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Köyhä ja onnellinen? 
Liisa Björklund tutki asiaa

 ➙ 2

Juice ei 
eronnut kirkosta

 ➙ 7

Kansainvälisyyttä 
arkeen
Järvi-Kuopion ja 
Espanjan nuoret

 ➙ 8–9



32 Nro 14 — 28.8.2013 Nro 14— 28.8.2013& &

I have a dream

Syyriassa sisällissotamainen tilanne eri 
ainakaan rauhoitu. Tuhannet uudet uhrit, 
joista osa on karmealla tavalla hermokaa-
sun uhreja, eivät jää viimeisiksi. Vuodesta 
2011 pahentunutta tilannetta on arvioitu 

julmemmaksi kuin Bosnian sotaa. Jo reilut sata tuhatta 
ihmistä on kuollut, ja heistä siviilejä on kolmasosa.

Syyria elää todeksi yhtä kaikkien aikojen suurim-
mista katastrofeista humanitäärisesti arvioituna.

Kansallisvaltion suvereenius on vahvaa - tällaisissa 
tilanteissa liian vahvaa. Tilanteeseen puuttuminen 
vaatii nyt tiukkoja toimia, yhteistä tahtotilaa, eivätkä 
ihmiset uhan alla voi odottaa. 

Kriisit eivät tulevaisuudessakaan lopu, mutta vastuu 
niiden estämisestä, niihin puuttumisesta ja jälkien hoi-
tamisesta kuuluu meille kaikille. Kukaan ei myös tahdo 
jäädä ulkomaailman hylkäämäksi, jos omassa maassa 
on vakava kriisi.

Pitkällä aikajänteellä oleellista on asennekasvatus 
siellä, missä vielä rauha on ja missä kasvavat tulevai-
suuden vaikuttajat. 

Asennekasvatusta tehdään juuri nyt muun muassa 
Järvi-Kuopion seurakunnissa Rural Youth -hankkeessa, 
jossa keskeistä on oppia ymmärtämään, miten maail-
man toisella reunalla tapahtuvat asiat vaikuttavat mei-
dänkin elämäämme; oppia tuntemaan ja ymmärtä-
mään erilaisuutta. 

Maan sisällä asuvien kansanryhmien erimielisyyk-
siä voidaan loiventaa, jos eletään kunnioituksen ja kes-
kustelun ilmapiirissä. Jokainen pyrkimys, jokainen 
teko, joka edistää uskontojen ja kulttuurien tuntemusta 
ja yksittäisten ihmisten suvaitsevaisuutta, kannattaa 
toteuttaa, koska se osaltaan vähentää konflikteja. 

”Vaikeaa on synnyttää 
uuteen toimintaan sen oman 
yhteisen jutun tunnelma. 
Ellei sitä saada, vaikea on 
saada aikaan tulosta. Paikal-
linen tavoite Järvi-Kuopion 
kahdeksan alueseurakunnan 
nuorille on synnyttää tunne 
siitä, että olemme Järvi-Kuo-
pion seurakuntalaisia ja että 
asuinalueemme on uniikki 
ja arvokas. Globaali tavoite 
on saada nuori ymmärtä-

mään riippuvuus muun maailman tapahtumista ja löy-
tää oma paikka ja vastuu ja toiminnan mahdollisuudet 
maailmassa.” 

Hankkeen vastuupappi Mikko Huhtala tiivistää 
asennekasvatuksen ytimen. Kokeiluista ja etsimisestä 
löytyy uusia teitä kuten kansainväliset hankkeen nuor-
ten nettikahvilat, joiden kautta maailma pysyy avarana 
joka päivä.

Voi kun maailma pysyisi avarana, joka päivä, ja sama 
taivas saisi nähdä vielä sovinnon. Sitä toivoi päivälleen 
viisikymmentä vuotta sit-
ten pidetyssä I have a 
dream -puheessaan 
Washingtonissa myös 
ihmisoikeusaktivisti 
Martin Luther King.

