sältöihin että niiden käsittelytapoihin.

Suunnitelmassa korostetaan jokaisen nuo-
ren yksilöllisyyttä, johon rippikoulusuunni-
telman nimikin, ”Suuri ihme”, viittaa. Samalla 
suunnitelma tuo entistä vahvemmin esiin yh-

teisöllisyyden, joka nähdään suomalaisen rip-
pikoulun suurena vahvuutena.

Merkittävä muutos aikaisempaan on 
suunnitelman suositus siitä, että nuoret osal-
listuvat puoli vuotta kestävän rippikoulujak-
son aikana ehtoolliselle useampaan ottee-

seen yhdessä ohjaajiensa kanssa. Ehtoollisen 
merkitys opitaan nimenomaan käymällä eh-
toollisella, ja samalla valmistaudutaan konfir-
maatioon.

Minna Siikaniva 
ja kirkon tiedotuSkeSkuS

V älillä vaikuttaa siltä, että digitalisaa-
tion eteneminen yhteiskunnan eri 
osa-alueilla on tapahtunut valta-
vin harppauksin. Sellainen, mistä ei 
muutama vuosi sitten osattu unek-

siakaan, saattaa tänään olla jo sujuva osa arkea. 
Terveydenhuoltoalallakin on näin – osittain.

”Teknologia antaisi kyllä mahdollisuuksia 
vaikka mihin, mutta alaa säätelee tiukka lain-
säädäntö, joten esimerkiksi erilaisten sähköis-
ten järjestelmien rakentaminen ja käyttöönotto 
on ollut yllättävän hidasta”, Savonia-ammatti-
korkeakoulun terveydenhuollon teknologian yli-
opettaja ja terveystieteiden tohtori Pirkko Kou-
ri selvittää.

Tukea nettineuvolasta
Jotain lainsäädännön jarrutuksesta kertoo esi-
merkiksi nettineuvolahanke, jossa Kouri on ollut  
mukana.

”Hanke alkoi jo vuonna 1999 ja vuosituhan-
nen vaihteessa sitä pilotoitiin Kuopiossa ja Ka-
jaanissa.”

”Kuitenkin vasta nyt nuo ratkaisut ovat jal-
kautuneet käytäntöön.”

Hankkeen ydinajatuksena oli viedä äitiys-
huollon tietosisältöjä sähköiseen muotoon ja 
netin kautta kaikkien asiasta kiinnostuneiden 
saataville.

”Avasimme koko ketjun ihan alkuraskaudesta 
aina vauvan syntymän jälkeiseen aikaan. Muka-
na oli myös muuta sellaista tietoa, jota perheet 
mahdollisesti tarvitsisivat. Sivuille kerättiin esi-
merkiksi vinkkejä lähimmistä mammakahviloista 

ja ohjeita Kela-asiointiin”, Kouri muistelee.
Nettineuvolan ideana oli, että sen avulla voi-

taisiin mahdollisesti vähentää neuvolakäyntejä.
Hankkeen tiimoilta Kouri teki sittemmin 

myös väitöskirjansa, jossa hän tutki nettineuvo-
lan käyttäjäkokemuksia.

”Lasta odottavat pariskunnat muodostivat 
lopulta nettineuvolan kautta virtuaaliyhteisön, 
jossa he jakoivat vertaistukea ja antoivat palau-
tetta äitiyshuollon palveluista.”

Keskiössä kansalainen
Terveydenhuollon digitalisaatiossa mennään yhä 
enemmän siihen suuntaan, että keskiössä on 
kansalainen. Kourin mukaan Suomi kulkee tässä 
asiassa monia muita maita edellä. 

”Juuri hiljattain eräässä kansainvälisessä sym-
posiumissa kävi ilmi, että monissa maissa poti-
laiden suhteen pelaillaan edelleen papereilla. Ja 
vieläpä niin, että lääkäri tai hoitaja täyttää kaa-
vakkeet paikan päällä – ei suinkaan potilas itse 
ennen vastaanottoa.”

Suomessa esimerkiksi monet terveydenhuol-
lon ajanvaraukset ja neuvontapalvelut ovat hy-
vin pitkälti jo sähköistettyjä.

”Aivan oma lukunsa on sitten pitkään ja har-
taasti rakennettu Kansallinen Terveysarkisto eli 
Kanta, joka on todella iso ja merkittävä asia.”

Kansallinen Terveysarkisto on yhteinen nimi-
tys terveydenhuollon, apteekkien ja kansalaisten 
valtakunnallisille tietojärjestelmäpalveluille. Kan-
salaisten käyttöön on tehty Omakanta-palvelu,  
jonka kautta kaikilla on mahdollisuus katsel-
la omia tietojaan Kansallisessa terveysarkistossa. 

”Vain mieli- 
kuvitus on rajana  
tuotekehittelylle 

ajankohtaista

pysäkillä

Digitalisaatio  
tukee terveyttäsi 

Suomen evankelis-luterilaisen kirkon  
piispainkokous on hyväksynyt kirkon uuden 
rippikoulusuunnitelman, ”Suuri ihme”. 

Digitalisaatio on nyt päivän sana. Sähköistyminen 
ja huipputeknologian hyödyntäminen ovat avanneet 
uusia mahdollisuuksia myös terveydenhuollossa. 
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Siellä ovat nähtävissä muun muassa diagnoosit, 
toimenpiteet, kriittiset riskitiedot, lääkitystiedot 
sekä reseptit.

Teknologia valvoo
Meillä ja maailmalla on nykyään tarjolla huikea 
määrä erilaista teknologiaa, joka mahdollistaa 
terveydentilan reaaliaikaisen seuraamisen ja hoi-
tamisen.

”Esimerkiksi hyvinvointirannekkeet ovat täl-
lä hetkellä kovassa huudossa. Myös vanhusten 
turvarannekkeita käytetään paljon. Terveyspelit 
ovat niin ikään hyvin suosittuja.”

”Monilla tahdistinpotilailla on käytössään 
etälukulaite, joka lähettää tietoa tahdistimen 
toiminnasta sairaalaan.”

Vain mielikuvitus tuntuu olevan rajana tuote-
kehittelylle. Miltä kuulostaa vaikkapa älyhaaruk-
ka tai älykengät?

”Älyhaarukka alkaa väristä ja vilkuttaa, jos 
ruokailija syö liian nopeasti. Haarukkaa voidaan 
käyttää apuna syömishäiriöiden hoidossa”, Kou-
ri valaisee.
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RÄ Ehtoollisella käydään 
nyt riparilla entistä 
useammin. 
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Valo loistaa 
pimeydessä

V iime viikkoina olemme kuulleet ikäviä uuti-
sia. Ympäri maailmaa on ollut erilaisia ter-
roritekoja ja -uhkia. Iskut ovat tulleet yhä 
lähemmäksi meitä. Yksi viimeisimmistä oli 
Tukholmassa. 

Tukholman iskun aikaan olin lomamatkalla Hampu-
rissa. Kuultuani uutisen, huomasin hetken aikaa vält-
televäni aukeita paikkoja ja tarkkailevani muutenkin 
ympäristöä eri tavalla. Tuntui myös siltä, että poliiseja 
näkyi tavallista enemmän katukuvassa. 

Nopeasti kyllästyin kyräilyyni ja aloin toimia nor-
maaliin tapaan. En jaksanut, enkä halunnut antaa 
pelolle valtaa. Juuri siihen terroristit tähtäävät. He 
haluavat, että ihmiset pelkäävät. 

Toivoisin, että ihmiset rukoilisivat entistä enemmän 
rauhan puolesta. 

Mieleeni nousi katkelma Franciscus Assisilaisen 
tunnetusta rukouksesta:

Herra, tee minusta rauhasi välikappale,
niin että sinne missä on vihaa, kylväisin rakkautta,
missä katkeruutta, toisin anteeksiantamusta,
missä epäsopua, loisin yhteisymmärrystä,
missä erehdystä, viittaisin totuuteen,
missä epäilystä, auttaisin uskoon,
missä epätoivoa, kantaisin toivoa,
missä pimeyttä, loisin sinun valoasi
Tämä rukous sopii mielestäni erittäin hyvin tähän 

aikaan. Sen sijaan, että puheissamme ja teoissamme kyl-
vämme vihaa, meidän pitäisi kylvää rakkautta.

Kuopion tuomiokirkossa sai 
huhtikuussa maailman ensi-
iltansa kirkko-ooppera Rakkau-
den ateria, joka pohjautuu Johan-
neksen evankeliumin mukaan 
rakkauden sanomaan. Ooppe-
ran suunnittelussa mukana ollut 
piispa Jari Jolkkonen kuvai-
lee, että teoksessa on monta aja-
tonta teemaa: ystävyys, pettu-
ruus, kuoleman pelko ja uhrau-
tuva rakkaus. Ennen kaikkea se 
kertoo kuitenkin rakkaudesta: 

Jeesus ei jätä seuraajiaan yksin, vaan asettaa pyhän ate-
rian eli ehtoollisen armon ja läsnäolon merkiksi. 

On tärkeää muistaa, että pimeyden keskellä on aina 
uskoa, toivoa ja rakkautta. Niistä kannattaa pitää kiinni. 

Valo loistaa pimeydessä, pimeys ei ole saanut sitä valtaansa. 
Joh1:5

”Rukoillaan 
enemmän 
rauhan 
puolesta

Minna Siikaniva
minna.siikaniva@evl.fi 

”Kauppaneuvos Otto A. Malmin lahjoi-
tusrahasto on myöntänyt 30 000 euron 
arvoisen kulttuuripalkinto Kompassi-

ruusun 2017 arkkipiispa Kari Mäkiselle. perus-
teluissa todetaan, että Mäkinen on toiminut 
johtotähtenä nostaakseen keskiöön sosiaalisen 
myötätunnon, solidaarisuuden ja moraalisen 
avarakatseisuuden kirkon ja yhteiskunnan arvo-
pohjassa. 

”Lasten digitaalinen kirkonkylä Lastenkirk-
ko.fi  on uudistunut entistä helppokäyt-
töisemmäksi. Lastenkirkossa Toimi, Tuu-

li, Toivo ja Taito johdattavat lapset toimimaan, 
tuntemaan, rauhoittumaan ja ihmettelemään 
kirkkoon ja muutenkin elämään kuuluvia asioita.

Lastenkirkossa on nyt kolme erilaista ohjel-
maosiota, joista Lastenkirkon kylä on täynnä 
pieniä animointeja. Kirkossa voi esimerkiksi sy-
tyttää kynttilän ja ihmetellä symboleiden mer-
kitystä.

”Suomen pipliaseura on julkaissut uuden 
suomennoksen Markuksen evankeliu-
mista. DigiMarkus on käännetty alkukie-

lestä suoraan mobiililaitteille; käännöstä ei pai-
neta missään vaiheessa. Käyttäjille palvelu on 
ilmainen.

85,9 %

19.5.

161 000

Rippikoulun asema osana suomalaista nuo-
risokulttuuria vahvistuu. Vuonna 2016 valtakun-
nallinen tavoittavuus nousi 85,9 prosenttiin, kun 
se edellisvuonna oli 83,5 prosenttia.

Toukokuun . päivä käynnistyvät 
Turussa sekä Kirkkopäivät että Valtakunnalliset 
Lähetysjuhlat. 

Kirkkohallitus on myöntänyt avustusta 
kirkollisille järjestöille yhteensä 161 000 euroa. 
Avustuksen määrä vastasi aiempien vuosien tasoa.

kuukauden valinnat pääkirjoitus

”Sähköistymisen kääntöpuolena 
on infoähky. Joka paikasta tulviva 
tieto saattaakin herättää turvatto-
muutta”, Pirkko Kouri pohtii.

”Älykengät taas antavat käyttäjälleen tietoa 
kalorinkulutuksesta ja askelmäärästä. Niihin voi-
daan ohjelmoida puhelimen kautta myös uu-
si juoksulenkki, jolloin kengät opastavat oikeaan 
suuntaan karttapalvelua hyväksi käyttäen.”

Järki käteen
Kourin mukaan digitalisaatiolla pyritään hoidon 
vaikuttavuuden maksimointiin ja kansalaisen 
roolin vahvistamiseen.  

”Saat parempaa hoitoa, kun voinnistasi tiede-
tään enemmän.”

”Kun ihminen ottaa enemmän vastuuta 
omasta terveydestään vaikkapa hyvinvointiran-
neketta käyttämällä, sillä mahdollisesti ennalta 
ehkäistään tai ainakin lykätään tiettyjen sairauk-
sien puhkeamista.”   

Monilla on pelko, että varsinkin vanhusväes-
tö sysätään koteihinsa sähköisten systeemien 
varaan ilman, että heitä käy kukaan katsomassa.

”Tässäkin on tärkeää pitää mielessä järkipe-
räinen käyttö. Ei koskaan pitäisi liikaa tuudittau-
tua vain yhdenlaiseen käytäntöön.”

Kouri huomauttaa, että tietyiltä osin digita-
lisaatio voi monelle ikäihmiselle olla myös mah-
dollisuus.

”Tiedän monia vanhuksia, jotka pitävät sosiaa-
lisen median ja skypen kautta yhteyttä lähiomai-
siinsa. Näin he pääsevät osallisiksi sosiaalisesta 
kanssakäymisestä, vaikka eivät jaksaisi enää läh-
teä liikkeelle kotoaan.” 

Lasikatto murtui
pirkko Kouri valittiin viime vuonna Internatio-
nal Society of Telemedicine and eHealth -järjestön 
(ISfTeH) varapuheenjohtajaksi. Hän on ensim-
mäinen nainen ja ensimmäinen hoitotyön am-
mattilainen sekä järjestön hallituksessa, johon 
hänet valittiin muutama vuosi sitten, että nyt 
puheenjohtajistossa.

ISfTeH on telelääketieteen ja eHealth-alan 
kansainvälinen kattojärjestö, jonka jäseniä ovat 
vastaavat järjestöt ympäri maailmaa. Jäseniä on 
90 maasta ja alueesta. Suomea järjestössä edus-
taa Suomen Telelääketieteen ja eHealth -seura, 
jossa Kouri on hallituksen jäsen ja sen sihteeri. 
Seura on yksi ISfTeHin perustajajäsenistä. 

HeLi HarinG
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Kotiinkin 
voi kuolla

A jatukseni ovat lähiviikkojen aikana 
suuntautuneet kohti Afrikan läm-
pöä.

Kesällä vierailin lomalla Hollan-
nissa ja syksyllä olin Kirkon Ulko-

maanavun järjestämällä matkalla Jordaniassa. 
Tällä kertaa olen lähdössä Senegaliin tutustu-
maan Senegalin luterilaisen kirkon työhön ja 
harjoittelemaan afrikkalaista tanssia. Hyvissä 
voimissa olen, vaikka monen mutkan kautta on 
tieni matkoilla kulkenut.

Syksyn Lähi-idän matkasta sain tietää touko-
kuussa, kun matkalle hakeneista valittiin kym-
menen onnekasta. Tiedostaen muiden mahdol-
lisen huolen kriisialueella matkustamisesta, en 
kovin laajasti matkasta lähipiirilleni kertonut. 

Loppukesän sukujuhlissa serkkuni kysyi, 
minne seuraavaksi matkaan. Ennen kuin ehdin 
edes vastata, hän tokaisi vielä: ”Ihan minne 
muualle tahansa voit lähteä, mutta et Lähi-
itään!” Sen alueen uutiset kun eivät ole olleet 
kovin mukavaa katsottavaa nykyisin. Uutisten 
näyttämä kuva ei kuitenkaan ole täysi totuus 
kaikkialla Lähi-idässä. Serkun mielipide matka-
kohteestani sai minut nielaisemaan vastaukseni 
ja kääntämään keskustelun toiseen aiheeseen. 

Oli ulkomaanmatkakohde lähes mikä 
tahansa, yleensä huolikeskusteluja käyn läpi 
tuttujen ja tuntemattomienkin kanssa. Hyvä 
matkajärjestelyistä on toki keskustella: turval-
lisuudesta, ohjelmasta, 
terveydestä... Minun on 
ne kuitenkin otettava 
huomioon, ja kun lähi-
piirikin suunnitelmat 
tietää se yleensä keven-
tää molempien osapuo-
lien mieltä. Olen kuul-
lut sanottavan, että 
koti olisi vaarallisempi 
paikka altistua tapa-
turmille, siellä kun ei 
oleteta olevan vaaral-
lista. Ei tarvitse olla 
niin valppaana kuin 
ehkä muualla. Tulisiko siis minun olla huolis-
sani kotiväestä matkan aikana?

Tämän tekstin otsikko on vähän raju, mutta 
ajattelen, että jos kuuntelisin tarkkaan kaikki 
nämä pelot ja ihmettelyt ja jäisin kotiin, kuoli-
sin jossain vaiheessa elämääni kuitenkin, ilman 
niitä mahtavia seikkailuja ja kohtaamisia. Olen 
toki oikein kiitollinen siitä, että voinnistani on 
huolehdittu ja huolehditaan tulevaisuudessakin.

Lähi-idän matka meni hyvin ja turvalli-
sesti, Kirkon Ulkomaanapu hoiti turvallisuus-
asiat tarkasti. Senegalissa odottavat senegalilai-
set yhteyshenkilöt, jotka pitävät matkalaisista 
hyvän huolen! 

Tuli ”lähtö” sitten kotoa tai jostain muualta, 
on taivaspaikka meille kaikille avoinna Jeesuk-
sen kautta.

jenni SHakYa

” 
Pitäisikö 
matkalla  
olla koti-
väestä  
huolissaan?

kolumni

tiesitkö?

T
orimessu on ainoa 
Kuopion seurakun-
nissa järjestettävä 
messu helatorstai-
na. Järvi-Kuopiosta 
ja osasta muista seu-
rakunnista on mes-
suun linja-autokulje-

tus. Messussa saarnaa piispa  
Jari Jolkkonen. Messussa lau-
laa eri seurakuntien lapsi-
kuoroista koottu ”Suurkuo-
ro”. Kuorot ovat harjoitelleet 
kevään aikana omissa seura-
kunnissaan ja torilla lauletaan 
ensimmäistä kertaa yhdes-
sä. Messun jälkeen on tarjolla 
keittolounas. Ruokailu on  
torin neljässä eri soppapis-
teessä. 

Messun ja lounaan jälkeen 
torilla alkaa klo 13 Riemu -ta-
pahtuma. Riemu on ilmainen, koko per-
heen oma festivaali, jossa on lavaohjel-
maa, erilaisia toimintapisteitä ja yhteistä 
tekemistä. Järjestelyissä ovat olleet muka-
na kaikki Kuopion seurakunnat. Aiempina 
vuosina tapahtuma on kerännyt Satama-
torille satoja ihmisiä.  pääesiintyjät ovat 
Maltti ja Valtti, pikku papun Orkesteri  
sekä Kuopion seurakuntien kuorot. 

Helatorstai on Pyhä arjessa 
Helatorstai on pyhä keskellä viikkoa. Jos-
kus arkea ja pyhää pidetään toistensa vas-
takohtina. Sunnuntai on pyhä ja muut 
päivät arkea. Helatorstai muistuttaa siitä, 
että pyhä elää keskellä arkea. 

Helatorstaina kerrotaan Jeesuksen Kris-
tuksen taivaaseenastumisesta. Taivaaseen 
astunut Kristus on pyhän Henkensä kautta 

sanassa ja sakramenteissa läsnä 
seurakuntansa keskellä. 

Kristuksen läsnäolo arjessa 
on armoa. Ihminen ei jää yksin. 
Armo on tarkoitettu elettä-
väksi todeksi yhdessä. Jumalan 
rakkaus herättää armollisuu-
teen toisia ihmisiä kohtaan.

Mistä tulee nimi  
helatorstai?
Helatorstain toinen nimi 
on Kristuksen taivaaseenastu-

misen päivä. Sitä vietetään 40 päivää pää-
siäisen jälkeen.

Raamatun mukaan Jeesus näyttäytyi 
ylösnousemuksensa jälkeen maan päällä 
40 päivän aikana ja opetti seuraa- 
jiaan. Sen jälkeen Jeesus astui taivaaseen.

Kristuksen taivaaseen astumisesta ker-
rotaan evankeliumien lopussa ja Apostoli-
en teoissa. Jeesus siirtyi taivaaseen, mutta 
on seurakuntansa kanssa Raamatun sanan 

Torilla 
tavataan

V aikka seurakunnilla ei enää ole ikiaikaisia suntion 
virkoja, tehtävät ovat entiset. Kautta aikain sunti-
ot ovat vastanneet kirkon kiinteistöistä ja kirkol-
listen palvelujen sujumisesta.

Suntio on nykyisin vain koulutusammatin nimi, sillä vir-
kanimikkeet ja tehtävät vaihtelevat seurakunnittain ja alu-
eittain. Tavallisin virkanimike on seurakuntamestari, mutta 
suntion tehtäviä voi sisältyä myös erilaisiin vahtimestari- tai 
emäntänimikkeisiin. 

Suntio on se näkymätön käsi, jota ei huomata, mutta 
jonka ansiosta kaikki sujuu: kirkon ja seurakunnallisten tilo-
jen ovet avautuvat ja lukittuvat silloin kuin pitääkin, kellot 
soivat ajallaan, kirkko on siisti, valoisa, lämmin ja tuuletet-
tu, lumet luotu rappusilta, alttarilla oikeat liturgiset värit ja 
tauluissa oikeat virret. 

Suntio hankkii ehtoollisviinin ja leivät, pesee ja kiillottaa 
hopeat ja pitää papin albat ja muut kirkkotekstiilit käyttö-
kunnossa. Maalla moni asia on silti toisin kuin isoissa kau-
punkiseurakunnissa. 

Maaningalla seurakuntamestari Eija Pietarinen hoitaa 
yksinään suntion tehtävien koko kirjon seurakunnallisten 
tilojen siivouksesta vastuuseen hautausmaista. Vain hauto-
jen kaivaminen ja peittäminen eivät kuulu tehtäviin.  Mutta 
jos tilanne vaatii, esipeittää hän haudatkin. 

Eija pietarinen on paikalla aina myös kirkollisten toimi-
tusten aikana. Messussa hän kerää kolehdit ja tarvittaes-
sa lukee päivän tekstit ja avustaa ehtoollisella.  Hautajaisissa 
hänen roolinsa on yhtä keskeinen.

”Täällä maalla on ikiajat ollut tapana, että suntio ottaa vas-
taan hautajaisvieraat ja opastaa kantajat. Omaisista on tärkeää, 
että paikalla on varmasti joku, joka huolehtii”, tietää pietarinen.

Ennen hautajaistilaisuutta on huolehdittava katafalkista 
ja kukkatelineistä. Myös haudalla on käytävä tarkastamas-
sa, ettei hauta ole sortunut tai lumen peitossa. 

pietarinen aloittaa päivänsä tarkastamalla vahinkojen 
varalta eri kiinteistöjen lämmönjakohuoneet, sammutusjär-
jestelmän paineet ja kylmiöt. Kirkonkin ikkunat pitää aika 
ajoin pestä, samoin vaihtaa lamput ja sulakkeet. 

Toimistotyötä suntion työhön kuuluu lisäksi kohtuulli-
sen paljon, sillä hän pitää monia lankoja käsissään ulkopuo-
listen ja oman seurakunnan toimijoiden välillä. 

teksti ja kuva: kaija vuorio

Mitä seurakuntamestari tekee?

Reformaation merkkivuoden kunniaksi 
Kuopion torilla järjestetään kaikkien 
seurakuntien yhteinen messu 
helatorstaina. Messun ja lounaan 
jälkeen alkaa Riemu-tapahtuma. 

” 
Pyhä  
keskellä 
arkea

Männistön  
seurakunnan  
lapsikuoro on 
harjoitellut  
helatorstain  
messuun  
kanttori Johanna 
Isokankaan  
johdolla muun 
muassa Sinä  
suojaat ja Ihme 
-laulut myös 
leikittävinä  
versioina.
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mitä mielessä?

Osaava satavuotias 

J oko valitsit ensi vuoden harrastukset? 
Hyvinvointi ja terveys, liikunta, kielikurssit 

ja taideaineet mukaan lukien kädentaidot ovat 
kansalaisopiston kestosuosikkeja. Esimerkik-

si musiikkiosaamistaan voi kehittää laulamalla, bändis-
sä tai yksilöopetuksena instrumenteissa. Kuopiossa il-
moittautuminen alkaa 15.5. klo 10.

Satavuotias kansalaisopisto järjestää opetusta Kuo-
piossa, Tuusniemellä, Rautavaaralla ja Kaavilla yhteen-
sä 12 500 opiskelijalle. Toimintaa levittäytyy hätkähdyt-
tävästi 145 paikkaan ja opetusta annetaan yhteensä 
44 500 tuntia. Joillekin kursseille työttömät 
saavat 50 prosentin alennuksen, elä-
keläisiä, opiskelijoita ja maahan-
muuttajia avustetaan opin-
tosetelillä ja lapset 
saavat sisara-
lennuksen. 

Leena 
Järvinen-
Kervolan mu-
kaan kurssien 
keskihinta on 2-3 
euroa tunti, pisim-
piä kursseja ovat 
kielikurssit.

Yksi uskollinen opis-
kelija on Kaisu Wester-
holm. Mikä toi kansalais-
opiston kursseille?

”Tekstiilinopettajan työura-

ni ajan kurssit toimivat täydennyskoulutuksena uusiin 
tekniikoihin: opiskelin huovutusta, paperinvalmistus-
ta, koruntekoa, helmitöitä, kankaanpainotekniikoita. 
Viimeisimpänä opettelin tietojenkäsittelyä ja kuvan-
käsittelyä. Teetin niillä taidoilla ysiluokan oppilaillani 
Mukava muisto -työn, jossa tulostimme valokuvan siir-
toarkille, silitimme sen kankaalle ja koristelimme eri-

koistekniikoilla.”

Millaisilla kursseilla nykyään käyt?

”1980-luvun alussa aloitin aerobic-
kurssilla Jynkän koululla, siitä lähtien 
liikunta on kuulunut ohjelmaani. pila-
testa harrastan nykyään ja tanssillista 

kehonhuoltoa. Akvarellimaalaus-
ta olen harrastanut yli 13 vuot-
ta. Opetus on ollut tasokasta 

ja monipuolista.”

Mitä kansalaisopistossa 
harrastaminen antaa?

”Nyt kun olen jo kahdek-
satta vuotta eläkkeellä, 

kurssit antavat päivärytmiä, 
sisältöä ja sosiaalista kanssa-

käymistä, syntyy yhteisöllisyyttä .
Joskus kurssit avaavat koko-

naan uusia maailmoja. Sukutut-
kimuskurssi synnytti kipinän 
omiin juuriin tutustumiseen.”

teksti ja kuva: 
uLLa reMeS

Tervetuloa!

Ohjelma:
• Teetarjoilu • Rukoushetki
Alustukset: dosentti Teuvo laitila, Itä-Suomen yliopisto 
 piispa jari jolkkonen, Kuopion hiippakunta 
• Ehtooveisu

Syvänniemen seminaari teemalla 
Itä ja länsi, ortodoksisuus ja reformaatio
Syvänniemen tsasounalla (Mihailantie 8) perjantaina 26.5.2017 klo 16.00.

KOTONA ASUMISEN TUEKSI
• Kotipalvelut

• Fysio- ja toimintaterapia kotiin, lähetteellä tai ilman!
• Ota yhteyttä: 044 977 9825, 044 977 4654

M T Kotikunto Oy

Kysy myös

lahjakortteja!
FYSIOTERAPIA - TOIMINTATERAPIA - KOTIPALVELU

 Pitopalvelua Pitopalvelua
Ilon ja surun hetkellä

olemme palveluksessanne

puh. 050 305 1737
tai s-posti

piirakkapulikka@luukku.com

• Kaikkiin kodin juhliin maukkaat 
kylmät tai lämpimät pitopöydät

• Kotileivonnaiset tilauksesta
(ilmainen kotiinkuljetus)

• Meiltä myös astiat, liinat,
kukkalaitteet, tarjoilu
henk.kunta, jne.

050 305 1737

piirakkapulikka@luukku.com

 Kaikkiin kodin juhliin maukkaat 
kylmät tai lämpimät pitopöydät

JALKAHOIDOT

LA
HJA

- 

KORT
IT

koti- ja laitoskäynteinä yli 30 v. kokemuksella.
Kuopio, Siilinjärvi, Maaninka

Tuula Väisänen p. 040 530 7950
Maanantaisin Maaningalla Kampaamo Sinissä.

Heikkisen Kukkatarha
Jokipellontie 96,  Vehmasmäki  •  p. 017 3623 215 
Ma-Pe 9-17, La-Su 9-16, 2.5. aLk. Ma-Pe 9-20, La-Su 9-18 

• 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

Kuopion ja ympäristön 
rauhanyhdistyksen 
äitienpäivä- 
ja kevätjuhla

14.5. klo 15.30, 
Ahmantie 22

Teemana satavuotias Suomi
Tervetuloa!

JUMALA PARANTAA
SANAN JA RUKOUKSEN ILTA

Su 21.5. klo 17.00
Kuopion tuomiokirkko

PASTORI 
SEPPO JUNTUNEN

Puhuu aiheesta:
Tiedätkö kuka olet?
Musiikissa:
Heidi Tuikkanen
Sade
Tilaisuuden järj. 
Rukouspalvelu ry ja srk:t
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Arkipyhät 
palkattomiksi
Arkipyhien palkallisuus määrit-
tyy työehtosopimuksissa. Kilpai-
lukykysopimus sisältää työajan pi-
dennyksen, joka tuo joissakin 
työehtosopimuksissa muutoksia ar-
kipyhämääräyksiin. Joissakin tapauk-
sissa työajan pidennys toteutetaan 
muuttamalla arkipyhiä normaaleiksi 
työpäiviksi. Vuonna 2017 helatorstai 
ja loppiainen eivät ole kaikilla aloil-
la palkallisia vapaapäiviä. Loppiainen 
ja helatorstai muuttuvat palkatto-
miksi vapaapäiviksi vuosityöaikaa ly-
hentämättä. Tämä tarkoittaa sitä, et-
tä tunnit voi tehdä sisään liukumina, 
lauantaina tai ylitöinä. 

ja sakramenttien kautta. Hän antoi kristi-
tyille tehtäväksi kertoa sanomaa eteenpäin.

”Menkää kaikkialle maailmaan ja 
julistakaa evankeliumi kaikille luoduille.” 
(Mark. :)

Useimmissa kielissä päivän nimi viittaa 
suoraan juhlan aiheeseen, Kristuksen tai-
vaaseenastumiseen. Suomen kielessä sil-
lä on kuitenkin  alkujaan ruotsista lainattu 
nimi, joka viittaa ruotsin kielen pyhää tar-
koittavaan sanaan hel.

Suomessa helatorstai oli vielä 1800-lu-
vulla yksi tärkeimmistä juhlapäivistä. Van-
han kansansanonnan mukaan päivä oli 
niin pyhä, ettei silloin ruohokaan kasva.

pakanuuden ajalta periytyvä hela oli ke-
vään juhla, joka ajoittuu kylvökauden al-
kuun ja sitä vietettiin rukoilemalla hyvää 
satoa. Etelä-Suomessa sytytettiin entisai-
kaan helatorstain aattona aukeille paikoille 
kokkoja eli helavalkeita. Karja ajettiin tulien 
läpi laitumelle karjatautien ehkäisemiseksi.

Minna Siikaniva
ja kirkon tiedotuSkeSkuS 

Helatorstain messu klo 11 ja 
Riemu-tapahtuma 25.5. klo 13.

Lisätietoja kuopionseurakunnat.fi 
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P
ieni Milla on mummin luona 
yökylässä. Hampaat on harjat-
tu ja lapsi on käynyt vuoteeseen. 
Vielä vaihdetaan muutama sa-
na. Sitten mummi silittää Mil-
lan hiuksia. Ja sanoo mielessään: 
Hyvä Jumala sinua siunatkoon. 

Tätä on siunaaminen. Ihmissanat välittävät 
jumalallista hyvää. Milla nukkuu levollisesti ja 
mummilla on kiitollinen mieli. Tähän Jumala on 
kutsunut minut, siunaamaan.

Kolmen sormen vastaanotin
Mummi teki aivan oikein silittäessään Millaa hiuk-
sista siunauksen hetkellä. Kristilliseen siunaukseen 
kuuluu käden päällepaneminen ja kosketus. 

Jos koskettaminen ei ole mahdollista, esimer-
kiksi siunattaessa koko seurakuntaa kirkkohetken 
päätteeksi, pappi nostaa kätensä ylös siunauksen 
merkiksi. Siunaamiseen liittyy aina näkyvä merkki.

Siunaus voidaan ottaa vastaan näkyvän eleen 
kautta, tekemällä ristinmerkki. Kun siunaus lausu-
taan, se ikään kuin leijuu ilmassa. Otan siitä kiinni 
kolmella sormella, peukalolla, etusormella ja kes-
kisormella. Vien sormet yhteen ja painan siunauk-
sen otsaan, rintakehään ja molempiin olkapäihin.

Siunaa ajatukseni, tunteeni ja tekoni. 

Siunauksen polku
Erityisesti elämän taitekohdissa kirkko haluaa siu-
nata jäseniään. Kaste on siunaamisen vahvin muo-

Siunaus kantaa – siunaaminen kannattaa

uksina. Niihinkin meidän täytyy suostua. Emme 
voi muuta. 

Siunaamisen mahdollisuus ei tarjoa oikotietä 
onneen. Emme käske Jumalaa antamaan sitä, 
mitä me tahdomme, vaan jätämme itsemme hä-
nen käsiinsä. Anna sitä, mitä tarvitsemme – tätä 
lopulta pyydämme, kun siunaamme toisiamme. 

Siunaa Jeesus panssarivaunut?
Välillä herää keskustelua siitä, mitä voidaan siu-
nata ja mitä ei. Tietenkin siunaamme kaikkea 
elämää ja hyvinvointia edistäviä hankkeita.

Monet haluavat, että heidän uusi kotinsa siu-
nataan. Sitä varten on olemassa virallinen kodin 
siunaamisen kaava. pyydämme onnea, menestys-
tä ja varjelusta kodissa asuville ja siellä vieraileville.

Jos kaupunginhallitus päättää pyytää kirkkoa 
siunaamaan uuden sairaalan tai koulun, kirkko-
herra lähtee saman tien liikkeelle.

Entä jos patrian tehdas toivoo siunausta uu-
delle kranaatinheitinlinjastolle? Työpaikka sekin 
on, mutta silti aseiden siunaaminen tuntuu on-
gelmalliselta.

Lapsi, nuori, vihittävä, haudattava. 
Koti, sairaala, koulu. Siunattavia  
riittää, mutta siunataanko  
Patrian tehdas, sotaan  
lähtevä ja perheen koira?

to, koska se perustuu erityiseen Jeesuksen käskyyn 
ja sen kautta ihmisistä tulee Jumalan lapsia.

Rippikoulu päättyy nuorta vahvistavaan siu-
naukseen. Konfirmaatio kun tarkoittaa vahvista-
mista. Kummit ovat silloin siunaamassa nuoria 
yhdessä seurakunnan kanssa.

Avioliittoon vihkiminen on siunaamista. Yk-
si suurimpia lahjoja on löytää kumppani, jonka 
kanssa haluaa jakaa koko elämän. Kuinka luon-
tevaa onkaan kiittää siitä Jumalan edessä ja pyy-
tää: auta minua rakastamaan, palvelemaan ja 
olemaan uskollinen puolisolleni. Siunaa meitä 
niin, että olemme onnellisia yhdessä.

Ehtoollisleivässä siunaus otetaan vastaan 
kaikkein konkreettisimmin. Viini maistuu suus-
sa pitkään. Taivaallisia lääkkeitä, siunattua vasta-
myrkkyä kuolemaa vastaan.

Ihminen saa viimeisen siunauksensa, kun hä-
net saatetaan haudan lepoon. Ristin merkki ar-
kun kannessa julistaa Jumalan ihmisrakkautta. 
Kristuksen kuoleman ansiosta kukaan ei kuole 
vailla toivoa, vaan Jumalan poika on saattamassa 
meitä viimeisellä hetkelläkin. 

Hautaan siunaamisessa pyydämme, että hän 
kantaisi edesmenneen perille asti, Taivaallisen 
Isän parantavaan syliin. Ota hänet vastaan, sinne 
missä sielu on ehjä ja vapaa, sinne missä ystävät 
ja rakkaat toisensa tapaa. 

Hyvän puhumista
Siunaaminen perustuu Jumalan käskyyn ja lupa-
ukseen. Siunatkaa toisianne, hän kehottaa. Sa-
malla hän lupaa oman läsnäolonsa ihmisten lau-
sumiin siunauksiin.

Niinpä siunaaminen tehdään sanoilla. Krei-
kan kielen siunaamista tarkoittava sana eulogein 
tarkoittaa kirjaimellisesti hyvän puhumista, sa-
moin latinan benedicere. Siunaaminen on Juma-
lan hyvyyden välittämistä ihmissanoin. 

Siksi siunaamisen sanallinen muoto on usein 
tällainen: siunatkoon sinua kolmiyhteinen Juma-
la. Siinä mainitaan siunattava kohde ja Jumalan 
nimi, josta annettu siunaus saa voimansa. 

Ilman Jumalan nimeä kyse ei ole siunaamises-
ta, vaan taiasta tai loitsusta. Tai pelkästään kau-
niista toiveesta.

Ihminen pyytää, Jumala antaa
Mitä siunaamisessa oikein tapahtuu? Jumala it-
se liittyy ihmissanoihin ja tulee niiden kautta 
siunattavien ihmisten luo. Siksi siunaus välittää 
taivaallisen voiman ja läsnäolon.  Siunauksen 
tarkempi sisältö on kuitenkin Jumalan käsissä. 
Usein se on onnea ja menestystä. Siunattu työ 
onnistuu, siunattu hanke kukoistaa. 

Mutta ei aina. Joskus Jumala lähettää koette-
lemuksia ja vastoinkäymisiä. Niiden kautta opim-
me nöyryyttä ja terveempiä arvojärjestyksiä. Tai 
elämän suunta saattaa muuttua toisenlaiseksi. Al-
kuun kapinoimme, mutta ajan oloon tajuamme 
muutokseen kätkeytyneen siunauksen.

Joskus taas onnettomuuksista ei näytä seu-
raavan mitään hyvää. Silloin on vaikea ajatella 
asioiden olevan silti Jumalan käsissä. Tästä huo-
limatta kristitty voi ottaa elämän kipeät kohta-
lot eräänlaisina Jumalan vasemman käden siuna-
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Siunaus kantaa – siunaaminen kannattaa

Kristityt ovat kuitenkin kautta historian ru-
koilleet sotaan lähtevien puolesta. Joskus niin, 
että katolinen pappi on siunannut toisen rinta-
man ja protestanttinen toisen. Sitten protestant-
tien siunauksella käydään hyökkäykseen ja kato-
listen voimin puolustaudutaan.

Sodassa ollaan jouduttu äärimmäiseen tilan-
teeseen ja pahan valta on suurimmillaan. Silloin-
kaan pappi ei voi olla rukoilematta onnettomien 
sotilaiden puolesta. He ovat pahan uhreja, vaik-
ka ovat samalla pahantekijöitä. Siksi heille pyy-
detään varjelusta ja anteeksiantamusta.

Missä pahuus on voimakkainta, siellä siuna-
usta tarvitaan kaikkein eniten. 

Koirakin tarvitsee sitä
Ihmisten hankkeiden lisäksi luonnon piiriin kuu-
luvia asioita voidaan siunata. Esimerkiksi vil-
jan tai perunan kylvämisen jälkeen siunaamme 
maan kasvun. Kaikki kasvu ja elämä kun on lo-
pulta Luojan käsissä.

Voidaanko lemmikkieläimiä siunata? Äkki-
seltään se saattaa kuulostaa oudolta. Mutta jos 

kaikki elämä on Jumalan suurta ihmettä, miksi 
emme siunaisi myös niitä eläimiä, jotka kuuluvat 
elämänpiiriimme?

Katolisessa kirkossa on ollut tapana siunata 
lemmikkieläimiä pyhän Franciscus Assisilaisen 
päivänä. Franciscus kun oli suuri eläinten ystävä. 
Hänen kykynsä kommunikoida eläinten kans-
sa ilmensi ihmisten ja eläinten läheistä yhteyttä. 
Mitä lähemmäksi ihminen pääsee Jumalaa, sitä 
syvemmin hän ymmärtää ihmisen ja eläinten lä-
heisen yhteyden.

protestanttisessa perinteessä eläinten siunaa-
miseen on toisinaan suhtauduttu hieman nih-
keästi, koska on ajateltu, ettei synnin valta ulotu 
eläinkuntaan samalla tavalla kuin ihmiskuntaan. 
Siksi eläimet eivät tarvitse siunausta samalla ta-
valla kuin ihmiset.

Silti eläimetkin tarvitsevat varjelusta. Ja kun 
luomiskertomuksen mukaan Jumala itse siuna-
si luomansa eläimet, ihmiset voivat tehdä samaa 
omaan elinpiiriinsä kuuluville eläimille.

Eräs ”kiusallinen” seikka eläinten siunaami-
sessa tosin on. Se opettaa meitä suhtautumaan 

” 
Tulkaa tänne, te 
Isäni siunaamat. 
Te saatte periä 
valtakunnan, 
joka on ollut 
valmiina teitä 
varten maailman 
luomisesta asti

myötätuntoisesti eläimiin. Silloin joudumme 
pohtimaan syömämme ruoan eettisyyttä. Onko 
oikein tuottaa lihakarjaa tehdasmaisissa olosuh-
teissa? Kohtelemmeko silloin eläimiä sillä kunni-
oituksella, joka niille kuuluu Luojan luomina elä-
vinä olentoina?  

Siunauksen pohtiminen johtaa vaikeisiin ky-
symyksiin.

Siunausta alusta loppuun
Kristittyjen tapa siunata ihmisiä ja luomakuntaa 
perustuu Raamattuun. Raamatunhistorian suuri 
kertomus luomisesta täyttymykseen on oikeas-
taan kertomus siunauksesta. 

Alussa Jumala siunasi ihmisen ja lupasi hänel-
le varjeluksensa kaikkeen elämään. Tämä siunaus 
ei jätä ihmistä silloinkaan, jos tämä kääntää sel-
känsä Luojalleen.

Jumalan siunaus kasvatti Israelin kansan kan-
taisistä suuren kansan. Mooses neuvoi pappeja 
siunaamaan kansaa Herran siunauksella. psalmi-
en rukouksessa kansa tunnustaa kaiken siunauk-
sen tulevan Jumalalta. profeetat lupaavat, että 
kerran Herran siunaus täyttää koko maan.

Lupaus toteutuu Jeesuksessa. Hänen kauttaan 
kantaisä Abrahamille annettu siunaus leviää kai-
kille kansoille. Siksi hänen koko työtään kutsutaan 
Apostolien teoissa ihmisten siunaamiseksi (Apt. t. 
3:26). Seuraajansakin hän kutsui siunaamaan ihmi-
siä, etenkin niitä, jotka vastustavat heitä.

Jumalan siunaus saavuttaa päämääränsä, kun 
Jeesus kerran kutsuu ihmiset taivaan kotiin: ”Tul-
kaa tänne, te Isäni siunaamat. Te saatte periä 
valtakunnan, joka on ollut valmiina teitä varten 
maailman luomisesta asti” (Matt. 25:34).

Siunaus alussa ja siunaus lopussa. 

teksti: kari kuuLa
kuvat: tuija HYttinen

” 
Missä pahuus  
on voimakkainta, 
siunausta  
tarvitaan  
eniten
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Luterilaisuus vihaa juutalaisia

J ari Ehrnrooth on kirjailija, 
filosofi ja kulttuurihistorian 
dosentti. Hän löysi taannoin 
netistä Lutherin kirjan Juu-
talaisista ja heidän valheistaan. 

Tästä syntyi radioon ja Ylen sivuille 
teräväsanainen kolumni.

Ehrnrooth kertoo, kuinka kansan-
kirkkomme isän mielestä juutalaiset 
ovat laiskoja ja ahneita perkeleenlapsia. 
Siksi toora-kääröt ja talmud-kirjallisuus 
on otettava heiltä pois, koulut ja syna-
gogat poltettava, omaisuus takavarikoi-
tava ja talot hävitettävä, Luther jyrisee.

Tällä Lutherin kirjalla on ollut 
kolumnistin mielestä järkyttävä vaiku-
tushistoria. Luterilaisuuden oppi-isä 
kutsui seuraajiaan juutalaisvainoihin, 
Natsi-saksan hirmutekoihin.

Kirkko on edelleen juutalaisvastai-

nen, kolumnisti kauhistelee. Se on omi-
nut juutalaisten pyhät kirjat ja väittää, 
ettei juutalaisilla ole Jumalan armoa. 

Kirkon pitäisi tehdä parannus ja pyy-
tää anteeksi, Ehrnrooth vaatii. On irti-
sanouduttava antisemitismista. Juu-
talaisia ei saa syyttää Jeesuksen mur-
hasta. 

Kolumnissa väännetään sinänsä 
oikeat asian niin kieroon, että kirjoittaja 
ansaitsee päivystävän dosentin kuului-
san tittelin.

Toisin kuin dosenttimme antaa 
ymmärtää, moderni kristikunta on erit-
täin herkkä kaikelle juutalaisvastaisuu-
delle. Enää ei ajatella, että juutalaisilla 
ei ole armoa. Päinvastoin. Jumalan kan-
saa he ovat siinä kuin kristitytkin. 

Saarnoissa ja hengellisessä opetuk-

sessa juutalaisuutta melkeinpä fanite-
taan. Ikäänkuin heillä olisi jonkinlaista 
salatietoa Jumalasta. Monet kristityt 
asettuvat kaikissa konflikteissa Israe-
lin valtion puolelle, tapahtuu siellä mitä 
tahansa. 

Kirkon historiassa ilmennyttä 
antisemitismiä on tutkittu laajasti – 
minunkin  väitöskirja ja dosenttitutki-
mus oli osa tätä projektia. Tutkimus on 
paljastanut kristittyjen syntejä ja korjan-
nut väärää käsitystä juutalaisuudesta. 

Kirkkokunnat ovat pyytäneet kris-
tinuskon nimissä tehtyjä juutalaisvai-
noja anteeksi moneen kertaan. Luteri-
lainen kirkkoperhe on tuominnut Lut-
herin juutalaisvastaisuuden.

Suomen luterilaisessa kirkossa toi-
mii kirkko ja juutalaisuus-työryhmä, 

joka seuraa mahdollisia antisemitismin 
ilmentymiä ja vahvistaa kristinuskon ja 
juutalaisuuden myönteisiä suhteita.

Lisäksi Lutheria luettaessa on huo-
mattava, että 1500-luku oli raakaa ja pri-
mitiivistä aikaa. Kaikki toiseus demoni-
soitiin. Juutalaisvastaisuudessaan Lut-
her oli oman aikansa kasvatti, ei mikään 
poikkeuksellinen antisemitisti.

Kulttuurihistorian dosentti ei tunnu 
olevan lainkaan tietoinen näistä asi-
oista. Eikä tutkimuksen pelisäännöistä. 
Sen sijaan hän on noudattanut kohuko-
lumnistin ohjeita.

Poimi faktat valikoiden. Kärjistä ja 
liioittele. Unohda asioiden historiallinen 
konteksti.

Ja raflaava otsikko.
kari kuuLa

K
oulun 3. luokkalaiset olivat 
opettajansa Jaana Korho-
sen johdolla valmistaneet 
esityksen yhdessä Järvi-
Kuopion seurakunnan Veh-
mersalmen alueseurakun-
nan kanssa. 

Vehmersalmella Suomen itsenäisyy-
den juhlavuotta on juhlistettu joka kuukau-
si omalla historian vuosikymmenellä, johon 
liittyvää ohjelmaa eri yhdistykset ja yhteisöt 
ovat vuorollaan järjestäneet.