Satavuotias seura-
kuntalehti on nyt 
luettavissa osoitteessa 
www.kirkkojakoti.fi

K uopion ja Siilinjärven seurakunnat 
julkaisevat Suomen toiseksi van-
hinta seurakuntalehteä. Satavuoti-
as Kirkko ja Koti ei kuitenkaan suos-

tu hidastamaan askeleitaan, vaan sähköistyy 
nopeasti: syksyn ensimmäinen lehti ilmestyi 
perinteisen tabloid-kokoisen kotiinkannetun 
paperilehden lisäksi myös internetissä osoit-
teessa www.kirkkojakoti.fi

Seurakuntien verkkolehtimaailmaan Kirk-
ko ja koti astelee eturintamassa muiden iso-
jen seurakuntalehtien mukana. Verkkoleh-
tiä julkaisevat esimerkiksi Helsingin Kirkko ja 
kaupunki, Vantaan Lauri, Espoon seurakun-
tien Esse sekä Pohjois-Suomen seurakunta-

lehtenä ilmestyvä Rauhan Tervehdys.
Kahdesti kuukaudessa ilmestyvä lehti on 

jo vuosia ollut nähtävissä pdf-tiedostona seu-
rakuntien yhteisillä kotisivuilla, mutta nyt leh-
dellä on oma domain eli verkko-osoite, jossa 
sisältö on sekä erillisinä juttuina että näköis-
lehtiversiona. Näköislehdestä löytää kaikki sa-
mat asiat kuin paperilehdestäkin ja se näyt-
tää samalta – selailu vain tapahtuu verkossa. 
Kirkko ja koti -verkkolehti on rakennettu Ko-
timaa-yhtiöiden Sujuu-julkaisujärjestelmällä.

Verkkolehden julkaisujärjestelmä mahdol-
listaa juttujen edelleen linkittämisen ja so-
messa eli sosiaalisessa mediassa tykkäämisen. 
Verkossa hyvä sisältö jää elämään eikä päädy 
pelkästään paperinkeräykseen. Somessa Kirk-
ko ja koti on Facebookissa sekä Twitterissä. 
Verkkolehden rinnalla seurakuntien yhteisel-
le kotisivulle toimitetaan jatkuvasti tietoa ta-
pahtumista ja uutisista sekä ajoittain pieniä 
reportaaseja seurakuntien tapahtumista.

Tärkeintä on elämän jakaminen. Juttuvink-

kejä otetaan jatkuvasti vastaan osoitteessa kirk-
kojakoti@evl.fi. Jos tunnet kristityn ihmisen, 
jolla on tarina ja joku kosketus jossakin elämän-
sä vaiheessa Kuopion seudulle, vinkkaa vaikka 
Kirkko ja koti -FB-inboxiin tai sähköpostiin. Tai 
kerro, mitä haluaisit lehdestä lukea: mikä innos-
taa, mikä inhottaa, missä tapahtumassa haluai-
sit toimittajan ja kuvaajan kautta olla mukana!

www.kirkkojakoti.fi 
www.facebook.com/kirkko-
jakoti@ 
Kirkkojakoti 
kirkkojakoti@evl.fi 
Seurakunnat verkossa: www.
kuopionseurakunnat.fi ja 
www.siilinjarvenseurakunta.fi

Ulla Remes ja meRja Tapio

 ✚ Nuoria haastetaan rukoile-
maan Suomen puolesta inter-
netissä leviävän Nuorten Suomi 
rukoilee -adressin avulla. Idean ta-
kana on joukko nuoria eri seura-
kunnista pääkaupunkiseudulta. 
Tempauksella halutaan innostaa 
nuoria ympäri maata rukoukseen 
Suomen puolesta ja siunata päät-
täjiä työssä, jota he tekevät Suo-
men eteen.

Allekirjoittajiksi toivotaan 80- 
ja 90-luvuilla syntyneitä nuoria. 

 ✚ Suomen Ekumeeninen Neu-
vosto on huolestunut väkivallan 
lisääntymistä Egyptissä. Viime ai-
kojen kiristynyt tilanne on johta-
nut siihen, että syrjäytettyä pre-
sidenttiä kannattavat, poliittisen 
islamin nimissä esiintyvät ääriryh-
mät ovat hyökänneet myös Egyp-
tin kristittyjä vastaan.

Kristittyjä on Egyptin 85 mil-
joonasta asukkaasta noin 10 pro-
senttia. Saatujen tietojen mukaan 
jo yli 50 kirkon kerrotaan tuhou-
tuneen. 

 ✚ Kuopion seurakuntayhtymän 
uudeksi henkilöstöpäälliköksi va-
littu Pia Marjo on ilmoittanut, 
ettei ota virkaa vastaan. Henki-

löstöpäällikön virka julistetaan 
uudelleen haettavaksi.

 ✚ Kallaveden seurakunnan seu-
rakuntaneuvosto epäsi elokuun 
kokouksessaan yksimielisesti saar-
naaja Pirkko Jalovaaran pyynnön 
rukousillan pitämisestä kirkon ti-
loissa. Jalovaaran toiminta herät-
ti viime talvena suurta kritiikkiä, 
kun hän rukousilloissaan muun 
muassa piti sairauksia demonien 
aiheuttamina.