Vehmersalmen pappi Uwe Mäkinen ker-
toi, että idea varjonäytelmästä syntyi kun to-
dettiin, että oikean näytelmän tekeminen oli-
si ollut nopeassa aikataulussa työlästä, koska 
näyttelijöille olisi pitänyt hankkia vaatteet ja 
muu rekvisiitta. Varjonäytelmässä joka roo-
lilla oli kaksi näyttelijää, toinen esitti laval-
la liikkeet valoa vasten ja toinen puhui mik-
rofoniin.

”Oikeastaan tämä onkin paljon vaikeam-
paa kuin tavallinen näytelmän teko”, Mäki-
nen kertoi.

Varjokuvaesityksen käsikirjoituksen olivat 
laatineet Uwe Mäkinen, Riitta Junnila-Savo-
lainen ja Veikko Savolainen.

Traaginen vuosikymmen
Varjonäytelmä kertoi Leena-tytön päivästä, 
johon liittyi historian tapahtumia 1930-luvul-
ta niin Vehmersalmella kuin Suomessa. Kou-
luun hiihdettiin, kuljettiin linja-autolla tai lai-
valla. Koulukuri oli ankaraa: jos ei osannut, 
joutui nurkkaan, sai iskun karttakepistä tai 
tukistuksen opettajalta. Tuolloin myös ilma-
laiva Zeppelin lensi Suomen taivaalla. Mik-
ki- ja Minni-hiiri tulivat myös tutuiksi tuon 
ajan lapsille.

Vehmersalmella 1930-luku oli traaginen. 
S/S Louhi upposi Enonlahden rannassa ja tur-
massa kuoli 33 ihmistä. Myös Vehmersal-

men koulu paloi, tapahtumasta saatiinkin 
varjonäytelmään dramatiikkaa urkumusiikil-
la. Vuosikymmen päättyi uutisiin, joissa Neu-
vostoliitto oli purkanut hyökkäämättömyys-
sopimuksen Suomen kanssa ja talvisota oli 
alkamassa.

Monenmoisia soittimia
Ennen varjokuvaesitystä kirkonmäelle ilmes-
tyi myös koululaisten tuomia urkupillejä han-
keen pystytettyinä. Lapset kertasivat samalla 
Vehmersalmen omaa historiaa 1930-luvulta. 
Kirkkoon nimittäin päätettiin hankkia urut. 
Kirkkovaltuusto teki ostamispäätöksen lop-
puvuodesta 1933. 

Urut tulivat sisältämään 15 äänikertaa ja 

kolme siirtoäänikertaa. Hinta Kangasalan ur-
kutehtaalla oli 157 800 markkaa ja urut tu-
livat sopimuksen mukaisesti toukokuussa 
1934. Ne siirrettiin talkoilla kyläläisten hevo-
silla Vehmersalmi-laivalta kirkkoon. Siksipä 
koululaisetkin marssivat Villit pillit -kulkuee-
na pillien kanssa ensin aamulla laivarannasta 
koululle, ja sieltä edelleen kirkolle.

Kirkon oven suussa varjonäytelmää katso-
maan tulleet muut koululaiset ja kylän asuk-
kaat otettiin vastaan pilleihin puhaltamalla.

Villit pillit -kulkueessa soitettiin myös op-
pilaiden itsensä valmistamia soittimia: säh-
köputkesta tehtyä lehmänpilliä, sählypallosta 
tehtyä okariino-soitinta, vesiputkesta teh-
tyä sadekeppiä ja limutölkistä tehtyä basso-
kitaraa. 

Aidot urkupillit, yhteensä 60 kappaletta, 
oli saatu lahjoituksena Jyväskylästä kanttori 
Matti Mertaselta, joka oli ne aikoinaan pe-
lastanut vanhoista puretuista uruista.

teksti ja kuvat: kari voutiLainen

Villit pillit soivat Vehmersalmella
ristivetoa

Suomi 100  
-juhlavuoden  
merkeissä  
Vehmersalmen  
kirkossa nähtiin  
erikoinen  
varjokuvaesitys. 

Koululaiset kantoivat ja  
soittivat urkupillejä matkalla  
koululta kirkonmäelle,  
missä pillit pystytettiin  
hankeen taideteokseksi.

Varjokuvaesitys Vehmersalmen kirkossa kertoi historian tapahtumista 1930-luvulla.

kirjasta löydettyä
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Lukio-opiskelija Essi Tuomainen ja Naisten Pankin aktiivi, Savonia-amk:n koulu-
tusvastuujohtaja Kaija Sääski ovat iloisia, että Naisten Pankin avulla kehitysmaiden-
kin naiset opiskelevat ammattiin. Savonia-amk:ssa opiskelevat muotoilijoiksi Heta 
Hirvonen ja Joona Hakala (takana).K eräyksen tuotto Kuopion Kalla-

veden lukiossa oli huikeat 4005 €. 
Sillä rahalla tuetaan kehitysmai-
den naisia ja autetaan heitä saa-
maan ammatti ja toimeentulo. 

”Kun naiset saavat ammatin ja pääsevät 
kouluttautumaan, niin siitä hyötyy koko per-
he ja kyläyhteisö. Koulutettu nainen on myös 
terveempi ja synnyttää terveitä lapsia”, pohtii 
lukio-opiskelija, opiskelijakunnan hallituksen 
pj. Essi Tuomainen.  

Hyviä tekoja lähelle ja kauas 
”päivätyökeräys on selkeä toimintamalli ja 
sen kautta saa tietoa kehitysmaista sekä aut-
tamisesta”, kehuu Tuomainen. 

17-vuotias nuori nainen on aina osallistu-
nut keräykseen, jossa tehdään päivä töitä ja 
tuotto lahjoitetaan hyväntekeväisyyteen. Täl-
lä kertaa Kallaveden lukion keräyksen kohde 
eli Naisten pankki valikoitui opiskelijakunnan 
hallituksessa. 

”Opettajamme Eija Venäläinen kertoi 
tästä vaihtoehdosta ja hallituksen mielestä 
se oli oikein hyvä kohde. Naisten koulutuk-
sen kautta saadaan paljon positiivista muu-
tosta aikaan. On tärkeää, että saatu tuotto 

menee perille ja Naisten pankki on luotetta-
va toimija. ”

Kallaveden lukiossa hyväntekeväisyys ei 
ole muutenkaan outo juttu.

”Nuoret osallistuvat hyväntekemiseen 
mieluiten tekemällä jotain. Keräyksen kaut-
ta pystyimme kantamaan vastuuta maapal-
lon toisella puolella olevasta lähimmäises-
tämme. Toki autamme lähellä oleviakin, sillä 
teimme joulukortteja yksinäisille vanhuksil-
le ja kävimme jututtamassa heitä”, kertoo Es-
si Tuomainen. 

Idean äiti Kuopiosta 
Tämän vuoden alkupuolella Naisten pankin 
valtakunnallisen päivätyökeräyksen malli esi-
teltiin valtakunnallisesti. Idean äiti on kuo-
piolainen Naisten pankin aktiivi Kaija Sääs-
ki.  Hän kehitteli päivätyökeräyksen mallin 
aluksi yläkoululle ja kolme vuotta sitten Hat-
salan koulussa kerättiinkin 7000 euroa Nais-
ten pankkiin. 

”päivätyökeräyksen tavoitteena on ak-
tivoida kouluja ja nuoria mukaan globaa-
liin yhteiskuntavastuuseen. Nuoret haluavat 
auttaa. Kun he itse saavat olla mukana teke-
mässä hyvää, niin he oppivat paremmin ym-

märtämään maailman köyhimmässä oloissa 
eläviä”, kertoo Sääski. 

Koulutuksen parissa 26 vuotta ollut Kai-
ja Sääski tuntee ja tietää, millaisen kehävai-
kutuksen koulutus saa aikaan, sillä hän on 
Savonia-ammattikorkeakoulun koulutusvas-
tuujohtaja. 

Savonia-ammattikorkeakoulu tekee muu-
takin yhteistyötä Kallaveden lukion kanssa, 
sillä Savonian avoimia amk-opintoja voi vali-
ta osaksi lukion opintoja. Lisäksi Kallaveden 
lukiossa voi valita kansainvälisen liiketoimin-
nan opintoja. 

 ”Vain koulutuksen kautta saadaan aikaan 
sivistystä. Naisena näen, kuinka naisia autta-
malla avun saavat myös lapset, perhe ja su-
kukin”, toteaa Sääski, joka itse ihastui Naisten 
pankin toimintaan esittelytilaisuudessa pui-
jon kirkolla kuusi vuotta sitten. 

teksti ja kuva:  
Seija rYtkÖnen

Nuoret  
hyväntekijöinä 
Noin 400 Kallaveden lukiolaista ryhtyi 
hyväntekijöiksi. Nuoret kantoivat globaalia  
yhteiskuntavastuuta osallistumalla 
Naisten Pankin ensimmäiseen
valtakunnalliseen päivätyökeräykseen. 

P äiväkerhot saivat alkunsa 1967 
Kettulanlahdessa Aino Karimaan 
johdolla yksityiskodissa. Männis-
töstä toiminta laajeni koko kau-
pungin alueelle ja seurakuntata-

loille. Enimmillään kerhoissa oli 1400 lasta, 
tällä kaudella kirkon varhaiskasvatusta tar-
joavissa päiväkerhoissa on noin 400 lasta ja 
ryhmiä vajaa 40. 

Side seurakuntaan  
päiväkerhon kautta
Kolmen lapsen äidille Nina Sandvik-Inkalal-
le lasten päiväkerholla on ollut suuri merkitys. 
Hän muutti miehensä kanssa Kuopioon toisel-
ta puolen Suomea eikä tuki- tai tuttavaverkos-
toa ollut. Kun lapset syntyivät ja kasvoivat ker-
hoikään, niin päiväkerhojen kautta tuli uusia 
ystävyyssuhteita ja lapset saivat kavereita. Kir-
kon muu toimintakin on tullut tutuksi, sillä side 
seurakuntaan muodostui päiväkerhon kautta. 

Nina on kokenut, että Männistön seura-
kunta kokonaisuudessaan on hyvin lapsiys-
tävällinen, sillä siellä järjestetään paljon ta-

pahtumia ja lapset ovat tervetulleita sekä 
tärkeitä. 

”päiväkerhossa on hirveän hyvät ja ki-
vat ohjaajat, jotka ottavat lapset yksilöinä 
huomioon. Ilmapiiri on lämmin ja joka ker-
ta vaihdamme kuulumisia. Lapsilla ja meillä 
vanhemmillakin on turvallinen olo. ”

Samanarvoisuutta ja toisten 
ihmisten arvostusta
Sandvik-Inkalan perheeseen kristillisyys on 
aina kuulunut myönteisenä taustaturva-
na elämässä. Kirkon tarjoama maksuton 3–5 
-vuotiaiden päiväkerho koetaan omaa arvo-
maailmaa tukevana, sillä kerhossa koroste-
taan myös ihmisten samanarvoisuutta. 

”Toivomme, että lapsille tulee käsitys ihmis-
ten moninaisuudesta ja he oppivat arvosta-
maan toisia ihmisiä”, pohtii Nina Sandvik-Inkala. 

”Rehellisesti sanottuna pääsisin helpom-
malla, jos en toisi lapsia päiväkerhoon, sillä lap-
semme ovat aamu-unisia. Mutta Noora ja Sa-
ra odottavat innokkaina kerhopäiviä, sillä täällä 
askarrellaan, liikutaan, leikitään, lauletaan, näh-

dään kavereita sekä syödään eväät yhdessä!” 
”Ja on ihanaa, kun saan lasten kerhoaika-

na parin tunnin hengähdyshetken arjen kes-
kelle. Kun menen kotiin, niin saan viettää ai-
kaa vain pienimmän lapsemme kanssa, juoda 
rauhassa kahvit ja lukea lehden. Joskus käyn 
myös kaupassa,” kertoo Sandvik-Inkala. 

Aikaa ja tukea lapsille  
sekä perheille

Männistön seurakunnan lastenohjaaja Anita 
Tilles on iloinen, kun saa tehdä tärkeää kas-
vatustyötä lasten ja perheiden parissa. päi-
väkerhossa on 20 lasta kahdessa ryhmässä. 
Kerhoihin kokoonnutaan kahdesti viikossa. 
Lastenohjaaja Tilles on oppinut vuosien mit-
taan tuntemaan alueen perheet ja heidän 
lapsensa. Tutustumisen myötä luottamus on 
kasvanut molemminpuoliseksi. 

”perheet arvostavat kerhossa sitä, että  
meillä on aikaa lapsille ja pystymme tuke-
maan lasten kehitystä.” 

”päiväkerhossa opitaan toimimaan ryh-
mässä toisten lasten kanssa, harjoitellaan 
toisten huomioonottamista sekä sitä, miten 
toista ihmistä kohdellaan. Hartaushetkissä 
sitten rauhoitutaan ja hiljennytään”, juttelee 
15 vuotta lastenohjaajana ollut Tilles. 

teksti ja kuva: Seija rYtkÖnen

kuopionseurakunnat.fi/ryhmat/lapsille-ja-
lapsiperheille/paivakerhot

Virkeää 50-vuotiasta arvostetaan ja odotetaan 

Naisten Pankki
 ✚ varainkeruun vapaaehtoisverkosto,  
joka edistää naisten toimeentuloa  
kehittyvissä maissa

 ✚ syntyi Suomessa 24.5.2007 
 ✚ hankkeet toteuttaa Kirkon Ulkomaan-
apu  

 ✚ toiminta Kuopiossa aktiivista, viime 
vuonna tapahtumissa tuhansia  
osallistujia 

 ✚ kehitysmaiden naisille kerättiin  
Kuopiossa noin 38 000 € 

 ✚ Naisten pankin Kuopion kuukausikirje 
260 henkilölle 

 ✚ Facebookissa 500 seuraajaa 
 ✚ avoimet illat Suokadun palvelu- 
talossa, Suokatu 6. Kahvit klo 17.30,  
ohjelma klo 18 

Lue lisää: facebook.com/naistenpankki

Nina Sandvik-Inkalan tyttäret Sara 
(3 v.) ja Noora (5 v.) Inkala odottavat 
innokkaina päiväkerhopäiviä. 

Vapaita päiväkerhopaikkoja voi kysyä 
seurakuntien lastenohjaajilta, monissa 
ryhmissä on vielä tilaa.  
Tiedot kerhopaikoista lähetetään kotiin 
22.5. alkavalla viikolla. 

Maanantaisin, tiistaisin ja perjantaisin  
Männistön Pyhän Johanneksen kirkolla  
käy iloinen hyörinä. Silloin lapset saapuvat  
päiväkerhoon, jonka toiminta alkoi  
Kuopiossa jo 50 vuotta sitten. 
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kirkolliset

TUOMIOKIRKKO

kastetut
Ida Elna Sallinen, Urho Armas Silmäri, 
Milo Nikolai Nupponen, Nikolas Adrian 
Naukkarinen, Jere Mikael Liukkonen.

avioliittoon kuulutetut
Markus petteri Klasila ja Katri Marjukka 
Tuuli 

kuolleet
Eeva Maria Kajanus 88, Seppo Antero 
Räsänen 82, Irma Inkeri Töhönen 87, 
Anssi Kustaa Heikkilä 79, Anja Anneli 
Gröhn 84, Ari Kalervo Virtanen 52, 
Veli Emil Reinikainen 88, Mikko Olavi 
Immonen 83, Markku paavali Koponen 66, 
Sulo Asser Oksman 89, Veli Kusti 
Oinonen 91, Sirkka Ilona Rastas 91, Ossi 
Johannes Korhonen 54, Väinö Aarne 
Korhonen 89, Erkki Kalevi Karjalainen 75, 
Salme paula Marjatta Karhunen 64, Eila 
Annikki Kilpiäinen 78.

ALAVA

kastetut
Hilla Elna Aliisa Korhonen, Mimosa 
Olivia Kamaja, Kiira Alissa Karoliina 
Mustonen, Ada Elsa Amanda Korhonen, 
Milma Linnea Korhonen, Aleksi 
Huttunen, Antti Viljami pursiainen, 
Mikael Konsta Ursin.

avioliittoon kuulutetut
Robert Jockum Masar ja Johanna Maaria 
Joki-Hollanti, Christoph Bergmann ja 
Mari Johanna Boman.

kuolleet
Matti Juhani Turunen 74, pertti Antero 
Aholainen 65, Anja Eliina Järvisalo 84, 
Irja Vilhelmiina Tissari 75, Aino Maire 
Valkonen 96, Maija Liisa Nenonen 89, 
Anja Aniitta Koivuniemi 80, Veikko 
Antero Voutilainen 64, Leena Kaarina 
Halonen 65, Jouko Kalevi Tuovinen 90, 
Erkki Johan Korhonen 88, Hannu Juhani 
Ruotsalainen 61.

.

järvi-kuopio

kastetut
Eetu Sulevi Martikainen, Nilsiä; Emmi 
Annikki Hakkarainen, Muuruvesi; Saara 
Kerttu Kanerva Kivimäki, Riistavesi; 
Valtteri Heikki Juhani Airaksinen, Nilsiä; 
Emma Julia Heimonen, Riistavesi; Enni 
Saima Alisa Saarelainen, Riistavesi; Otto 
Eino Kettunen, Juankoski.

avioliittoon kuulutetut
pasi petteri Kiimalainen ja Seija Inkeri 
Kettunen, Säyneinen; Kim Rauli 
Kristian Hjerpe ja Satu Maarit Räsänen, 
Tuusniemi.

kuolleet
Toivo Emil Holopainen 93, Vehmersalmi; 
Mielikki Hiltunen 87, Vehmersalmi; 
pirkko Maria Föhr 81, Nilsiä; Terttu 
Anitta Ryhänen 51, Nilsiä; Raili Tellervo 
Rantala 80, Kaavi; Matti Juhani 
Kumpulainen 72, Riistavesi; Helmi 
Marjatta Karppinen 90, Säyneinen; 
Helmi Maria Kainulainen 90, Kaavi; 
Maire Annikki Nykänen 77, Muuruvesi; 
Tauno Kolari 82, Tuusniemi; Reijo Antero 
Tiilikainen 60, Juankoski; Leena Kyllikki 
Holopainen 83, Juankoski; Veijo Aulis 
Väinämö Turunen 75, Nilsiä; Hilkka 
Helena Kettunen 80, Tuusniemi; Saimi 
Kananen 94, Riistavesi; Saimi Hellen 
Kuosmanen 88, Nilsiä; pentti Kalevi 
Miettinen 78, Vehmersalmi; Toini 
Matilda Antikainen 95, Tuusniemi; 
Mikko Antero Mönkkönen 36, Kaavi; 
Kerttu Tellervo Huusko 88, Juankoski; 
Aino Elina Harjunen 86, Kaavi; Matti 
Alpo Hurskainen 81, Nilsiä.

KALLAVESI

kastetut
Niilo Eliel piironen, Lyyli Tyyne Elina 
Korolainen, Ellen Alma Klaudia Räsänen, 
Klaus Nikolai Vaaramo, Matias Iiro Aleksi 
Haapamäki, Viena Tuuli Talvikki Airas, 
Kiisa Hertta Ingrid Teerijoki, Niklas Samuel 
Toppinen, Jerry Olavi Tuomainen, 

Lassi Viljo Hermanni Kipinoinen, Luna 
Olivia Rose Lipponen, Hilda Sofia 
Vilhelmiina Mönkkönen, Sofia Elsa 
Alissa Huuskonen, Jerry Antti Benjamin 
Nousiainen, Frida Kerttu Amanda 
Weeman, Enna Lumi Emilia Jauhiainen, 
Maija Iida Helena pirinen, Antton Kalle 
Samuli Sainio, Sylvi Selina Kosunen, 
Juulia Ella Kaarina Liukkonen, Sanni 
Minnea Härkönen, Viljo Oiva Elmeri 
Lappalainen, Lukas Eemeli Hyvönen, 
Helmi Maria Viliina Korhonen, Leevi Ilari 
Eelis Tauriainen, Aino Maria Emilia Saali.

avioliittoon kuulutetut
Jaakko Samuli Sonninen ja Henna Reetta 
Koponen.

kuolleet
Reijo Kaarlo Herman Lappalainen 70, 
Leena Marjatta Varis 88, Alpo 
Vilho Antikainen 71, Matti Tuomas 
Martikainen 78, Otto Juhani Tapani 
Rytkönen 63, Tauno Juhani Heikkinen 66, 
Tapio Kullervo pohjolainen 67, Simo 
Adolf parkkinen 85, Vappu Alina 
Säämänen 88, Aili Annikki Väisänen 89, 
Saima Elina Kröger 91.

männistö

kastetut
Alisa Aune Aniita Loukkola, Leevi Eetu 
Viljami Lankinen.

kuolleet
Helvi Maria Manninen 77, Aune Lindlöf 84, 
Unto Olavi Sormunen 87, pirkko Sisko 
Ottela 88, Aino Irene Kanerva 85, Aune 
Annikki Haltsonen 89, Helmi Maria 
Karvonen 91, Aino Kyllikki Knuutinen 90, 
Leo Aarre Miettinen 75, Maija Anneli 
Vilhelmiina Nissinen 87, Katri 
Hämäläinen 98, Irma Kyllikki Ritvanen 64, 
Mauri Vilhelm Auvinen 89, pentti 
Johannes Nieminen 88, Juho Tuomas 
Miettinen 69, Helmi Tuovinen 96.

puijo

kastetut
Veeti Matias Laitinen, Isla Alise Saari, 
Joonas Heikki Antero Niskanen, Okko 
Veikko Tiilikainen, Enni Isla Elina Vajanto, 
Mikael Sisu Ensio Rissanen, Miika Aatu 
Ilmari Virkkunen, Frida Helvi Loviisa 
Kanniainen.

avioliittoon kuulutetut
Toni Tuomas petteri Heikkinen ja Saija 
Tuulikki Ilona Kettunen.

kuolleet
pertti Emil Kemppainen 92, Kirsti 
Eila Jäntti 91, Hannu Sakari Jäntti 70, 
Sirkka Liisa Ihalainen 66, Ellen Sinikka 
Antikainen 87, Kerttu Himanen 87, 
Taisto Untamo Räisänen 84.

siilinjärvi

kastetut
Viola Minttu Matilda Vartiainen, Kiira 
Linnea Huttunen, Verneri Emil Ritanen,
Milena Anna Marjatta Jääskeläinen, 
Siiri Enja Ilona Hämäläinen, Satu 
Sofia Suihkonen, Aapo Taisto Matias 
Ratilainen, Hilla Elisabeth Issukka, Sofi 
Adele Karjalainen, Neea Maija Leena 
Hoffren, Eemeli Oliver Rossi

avioliittoon kuulutetut
Joni-pekka Kristian Räsänen ja Kati 
Maarit pitkänen

kuolleet
Risto Tapio Suhonen 67, Väinö Aulis 
Savolainen 77, Erkki Sakari Suomalainen 89, 
Juho Taavetti Tuomainen 70, Terttu 
Marjatta Taskinen 71, Anni Kyllikki 
Vartiainen 84, Mauno Erik Kivinen 77, 
pentti Olavi Hartikainen 89, Eeva 
Annikki Antikainen 80, Martti Kalervo 
Tikkanen 87, Leo Launonen 88, Sirkka 
Sinikka Haltsonen 79.

#silmätristissä

sanallista

2. Sunnuntai 
pääsiäisestä
Joh.21:15-19
Kun he olivat syöneet, Jeesus sanoi Simon pietarille: ”Simon, Johan-
neksen poika, rakastatko sinä minua enemmän kuin nämä toiset?”. 
 ”Rakastan, Herra”, pietari vastasi: ”Sinä tiedät, että olet minulle ra-
kas.” Jeesus sanoi: ”Ruoki minun karitsoitani.” 

Älä tule paha paimen, 
tule Hyvä Paimen!
Olin kerran tilaisuudessa, jossa papilta kysyttiin: Us-
kotteko oikeasti vai vain viran puolesta? Tuo kysymys 
herätti hilpeyttä kuulijoissa, mutta tahdikkaasti pappi 
vastasi uskovansa sekä oikeasti että viran puolesta. 

Vielä suuremman ihmetyksen ääressä oli pietari, kun 
Jeesus kysyi häneltä kolme kertaa saman kysymyksen: 
”Olenko minä sinulle rakas?” Tähän kysymykseen jou-
tuu jokainen pappi vastaamaan kerta toisensa jälkeen. 
Se on suorastaan edellytys viran ja kutsumuksen hoi-
tamiselle. Sillä vain myöntävästi tuohon kysymykseen 
vastaaville Jeesus sanoo: ”Ruoki minun karitsoitani. 
Kaitse minun lampaitani. Ruoki minun lampaitani”. 

Erityisen pappeuden lisäksi jokainen kristitty on kut-
suttu toteuttamaan tätä tehtävää, yleistä pappeutta. 
Ylimpänä paimenena Jeesus on lähettänyt meidät huo-
lehtimaan omasta laumastaan. Siksi meidän on tärkeää 
– viran puolesta tai ilman -  toimia yhdessä Hyvän pai-
menemme ääntä kuunnellen ja hänen johdatustaan ru-
koillen. Mitä sinä vastaisit, jos Jeesus kolme kertaa ky-
syisi sinulta: ”Olenko minä sinulle rakas?”

PauLa HaGMan-PuuStinen
tuusniemen aluepappi, järvi-kuopion seurakunta

Kuopion Alavan seurakunnassa on haettavana

LASTENOHJAAJAN TOIMI
Hakuaika 26.4.–10.5.2017

Tiedusteluihin vastaavat  
lapsityönohjaaja Sirpa Pesonen puh. 040 4848 297,
lapsityön pappi Pirjo Kuula (5.5. jälkeen) puh. 040 4848 318.

Hakuilmoitus on kokonaisuudessaan 26.4.2017 alkaen
www.evl.fi/rekrytointi ja www.kuopionseurakunnat.fi

www.kuopionseurakunnat.fi 
www.kirkkojakoti.fi

Kuopion ev.lut. seurakuntayhtymässä on haettavana

SAIRAALAPASTORIN VIRKA
Hakuaika päättyy 14.5.2017

Tiedusteluihin vastaa  
johtava sairaalapastori Risto Voutilainen puh. 040 4848 484.

Hakuilmoitus on kokonaisuudessaan 
www.evl.fi/rekrytointi tai www.kuopionseurakunnat.fi

www.kuopionseurakunnat.fi 
www.kirkkojakoti.fi
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kirjallista

Olli-Pekka Vainio: Luther. 
Kirjapaja. 2016. 254 s.

Pertti Rajala:  Selkokirja Lut-
herista. Kirjapaja. 2016. 87 s.

Jumala ompi linnamme
Teologitutkija Olli-Pekka Vainio si-
joittaa Lutherin suurten saksalaisten 
kulttuuriheerosten joukkoon, vaik-
ka kertoo, että Martti-sankarimme oli 
myös törkyturpa ja juoppo.  Vainion 
kirja kertoo Lutherin elämänvaiheet 
mutta tarjoaa ennen kaikkea analyyt-
tista ja selkeää pohdintaa Lutherin 
ajatuksista ja merkityksestä.  

Lutherin mukaan todellisuus on 
järjestelmä, jossa jokainen antaa toisil-
le sitä hyvää mitä omaa. Tästä hyvänä 
esimerkkinä on luonto, joka toimii ju-
malallisen rakkauden kuvana: aurinko 
lämmittää niin rikollista kuin hyvän-
tekijääkin. Luther antaa arvoa etenkin 
kymmenelle käskylle - kaiken hyvän, 
sekä maallisen että hengellisen anta-
jana.  Hänen yhtenä ansionaan, jos-
kin kyseenalaisena sellaisena, on näh-
ty modernin maailmankuvan isyys, 
kun hän asettaa uskon ja järjen toisi-

aan vastaan.  Toisen puolen itsestään 
Luther näytti virsien tekstittäjänä, oli-
han musiikki hänen elämänsä suuria 
nautintoja.  Rehevä kieli on se, mikä 
ensi riveiltä lähtien houkuttaa luke-
maan myös Vainion kirjaa.  Kannattaa 
siis lukea kirja ihan itse ja tehdä omat 
tulkintansa.

Ja mikäli Olli-pekka Vainion kir-
ja tuntuu vaikeasti lähestyttävältä, voi 
ottaa kätensä tutun selkokirjailijan, 
Pertti Rajalan, Luther-tietopaketin.  
Meilläkin on keskuudessamme ihmi-
siä, nuorempia ja vanhempia, joitten 
lukutaito on heikko. Luther-selkokir-
ja sopii myös ääneen lukemiseen erin-
omaisesti.  Ajattelen, että kirja sopisi 
hyvin myös maahanmuuttajille mat-
kaksi suomalaisen kulttuurin keskei-
seen ilmiöön.

terHi Laitinen

lyhyesti Tällä palstalla seurakunnan luottamushenkilöt kirjoittavat vuorollaan.

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  Tiedottajat Merja Tapio, 
puh. 040 4848 236, merja.tapio@evl.fi , Ulla Remes, p. 040 4848 234, 
ulla.remes@evl.fi  (osa-aikainen) Verkkotoimittaja Seija Rytkönen, 
puh. 040 4848 514, seija.rytkonen@evl.fi   Taitto Kotimaa Oy 
Ilmoitukset pirjo Teva, puh.  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 31.5.2017

Re-Formaatio – Kirkon 
putkiremontti ennen ja nyt

O n juhlittu reformaation 500-vuo-
tisjuhlavuotta. Alavassa on kuultu 
piispoja, konsertteja ja tutkittu 
Lutherin monia kasvoja. Refor-
maatio toi uskon jokamiehen 

oikeudeksi. Mitä uudistusta nyt tarvitaan?
Putkiremontti. Välttämätöntä, kun sen aika 

on. Ja aika oli. Perheessämme käytiin se läpi viime 
vuonna. Muutoksen vastenmielisyys oli ilmeistä. 
Kodin ja irtaimiston totaalinen inventaario tuli 
vastaan pakotetusti. Mitä vanhaa säilyttää, mitä 
heittää pois tai mitä uusia kokonaan?

Minkä aika kirkossa on nyt? Mitä pitäisi säilyt-
tää, mistä luopua? Moni ulkoinen fakta pakotta-
nee muutokseen.  Kirkon jäsenkato. Hengellisen 
kiinnostuksen suuntautuminen kirkon ulkopuo-
lelle. Seuraako Re-Aktio, Re-Formaatio vai Post-
Formaatio?

Mitä röörejä pitäisi nyt rassata tai uusia? Mil-
laista muutosta tarvitaan? Eikö nykyihmistä kiin-
nostakaan uskossa ensisijaisesti dogmi, oikea oppi 
tai kirkonmenot? Kiinnostusta näyttää herättä-
vän yhteys, luottamus ja sydämen suhde uskon 
kohteeseen.

Millainen kokonaiskonseptin, paradigman 
muutos on nyt tarpeen? 

Olemmeko siirtymässä Re-Formaatiosta Pre-
Formaatioon? Siis jo ennalta selvittämään ihmis-
ten tarpeista nousevaa uutta toimintaa kirkon 
hyvään sanomaan sitouttamiseksi. Miten olla Pre-
Ventiivinen? Torjua ennakkoon välinpitämättö-
myyttä ja pahaa ihmisten elämässä. Miten olla 

myös Pro-Aktiivinen? Omaehtoisesti hakea uusia 
tapoja tulla lähelle ihmisten arkea. Ennakoida, 
vaikuttaa tulevaan ja lisätä toivoa ja luottamusta 
Jumalaan. Miten kirkon rooli voisi olla entistä 
enemmän Pro-Feetallinen? Etsiä, kulkea vierellä, 
olla tienraivaaja, lipunkantaja ja Jumalan tahdon 
tulkitsija tässä ajassa.

Poistettavaa vanhaa: Enpä tiiä. Kestävää uutta: 
Empatia!

Säilytettävää vanhaa: Yksin uskosta, yksin 
armosta, yksin Kristuksen tähden.

Mirja kontio  
alavan seurakunnan 

seurakuntaneuvoston jäsen

• 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. 

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

Hautakivi näyttely
liikkeessämme

-tervetuloa tutustumaan!

LÄNSIVUOREN
HAUTAUSHUOLTO

Lähetä surunvalittelusi.

punaisenristinkauppa.fi  
    Adressien tekstaus 
tai puh. 020 701 2211

Ilmoitukset 
osoitteeseen

ilmoitusmyynti@kotimaa.fi
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K
uopion lyseossa tänä ke-
väänä ylioppilaslakin pää-
hänsä painava Miia ihmet-
telee, mihin lukiovuodet 
oikein hujahtivat.

”Kun koulu penkkari-
päivänä loppui, minulle tu-

li kyllä tippa linssiin. Tuntui haikealta erota 
luokkakavereista ja opettajista. Mietin, että 
tässäkö tämä nyt sitten oli.”

”Viihdyin lyseossa ja tykkäsin sen hyväs-
tä hengestä. Nyt kaikki kaverit hajaantuvat 
maailmalle ja välillä mieleen hiipii pelko, et-
tä mitä jos emme enää koskaan tapaa”, Miia 
pohtii. 

”Toivon ja uskon kuitenkin, etteivät lupa-
ukset yhteydenpidosta jää pelkäksi puheeksi.”

Vaikka haikealta tuntuukin, Miia tietää, 
että yhden oven sulkeutuessa toinen auke-
aa. Hänen uusi ovensa johtaa suureen maa-
ilmaan.

Ison Omenan sykkeeseen
Kesäkuun lopussa Miia on monin tavoin uu-
den edessä. Hän muuttaa ainakin vuodek-
si New Yorkiin au pairiksi ja opiskelee ohessa 
elokuvakäsikirjoitusta.

”Amerikka on ollut kaukainen haave jo 
pitkään. En ole koskaan käynyt siellä, vaikka 
muuten olenkin matkustellut.” 

”En myöskään ole tähän mennessä vie-
lä asunut omillani, joten onhan tämä suuri 
muutos monella tapaa.”

Miia kertoo, että tunnelmat lähdön suh-
teen vaihtelevat ilosta jännitykseen ja epä-
varmuuteen.

”Välillä olen täynnä itseluottamusta ja 
odotan innolla tulevaa. Iltaisin saattaakin sit-

ten iskeä epäilys, että mihin oikein olen itse-
ni laittamassa ja entä, jos lähtö onkin hirvit-
tävä virhe.”

Epäilyksen peikko ei kuitenkaan ole saa-
nut nuoresta naisesta niskalenkkiä.

”pitää mennä sitä kohti, mitä pelkää”, Miia 
toteaa päättäväisesti.

pelkoja hälventää tieto mukavasta isäntä-
perheestä.

”Olemme olleet paljon yhteyksissä skypen 
välityksellä ja meillä synkkaa kivasti. perheen 
5- ja 7-vuotiaat pojat jo odottavat minua saa-
puvaksi.”

Isäntäperheen kanssa Miia todennäköises-
ti pääsee vielä New Yorkiakin kauemmaksi.

”He matkustavat loppuvuodesta sukuloi-
maan Uuteen-Seelantiin ja on ollut puhetta, 
että lähtisin mukaan. Arvostan kovasti sitä, 
että he tarjoavat minulle niin upean mahdol-
lisuuden.”

Tarinoiden luominen kiehtoo 
Miia on tiennyt jo lukion toiselta luokal-
ta lähtien, mitä hän haluaa lähteä opiskele-
maan.

”Aikaisemmin mielessä pyöri monenlaisia 
ammattihaaveita. Välillä halusin opettajaksi, 
välillä nuorisotyöntekijäksi. Mikään ajatus ei 
kuitenkaan sytyttänyt suurta innostusta.”

”Sitten se vain loksahti. Haluan elokuva-
käsikirjoittajaksi, koska tarinoiden luominen 
kiehtoo minua. Sanoin jo lapsena ryhtyvä-
ni joskus vielä kirjailijaksi. Tämä on moderni 
versio siitä.”

”Tällä hetkellä en oikein näe muita vaih-
toehtoja. Visio on niin voimakas, että mi-
nun on vain seurattava sitä ja katsottava, mi-
hin se vie.”

New Yorkissa Miia astuu ensiaskeleen 
kohti haaveammattiaan, kun hän osallistuu 
muutamille alan kursseille.

”Amerikassa yliopistojen lukukausimaksut 
ovat korkeita. Onneksi New Yorkista löytyi 
yliopisto, jossa voi suorittaa yksittäisiä kurs-
seja kohtuuhinnalla.”

Kotimaahan palattuaan Miian toiveena 
on päästä sisään Helsingin Aalto-yliopistoon.

”Suomalainen koulutus on korkeatasoista 
ja se antaa vankan pohjan alalle kuin alalle.” 

Yhteisö kantaa maailmallakin
Miia luottaa omaan pärjäämiseensä lasten-
hoidossa, onhan hänellä siihen vankka taus-
ta. Isosen rooli rippileireillä, ryhmien johta-
minen partiossa ja tuttavaperheiden lapsien 
kaitseminen ovat olleet mitä parhainta val-
mennusta tulevaan vuoteen.

”Seurakunnan nuorisotyönohjaajilta olen 
saanut kannustusta ja suosituksia au pair 
-pestiäni varten.”

Seurakunnan piiristä Miialla on ensikoke-
mukset myös käsikirjoittajana.

”Käsikirjoitin ja ohjasin näytelmän Tampe-
reella järjestettyyn kirkon Yhden hinnalla -ta-
pahtumaan. Se oli hieno kokemus ja saimme 
koko ryhmä siitä hyvää palautetta.”

Seurakuntayhteys on ollut Miialle tärkeä 
voimavara. Hän uskoo sen kantavan myös 
maailmalla.

”Olen oppinut, kuinka tärkeä merkitys yh-
teisöllä ja sen tuella on. Toivottavasti löytäi-
sin vastaavanlaisen yhteisön myös New Yor-
kista.” 

Sinne ja takaisin
Suuri maailma ja sen mahdollisuudet odotta-
vat Miiaa. Silti hän ei suunnittele jäävänsä ra-
pakon taakse.

”Vielä muutama vuosi sitten en nähnyt 
Suomessa mitään hyvää. Mielestäni tääl-
lä oli pienet piirit ja halusin pois”, Miia hy-
mähtää.

”Nyt ovat ajatukset muuttuneet ja haluan 
ilman muuta palata tänne takaisin.”

Jos Aalto-yliopiston ovet aukeavat, mer-
kitsee se asettumista Helsinkiin   ainakin joku-
siksi vuosiksi.

”En pidä ollenkaan mahdottomana aja-
tuksena, että palaisin jossain vaiheessa takai-
sin Kuopioon. Tämähän on ihana kaupunki, 
ei liian pieni eikä liian iso. Ja jos tulevaisuu-
dessa saan perhettä, Kuopio on hyvä paikka 
asua lasten kanssa.”

Mutta ensin on lähdettävä, ennen kuin 
voi palata.

”Toivon, että aika New Yorkissa tekee mi-
nusta rohkeamman ja itsevarmemman sekä 
auttaa minua löytämään oman paikkani. Ha-
luaisin vanhana ajatella, että elämäni ei ole 
ollut päämäärätöntä haahuilua, vaan olen 
ankkuroitunut juuri siihen paikkaan ja tehtä-
vään, joka on minulle tarkoitettu.”

HeLi HarinG

”Pitää mennä  
sitä kohti,  
mitä pelkää
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”Perhettä ja Roope-koiraa tulee varmasti välillä ikävä, mutta onneksi on olemassa skype-puhelut ”, Miia Tikkanen pohtii  
au pair -vuotensa kynnyksellä.

Haikeutta, 
kutkuttavaa 
jännitystä ja uuden 
odotusta. Kevään 
ylioppilas Miia 
Tikkanen on 
ottamassa ison 
askeleen kohti 
unelmaansa.
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MUsiikkia

Lapin lumo -konsertti – Saila Takalo ja 
Lasse Heikkilä Kaavin kirkossa pe 28.4. 
klo 18 ja Kaavin palvelukeskuksella la 
29.4. klo 13. Saila Takalo (ent. Seurujärvi) 
laulaa kauniita hengellisiä lauluja ja Lasse 
Heikkilä säestää. Lisäsäväyksen konserttiin 
antaa Lapin tunnelman, luonnon ja 
rauhan tuominen esille musiikissa, väreissä 
ja taustaelementeissä. Konserttiin on 
vapaa pääsy. Ohjelman 5 € tuotto menee 
yhteisvastuukeräyksen hyväksi.

Majataloilta Nilsiän kirkossa su 7.5. klo 16. 
Matalan kynnyksen illanviettoa kirkossa. 
Lämmintä yhdessäoloa, koskettavia sanoja, 
musiikkia sekä yhteistä rukousta. Mukana 
Reetta Kankkunen, Marika Huusko ja laulavia 
lapsia.

Gospelmessu Alavan kirkossa su 7.5. klo 18. 
Menossa mukana Minna Canthin koulun 9. 
musiikkiluokan oppilaita.

Laulu Suomelle -kevätkonsertti Karttulan 
kirkossa su 7.5. klo 18. Karttulan kirkkokuoroa 
johtaa Anne Keränen. Anna-Mari Linna, 
urut ja puhe Johanna Porkola. Vapaa pääsy, 
ohjelma 5 €.

Käsi kädessä – runon ja laulun ilta tuo 
Vuorelan kirkkoon ti 9.5. klo 18 Siilin lausu-
jien runonlausuntaa ja musiikkia Sakari 
Kuosmaselta, TriAngel-kuorolta, Sari Silta-
vuorelta, ”Jess” Jasmine Saarelalta, Kaisa 
Ylikärpältä ja Marja Leussulta. Naisten Pankin 
tuotemyynti. Kahvit konsertin jälkeen. 
Ohjelma 10 €, tuotto Naisten Pankille.

Hiljaisuudesta – meditatiivinen 
kantelekonsertti Puijon kirkossa ti 9.5.  
klo 18.30. Hiljentymistä vanhojen  
karjalaisten kirkonkellosävelmien sekä  
niiden inspiroiman musiikin äärelle.  
Salla Pesonen, kanteleet.  
Ohjelma 10 €.

Taivaallista musiikkia ja kansanlauluja: 
Konevitsa-kvartetin konsertti 
Tuomiokirkossa to 11.5. klo 18. Konevitsa-
kvartetti on pietarilainen a cappella 
kvartetti. Sen ohjelmiston keskeinen osa 
on venäläinen kirkkomusiikki muinaisista 
luostarisävelmistä nykysäveltäjien teoksiin. 
Kirkkomusiikin lisäksi konserttien ohjelmassa 
on venäläistä kansan- ja sotilasmusiikkia. 
Hyväntekeväisyyskonsertti luostarin 
jälleenrakentamisen hyväksi, ohjelma 12 €.

Haapaniemen nuorisopuhallinorkesterin 
trumpetistit soittavat tuttuja virsisävelmiä 
Tuomiokirkon tornista pe 12.5. klo 12. 
Ohjelmistossa Suomi 100 vuotta -tyylisesti 
mm. Finlandia-hymni ja Suomalainen rukous.

Runon ja laulun ilta Tuusniemen kirkossa 
ke 17.5. klo 18. Kansalaisopiston runopiirin ja 
Tuustyttöjen kevätmatinea, ohjelmassa suoma-
laisia ja keväisiä runoja ja lauluja. Vapaa pääsy.

seUrakUnnat 26.4.–31.5.2017

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.
Viikkomessu ke 26.4. klo 18. Satu Karja-
lainen; Anu Pulkkinen, urut; yk-
sinlaulu Sofia Valli.
Perjantaimessu pe 28.4. 
klo 19. Petteri Hämäläi-
nen, Jarkko Maukonen, 
Richard Nicholls.
Messu su 30.4. klo 10. 
Satu Karjalainen, Ilpo 
Rannankari, Pekka Les-
kelä, Anu Pulkkinen. 
Isosten siunaaminen ja 
nuorisotyönohjaaja Elina 
Hakkaraisen tehtävään siu-
naaminen. Sima ja munkit.
Viikkomessu ke 3.5. klo 18. Lauri Kastari-
nen, Anu Pulkkinen.
Perjantaimessu pe 5.5. klo 19. Satu Kar-
jalainen, Jarkko Maukonen, Elina Hak-
karainen.
Messu su 7.5. klo 10. Lauri Kastarinen, 
Kirsi Perämaa, Anu Pulkkinen, Valtteri 
Tuomikoski.
Vauvakirkko su 7.5. klo 15. Kirsi Perämaa 
ja Paula Raatikainen. Perheen pienimpi-
en kirkkohetki.
Kirkon työnohjaajien neuvottelupäi-
vän messu ke 10.5. klo 13.
Viikkomessu ke 10.5. klo 18. Kirsi Perä-
maa, Anu Pulkkinen.
Konevitsa-kvartetin konsertti to 11.5. 
klo 18. Taivaallista musiikkia ja kansan-
lauluja. Hyväntekeväisyyskonsertti luos-
tarin jälleenrakentamisen hyväksi. Ohjel-
ma 12 €. Lisätietoja konevets44@yahoo.
com, 045 1247 844.
Virsisävelmiä tuomiokirkon tornis-
ta – Suomi 100 pe 12.5. klo 12. Haapanie-
men nuorisopuhallinorkesterin trumpe-
tistit soittavat tuttuja virsisävelmiä tuo-
miokirkon tornista. Finlandia-hymniä 
unohtamatta.
Perjantaimessu pe 12.5. klo 19. Jarkko 
Maukonen.
Messu su 14.5. klo 10. Lauri Kastari-
nen, Liisa Penttinen, Valtteri Tuomikos-
ki. Karo Suopuro. Äitienpäivän kirkko-
kahvit.
Vapaaehtoisten kiitosjuhla ja hiljai-
suuden messu ke 17.5. klo 17. Keväistä 
ohjelmaa, lohikeitto ja leivoskahvit. Mes-
su juhlan jälkeen klo 18. Ilmoita mahdol-
liset erityisruokavaliot varpu.ylhainen@
evl.fi tai 040 4848255.

Hiljaisuudenmessu ke 17.5. klo 18. Liisa 
Penttinen, Ilpo Rannankari, Anu Pulkki-
nen. Ennen messua vapaaehtoisten kii-
tosjuhla alkaen klo 17 kirkonmäellä.
Messu – iltarippikoulun konfirmaa-
tio su 21.5. klo 10. Satu Karjalainen, Han-
na Vasiljev, Anu Pulkkinen, Valtteri Tuo-
mikoski.
international English service su 21.5. 
klo 14. Panu Pohjolainen, Jarkko Mau-
konen. On Sunday 21th May at 2pm in 
the Kuopio Cathedral Chapel.
Seppo Juntusen rukoustapahtuma su 
21.5. klo 17. Lauri Kastarinen, Sade-bändi.
Lasten kevätkirkko ti 23.5. klo 9.15. Kirsi 
Perämaa, Valtteri Tuomikoski, Paula Raa-
tikainen ja Kati Savolainen.
Viikkomessu ke 24.5. klo 18. Hanna Va-
siljev. Kanttorina Taija Korri.
Ei messua Tuomiokirkossa to 25.5. klo 
11. Helatorstain messu Kuopion torilla on 
samalla kaikkien Kuopion ev.lut seura-
kuntayhtymän seurakuntien yhteinen ja 
ainoa helatorstain messu. Messussa saar-

naa piispa Jari Jolkkonen.
Yksi perhe – kaksi aikakaut-

ta -klavikordikonsert-
ti Tuomiokirkon kappe-

lissa pe 26.5. klo 18. Al-
bert Mühlböck, klavi-
kordi. Tilaan on vain 
portaat. Tarkempia tie-
toja www.nordiccla-

vichord.org.
Messu su 28.5. klo 10. 