 ✚ Kuopion hiippakunnan eläk-
keellä oleva piispa Wille Riekki-
nen on valittu Itä-Suomen yliopis-
ton hallitukseen yliopistoyhteisön 
ulkopuolisena jäsenenä.

Uusi hallitus aloittaa toimin-
tansa ensi vuoden alussa ja sen 
toimikausi kestää neljä vuotta.

 ✚ Seurakuntatalouksista noin 
kolmanneksella eli 111:lla oli nega-
tiivinen vuosikate vuonna 2012. 
Vuotta aiemmin negatiivisen vuo-
sikatteen omaavia seurakuntata-
louksia oli 74. Näissä seurakun-
tatalouksissa menot olivat tuloja 
suuremmat. Seurakuntatalouksia 
oli viime vuonna kaikkiaan 311.

 ✚ Raamatun hinnat vaihtele-
vat reilusta kolmesta eurosta ai-

na 140 euroon saakka. Raamatun 
hintaan vaikuttaa sen koko, kansi-
materiaali sekä erityisesti loveuk-
set eli reunahakemisto. Vetoketju 
ja sivupäiden kultaukset maksa-
vat myös ekstraa. Isokokoisesta 
”kaikilla mausteilla” varustetusta 
käyttö-Raamatusta joutuu kään-
nöksestä riippuen maksamaan 
100–140 euroa.

 ✚ Kirkkojen maailmanneuvos-
to kutsuu jäsenkirkkojaan ympäri 
maailman osallistumaan korrup-
tion vastaiseen kampanjaan. Tut-
kimuksien mukaan yli tuhat mil-
jardia dollaria ”katoaa” maailman 
taloudesta lahjusten, vilpillisten 
sopimusten ja veronkierron takia. 
Tämä vaikuttaa eniten köyhim-
piin ihmisiin.

 ✚ Vuoden 2015 nimipäiväkalen-
teriin tulee noin sata uutta ni-
meä. Kalenteria tarkistetaan vii-
den vuoden välein. Seuraavan 
uudistuksen myötä muun muas-
sa Aava, Kiira, Joose ja Kimi saavat 
omat nimipäivänsä.

 ✚ Hartaita säveliä -ohjelmaa on 
kuunneltu jo viisikymmentä vuot-
ta. Ensimmäisen kerran ohjelma 
lähetettiin 2. syyskuuta 1963. 

Ulla Remes 
ulla.remes@evl.fi

”Kansan-
ryhmien eri-
mielisyyksiä 
on mahdollista 
loiventaa.

pysäkillä

Ajankohtaista pääkirjoitus

Toivon ja tekemisen kai puu 

H
engelliset ja uskon 
asiat tuovat tyyty-
väisyyttä elämään 
etenkin silloin, kun 
tilastonikkari, so-
siaalityöntekijä tai 
ministeriön valko-

kaulusporras näkee ihmiselämässä kir-
joituspöydältään vain kurjuutta: ei työtä 
tai kunnollisia tuloja. 

”Silloin hyvinvointierot kaventuvat”, 
totesi erityisasiantuntija Sakari Kainu-
lainen Diak:ista viime viikolla Pieksämä-
ellä huono-osaisuusseminaarissa. 

Hänen kanssaan samaa tutkimusai-
neistoa on käyttänyt myös Helsingin Dia-
konissalaitoksen kehitysjohtaja, teologian 
tohtori Liisa Björklund. He ovat tutki-
neet haastattelujen perusteella kaikis-
ta vaikeimmassa asemassa olevia ihmisiä, 
jotka ovat lopulta saaneet pysyvän kodin 
Helsingin Diakonissalaitoksen asumispal-
veluista. Siellä heitä ei häädetä kodistaan 
heidän käyttäytymisensä, kuten väkival-
taisuuden tai päihteiden käytön vuoksi, 
vaan periaatteena on ”Asunto ensin”.

”Huono-osaisuus on suhteellista, vaik-
ka on totta, että työ ja tulot luovat on-
nellisuutta. Koemme olevamme sitä 
onnettomampia, mitä suurempia hyvin-
vointieroja näemme lähellämme eli sil-
loin, kun omat asiat eivät ole niin hyvin 
kuin toisella”, Helsingin Diakonissalaitok-
sen kehitysjohtaja Liisa Björklund sanoo.