Kirsi Perämaa, Ilpo Ran-
nankari, Anu Pulkkinen, 

Vahtivuoren kamariyhtye. Kirk-
kokahvit. Tuomiokirkon sunnuntain 

jumalanpalvelukset nähtävillä myös vir-
tuaalikirkko.fi
isistä ylpein – Bach & pojat -klavi-
kordikonsertti Tuomiokirkon kappe-
lissa ma 29.5. klo 14. Zsombor Tóth-Vaj-
na, klavikordi. Sisäänkäynti Vuorikadun 
puolelta. Tarkempia tietoja www.nordic-
clavichord.org.
Kouluun lähtevien siunaaminen ti 
30.5. klo 18. Kirsi Perämaa, Anu Pulkki-
nen ja Elina Hakkarainen.
Viikkomessu ke 31.5. klo 18. Liisa Pentti-
nen, Anu Pulkkinen.

keskUsseUrakUntataLO 
suokatu 22, kuopio
040 4848 256
Eläkeläisten Virkistyspäivä ke 26.4. klo 
11. Hanna Vasiljev, raamattutunti. Iltapäi-
vällä keväistä ohjelmaa. Lounas ja kah-
vi 7 €. Huom. kevätretkille ilmoittautu-
miset.
Perheilta ke 26.4. klo 18. Kirsi Perämaa. 
Paula Raatikainen. Takkahuone, E-ovi. 
Tervetuloa mukaan leikkimään, pelaile-
maan ja puuhailemaan yhdessä. Tarjol-
la myös iltapalaa ja hetki hiljaisuudelle. 
Toukokuun Perheilta 31.5.
Vauvakerho pe 28.4. klo 10. Takkahuo-
ne, E-ovi. Toukokuun kokoontumiset 
5.5., 12.5. ja viimeinen 19.5. Huom! su 7.5. 
Vauvakirkko Tuomiokirkossa klo 15.
Vappujuhla ma 1.5. klo 12. Liisa Pentti-
nen, Ilpo Rannankari, Anu Pulkkinen. 
Kahvitarjoilu klo 11.30 alkaen. Mukana 
Maria Stirling Suomen Lähetysseuras-
ta, Kuopion Mieslaulajat ja runonlausuja 
Pekka Pennanen.

Perhekerho ti 2.5. klo 9.30. Kirsi Perä-
maa, Paula Raatikainen ja Kati Savolai-
nen. Huom! 9.5. ei perhekerhoa.
Äitien ilta ke 3.5. klo 17. Kirsi Perämaa. 
Takkahuone E-ovi. Äitien oma hengäh-
dyshetki arjen keskellä. Iloitaan yhdessä 
ja jaetaan arjen huolet pienemmiksi.
Kevätseurat su 7.5. klo 18. Herättäjäyh-
distys. Mukana Kuopion Virsikuoro.
isien vuoro -ilta ke 10.5. klo 17. Mukaan 
ovat tervetulleita kaikki isät vaihtamaan 
kuulumisia ja keskustelemaan arjen aja-
tuksista.
Herättäjäjuhlailta to 11.5. klo 18. Simo 
Korkalainen kertoo kesän Herättäjäjuh-
lista.
Hyvä tietää, mukava osallistua! -päivä 
viittomakielisille pe 12.5. klo 10. Ilm. 4.5. 
mennessä Anna-Sofia Olkkola, anna-so-
fia.olkkola@evl.fi tai 040 4848 467.
Veteraaniseurat ti 16.5. klo 13 kahviossa.
Affetto e balli – italialaisia tunteita ti 
23.5. klo 19. Marianna Henriksson, cem-
balo. Vapaa pääsy. Tarkempia tietoja 
www.nordicclavichord.org.
Myrsky vesilasissa -klavikordikonsert-
ti su 28.5. klo 14. Christopher Grills, kla-
vikordi. Vapaa pääsy. Tarkempia tietoja 
www.nordicclavichord.org.

MUUt
ilponpäiväkahvit torilla pe 28.4. klo 10. 
Ilpo Rannankari. Seurakunnan vapaaeh-
toisten tekemiä kankaisia kauppakasse-
ja jaossa, vapaaehtoinen maksu yhteis-
vastuulle.
Perhekahvila Tätilässä to 4.5. klo 10. In-
kiläntie 7 B. Lapsiperheiden kohtaamis-
paikka. Diakoni Varpu Ylhäinen.
inkilänmäen seurakuntakerho to 4.5. 
klo 13. Tätilässä. Inkiläntie 7 B. Alkuhar-
taus, kahvit ja mukavaa yhdessäoloa ke-
väisen musiikin merkeissä. Diakoni Var-
pu Ylhäinen, Eino Putkonen ja Matti Kin-
narinen.
Sanajumalanpalvelus Tätilässä 
su 14.5. klo 12. Lauri Kastarinen, 
Valtteri Tuomikoski. Päivä-
kuoro. Inkiläntie 7 B.
Perhekahvila Tätilässä 
to 18.5. klo 10. Inkilän-
tie 7 B. Lapsiperheiden 
kohtaamispaikka. Dia-
koni Varpu Ylhäinen.
inkilänmäen seura-
kuntakerho to 18.5. klo 
13. Suomen historiaa, osa 
II Risto Lappalainen. Diakoni 
Varpu Ylhäinen.
Helatorstain yhtymän seurakuntien 
yhteinen ja ainoa messu ja Riemu-fes-
tivaali Kuopion torilla to 25.5. klo 11. 
Messussa saarnaa piispa Jari Jolkkonen. 
Reformaation merkkivuoden kunniak-
si Kuopion torilla järjestetään kaikkien 
Kuopion ev.lut. seurakuntayhtymän seu-
rakuntien yhteinen ja ainoa messu hela-
torstaina. Messun jälkeen n. klo 12.30 tar-
jolla keittoa. Lounaan lomassa klo 13 al-
kaa Riemu-festivaali.
Mummon mökin 25-vuotisjuhla ke 
31.5. klo 11. Puijonkatu 10. Samalla jätäm-
me jäähyväiset Mummon mökin toimin-
nalle. Tervetuloa kaikki entiset ja nykyi-
set Mummon mökin toimintaan osal-
listuneet!
Suvilinnun laulut -yhteislaulutilaisuus 

Suokadun palvelutalossa ke 31.5. klo 13. 
Suokatu 6. Anu Pulkkinen ja Pirjo Lit-
manen.

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 30.4. klo 11. Anu Kiviranta, 
Antti Rahikainen, Ossi Jauhiainen. Lapsil-
le pyhäkoulu alasalissa.
Messu su 7.5. klo 11. Pirjo Kuula, Juha Vä-
limäki, Leila Savolainen. Lapsille pyhä-
koulu alasalissa.
Gospelmessu su 7.5. klo 18. Anu Kivi-
ranta, Anna Väätäinen, Leila Savolainen, 
Minna Canthin koulun 9. musiikkiluo-
kan oppilaita. Rippikoululaisten ja van-
hempien gospelmessu. Lapsille pyhäkou-
lu alasalissa.
Messu su 14.5. klo 11. Anu Kiviranta, 
Hannu Koskelainen, Juha Välimäki, Ossi 
Jauhiainen, Kirkkokuoro. ROK-nuorten 
tehtävään siunaaminen. Lapsille pyhä-
koulu alasalissa.
Kevätseurojen messu la 20.5. klo 18. 
Rauhanyhdistys. Pekka Soronen, Pauli 
Soranta, ehtoollisavustajat Pauli Ylikärp-
pä, Vesa Kärkkäinen.
Messu su 21.5. klo 11. Anu Kiviranta, Pirjo 
Kuula, Leila Savolainen. Nuorten aikuis-
ten leiri. Lapsille pyhäkoulu alasalissa.
Tuomasmessu su 21.5. klo 18. Saarnaa 
Tarja Säynevirta. Musiikista vastaa Jark-
ko Maukonen.

Helatorstain messu torilla to 
25.5. klo 11.

Messu su 28.5. klo 11. Han-
nu Koskelainen, Juha Vä-

limäki, Leila Savolai-
nen, Zipporim. Selko-
kielinen messu. Lap-
sille pyhäkoulu ala-
salissa.

aLaVan  
seUrakUntakeskUs 

keihäskatu 5 B
040 484 8300

Kirjallisuuspiiri to 27.4. klo 14. Anna 
Väätäinen. Nuorten kerhotila. Yhteys-
henkilö Aino Mikkonen 040 707 1499. 
Kirjana Ilari Aalto, Elina Helkala: Matka-
opas Keskiajan Suomeen.

neULaMÄen kirkkO 
Vesurikuja 4
040 4848 300
Kevätkeikaus ja kirkkohetki su 30.4. 
klo 13. Anu Kiviranta, Antti Rahikainen, 
Anna Väätäinen, Leila Savolainen. Kirk-
kohetki klo 16. Mukana pastori, lähetys-
työntekijä Tarja Säynevirta, Zipporim-
kuoro. Ohjelmassa ulkopelejä, kasvo-
maalausta, hiusten letitystä, rukouspol-
ku, yhteisvastuuinfoa ja tuotteita myyn-

nissä, ongintaa, seikkailurata ja temppu-
rata, nikkarointipaja. Myyjäiset. Grillistä 
makkaraa ja kahviosta simaa ja munkkia. 
Kirpputori, pöytävaraukset katri.hyvari-
nen@evl.fi tai 040 4848 312 viimeistään 
23.4. Pöydän hinta 5 €.
Lyhtymessu su 7.5. klo 16. Pirjo Kuula. 
Kansanlähetys.
Messu su 21.5. klo 16. Anu Kiviranta, Pirjo 
Kuula, Leila Savolainen.

MUUt
Kotipyhäkoulu su 7.5. klo 12. 3–6-vuoti-
aille, Lehtoniemessä su 5.2. klo 12. Os. Eila 
Tirkkonen, Helmiäiskatu 2 C 11. Pyhäkou-
lu kestää ½–1 h, vanhemmat ovat myös 
tervetulleita tutustumaan. Pyhäkoulus-
sa on hiljentymishetki Raamatun kerto-
muksen äärellä, askartelua ja mehutuo-
kio. Mukana ovat myös pyhäkoulukis-
sa ja -koira. Lisätietoja Pirjo Kuula 040 
4848 318.

jÄrVi-kUOPiO

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

jÄrVi-kUOPiOn seUrakUnnan 
yhteiset
Järvi-Kuopion alueseurakunnissa ei ju-
malanpalveluksia helatorstaina 25.5. Kuo-
pion seurakuntien yhteinen reformaati-
on juhlamessu järjestetään Kuopion to-
rilla.
Helatorstain torimessu reformaation 
merkkivuoden kunniaksi to 25.5. klo 11 
Kuopion torilla. Saarna piispa Jari Jolkko-
nen. Torimessu on ainoa Kuopion seu-
rakunnissa järjestettävä messu helators-
taina. Messun jälkeen on tarjolla keitto-
lounas.
Järvi-Kuopion seurakunnasta järjeste-
tään maksuttomat bussikuljetukset Kuo-
pion torille. Ilmoittautuminen ti 16.5. 
mennessä internetissä osoitteessa www.
kuopionseurakunnat.fi/jarvi-kuopion-
seurakunta/ilmoittautumiset tai puhe-
limella sihteereille: Raija Oksman 040 
4888 611 tai Anita Hallikainen 040 4888 
602.
Kuljetukset seuraavasti – Bussi 1: Säynei-
nen klo 9.00 kirkolta ja Nilsiä klo 9.30 
seurakuntakodilta – Bussi 2: Muuruvesi 
klo 9.05 kirkolta, Juankoski klo 9.20 seu-
rakuntatalolta, Kaavi klo 9.45 kirjastol-
ta ja Riistavesi klo 10.10 seurakuntatalol-
ta – Bussi 3: Tuusniemi klo 9.10 entisel-
tä Seo-huoltoasemalta ja Vehmersalmi 
klo 9.45 torilta. Jos joltakin alueelta ei ole 
ilmoittautuneita, kuljetusta ei järjeste-
tä sieltä. Kaikki linja-autot saapuvat noin 
klo 10.30 Kuopion torille. Messun jälkeen 
kaikki linja-autot lähtevät paluumatkal-
le klo 13.15 Maljalahdenkadulta kaupun-
gintalon takaa.
Perheiden ja alle kouluikäisten Riemu-
festivaali on messun jälkeen torilla klo 
13–16. Jos haluat osallistua Riemu-fes-
tivaaliin ja haluat lähteä takaisin vasta 

Suurmessu 

Kuopion torilla 

25.5. klo 11

Tuomasmessu

Alavan kirkossa 

su 21.5. klo 18

Konevitsa-kvartetti 
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MUsiikkia

Puijon Kamarikuoron kevätkonsertti 
Puijon kirkossa ke 17.5. klo 19. Musiikkia 
reformaation merkkivuoden hengessä. 
Ohjelma 10 €.

Aarneen laulu -kuoron kevätkonsertti 
Pyhän Johanneksen kirkossa 
to 18.5. klo 18.

isänmaallisten virsien ja laulujen ilta 
Siilinjärven kirkossa su 21.5. klo 19. 
Yhteislauluja, musiikkiesityksiä, 
iltahartaus. Kahvitus seurakuntatalolla 
klo 18–19. Järj. yhdessä Kuopion ja 
ympäristön Rauhanyhdistyksen kanssa.

Reformaatio 500 v -urkukonsertti 
Siilinjärven kirkossa ke 24.5. klo 19. J. S. Bachin 
urkumusiikkia esittää Vesa Kajava.

Riemu-festivaalissa Kuopion kauppatorilla 
helatorstaina 22.5. klo 13 esiintyy mm. Maltti 

ja Valtti, Pikku Papun Orkesteri ja Kuopion 
seurakuntien suurlapsikuoro.

Suvivirren sunnuntain messussa Pyhän 
Johanneksen kirkossa su 28.5. klo 10 on 
mukana Vox Polaris -kuoro.

Weisuuta wanhoista kirjoista -konsertti 
Siilinjärven kirkossa su 28.5. klo 16. 
Trio Gambaamo: Pia Rask, laulu ja harmooni, 
Katri Susitaival, viola da gamba ja avainviulu, 
Olli Knuth, balalaikka. Säestyksellistä ja 
säestyksetöntä veisuuta ja yhteisveisuuta. 
Hengellisten sävelmien lähteinä mm. Vanha 
Virsikirja (1701) ja Siionin virret.

uusien virsien opetteluilta Nilsiän kirkossa 
ke 31.5. klo 18. Tule Sinäkin laulamaan 
virsikirjan lisävihkon uusia virsiä.

Sana soi! Sanaa ja lauluja Jumalan kunniaksi 
Juankosken seurakuntatalolla ke 31.5. 
klo 18.30. Musiikkivieraana Leo Louhivaara.

Riemu-festivaalin jälkeen klo 16, soita ja 
kysy festivaalin omien kuljetusten haja-
paikoista Raija Oksmanilta tai Anita Hal-
likaiselta.
ikäihmisten leiri Aholansaaressa 15.–
19.5. Omavastuu 70 €. Ilm. 5.5. mennes-
sä Eevalle 040 4888 676 tai Hannalle 040 
4888 677.
Perheretki RiEMu-festareille to 25.5. 
Festareille bussikyyti Järvi-Kuopios-
ta. Hinta 5 € / perhe. Ilmoittautuminen 
19.4.–19.5. www.kuopionseurakunnat.fi/
jarvi-kuopion-seurakunta/ilmoittautu-
miset. Lisätietoja Olli Inkiseltä 040 4888 
628, olli.inkinen@evl.fi.
Järvi-Kuopion seurakunnan yhteinen 
papin päivystys kesän aikana Juankoskel-
la keskiviikkoisin klo 9–11.

jUankOsken 
tehtaan kirkkO 
tehtaankirkontie 5
Kevätlaulukirkko su 28.5. klo 10. Ville 
Hassinen, Matti Saarela. Yrittäjien kirk-
kopyhä.

jUankOsken  
yLÖsnOUseMUksen kirkkO 
tehtaankirkontie 5
Hyvän paimenen messu su 30.4. klo 10. 
Miia Gabel, Taru Parviainen. Pystykahvit.
Messu su 7.5. klo 10. Ville Hassinen, Mat-
ti Saarela. Messun yhteydessä Ylösnou-
semuksen kirkon vihkimisen vuosipäivän 
muistaminen. Pystykahvit.
Äitienpäivän messu su 14.5. klo 10. Miia 
Gabel. Saarna Tarja Säynevirta, Suomen 
lähetysseura, kanttorina Jukka Leutonen. 
Messun jälkeen lounas ja kakkukahvit 
seurakuntatalossa.
Messu su 21.5. klo 10. Miia Gabel, Emmi 
Haring, Matti Saarela. Kirkkokuoro. Mes-
sun jälkeen kaatuneitten muistopäivän 
seppeleenlasku sankarihaudoille.

jUankOski  
seUrakUntataLO 
tehtaankirkontie 5
Seurakuntakerho ke 10.5. klo 11. Miia 
Gabel, Matti Saarela. Kevätlaulajaiset. 
Mukana Simo Korkalainen kertomassa 
Herättäjäjuhlista.
Liikunta- ja näkörajoitteiset pe 12.5. 
klo 12.
Päiväkerholaisten ja perhekerholais-
ten kevätjuhla ma 15.5. klo 18. Miia Ga-
bel, Taru Parviainen. Lastenohjaajat.
Juhlat- nukketeatteriesitys ke 17.5. klo 
9.30. Päiväkerhot Kuopiossa 50 v. Nukke-
teatteri Sananjalka Juhlat-esityksiä 1. näy-
tös klo 9.30 ja 2. näytös klo 11.15 seura-
kuntasalissa. Kesto 35 min jonka jälkeen 
kakkukahvit ja mehut. Maksuton esitys 
kaikille Järvi-Kuopion srk. alueen lapsi-
perheille ja päiväkerhoryhmille.
Yhteiset syntymäpäiväjuhlat Juankos-
ki ja Säyneinen su 28.5. klo 15. Miia Ga-
bel. Leila Asikainen. 70-, 80-, 90- sekä yli 
90-vuotiaiden juhla. Jos tarvitset juhlaan 
kyydin, ole yhteyksissä Leila Asikaiseen 
040 4888 620.
Sana soi! Sanaa ja lauluja Jumalan 
kunniaksi ke 31.5. klo 18.30. Miia Gabel. 
Jouko Kauhanen Suomen Raamattuopis-
tolta. Musiikkivieraana Leo Louhivaara.

jUankOsken seUtU – MUUt
Liikunta- ja näkörajoitteisten retki pe 
2.6. klo 10. Rotkolaaksoon Tuusniemelle, 
ilmoittautuminen 24.5. mennessä Leilal-
le 040 488 620.
Veteraanipäivän seppeleenlasku san-
karihautausmaalla to 27.4. klo 13.30. 
Ville Hassinen. Kokoontuminen kirkol-
le klo 13.15.
Hautausmaan siivoustalkoot ti 9.5. klo 
8. Omat haravat mukaan. Talkoolounas 
ja -kahvit seurakuntatalolla.
Toukosiunaus ke 24.5. klo 12 Sulo Rissa-
sen tilalla. Miia Gabel, Matti Saarela.
Seurakuntakerhon retki Vieremälle ti 
30.5. klo 8. Miia Gabel, Emmi Haring, Lei-
la Asikainen. Omavastuu 20 €. Sitovat il-
moittautumiset ma 22.5. mennessä Miia 
040 4888 601 tai Leila 040 4888 620.

kaaVin kirkkO 
kaavintie 24
”Lapin lumo”-konsertti, Saila Takalo ja 
Lasse Heikkilä pe 28.4. klo 18. Vapaa pää-
sy. Ohjelma 5 €, tuotto yhteisvastuuke-
räykselle.
Hyvän Paimenen messu su 30.4. klo 13. 
Paula Hagman-Puustinen, Aliisa Lukka-
ri-Syrjäniemi.
Laulumessu, päivärippikoulun talvi-
kauden päätös su 7.5. klo 13. Paula Hag-
man-Puustinen, Annette Kärppä-Les-
kinen.
Äitienpäivämessu ja seniorisynttärit 
su 14.5. klo 13. Mikko Huhtala, Aliisa Luk-
kari-Syrjäniemi.

kaaVin seUrakUntataLO 
kirkkorannantie 1
Sanan ja yhteyden ilta ke 26.4. klo 18.30. 
Yhteistyössä Kansanlähetyksen kanssa.
Elsan kerho to 27.4. klo 11.
Pääsiäisen ajan liharuokailta miehille 
ma 8.5. klo 18. Mikko Huhtala. Avoin ti-
laisuus kaikille ruoanlaitosta ja yhdessä-
olosta kiinnostuneille miehille.
Terhokerho to 11.5. klo 13.
Syntymäpäiväjuhla 60, 70, 80, 90 ja yli 
90 täyttäneille su 14.5. klo 14.30. Ilm. 5.5. 
mennessä Pirjolle 040 4888 627.
Perhekirkko su 21.5. klo 13. Mikko Huh-
tala, Aliisa Lukkari-Syrjäniemi. Kaikille 
avoin perhekerhon ja päiväkerhon kevät-
juhla. Kirkkomehut ja kahvit.

kaaVin seUtU – MUUt
Vanhemman väen retki Joensuuhun 
ma 5.6. Lähtö Kaavin matkahuollosta klo 
8. Paluu illalla. Tutustumme Joensuun 
ortodoksiseen ja luterilaiseen pääkirk-
koon. Vierailemme myös Utin pystyhirsi-
kirkossa. Lounas Teatteriravintolassa. Tu-
lomatkalla kahvit ja tutustuminen Hon-
kavaaran perinnepihaan. Matkan hin-
ta 20 €/hlö kerätään autossa. Ilm., erityis-
ruokavaliot ja lisätiedot 2.–12.5. Pirjo 040 
4888 627.
”Lapin lumo”-konsertti, Saila Takalo ja 
Lasse Heikkilä la 29.4. klo 13 Palvelukes-
kuksella. Vapaa pääsy. Ohjelma 5 €. Tuot-
to yhteisvastuukeräykselle.
Luikonlahden Elsan kerho to 4.5. klo 14 
Luikonlahden koululla.
Hautausmaan haravointitalkoot ti 9.5. 
klo 8. Talkoolaisille lounas seurakunta-
talossa.

Kaikille avoin vanhemman väen laulu-
hetki ke 17.5. klo 13. Aliisa Lukkari-Syrjä-
niemi. Palvelukeskuksen aulassa.
Vaellusjumalanpalvelus su 28.5. klo 13. 
Mikko Huhtala, Eino Keihänen, Aliisa 
Lukkari-Syrjäniemi. Säyneisen kanssa yh-
teinen sanajumalanpalvelus Polvikosken 
kankaalla. Vaellukselle lähtö Kaavin Kirs-
tunlammilta klo 10. Tarjoilua ennen ju-
malanpalvelusta. Ota myös omia eväi-
tä ja juomista mukaan. Autolla saapumi-
nen jumalanpalveluspaikalle Juuantieltä, 
navigaattoriin osoite Tervaharjuntie 283.

MUUrUVeDen kirkkO 
kustilankuja 1
Messu su 30.4. klo 13. Miia 
Gabel, Taru Parviainen.
Messu su 7.5. klo 13. 
Eino Keihänen, Mat-
ti Saarela. Messun jäl-
keen yhteinen syntymä-
päiväjuhla 70-, 80-, 90- 
sekä yli 90-vuotiaille seu-
rakuntatalolla.
Messu su 14.5. klo 13. Vil-
le Hassinen, Jukka Leutonen. Pys-
tykahvit.
Sanajumalanpalvelus su 21.5. klo 13. 
Marjaana Mäkinen, Matti Saarela, Kirk-
kokuoro. Jumalanpalveluksen jälkeen 
seppeleenlasku sankarihaudoille. Kirk-
kokahvit.
Messu su 28.5. klo 13. Paula Hagman-
Puustinen, Matti Saarela.

MUUrUVeDen  
seUrakUntataLO 
kustilankuja 2
Seurakuntakerho to 27.4. klo 13. Vete-
raanit vierailevat.
Rentoutuksen ja hyvän olon ilta nai-
sille ti 9.5. klo 17. Paikalla ovat akupunk-
tiohoitaja Outi Huhtiniemi, vyöhykete-
rapeutti Jonna Hoiva-Hipusta ja hiero-
ja Riitta Helahoidosta. Kasvisruokaa ja 
herkkuja.
Päiväkerholaisten, perhekerholaisten 
ja kaikkien lapsiperheiden yhteinen 
kevätjuhla ti 16.5. klo 18.30. Ville Hassi-
nen, Taru Parviainen, lastenohjaajat.