Yhteys kannattelee
Yhteiskunnallinen arvoilmasto koros-
taa työtä ja itse oman toimeentulonsa 
hankkimista, niin että sen ulkopuolelle 
jääneen on helppo kokea epäonnistu-
misen ja arvottomuuden tunteita. Päih-
teisiin ja mielen sairauksiin liittyy myös 
paljon häpeää.

”Taloudellisen epävarmuuden, työt-
tömyyden ja köyhyyden keskellä tärkei-

tä ovat sosiaaliset suhteet. Ihmissuhteet 
kantavat, sillä pienelläkin arvostavalla 
kohtaamisella on ihmeitä tekevä voima”, 
Liisa Björklund vakuuttaa.

Hyvinvointisosiologian tutkimukses-
sa on selvinnyt myös, että hyvinvointia 
ja onnellisuutta lisäävät terveys ja hyvä 
fyysinen kunto sekä hyvä omanarvon-
tunto tai itsetunto. Ne eivät silti yksis-
tään riitä, vaan ihminen tarvitsee koke-
muksen siitä, että myös toiset luottavat 
häneen, arvostavat häntä ja hän saa 
käyttää osaamistaan ja kykyjään.

Luottamus rakentaa
”Vaikka ihmisille tarjotut tuet ja palve-
lut ovat tärkeitä, suoja, turva, ravinto ja 
sairauksien hoitaminen eivät yksistään 
riitä. Heräsimme asumispalveluasiak-
kaan toteamukseen siitä, ettei asumisen 
arjessa ollut riittävästi tekemistä. Paras 
mielekäs tekeminen ei kuitenkaan löy-
dy siten, että ohjaaja järjestää tekemis-
tä, ohjelmaa tai harrastusvälineitä, vaan 
asukkaiden yhteisellä päätöksellä.”

Helsingin Diakonissalaitoksessa on 
todettu, että kansalaisdemokratian luo-
minen tuottaa pysyvää hyvää. Asukkai-
den ja asiakkaiden kykyyn tehdä hyviä 
päätöksiä luotetaan. Heihin luotetaan 
kuitenkin myös ihmisinä. 

”Viime kesän aikana Tv1:ssa aloitettu-
jen nojatuolikirkkojen yhtenä puhujana 
oli vapaaehtoisemme, jonka asumisen 
alku oli vain pelkkää vihaa itseä ja toisia 
kohtaan. Nyt hän on meidän aarteem-
me ja asukasyhteisön kantava voima”, 
Liisa Björklund kertoo esimerkin.

Yhteisöllisyys vahvistaa 
Koska ihmiset voivat suuressa kaupun-
gissa tai esimerkiksi köyhyyden, toi-
meentulo-ongelmien ja häiritsevän 
käytöksen vuoksi kadottaa yhteyden 
toisiinsa, yhteisöjä on Helsingissä tietoi-

sesti lähdetty vahvistamaan: Kontulan 
metroaseman D-asemalla kannustetaan 
pistämään elämä uusille raiteille, löytä-
mään innostusta arkeen ja tuottamaan 
mielekästä, yhteistä toimintaa. Uutta 
ajattelua, näkökulmia ja toisenlaisia te-
koja kaipaavat Liisa Björklundin mukaan 
myös sosiaalialalla työskentelevät.

”Ravistelua ja oppimista kaipaavat 
asenteet ja toimintatavat. Tavoittee-
namme on, ettei asioita tehtäisi kenen-
kään puolesta, vaan yhdessä. Ihmiset ei-
vät ole kohteita, vaan toimijoita.”

Onnellisuus löytyy
Liisa Björklundille onnellisuuden kasvu-
pohjana on perushyvinvointi ja arjen ra-
kenteet, mutta muuten se on hetkiä. 

”Onnellisuus on hetkittäistä. Sen tun-
tee hetkittäin, kunnes se taas katoaa. 
Ajassamme onnellisuuden tavoittelusta 
on tullut pakonomaista. Palveluissa py-
rimme mahdollistamaan hyvän ja kestä-
vän arjen. Siitä saattaa seurata onneakin.”

Helsingin Diakonissalaitoksella orga-
nisaatio ei rakennu vain ammattimai-
sesti johdetuista palveluyksiköistä, vaan 
myös vapaaehtoistoiminnasta. Siihen 
kuuluvat tapahtumat, vertaistuki, yhtei-
söjen rakentaminen, taide, kulttuuri, lii-
kunta sekä hengellinen ja henkinen tuki. 
Tieto mahdollisuudesta sielunhoitoon 
ja vähintäänkin haudan lepoon siunaa-
misesta omassa kirkossa on sielun sy-
viä tuntoja koskettava tieto tuen, on-
nellisuuden ja toivon mahdollisuudesta. 
Myös lähimmäisyydessä lienee voimaa.