MUUrUVeDen seUtU – MUUt
Nilsiän näpertäjien, Nilsiän näkö- 
ja kuulokerhon ja Muuruveden seu-
rakuntakerhon yhteinen kevätretki 
Maaningalle to 1.6. klo 8. Lähtö Muuru-
vedeltä klo 8, Nilsiästä n. klo 8.30. Maa-
ningalla tutustumme lähetyskirpputori 
Ilonpisaraan lähetyssihteeri Margit Ruot-
salaisen toimesta, vierailemme Maanin-
gan kirkossa, syömme lähetyslounaan 
Maaninkatalossa ja käymme katsomas-
sa Korkeakosken kuohuja. Palaamme ta-
kaisin iltapäivällä. Retken omavastuu 10 
€. Ilm. 19.5. mennessä Hanna Kokkonen 
040 4888 677.
Hautausmaan haravointitalkoot ke 
10.5. klo 8. Ville Hassinen. Talkoot klo 8 
alkaen, lounas klo 11.
Kevätlaulajaiset Pauliina ja Mikko 
Huhtalalla to 11.5. klo 18.30. Eino Keihä-
nen, Matti Saarela. Laitapolku 5.
Toukosiunaus ke 17.5. klo 10. Ville Hassi-
nen. Topin Maatilamyymälä.
Seurat Hovin navetan vintillä su 28.5. 

klo 19 Pirjo Pasasella, Selkälänniementie 
239. Ville Hassinen, Eino Keihänen, Mat-
ti Saarela.

niLsiÄn kirkkO 
kirkonmäentie 1
Messu su 30.4. klo 10. Eino Keihänen, 
Annette Kärppä-Leskinen. Kansanlähe-
tyksen kirkkopyhä. Saarna Heikki Hut-
tunen.
Konfirmaatiomessu su 7.5. klo 10. Emmi 
Haring, Eino Keihänen, Taru Parviainen. 
Eeva Väätäinen.

Majataloilta su 7.5. klo 16. An-
nette Kärppä-Leskinen. Ma-

talan kynnyksen illanviet-
toa kirkossa. Lämmin-

tä yhdessäoloa, kosket-
tavia sanoja, musiikkia 
sekä yhteistä rukousta. 
Mukana Reetta Kank-
kunen, Marika Huusko 

ja laulavia lapsia.
Messu su 14.5. klo 10. 

Emmi Haring, Annette 
Kärppä-Leskinen. Mukana 

Nilsiän pussihousukerho.
Sanajumalanpalvelus su 21.5. klo 10. 
Eino Keihänen, Annette Kärppä-Leski-
nen. Pystykahvit.
Lasten kevätkirkko ja kouluun lähtevi-
en siunaaminen ti 23.5. klo 18. Eino Kei-
hänen, Annette Kärppä-Leskinen.
Messu su 28.5. klo 10. Miia Gabel, Taru 
Parviainen. Suvivirren sunnuntai. Laule-
taan Suvilinnun lauluvihkosta.
uusien virsien opetteluilta ke 31.5. klo 
18. Annette Kärppä-Leskinen. Tule laula-
maan virsikirjan lisävihkon uusia virsiä!

niLsiÄn seUrakUntakOti 
nilsiäntie 59
Näkö- ja kuulokerho ma 8.5. klo 13.
Siioninvirsiseurat ke 10.5. klo 18 alasa-
lissa.
Yhteinen syntymäpäiväjuhla to 18.5. 
klo 16. 70, 80, 90 ja yli 90 vuotiaille yh-
teinen syntymäpäiväjuhla. Emmi Haring.

niLsiÄn seUtU – MUUt
Näpertäjien, näkö- ja kuulokerhon ja 
Muuruveden seurakuntakerhon yhtei-
nen kevätretki Maaningalle to 1.6. klo 
8. Lähtö Muuruvedeltä klo 8, Nilsiästä n. 
klo 8.30. Maaningalla tutustumme lähe-
tyskirpputori Ilonpisaraan lähetyssihtee-
ri Margit Ruotsalaisen toimesta, vierai-
lemme Maaningan kirkossa, syömme lä-
hetyslounaan Maaninkatalossa ja käym-
me katsomassa Korkeakosken kuohu-
ja. Palaamme takaisin iltapäivällä. Retken 
omavastuu 10 €. Ilm.19.5. mennessä Han-
na Kokkonen 040 4888 677.
Kansallinen veteraanipäivä Nilsiäs-
sä to 27.4. klo 10. Ville Hassinen, Annette 
Kärppä-Leskinen. Klo 10 hartaus ja sep-
peleitten lasku sankarihautausmaalla. 
Klo 12 juhla alakoulun juhlasalissa, ohjel-
maa oppilailta ja sotiemme veteraaneil-
ta. Avoin tilaisuus.
Pisantien kerho pe 28.4. klo 13. Pisantie 
20, kerhohuone
Reittiö-Lehtomäen kyläseurat yhdes-
sä Lehtomäen koti-illan kanssa su 30.4. 
klo 16. Eino Keihänen. Lehtomäen koti, 
Lehtomäentie 211.

Hautausmaan siivoustalkoot ti 9.5. klo 
9. Talkoolounas ja -kahvit.
Miestenilta to 11.5. klo 18. Emmi Haring, 
Ville Hassinen. Kevätretki.
Toukosiunaus ma 22.5. klo 11 Elina ja 
Kyösti Hartikaisella, Alapaikantie 4, Palo-
nurmi. Raili Pursiainen.
Pisantien kerho pe 26.5. klo 13. Pisan-
tie 20.

riistaVeDen kirkkO 
joensuuntie 2505
Keväinen kirkko su 30.4. klo 10. Marjaa-
na Mäkinen. Anne-Mari Kraft. Laulam-
me keväisiä hengellisiä lauluja ja hiljenn-
ymme sanan ja rukouksen äärellä.
Messu, Piirien ja kerhojen sekä kuoron 
kevätkirkko su 7.5. klo 10. Marjaana Mä-
kinen, Riikka Tuura. Pystykahvit.
Äitienpäivän sanajumalanpalvelus su 
14.5. klo 10. Uwe Mäkinen, Taru Parviai-
nen. Kahvit.
Päiväkerhojen, perhekerhon ja kirk-
komuskarin kevätkirkko ti 16.5. klo 18. 
Marjaana Mäkinen, Riikka Tuura. Päivä-
kerhon, perhekerhon ja kirkkomuskarin 
yhteinen kevätkirkko musisoiden, hiljen-
tyen ja herkutellen.
Sanajumalanpalvelus su 21.5. klo 10. 
Marjaana Mäkinen, Riikka Tuura. Rippi-
koululaisten kirkko. Kaatuneitten muis-
topäivän seppele sankarihaudalle.

riistaVeDen seUrakUntataLO 
keskustie 2
Pihatalkoot ma 8.5. klo 9. Marjaana Mä-
kinen. Siivoillaan seurakuntatalon piha-
alue yhdessä. Talkoolounas ja kahvit.
Neulepiiri ti 9.5. klo 12.

riistaVeDen seUtU – MUUt
Kevätlaulukirkko ja toukosiunaus, Muse-
opirtti su 28.5. klo 10. Marjaana Mäkinen, 
Riikka Tuura. Kahvit.

sÄyneisen kirkkO 
kirkkoharjuntie 2
Messu su 30.4. klo 13. Eino Keihänen, An-
nette Kärppä-Leskinen. Kirkkokahvit. 
Emmauksen tiellä, Juuan missiokuoro. 
Vapaaehtoinen kolehti ovilla.
Messu su 7.5. klo 13. Ville Hassinen, Taru 
Parviainen. Kirkkokahvit.
Messu su 14.5. klo 13. Emmi Haring, An-
nette Kärppä-Leskinen.

sÄyneisen seUrakUntakOti 
kirkkoharjuntie 2
Lähetyskahvila to 27.4. klo 12. Kansalli-
sen veteraanipäivän seppeleenlasku san-
karihautausmaalle. Kahvitarjoilu seppe-
leenlaskun jälkeen.

sÄyneisen seUtU – MUUt
Hautausmaan siivoustalkoot ke 10.5. 
klo 8. Klo 8 alkaen. Talkoolaisille ruokai-
lu ja kahvit.
Maakirkko Ruukinrannassa su 21.5. klo 
13. Emmi Haring, Annette Kärppä-Leski-
nen. Kaatuneitten muistopäivän seppe-
leenlasku klo 12.30.
Toukosiunaus ke 24.5. klo 10 Esa Kettu-
sen pellolla. Emmi Haring.
Vaellusjumalanpalvelus su 28.5. klo 
13. Mikko Huhtala, Eino Keihänen, Alii-
sa Lukkari-Syrjäniemi. Kaavin kanssa yh-
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MUsiikkia

Äideille
Serenadi äideille – Mieskuoro Kuopio-
Kvartetin kahvikonsertti Puijon 
kirkossa la 6.5. klo 14. Ohjelma 10 € sis. 
kakkukahvitarjoilun.

Lauluni aiheet -äitienpäiväkonsertti ke 
10.5. klo 19 Siilinjärven seurakuntatalolla 
tarjoaa suomalaisten rakastamia iskelmiä 
ja balladeja iranilaisen Amanj Amirnian 
tulkitsemana. Amirniaa säestää Dostan-
orkesteri. Ohjelmassa on myös Tarinan 
vastaanottokeskuksen asukkaiden 
runonlausuntaa. Ennen konserttia klo 
17.45 alkaa kahvitilaisuus: afganistanilaisia 
ja irakilaisia leivonnaisia kahvin ja teen 
kanssa. Konsertin ajaksi on järjestetty 
lastenhoito. Konserttilipun hinta (15 €) 
sisältää konsertin ja tarjoilun. Lipunmyynti 
Tarinan vastaanottokeskuksesta 
(Tarinaharjuntie 49, Siilinjärvi) ark. klo 

14–18, Monikulttuurikeskus Kompassista 
(Hapelähteenkatu 33, Kuopio) ark. klo 
9–15. Järj. Setlementti Puijola, Siilinjärven 
seurakunta ja Savon Martat.

Äitienpäiväkonsertti Petosen seurakunta-
talossa su 14.5. klo 16. Mari Vuola-Tanila, 
lapsikuoro, nuorten lauluryhmä, nuoria 
soittajia. Tilaisuuden juontaa Heikki Tanila.

Äitienpäivän konsertti Puijon kirkossa 
su 14.5. klo 18. Jaana Marjanen, Anna 
Antikainen, Petrus Marjanen, Lauluyhtye 
Täys8, Hanna Lavaste ja Savonia AMK:n 
kitaransoitonopiskelijoita. Vapaa pääsy, 
kolehti Naisten Pankin hyväksi.

Muistoja äidistä -tilaisuus Poukaman 
leirikeskuksessa su 14.5. klo 14. Muistellaan 
äitejä yhdessä keskustellen ja laulaen. 
Voit ottaa mukaasi valokuvan tai muun 
muistoesineen äidistäsi. Juhlakahvit.

Hauskaa Vappua!
Kevätkeikaus ja kirkkohetki Neulamäen 
kirkolla su 30.4. klo 13 alkaen. Ohjelmassa 
mm. ulkopelejä, kasvomaalausta, hiusten 
letitystä, rukouspolku, yhteisvastuuinfoa ja 
-tuotteita myynnissä, ongintaa, seikkailurata 
ja temppurata, nikkarointipaja. Myyjäiset. 
Grillistä makkaraa ja kahviosta simaa ja 
munkkeja. Kirpputori. Kirkkohetki klo 16. 
Mukana pastori, lähetystyöntekijä Tarja 
Säynevirta, Zipporim-kuoro.

Afrikkalainen gospelmessu ja Taivaallisen 
ihanat Vappupippalot Kallaveden 
kirkossa su 30.4. klo 17. Lapsikuoro, nuorten 
lauluryhmä, Lähde-bändi, sudanilaisten ja 
karenilaisten lauluryhmä. Tuo mukanasi 
purtavaa yhteiseen nyyttäripöytään! Parhaat 
naamiaisasut palkitaan.

Koko perheen Vapputapahtuma Karttulan 

Hermannilla ma 1.5. klo 11. Postitie 32. Mukavaa 
ohjelmaa omalta kylältä. Simaa, munkkeja ja 
grillimakkaraa. Lasten arpajaiset ja ilmapallot.

Vappujuhla Kuopion keskusseurakunta-
talolla ma 1.5. klo 12. Kahvitarjoilua klo 11.30 
alkaen. Mukana Maria Stirling Suomen 
Lähetysseurasta, Kuopion Mieslaulajat ja 
runonlausuja Pekka Pennanen.

teinen sanajumalanpalvelus Polvikosken 
kankaalla.

tUUsnieMen kirkkO 
keskitie 21
Hyvän Paimenen messu ja rippikou-
lun talvikauden päätös su 30.4. klo 10. 
Mikko Huhtala, Aliisa Lukkari-Syrjänie-
mi. Aholansaari 3 rippikouluryhmän tal-
vikauden päätös.
Laulumessu su 7.5. klo 10. Paula Hag-
man-Puustinen, Annette Kärppä-Les-
kinen.
Luther-näytelmä, reformaation yti-
messä ke 10.5. klo 18. Paula Hagman-
Puustinen, Aliisa Lukkari-Syrjäniemi. 
Mitä Luther vasaranpaukkeellaan opetti? 
Näytelmä ja musiikkia reformaation yti-
mestä. Kirjoittaja Lea Mustonen, ohjaus 
Ritva Hiekkala.
Kevätkirkko, sanajumalanpalvelus su 
14.5. klo 10. Paula Hagman-Puustinen, 
Aliisa Lukkari-Syrjäniemi. Äitienpäivälou-
nas lähetystyön hyväksi seurakuntako-
dilla jumalanpalveluksen jälkeen.
Runon ja laulun ilta ke 17.5. klo 18. Aliisa 
Lukkari-Syrjäniemi. Kansalaisopiston ru-
nopiirin ja Tuustyttöjen kevätmatinea.
Messu su 21.5. klo 10. Mikko Huhtala, 
Aliisa Lukkari-Syrjäniemi.
Suvivirren sunnuntai, perhekirkko su 
28.5. klo 10. Paula Hagman-Puustinen, 
Aliisa Lukkari-Syrjäniemi. Sirpa-Liisa Pel-
konen. Päiväkerhon ja perhekerhon ke-
vätjuhla. Esikouluun lähtevien siunaami-
nen. Kirkkokahvit seurakuntakodissa.

tUUsnieMen  
seUrakUntakOti 
koivukuja 2
Palvelupäivä ke 26.4. klo 10. Aliisa Luk-
kari-Syrjäniemi.
Puuhapyhäkoulu su 7.5. klo 10. Puuha-
pyhäkoulu lapsille, ohjaajana Anne Vei-
jalainen.
Rukouspiiri ma 8.5. klo 10.
Brief case -englannin kerho ti 9.5. klo 
18.
Toukosiunaus ja äitienpäiväjuhla to 
11.5. klo 14. Paula Hagman-Puustinen, 
Aliisa Lukkari-Syrjäniemi. Yhteistyössä 
Eläkeliiton kanssa.
Seniorisyntymäpäivät pe 12.5. klo 13. 
Paula Hagman-Puustinen, Aliisa Lukkari-
Syrjäniemi. Yhteinen syntymäpäiväjuh-
la kaikille tänä vuonna 70, 80, 90 ja yli 90 
vuotta täyttäneille.
Äitienpäivälounas su 14.5. klo 11.30. Pau-
la Hagman-Puustinen. Hinta 15 € aikuiset 
ja 8 € 7–12 v. Menu: Porsaanfilee, peru-
nat, kasvikset, salaatteja ym. lisukkeita ja 
täytekakkukahvit. Tuotto lähetystyölle.
Rukouspiiri ma 15.5. klo 10.
Palvelupäivä ke 17.5. klo 10.
Kuukausiseurat to 18.5. klo 11.
Puuhapyhäkoulu su 21.5. klo 10.
Rukouspiiri ma 22.5. klo 10.
Brief case -englannin kerho ti 23.5. klo 
18.
Rukouspiiri ma 29.5. klo 10.

tUUsnieMen seUtU – MUUt
Tuusniemen hautausmaan siivoustal-
koot pe 5.5. klo 9. alkaen. Ruokailu jär-
jestetään.

Nuorten iltakahvila, Tuusniemi pe 5.5. 
klo 16. Nuorisotila Päätalossa.
Palvelupäivä Hirvolassa to 11.5. klo 10. 
Paula Hagman-Puustinen. Minna Puusti-
nen. Ehtoollishartaus.
Lähetyspiiri Palvelukeskuksella pe 26.5. 
klo 14. Paula Hagman-Puustinen, Aliisa 
Lukkari-Syrjäniemi.

VehMersaLMen kirkkO 
Lempeläntie 17
Messu su 30.4. klo 13. Uwe Mäkinen. An-
ne-Mari Kraft.
Messu, toukosiunaus ja eläkeläisten 
kirkkopyhä su 7.5. klo 13. Uwe Mäkinen, 
Riikka Tuura. Kirkkokahvit.
Äitienpäivän sanajumalanpalvelus su 
14.5. klo 13. Uwe Mäkinen, Taru Parviai-
nen. Kahvit seurakuntakodissa.
Päiväkerhojen ja perhekerhon yhtei-
nen kevätjuhla to 18.5. klo 18. Uwe Mä-
kinen, Riikka Tuura.
Messu su 21.5. klo 13. Miia Gabel, Riik-
ka Tuura. Rippikoulun talvikauden pää-
tös P3.
Kevätlaulukirkko su 28.5. klo 13. Uwe 
Mäkinen, Riikka Tuura. Kirkkokuoro.

VehMersaLMen  
seUrakUntakOti 
Lempeläntie 15
Puurokammari to 27.4. klo 10 väistöti-
lassa seurakuntakodin vieressä.
Puikko-Piiat ja Vasara-Vesat to 27.4. 
klo 12. Uwe Mäkinen. Väistötilassa seura-
kuntakodin vieressä.
Kokki-ukot ti 9.5. klo 17. Uwe Mäkinen. 
Äitienpäivän juhlakahvin valmistelu.
Varttuneen väen virkistyspäivä to 11.5. 
klo 10. Ruokamaksu 5 €.

VehMersaLMen seUtU – MUUt
Puutosmaäen hautausmaatalkoot ti 
9.5. klo 9. Uwe Mäkinen. Kahvitarjoilu 
voileipien kera.
Vehmersalmen hautausmaatalkoot ke 
10.5. klo 8. Uwe Mäkinen. Kahvitarjoilu 
voileipien kera.
Ritokallion hautausmaan kevättal-
koot ke 10.5. klo 12. Kahvitarjoilu Rito-
harjun metsästysmajalla.

KALLAVESi

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

kaLLaVeDen kirkkO 
rauhalahdentie 21
Messu su 30.4. klo 10. Petteri Hämäläi-
nen, Matti Pentikäinen, Richard Nicholls. 
Ps5M-bändi.
Afrikkalainen gospelmessu ja Taivaal-
lisen ihanat Vappupippalot su 30.4. klo 
17. Matti Pentikäinen, Mari Vuola-Tanila, 
lapsikuoro, nuorten lauluryhmä, Lähde-
bändi ja sudanilaisten lauluryhmä.
Nuorten ja nuorten aikuisten peli-ilta 
to 4.5. klo 16.30. Petteri Hämäläinen. Kir-

kon pallosalissa. Seuraavan kerran 18.5. 
klo 16.30–18.
Koko kansan kirkkopyhän messu su 
7.5. klo 10. Petteri Hämäläinen, Richard 
Nicholls ja KNOT-nuorisokuoro. Aamu-
puuro klo 9. Messu klo 10. Messun jäl-
keen toimintapisteitä lapsille ja ai-
kuisille Lounas noin klo 11.30.
Perheitten raamattupii-
ri su 7.5. klo 16.30. Seuraa-
van kerran 21.5.
Kirkon raamattupiiri 
ma 8.5. klo 18. Seuraa-
van kerran 22.5. klo 18.
Rippikoulukonsert-
ti ke 10.5. klo 17. Sanna 
Alanen, Petteri Hämäläi-
nen, Jarkko Maukonen.
Äitienpäivän messu su 
14.5. klo 10. Veli Mäntynen, Juha 
Määttä, Mari Vuola-Tanila. Kirkkokah-
vit ja ruusut äideille.
Nuorten kevätjuhla ja isosten siunaa-
minen ti 16.5. klo 17. Petteri Hämäläinen, 
Richard Nicholls ja KNOT-nuorisokuoro.
Messu ja 70-, 75-, 80-, 85-, 90- ja yli 
90-vuotiaiden syntymäpäivät su 21.5. 
klo 10. Veli Mäntynen, Juha Määttä, Mat-
ti Pentikäinen, Anna-Mari Linna, Kirkko-
kuoro. Messun jälkeen syntymäpäiväjuh-
la seurakuntasalissa.
4 v. synttärit su 21.5. klo 16. Juha Määttä, 
Richard Nicholls ja Käsikellokerholaiset.
Kevätlaulajaiset ke 24.5. klo 10.15. Ke-
vätlaulajaiset kirkon aulassa ennen arkis-
ta ateriaa.
Messu su 28.5. klo 10. Veli Mäntynen, Sir-
pa Nummenheimo, Mari Vuola-Tanila.

PetOsen seUrakUntataLO 
Pyörönkaari 21
Pirkko Vesavaaran rukousilta pe 28.4. 
klo 18. Anni Tanninen.
Varikko-ilta su 7.5. klo 17. Mari Vuola-
Tanila ja Heikki Tanila alustavat.
Riparikirkot klo 14 ja 16 la 13.5. klo 14. 
Sanna Alanen, Petteri Hämäläinen, Anni 
Tanninen, Richard Nicholls, nuorisokuo-
ro ja Ps5M bändi.
Äitienpäiväkonsertti su 14.5. klo 16. 
Mari Vuola-Tanila, lapsikuoro, nuor-
ten lauluryhmä, nuoria soittajia. Juontaa 
Heikki Tanila.
Kutsu yhteyteen -messu su 21.5. klo 17. 
Anni Tanninen.

kaLLaVeDen seUtU – MUUt
olotilatorstai to 27.4. klo 11.30 Niemis-
järven kylätalossa, Niemisjärventie 763. 
Anni Tanninen.
Piirien kevätjuhla to 27.4. klo 18 Ryt-
kyn leirikeskuksessa. Sanna Alanen, An-
na-Mari Linna.
Miesten sauna- ja saunailta Poukaman 
leirikeskus pe 28.4. klo 17.30, Rauno Perä-
lä. seuraavan kerran 19.5. klo 17.30, Jark-
ko Maukonen.
Siioninvirsiseurat ma 1.5. klo 18. Matti 
Pentikäinen, Jouko Ikola ja Erkki Laitinen. 
Perinteiset vapun körttiseurat Rytkyn lei-
rikeskuksessa. Pullakahvi 17.30 alkaen.
Etelä-Kuopion diakonia - ja lähetys-
piirin kevätjuhla to 4.5. klo 13 Sotkan 
Onnissa Pääharjunniementie 161. San-
na Alanen.
Miesten raamattupiiri to 4.5. klo 18.30 
Jynkänvuoren kerhohuoneella, Isännän-

tie 22. Seuraavan kerran 18.5. klo 18.30. 
Tiedustelut Veijo Olli 040 827 5304 ja 
Kyösti Kurkinen 044 569 6775.
Haminalahden työseurat ma 15.5. klo 
18.30 Kyllikki Kinnusella, Haapasaarentie 
37. Riitta Reima.

Varttuneen väen retkipäivä ti 
30.5. klo 10.30. Ohjelmaa, ruo-

kailu ja kahvit. Ilm. 17.5. 
mennessä Irene Savolai-

selle 040 4848 373 ma ja 
ke klo 12–14. Osallistu-
jat järjestävät itse kul-
jetuksensa, tarvittaes-
sa järjestetään maksul-

linen kimppakuljetus. 
Osallistumismaksu 5 €.

hirViLahDen kaPPeLi 
Länsirannantie 2410

Sanajumalanpalvelus ja Kaatuneiden 
muistopäivän seppeleen lasku su 21.5. 
klo 13. Sanna Alanen.

VehMasMÄen kaPPeLi 
sotkanniemi 15
Esikoislestadiolaiset seurat pe 5.5. klo 
18. Järj. Esikoislestadiolaiset ry. Seurakah-
vit. seuraavat kerrat 14.5. ja 21.5.
Sanajumalanpalvelus ja Kaatuneiden 
muistopäivän seppeleen lasku su 21.5. 
klo 13. Veli Mäntynen, Anna-Mari Linna.

karttULan kirkkO 
kirkkotie 23
Messu su 30.4. klo 10. Johanna Porkola, 
Anne Keränen.
Messu ja Varttuneen väen kirkkopyhä 
su 7.5. klo 10. Johanna Porkola, Anne Ke-
ränen. Saarna Pekka Huttunen. Kirkko-
kahvit seurakuntakodilla.
Laulu Suomelle -kevätkonsertti su 7.5. 
klo 18. Johanna Porkola, Anne Keränen, 
Anna-Mari Linna. Karttulan kirkkokuo-
ro. Vapaa pääsy, ohjelma 5 €.
Äitienpäivän messu su 14.5. klo 10. Jo-
hanna Porkola, Anna-Mari Linna. Mes-
sun jälkeen Äitienpäiväjuhla seurakun-
takodilla, järjestäjänä Iltatuulen laulajat. 
Johanna Porkola, Anna-Mari Linna, Päivi 
Welling ja Iltatuulen laulajat. Äideille jae-
taan juhlan päätteeksi äitienpäiväruusut.
Miesten lenkkipiiri 10-vuotisjuhlames-
su ja seppeleen lasku su 21.5. klo 10. Pet-
teri Hämäläinen, Anne Keränen. Kaatu-
neitten muistopäivän kunniaksi seppe-
leen lasku sankarihaudalle. Liikunta- ja 
luontopäivä Pörönmäellä nokipannu-
kahveineen, letun- ja makkaranpaistoi-
neen. Seurakuntalaisille suunnattu ta-
pahtuma on samalla lenkkipiirin kevät-
retki. Tauno Salmi, Jari Partanen ja Kart-
tulan Kvartetti.
Messu ja isosten siunaaminen su 28.5. 
klo 10. Johanna Porkola, Anne Keränen. 
Messun jälkeen vapaaehtoisten kiitos-
juhla seurakuntakodilla.

karttULan seUtU – MUUt
Koko perheen Vapputapahtuma Her-
mannilla ma 1.5. klo 11. Johanna Porko-
la. Postitie 32. Mukavaa ohjelmaa omalta 
kylältä. Simaa, munkkeja ja grillimakka-
raa. Lasten arpajaiset ja ilmapallot.
Lauluhetki Asukastuvalla to 4.5. klo 13. 
Anne Keränen.

Hartaushetki Jaakkolassa to 4.5. klo 
13.30. Tuula Makkonen.
Karttulan vanhan hautausmaan sii-
voustalkoot ma 8.5. klo 8. Talkoolounas 
kirkkopihalla.
Valkeisen hautausmaan siivoustalkoot 
ti 9.5. klo 8. Talkoolounas parkkialueella.
Perhekerhojen kevätretki ke 10.5. klo 
9.30. 5 €/perhe. Ilm. perhekerhoissa tai 
Katrille (p. 0404848334) 1.5. mennessä.
Syvänniemen hautausmaan siivous-
talkoot to 11.5. klo 8. Talkoolounas kir-
konmäellä.
Lauluhetki Jaakkolassa ja Liisanpihas-
sa to 11.5. klo 13. Anne Keränen. ja kuo-
rolaiset.
Ehtoollishartaus to 11.5. klo 13.30. Kart-
tulan sairaalan vuodeosastolla.
Kyläkirkko ja kylvöjen siunaaminen to 
25.5. klo 10. Johanna Porkola, Anne Kerä-
nen. Sari ja Jorma Konttisella Alatalossa, 
Airakselantie 1173, Airaksela.

MaaninGan kirkkO 
Maaningantie 33
Riparikirkko to 27.4. klo 18.30. Petteri 
Hämäläinen, Talvikki Attila-Pekonen.
Messu su 30.4. klo 10. Sirpa Nummen-
heimo, Anna-Mari Linna.
Kesän isosten siunaaminen tehtävään-
sä to 4.5. klo 17.30. Sanna Alanen.
Messu su 7.5. klo 10. Raija Jokela, Mari 
Vuola-Tanila.
Gospeliako-teehetki musiikin ja ruko-
uksen äärellä su 7.5. klo 18.
Äitienpäivän messu su 14.5. klo 10. San-
na Alanen, Richard Nicholls. Messun jäl-
keen maksullinen lounas Maaninkata-
lolla.
Hiljaisuuden messu su 21.5. klo 10. Raija 
Jokela, Sydämellä-kuoro.
Messu su 28.5. klo 10. Raija Jokela, Talvik-
ki Attila-Pekonen.

MaaninGan MaaninkataLO 
Maaningantie 32
Lähetyksen vappumyyjäiset pe 28.4. 
klo 10. Myynnissä munkkeja ja simaa.
Hetkinen Raamatun äärellä ke 3.5. klo 
16 Vorloksossa.
Crux Cafe nuortenilta to 4.5. klo 18.
Arkinen ateria ti 16.5. klo 11. Aterian hin-
ta: aikuiset 5 €, lapset 3 €, lapset alle 4 v. 
ilmaiseksi.

MaaninGan seUtU – MUUt
Käsityöpiiri ma 8.5. klo 12. Satamatie 5. 
Seuraavan kerran 15.5. klo 12–15.
olkkari Päivilässä ma 8.5. klo 17. Olli-
tie 16 A.
Ystävät Kotikulmassa ja Viljamissa ma 
15.5. klo 13.30. Ollinniemen palvelukes-
kus, Ollintie 15.
Reipas perhekahvila Käärmelahden 
koululla ke 17.5. klo 9 Kyläkammarissa.
Ystävänkammari Viljamissa ma 22.5. 
klo 13.30.

MÄnnistÖ

Männistön seurakunnan toimisto

Koko kansan 

kirkkopyhä 

Kallaveden kirkolla 

su 7.5. alkaen 

klo 9

taPahtUU

Sudanilainen lauluryhmä
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■ ilponpäiväkahvit torilla pe 28.4. klo 10. 
Jaossa seurakunnan vapaaehtoisten tekemiä 
kankaisia kauppakasseja, vapaaehtoinen maksu 
yhteisvastuulle. 

■ Rentoutuksen ja hyvän olon ilta naisille 
Muuruveden seurakuntatalossa ti 9.5. klo 17. 
Paikalla ovat akupunktiohoitaja Outi Huhtiniemi, 
vyöhyketerapeutti Jonna Hoiva-Hipusta ja hieroja 
Riitta Helahoidosta. Kasvisruokaa ja herkkuja.

■ Kuka oli Martti Luther? Mitä hänelle tapahtui? 
Miten hänestä tuli uskonpuhdistaja? Mitä 
hän vasaranpaukkeellaan opetti? Tuusniemen 
vastuuryhmä ja joukko seurakuntalaisia esittää 
Luther-näytelmän Tuusniemen kirkossa ke 10.5. 
klo 18. Mukana kirkkokuoro laulamassa Lutherin 
virsiä. Näytelmän on käsikirjoittanut Lea 
Mustonen 
ja ohjannut Ritva Hiekkala. Vapaa pääsy.

■ Miesten lenkkipiiri 10 v. juhlamessu ja 

seppeleen lasku Karttulan kirkossa su 21.5. klo 10. 
Kaatuneitten muistopäivän kunniaksi seppeleen 
lasku sankarihaudalle. Liikunta- ja luontopäivä 
Pörönmäellä nokipannukahveineen, letun- ja 
makkaranpaistoineen.

■ Perhemessu ja Kaikenikäisten kekkerit Puijon 
kirkossa su 7.5. klo 10. Mukana kirkkomuskarilaiset. 
Tarjolla lounasta. Nuorteniltojen leikkejä, pelejä 
ja lauluja isosten johdolla. Mahdollisuus istuttaa 
yrttejä. 

■ international English service on Sunday 21th 
May at 2pm in the Kuopio Cathedral Chapel.

■ Vaellusjumalanpalvelus su 28.5. klo 13. on 
sanajumalanpalvelus Polvikosken kankaalla. 
Vaellukselle lähtö Kaavin Kirstunlammilta klo 10. 
Tarjoilua ennen jumalanpalvelusta. Ota myös omia 
eväitä ja juomista mukaan. Autolla saapuminen 
jumalanpalveluspaikalle Juuantieltä, navigaattoriin 
osoite Tervaharjuntie 283. 

refOrMaatiO

Helatorstain messu  
Siilinjärvelläkin torilla 
Armoa 2017! 
Reformaation merkkivuoden 
juhlamessua vietetään Siilinjärven 
torilla helatorstaina 25.5. klo 11. 
Messussa laulaa seurakunnan 
lapsikuoro. Kello 12 soitetaan 
kirkonkelloja juhlan kunniaksi. 
Messun jälkeen juodaan torilla 
kirkkokahvit ja vietetään 
kaikenikäisten Kevätjuhlaa, 
jossa pääsee mm. laulamaan 
suvivirren. Tapahtumassa jaetaan 
ansiomerkit pitkään palvelleille 
luottamushenkilöille. Juhla 
toteutetaan yhteistyössä Siilinjärven 
kristillisten seurakuntien kanssa. 
Lions Clubit avustavat  
tapahtumassa.

040 4848 379, ma–pe klo 9–15
mannisto@evl.fi

PyhÄn jOhanneksen  
kirkkO 
kellolahdentie 8
040 484 8386
Elämää etsimässä -kerho to 27.4.  
klo 14.30. Sanna Mertanen.
Messu su 30.4. klo 10. Heikki Hyvärinen, 
Aulikki Mäkinen, Johanna Isokangas.
ukintuvan kevätjuhla ti 2.5. klo 12. 
Heikki Mononen, Sami Mitsman, Päivä-
kuoro.
Messu su 7.5. klo 10. Heikki Hyvärinen, 
Aulikki Mäkinen, Johanna Isokangas, 
Heikki Mononen. Isosten siunaaminen. 
Männistön kirkkomusiikki ry:n 70 v.  
juhla. Kakkukahvit.
Äitienpäivän messu su 14.5. klo 10. 
Heikki Hyvärinen, Salla Tyrväinen,  
Johanna Isokangas. Kirkkokahveilla  
mukana Tamara Putsikina ja Leili  
Kuzmitzeva.
Aarneen laulu -kuoron kevätkonsert-
ti to 18.5. klo 18.
Messu ja Rauhanyhdistyksen kirkko-
pyhä su 21.5. klo 10. Heikki Mononen, 
Pekka Soronen, Kati Jansa.
Nordic Klavichord -festivaalin  
konsertti to 25.5. klo 19.
Suvivirren sunnuntain messu su 28.5. 
klo 10. Sanna Mertanen, Salla Tyrväinen, 
Vox Polaris -kuoro.
Nordic Klavichord -festivaalin  
konsertti su 28.5. klo 19.

MUUt
Kirkkohetki ja vapputapahtuma  
Melankatu 10 toimintakeskuksella  
su 30.4. klo 13. Heikki Hyvärinen, Johan-
na Isokangas.
Hartaus Mäntylän palvelutalolla to 
4.5. klo 13.30. Sami Mitsman.
Hyvän mielen arkinen 
ateria to 11.5. klo 11. Klo 11 
ateria, klo 12–13 vierai-
ta Inkeristä: Tamara ja 
Leili. Linja-autokulje-
tuksen reitti: klo 10.25 
Kelloniemen Sale, klo 
10.27 Itkonniemi (Mal-
minkatu 13 pysäkki), 
klo 10.30 Sotilaspojanka-
dun pysäkki, klo 10.30 Tel-
lervonkadun pysäkki, klo 10.30 
Lönnrotinkadun pysäkki (Lönnro-
tinkatu 11 kohdalla), klo 10.35 Pohjolan-
kadun pysäkki (Pohjolankatu 28 koh-
dalla), edelleen Killisenkadulle ja Poh-
jolankatua Lönnrotinkadulle, klo 10.40 
Saariaitan pysäkki, klo 10.45 Pyhän Jo-
hanneksen kirkko. Paluu samaa reittiä 
klo 13.30. Päivän hinta 5 €.
Helatorstain toritapahtuma ja tori-
messu to 25.5. klo 10. Salla Tyrväinen.  
Tapahtuma klo 10–16, messu klo 11 
Kauppatorilla.
Riemu-festarit perheille Kauppatoril-
la to 25.5. klo 13. Sanna Mertanen, Timo 
Manninen.
Messu Mäntylän palvelutalolla su 28.5. 
klo 13. Sanna Mertanen, Salla Tyrväinen, 
Anne-Mari Mertanen.

PUijO

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

PUijOn kirkkO 
taivaanpankontie 3
040 4848 419
Messu su 30.4. klo 10. Kari Kuula, Tee-
mu Voutilainen, Anna Antikainen. Sop-
raano Maiju Tiirikainen. Lapsille pyhä-
koulu. Kirkkokahvit. Terveiset Kansan-
lähetyksen nimikkolähettiperheeltä Sa-
deharjuilta. Arpajaiset. Seija ja Pent-
ti Rissanen.
Serenadi äideille – Mieskuoro Kuo-
pio-Kvartetin kahvikonsertti la 6.5. 
klo 14. Ohjelma 10 € sis. kakkukahvi-
tarjoilun.
Perhemessu ja Kaikenikäisten kekke-
rit su 7.5. klo 10. Kari Kuula, Jaana Mar-
janen, Mari Voutilainen, Joona Saraste. 
Tuula Pitkänen, Markku Puhakka. Kirk-
komuskarilaiset. Lounas. Nuorteniltojen 
leikkejä, pelejä ja lauluja isosten johdolla. 
Mahdollisuus istuttaa yrttejä. 
Kutsu yhteyteen -ilta su 7.5. klo 17. Jaa-
na Marjanen. Pastori Tarja Säynevirta 
kertoo sanoin ja kuvin Suomen Lähetys-
seuran työstä Thaimaassa. Lastenhoito 
järjestetty.
Hiljaisuudesta – meditatiivinen kan-
telekonsertti ti 9.5. klo 18.30. Anna An-
tikainen. Salla Pesonen, kanteleet. Oh-
jelma 10 €.
Messu su 14.5. klo 10. Jaana Marjanen, 
Mari Voutilainen, Teemu Voutilainen, 

Anna Antikainen, Petrus Mar-
janen. Puijon Kirkkokuo-

ro. Puijonlaakson Mar-
tat tarjoavat äitienpäi-
väkahvit.
Äitienpäivän konsert-
ti su 14.5. klo 18. Jaana 
Marjanen, Anna Anti-
kainen, Petrus Marja-

nen. Lauluyhtye Täys8, 
Hanna Lavaste. Savonia 

AMK:n kitaransoitonopis-
kelijoita. Vapaa pääsy, kolehti 

Naisten Pankin hyväksi.
Puijon Kamarikuoron kevätkonsertti 
ke 17.5. klo 19. Anna Antikainen. Musiik-
kia reformaation merkkivuoden henges-
sä. Ohjelma 10 €.
Konfirmaatiomessu su 21.5. klo 10. Kari 
Kuula, Mari Voutilainen, Teemu Vouti-
lainen, Petrus Marjanen. Markku Puhak-
ka. Hiihtolomarippikoulu.
Eskareiden koulutielle siunaamiskirk-
ko ti 23.5. klo 18. Mari Voutilainen, Joona 
Saraste. Susanna Pakkala-Koskelainen.
Eskareiden koulutielle siunaamiskirk-
ko ti 23.5. klo 19. Mari Voutilainen, Joona 
Saraste. Susanna Pakkala-Koskelainen.
Eskareiden koulutielle siunaamiskirk-
ko ke 24.5. klo 18. Mari Voutilainen, Pet-
rus Marjanen. Susanna Pakkala-Koske-
lainen.
Messu su 28.5. klo 10. Kari Kuula, Teemu 

Voutilainen, Anna Antikainen. Puijon 
Kamarikuoron lauluryhmä.

PUijOn seUrakUntakeskUs 
taivaanpankontie 3
Hymyilevä Matteus to 27.4. klo 18. Mak-
saa kyllä, Matt. 17. Keskustelusarja Mat-
teuksen evankeliumista. Jukka Ordén.
Musiikkikerhoon ja kirkkomuska-
reihin ilmoittautuminen viimeistään 
ma 15.5. Musiikkikerho torstaisin 24.8.–
14.12. klo 15–16 Puijon kirkolla. Kerho 
tarkoitettu 2009–2011 syntyneille, ei 
vaadi ennakko-osaamista. Kerhossa lau-
letaan ja leikitään iloisessa ilmapii-
rissä kanttori Joona Sarasteen 
ja musiikkipedagogi Anna 
Janka-Murroksen johdol-
la. Syyskauden maksu 75 
€/lapsi, sisarukset 50 €, 
enintään 15 lasta. Kirk-
komuskari perjantaisin 
25.8.–15.12. Puijon kir-
kolla. Pienempien ryh-
mä, 2–3-vuotiaat aikui-
sen kanssa, klo 9.30–10.15, 
enintään 8 lasta. Isompien 
ryhmä, 4–5-vuotiaat ilman ai-
kuista, klo 10.15–11, enintään 10 las-
ta. Ohjaajina varhaisiän musiikkikas-
vattaja Mirja Juvonen ja lastenohjaaja 
Tuula Pitkänen. Lapselle tulevat tutuk-
si uudet ja perinteiset lastenlaulut ja lo-
rut, sekä kirkkovuoden tapahtumat. Ei 
vaadi aiempaa laulutaitoa. Syyskauden 
maksu on 75 €/lapsi, sisarukset 50 € (ai-
kuinen veloituksetta pienten ryhmäs-
sä). Ilmoittautuminen: www.kuopion-
seurakunnat.fi/puijon-seurakunta. Voit 
ilmoittautua vain yhteen ryhmään. Il-
moittautumisajan päätyttyä valituil-
le lähetetään syksyn ohjelma. Ilmoit-
tautuminen on sitova. Lisätietoja Joo-
na Sarasteelta 040 4848 435, joona.sa-
raste@evl.fi.

MUUt
Hartaus ja virsituokio Puijonlaakson 
toimintakeskuksen juhlasalissa to 27.4. 
klo 10.45. Kari Kuula. Esa Sihvonen. Os. 
Sammakkolammentie 12.
Toivelauluilta Poukamassa ti 2.5. klo 
18. Kansanlaulukirkko. Lisätietoja Heli 
Nuutinen 040 748 9530. Os. Poukaman-
tie 105.
Ranta-Toivalan seurakuntapiiri ti 2.5. 
klo 18.30. Jaana Marjanen. Risto ja Kaari-
na Knuutisella. Os. Pirttipolku 77
Muistoja äidistä -tilaisuus Poukamas-
sa su 14.5. klo 14. Teemu Voutilainen, 
Joona Saraste. Muistellaan äitejä yhdes-
sä keskustellen ja laulaen. Voit ottaa mu-
kaasi valokuvan tai muun muistoesi-
neen äidistäsi. Juhlakahvit. Os. Pouka-
mantie 105.
Takkailta Poukamassa ke 17.5. klo 18. 
Anteeksi ja kiitos. Lisätietoja Heli Nuuti-
nen 040 748 9530. Os. Poukamantie 105.

DiakOniakeskUs

Vuorikatu 21, kuopio
Maanantaina, keskiviikkona ja perjan-

taina avoimet ovet Diakoniakeskuksen 
aulatilassa klo 10–12. Luettavissa lehtiä ja 
asiakkaiden on mahdollista varata aiko-
ja eri viranomaisille asiakastietokoneen 
kautta. Aulatilassa on avoin WiFi-verkko 
vierailijoita varten.
Hyvän tuulen- mielenterveys ryhmä ti 
2.5. klo 12. klo 12–14.
Pullakirkko Diakoniakeskuksella pe 
5.5. klo 10. Seppo Marjanen. Hartaushet-
ki, joka sisältää musiikkia ja kirkkokahvit.
Katulähetyspiiri ma 8.5. klo 15. Kaikille 
avoin keskustelupiiri.
Hyvän tuulen-mielenterveysryhmä ti 

16.5. klo 12. Seppo Marjanen.

MUUt
Kierrätysmyymälä 

avoinna maanantaisin, 
keskiviikkoisin ja per-
jantaisin klo 11–13 Kes-
kusseurakuntatalol-
la, Suokatu 22, B-rapun 

pohjakerroksessa.
Kuurojen lähetyspiiri/

diakoniakeskus to 27.4. 
klo 16.30 kerhohuone Sa-

mulissa, Keskusseurakuntata-
lossa.

Kuurojen lähetyspiirin saunailta to 
11.5. klo 17–20 Poukaman leirikeskukses-
sa. Ilm. Anna-Sofia Olkkolalle, 040 4848 
467, 2.5. mennessä.
Hyväntuulenpiiri ti 30.5. klo 10. Sauna-
retki Poukamaan, ennakkoilmoittautu-
minen Stina Malinen, 040 4848 466.

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 28.4. klo 20.
Meidän ilta ti 2.5. klo 14.
Pappilan perjantai pe 5.5. klo 20.
Meidän ilta ti 9.5. klo 14. 
Pappilan perjantai pe 12.5. klo 20.
Hiljaisuuden talo -ilta ma 15.5. klo 18. 
Anna Väätäinen.
Meidän ilta ti 16.5. klo 14.
Pappilan perjantai pe 19.5. klo 20.

kUOPiOn tUOMiOkirkkO 
Vuorikatu 12
Perjantaimessu pe 28.4. klo 19. Petteri 
Hämäläinen, Jarkko Maukonen, Richard 
Nicholls.
Perjantaimessu pe 5.5. klo 19. Satu Kar-

jalainen, Jarkko Maukonen, Elina Hak-
karainen.
Perjantaimessu pe 12.5. klo 19. Jarkko 
Maukonen.

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. Ke 10.5. kirkkoherranvirasto ja 
taloustoimisto suljettuina koko päivän, 
ke 17.5. avoinna vain klo 12–14. www.sii-
linjarvenseurakunta.fi, www.facebook.
com/siilinjarvenseurakunta, www.vapaa-
ehtoistyo.fi/siilinjarvi

siiLinjÄrVen kirkkO 
haarahongantie 2
Keskipäivän rukoushetki keskiviikkoi-
sin klo 12.
Perjantaimessu pe 28.4. klo 18. Leena 
Laurinkari, Airi Heiskanen. Iltatee.
Messu su 30.4. klo 10. Seppo Laitanen, 
Satu Väätäinen, Airi Heiskanen. Luotta-
mushenkilöiden kirkkopyhä.
Rauhanyhdistyksen seurat su 30.4. 
klo 15.
Messu su 7.5. klo 10. Matti Hoffrén, Heik-
ki Kastarinen, Airi Heiskanen. Kehitys-
vammaisten kirkkopyhä.
Messu su 14.5. klo 10. Satu Väätäinen, 
Unto Niskanen, Airi Heiskanen.
Messu su 21.5. klo 10. Sanna Marin, Satu 
Väätäinen, Marjaana Kaisto, Liisa Tiilikai-
nen. Syntymäpäivien viikkomessu.
isänmaallisten virsien ja laulujen ilta 
su 21.5. klo 19. Yhteislauluja, musiikkiesi-
tyksiä, iltahartaus. Kahvitus srk-talolla 
klo 18–19. Järj. yhdessä Kuopion ja ympä-
ristön Rauhanyhdistyksen kanssa.
Reformaatio 500 v. -urkukonsertti ke 
24.5. klo 19. J. S. Bachin urkumusiikkia 
esittää Vesa Kajava.
Sanajumalanpalvelus 28.5. klo 10. Satu 
Väätäinen, Seppo Laitanen, Vesa Kajava.
Weisuuta wanhoista kirjoista -kon-
sertti su 28.5. klo 16. Trio Gambaamo: 
laulu ja harmooni Pia Rask, viola da gam-
ba ja avainviulu Katri Susitaival, balalaik-
ka Olli Knuth. Säestyksellistä ja säestyk-
setöntä veisuuta ja yhteisveisuuta. Hen-
gellisten sävelmien lähteinä mm. Vanha 
Virsikirja (1701) ja Siionin virret.

siiLinjÄrVen  
seUrakUntataLO 
haarahongantie 4
Kahvila Huili perjantaisin klo 9–12 ala-
kerran kerhotila. 28.4. vapputunnelmissa. 
Siioninvirsiseurat to 27.4. klo 14, to 18.5. 
klo 18 Pieni sali.
Raamattupiiri to 27.4., 18.5. klo 18 Koko-
ushuone.
Lähetyksen sydänäänet ke 3.5. klo 9 Lä-
hetyskellari.
Vanhemmuuden Palikat -teemailta 
su 7.5., 21.5. klo 16 Päätysali. Lastenhoi-

Äitienpäivän 

messu 

Pyhän Johanneksen 

kirkossa 

su 14.5. klo 10

Messu 

Puijon kirkossa 

sunnuntaisin 

klo 10

taPahtUU
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seUrakUnnat 26.4.–31.5.2017

taPahtUU

Muista myös 

verkkolehti 

kirkkojakoti.fi 

toon ennakkoilmoittautuminen 044 728 
4646.
Sanan ja yhteyden ilta ma 8.5. klo 18.30 
Pieni sali. Pekka Kiiski, Sanna Marin.
Lauluni aiheet -äitienpäiväkonsertti 
ke 10.5. klo 19 Iso sali. Suomalaisia iskel-
miä ja balladeja. Iranilainen Amanj Amir-
nia ja Dostan-orkesteri. Kahvitilaisuus 
klo 17.45. Lipun hinta 15 €, sis. konser-
tin ja tarjoilun. Lipunmyynti Tarinan vas-
taanottokeskuksesta (Tarinaharjuntie 49, 
Siilinjärvi) arkisin klo 14–18, Monikult-
tuurikeskus Kompassista (Hapelähteen-
katu 33, Kuopio) arkisin klo 9–15. Lasten-
hoito. Järj. Setlementti Puijola, Siilinjär-
ven srk ja Savon Martat.
Gospel-lattarit-lauantai la 13.5. Klo 

9–10.30 Afrikkalainen tanssi. Klo 10.45–
12.15 Gospel-lattarit. Hinta 5 € / 1,5 t. Il-
moittaudu verkkosivuilla.
Arjen ateria ti 23.5. klo 11–12 Iso sali. 
Tuotto Yhteisvastuulle.
Raamattuopiston Sana soi -ilta ti 30.5. 
klo 18.30 Pieni sali. Leo Louhivaara.

VUOreLan kirkkO
rissalantie 2
Kahvila Kupponen tiistaisin klo 13–16 
alakerrassa.
Messu su 30.4. klo 13. Seppo Laitanen, 
Satu Väätäinen, Airi Heiskanen.
Arjen ateria to 4.5. klo 11–12. Sponsoroi 
Hankkija. Aikuinen 5 €, yli 2 v. lapset 2 €. 
Tuotto Yhteisvastuulle.

ilta-Hessu pe 5.5. klo 18.
Sanajumalanpalvelus su 7.5. klo 13. 
Matti Hoffrén, Vesa Kajava. Lähetyksen 
kirkkokahvit.
Raamattu- ja rukouspiiri ti 9.5. klo 18.
Käsi kädessä – runon ja laulun ilta 
ti 9.5. klo 18. Siilin lausujat, ohj. Sari Sil-
tavuori. Musiikissa Sakari Kuosmanen, 
TriAngel-kuoro, joht. Anna Räsänen, Sari 
Siltavuori, ”Jess” Jasmine Saarela, Kai-
sa Ylikärppä, piano Marja Leussu. Nais-
ten Pankin tuotemyynti. Kahvit konser-
tin jälkeen. Ohjelma 10 €, tuotto Nais-
ten Pankille.
Äitienpäivän perhemessu su 14.5. klo 
10. Leena Laurinkari, Seppo Laitanen, 
Marjaana Kaisto.

Tuomiokirkkoseurakunta
ma 12.6. ja ma 19.6.  Rönö
ti 13.6. ja ti 20.6.  Tuomiokirkon mäki
ke 14.6. ja ke 21.6.  Inkilänmäen leikkipuisto
to 15.6.  Suokatu 22 

Alavan seurakunta
ma 5.6, ma 12.6. ja ma 19.6.  Alavan kirkko
ma 5.6, ma 12.6. ja ma 19.6.  Lehtoniemen kerhotilat

Järvi- Kuopion seurakunta
ma 5.6. Nilsiä ja ma 12.6.  Nilsiä
pe 16.6.  Tuusniemi

Männistön seurakunta
Kesäperhekerho  Pyhän Johanneksen kirkko   
1.6.–27.7.  torstaisin klo 10.–11.30

Puijon seurakunta
pe 9.6. ja pe 16.6.  Puijon kirkko

EI ENNAKKoILmoITTAuTumISTA

 

klo 9.30–13

Kesäkahvila
    perheille 

Lisätietoja toiminnasta  saa lastenohjaajilta 

                                                   ja yhteisen lapsityön toimistosta, puh. 040 4848 482.

Tervetuloa!

   

Messu su 21.5. klo 13. Unto Niskanen, 
Marjaana Kaisto.
Messu su 28.5. klo 13. Satu Väätäinen, 
Seppo Laitanen, Vesa Kajava. Vuorelan 
kirkon 40-vuotisjuhla, kirkkokahvit ja 
tuokio muistojen merkeissä.

MUUt
Koivusaaren lähetyspii-
ri to 4.5. klo 18 Kyllik-
ki ja Heikki Hokkasella, 
Keuruuntie 11, Hamula. 
Seppo Laitanen.
Mielenterveyskuntou-
tujien kevätretki to 
11.5. Ruokoniemeen Vir-
kistyksen kanssa. Ilm. Vir-
kistyksen toimistoon viim. 
4.5. Osallistumismaksu 5 €.
Armoa 2017! Reformaation 
merkkivuoden juhlamessu helators-
taina 25.5. klo 11 Siilinjärven torilla. Sep-
po Laitanen, Matti Hoffrén ja seurakun-
nan papisto. Vesa Kajava, Airi Heiska-
nen, Marjaana Kaisto ja lapsikuoro. Mes-
sun jälkeen kirkkokahvit ja kaikenikäis-
ten Kevätjuhla.
Koivusaaren lähetyspiiri to 25.5. klo 18 
Lyhyenrannantie 11. Unto Niskanen ja 
vankilapastori Jouko Koistinen.
Diakoniatyön retki Viroon 14.–17.8. 
(mm. Tartto, Narva, Vihula). Lisätietoja 
verkkosivuilta, matkanvetäjiltä Eija Lai-
taselta 050 591 6447 ja diakoniatyönte-
kijä Erja Valkoselta 044 728 4644. Ilm. 
viim. 26.5.

jÄrjestÖt

herÄttÄjÄ-yhDistys
kuninkaankatu 22, kuopio
Toimipiste avoinna keskiviikkoisin klo 
10–13, virsihetki klo 11–12. Saatavana 
HY:n ja Aholansaaren tuotteita.
Vappuseurat ma 1.5. klo 18 Rytkyllä.
Kevätseurat su 7.5. klo 18 Keskusseura-
kuntatalon seurakuntasalissa.
Seurat ke 10.5. klo 18 Nilsiän seurakun-
takodilla.
Herättäjäjuhlailta to 11.5. klo 18 Keskus-
seurakuntatalon seurakuntasalissa. Simo 
Korkalainen kertoo kesän herättäjäjuh-
lista Nilsiässä.

nnky
suokatu 22, keskusseurakuntatalo
Kamalat äidit -toiminta, B-rappu, 4.krs, 
neuvotteluhuone 24.4., 8.5., 22.5., 5.6., 
19.6. klo 18 alkaen.
KNNKY:n Kevätjuhla 21.5. klo 14, D-rap-
pu, kahvio.

ahOLansaari
Aholansaari kelirikkotauolla 1.4.–14.5. 
Toimisto palvelee tänäkin aikana.
Talkooviikko 22.–26.5.
Aholansaaren ystäväpäivät 26.–28.5. 
Klo 10 Hy:n kustannustoiminta ja tutus-
tuminen uutuuskirjoihin, viestintäsuun-
nittelija Kaisa Viitala. Klo 12 Mistä löydän 
levon ja rauhan? Ukko-Paavon kamaris-
sa, rovasti Pentti Simojoki. Klo 15 Saa-
ren tarina -kuunnelmakierroksen käyt-
töön ottaminen, kirjailija Minna Ket-

tunen ja näyttelijä Kari Summanen. Klo 
18 toiminnanjohtaja Tytti Lintusen läh-
töseurat.
Aholansaaripäivä 28.5. Klo 10.30 messu. 
Klo 13.15 seurat.
Aikuisten kertausripari 26.–28.5.

Herättäjäjuhlien Aholansaaren 
oheisohjelmat: www.aho-

lansaari.fi 
Tiedustelut 050 4641 
000, www.aholansaari.fi  
tai aholansaari@aho-
lansaari.fi 

sUOMen raaMat-
tUOPistO

Rukous- ja raamattupii-
ri ma 8.5. ja 22.5. klo 16.30 Pe-

lastusarmeijan kokoushuoneessa, 
Kauppakatu 55.
Sanasta suuntaa -raamattupiiri to 
27.4., 4.5., 11.5. ja 18.5. klo 18 Sammakko-
lammentie 1 B, Merja-Riitta Jaakkonen.
Vappuseurat ma 1.5. klo 17 Paula ja Paa-
vo Lukkarisella, Lastukoskentie 749, Säy-
neinen.
Suomen Raamattuopisto ja Pohjois-
Savon Kristilliset eläkeläiset järjestä-
vät yhteisen matkan israeliin 27.10.–
4.11.2017. Lähde mukaan! Tiedustelut ja 
ilm.: Jouko Kauhanen, 050 577 3780 ja 
Eino Räsänen 0500 671 898.

kUOPiOn kristiLLiset 
eLÄkeLÄiset
Linja-autoretki ti 23.5. Hotelli Hupeliin 
Tuusniemen Levälahteen, jossa virkistävä 
leiripäivä. Ilm. Eero Heikkiselle 050 5997 
011 tai Mirja Haloselle 040 7377 860.

kansan raaMattUseUra
sanan kulma, tulliportinkatu 22, 
kuopio
www.kansanraamattuseura.fi /kuopio, 
krs-kuopio@sana.fi , 020 768 1660
Sana ja sävel tähän päivään Sanan Kul-
ma pe 28.4. klo 18. Jari Muta ja musiik-
kiryhmä.
iloa ja yhteyttä elämään Sanan Kulma 
ti 2.5. klo 13. Kevät, kasvun ja uuden odo-
tuksen aikaa; Lea Tuiremo.
Sanan ilta Sanan Kulma pe 12.5. klo 18. 
Polttopisteessä Israel; Olli Seppänen.

Torilla tavataan!
Helatorstaina 25.5. klo 11 on Kuopion 
torilla koko Kuopion ev.lut. seurakuntien 
yhteinen messu, jossa saarnaa piispa Jari 
Jolkkonen. Messun jälkeen nautitaan 
keittolounas.

Koko perheen festivaali Riemu starttaa 
torilla klo 13. Tänä vuonna Riemussa 
esiintyvät mm. Maltti ja Valtti, Pikku Papun 
Orkesteri ja seurakuntien lapsikuorot. 
Lisäksi on erilaisia toimintapisteitä ja 
yhteistä tekemistä hyvällä fi iliksellä.

Postaa someen Riemu-tunnelmia 
hastagilla #riemufestari, ja voit voittaa 
arvonnassa.

Lisätietoja löydät osoitteesta 
www.kuopionseurakunnat.fi /riemu

Löydä lisää 
tapahtumia � � I
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Herättäjäjuhlat  
Nilsiässä 7.–9.7.
TÄRKEiTÄ PAiKKoJA Juhla-alue on Nilsiän 
keskustassa ja juhlakenttä on Vanhan kirkon 
puistossa, vanhalla hautausmaalla, jossa on 
Paavo Ruotsalaisen hauta. Torilla on kahvin, 
jäätelön ja lettujen myynti sekä grillit. 
Ruokalinjastot ovat liikuntatalon parkki- 
paikalla ja ruokapöydät alakoulun pallo-
kentällä. Torin ja liikuntatalon välisellä tiellä 
on myyntikojuja. Parkkipaikat ovat 2–3 km 
juhla-alueelta Nilsiän pohjoispuolella, josta 
on nonstop-kuljetus juhla-alueelle.  
Kuljetus sisältyy parkkimaksuun. 
Karavaanarialueet ovat Tahkolla, josta 
on bussikuljetus juhla-alueelle. Tahkolle 
majoittuvien ja karavaanareiden toivotaan 
käyttävän bussia ja jättävän autot 
Tahkolle. Hinta on aikuiselta 4 € / suunta
ja alle 17-vuotiaalta 2 € / suunta

oHEiSoHJELMAA Oheisohjelmaa on 
eri-ikäisille ja monissa paikoissa eli Nilsiässä, 
Aholansaaressa, Tahkolla ja myös Kaavilla, 
Juankoskella sekä Muuruvedellä. Kuopion 
tuomiokirkossa on pe 7.7. klo 20.30 
ooppera Rakkauden ateria. Matti Pajulan 
käsikirjoittamaa näytelmää Tuulten 
leikkikalu esitetään Aholansaaressa ja 
Simolan kesä-teatterissa. Näyttelijöinä 
ovat muun muassa Laura Malmivaara ja 
Antti Heikkinen. Juhlilla otetaan käyttöön 
uudistetut Siionin virret. Nilsiän kirkossa 
onkin pe 7.7. klo 19.30 Uusien Siionin virsien 
käyttöönottojuhla.

MAJoiTuSTA Majoitusta voi kysyä Tahkon 
keskusvaraamo Tahko.comista, www.tahko.
com, puh. 017 481 400. Yhteismajoitukseen, 
karavaanarialueelle, telttamajoitukseen ja 
kotimajoitukseen voi ilmoittautua talkoo- 
ja majoitussihteeri Katja Lappalaiselle, 
puh. 040 4888 642, katja.lappalainen@evl.fi. 

TuLE TALKooLAiSEKSi Talkoolaisia on 
ilmoittautunut noin 400 ja heitä tarvitaan 
yhteensä 1500. Lisää talkoolaisia tarvitaan 
kaikkiin tehtäviin. Eniten apua kaivataan 
juhlaravintolaan, mutta myös asiakaspalvelu-
tehtäviin, liikenteenohjaukseen ja järjestyksen-
valvontaan. Ilmoittaudu talkoisiin 
www.vapaaehtoistyo.fi/herattajajuhlat tai 

Katja Lappalaiselle puh. 040 4888 642, 
katja.lappalainen@evl.fi. 

BuSSiKuLJETuKSET Kuopiosta 
Herättäjäjuhlille Nilsiään
Pe 7.7. Puijon kirkko klo 14, 
Maljalahdenkatu klo 14.15
La 8.7. Puijon kirkko klo 7, 
Maljalahdenkatu klo 7.15
Su 9.7. Puijon kirkko klo 7, 
Maljalahdenkatu klo 7.15
Paluu iltaseurojen jälkeen. 
Kyytiin pääsee myös matkan varrelta.
Sit. ilm. viim. 20.6. srk-yhtymän vaihteeseen 
p. 017 158 111 tai 050 5691 302. 

HERÄTTÄJÄJuHLAiLTA Kuopion 
keskusseurakuntatalossa to 11.5. 
klo 18. Herättäjäjuhlien pääsihteeri 
Simo Korkalainen kertoo herättäjäjuhlista 
Nilsiässä, ohjelmasta ja tapahtumapaikoista 
sekä talkoomahdollisuudesta.

Kesätoiminta kutsuu!
Kahvila Huili 
Avoinna 16.6. asti perjantai-
sin klo 9–12 seurakuntatalol-
la. Maksutonta, ei ennakko- 
ilmoittautumista. 

Kesis-kerhot 5.–20.6. 
Naperot (5-v.) klo 9–12. 
Juperot (6–9-v.) klo 9–15. 
Vuorelan kirkko ja Leppä- 
kaarteen kerhotalo ma–pe  
5.–20.6. Siilinjärven seura- 
kuntatalo ma–ke 5.–7.6., 
12.–14.6., ma–ti 19.–20.6. 
Lisätiedot: Virpi Rissanen  
044 7284605.  
Ilmoittaudu 2.–14.5. 

JIPPII-leiri 9.–11.6.
9–13-vuotiaille Ruokonie-
messä. Yhteiskuljetus.  
Lisätiedot: Tuomo Toivanen  
044 7284654.  
Ilmoittaudu 2.–22.5.

Perheleiri 16.–18.6. 
Leikki- tai alakouluikäisten 
perheille Ruokoniemessä. 
Lisätiedot: Jaana Markkanen 
044 7284660.  
Ilmoittaudu 2.–22.5.

Lastenleiripäivät 21.–22.6. 
Päivän pituinen leiri 5–9- 
vuotiaille Ruokoniemessä. 
Yhteiskuljetus. Lisätiedot: 
Virpi Rissanen 044 7284605. 
Ilmoittaudu 2.–22.5. 

Lahja-leiri 28.6.–3.7.
Telttaleiri 10–14-vuotiaille 
Pieksämäen Partaharjulla.  
Yhteiskuljetus.  
Lisätiedot: Sauli Paavilainen 
044 7284655.  
Ilmoittaudu viimeistään 10.5.

Isä-poikaleiri 21.–23.7.
Isille ja pojille Ruokoniemes-
sä. Yhteiskuljetus.  
Lisätiedot: Kari Kolehmainen 
044 7284651.  
Ilmoittaudu 2.–22.5.

Perheretki 29.7. Power Park
Päivän retki Ala-Härmään. 
Hinta 20 €/hlö (sis. matkat,  
aamupalan). Lisätiedot: Jaana 
Markkanen 044 7284660. 
Ilmoittaudu 2.5.–18.6.

Äiti-tytärleiri 4.–6.8. 
Naisille tyttärineen, lapsen- 
lapsineen ja kummilapsineen 
Ruokoniemessä. Yhteiskulje-
tus. Lisätiedot: Kirsi Pyöriä- 
Kolehmainen 044 7284652.  
Ilmoittaudu 2.–22.5.

Tyttöjen taideleiri 6.–8.8. 
7–14-vuotiaille tytöille  
Ruokoniemessä. Yhteis- 
kuljetus. Lisätiedot:  
Anne Roivainen 044 7284653.  
Ilmoittaudu 2.–22.5.

Perheleiri 18.–20.8.
Kaikille avoin perheleiri  
Ruokoniemessä.  
Lisätiedot: Helena Mattinen 
044 7284646.  
Ilmoittaudu 1.–16.6.

Ilmoittaudu mukaan osoitteessa www.siilinjarvenseurakunta.fi.

Leirit ovat maksuttomia alle 15-vuotiaille Siilinjärven seurakuntalaisille.  
Katso muut hinta- ja leiritiedot verkkosivuilta.

Festivaali järjestetään kuudennen 
kerran Kuopiossa 22.–30.5. Tapah-
tuma sisältää 16 konserttia mm. 
seurakuntien tiloissa, museoissa, 
kaupungintalolla ja lääninhallituk-
sen salissa sekä taiteilijoita eri puo-
lilta maailmaa. Klavikordin lisäksi 
tapahtuma tarjoaa cembaloa, for-
tepianoa, barokkiurkuja sekä tra-
versoa, bassonokkahuilua – runo-
utta ja tanssia. Konsertteihin on 
vapaa pääsy.

www.nordicclavichord.org

Ev. lut. seurakuntien 
tiloissa pidetään seuraavat 
festivaalin konserteista:

■ Maanantai 22.5. klo 19  
Pyhän Johanneksen kirkko
Tanssillinen fantasia
Riikka Puumalainen, tanssi, Anna 
Maria McElwain, klavikordi.

Marianna Henriksson

The Nordic Historical Keyboard Festival

■ Tiistai 23.5. klo 19.00  
Kuopion keskusseurakuntatalo
Affetto e balli – italialaisia  
tunteita
Marianna Henriksson, cembalo

■ Torstai 25.5. klo 14  
Pyhän Johanneksen kirkko
HelaBach – kulmakiviä Bachin 
klaveeriteoksista
Pilvi Listo, cembalo ja barokkiurut

■ Perjantai 26.5. klo 18  
Kuopion tuomiokirkon kappeli
Yksi perhe – kaksi aikakautta
Albert Mühlböck, klavikordi

■ Sunnuntai 28.5. klo 14  
Kuopion keskusseurakuntatalo
Myrsky vesilasissa
Christopher Grills, klavikordi

■ Sunnuntai 28.5. klo 19  
Pyhän Johanneksen kirkko
Orfeuksen matka
Zsombor Toth-Vajna, barokkiurut

■ Maanantai 29.5. klo 14  
Kuopion tuomiokirkon kappeli
Isistä ylpein – Bach ja pojat
Zsombor Toth-Vajna, klavikordi

■ Maanantai 29.5. klo 19  
Vanha Pappila
Luentokonsertti – Muffatin  
Partitat
Christopher Grills, klavikordiChristopher Grills Albert Mühlböck

Zsombor Tóth-Vajna

Katja Lappalainen
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Muuttopalvelua KuorMa-autolla 
55 €/tunti + 0,70 €/km. Kuolinpesien tyhjen- 
nykset, pienkuljetukset. puh: 045 859 3366. 
www.laatupaikka.fi/kuljetus

P
voimasanoja 

IPLiA.    `     t       ™    

Suomen Pipliaseura   |    myynti 010 838 6520   |   myynti@piplia.fi   |   piplia.fi   |   pipliakauppa.fi   

piplia.fi  ■  

DESIGN-KORUT 
Hopeiset riipukset ovat kotimaista 
käsityötä. 

LAHJARAAMATTU 
Nahkakantinen 
Raamattu 
lahjansaajan 
nimipainatuksella. 
Tilaa ajoissa! 

Arvon lahjat 
 ARVON lahjat

FARKKURAAMATTU
Valitsetko tumman vai vaalean! 
Molemmissa vetoketju ja oikea tasku. 27 €

uutuus

IKUINEN YSTÄVÄ 41 €  
HERRAN SIUNAUS 36 €  
KULJEN KANSSASI 51 €

  
UUDET VIRSIKIRJAT
Sointuisat virret uusissa kansissa. 
Myös nahkakantisena. 16,90 € 

Laajan raamattuvalikoiman löydät pipliakauppa.fi 

Juhlapalvelu  
Remar

Tyylillä ja Taidolla

Kapteeninväylä 5,
70900 Toivala

juhlapalveluremar@kolumbus.fi

017 262 1130

www.remar.fi

Juhlapalvelu  
Remar

Tyylillä ja Taidolla

Kapteeninväylä 5,
70900 Toivala

juhlapalveluremar@kolumbus.fi

017 262 1130

www.remar.fi

Kapteeninväylä 5,
70900 Toivala

juhlapalveluremar@kolumbus.fi
017 262 1130
www.remar.fi

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

ERIKOISHAMMASTEKNIKKO
ESA-MATTI KOPONEN

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

LAATU- JA TYÖTAKUU

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

Sähköasennus
Hannu Tuomainen

040 5844 045 

 
 
 

Kotitalous-
vähennys 45% 

Tietokoneapu 

www.orden.fi 

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

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!

2 Nro  — ..&

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

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

puh. 040 585 0456

Perunkirjoitukset
Luotettavasti – asiakasystävällisin hinnoin 

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

UUSI TÄYDEN PALVELUN HAUTAUSTOIMISTOUUSI TÄYDEN PALVELUN HAUTAUSTOIMISTO

KULJETUKSET 

ARKUT 

UURNAT 

KUKAT 

PITOPALVELU  

PERUNKIRJOITUKSET

HAUTAKIVET

EKOLOGINEN 
HAUTAUSPALVELU

p. 044 240 2202    Pyörönkaari 26, Kuopio www.sawonkalla.fi

HAUTAUSPALVELU  alk. 490,- sis. arkun lisäksi yhden 
kuljetuksen, vainajan 
vaatteet ja pukemisen.

Ilmoitusmarkkinointi

Pirjo Teva 

040 680 4057

pirjo.teva@kotimaa.� 
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