”Meillä on 400 vapaaehtoista, ih-
miset haluavat tulla toimimaan yhtei-
söömme ja toimimaan toisten kanssa. 
Sosiaaliset etäisyydet katoavat ihmis-
ten väliltä ja jokainen on saajana”, Liisa 
Björklund kertoo.

Mutta kokevatko juuri nämä vapaa-
ehtoiset onnellisuutta osallistumisesta 

Arvon antaminen ja arvon kokeminen ovat niin keskeisiä perustarpeita, että ne tuovat 
toivoa niillekin ihmisille, jotka eivät yllä kärkeen yhteiskunnan hyvinvointimittareilla.
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toisten, esimerkiksi monisukupolvi-
sista ongelmista kärsivien auttami-
seen? Tarkan vastauksen voi antaa 

hyvin strukturoitujen ja kärsivälli-
sesti toteutettujen kyselyjen tulos ja 
analysointi. Ennen sellaisen valmis-

tumista jokainen voi esittää omia 
arvioitaan.

miRa piispa 

”Mitä suurempia 
hyvinvointierot ovat sitä 
onnettomampia koem-
me olevamme”, sanoo 
Liisa Björklund.

Kirkko ja Koti 
myös verkkolehdeksi

https://webmail.evl.fi/owa/redir.aspx?C=8875161755bc49ebbf9aaea9c3ece561&URL=http%3a%2f%2fwww.kirkkojakoti.fi%2f
https://webmail.evl.fi/owa/redir.aspx?C=8875161755bc49ebbf9aaea9c3ece561&URL=http%3a%2f%2fwww.kirkkojakoti.fi%2f
https://webmail.evl.fi/owa/redir.aspx?C=8875161755bc49ebbf9aaea9c3ece561&URL=mailto%3akirkkojakoti%40evl.fi
https://webmail.evl.fi/owa/redir.aspx?C=8875161755bc49ebbf9aaea9c3ece561&URL=mailto%3akirkkojakoti%40evl.fi
http://www.kuopionseurakunnat.fi
http://www.kuopionseurakunnat.fi
http://www.siilinjarvenseurakunta.fi
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Kerjäläisiä 
me olemme

E uroopassa ja Suomessa on esitetty 
puheenvuoroja, joiden mukaan kerjää-
minen pitäisi kieltää lailla.

Erityisesti romanikerjäläisten toi-
minta on ollut keskustelua ylläpitävää.

Rikollinen tai esimerkiksi kadunkulkijan tur-
vallisuutta uhkaava toiminta tulee estää. Voi 
olla, että nykyisten kerjäläisten toimintaan liit-
tyy sellaista. Rikollista toiminta on esimerkiksi 
lastensuojelun näkökulmasta, mikäli kerjäläinen 
huumaa lapsensa kadulle viereensä.

Ratkaisu ei ole kuitenkaan kerjäämisen kiel-
täminen. Pikemminkin kerjäämisen kieltäminen 
lailla herättää kysymyksiä oikeustajusta, armol-
lisuudesta ja myös kulttuurihistorian tuntemuk-
sesta.

Kerjääminen ei ole tavoiteltava tai suositeltava 
elämänmuoto, sikäli kun sillä tarkoitetaan sitä, 
että henkilön on kuljettava ovelta ovelle pyytä-
mässä ruokaa, tavaraa tai rahaa.

Kerjäläisyyden his-
toria on kuitenkin 
niin eurooppalaisen 
kuin suomalaisenkin 
itsekäsityksen muo-
vautumisen ytimessä. 

Keskiajan rakenta-
vimmat innovatiivi-
set voimat olivat ker-
jäläisveljistöjä. Niiden 
suosimien yksinker-
taisten elämäntapojen 
ja henkisiin arvoihin 
keskittyvä toiminta 
on monien nykyaikaisten toimintojen historial-
linen tausta. Näihin kuuluvat niin uudenaikaiset 
yksilön ja omistusoikeuden ja perusvapauksien 
käsitteet kuin myös moderni luonnontiede.

Kerjäläisveljistöjen piirissä luotiin myös 
moderni inhimillinen käsitys työstä sekä yhtei-
söllisyyden ja elämän kunnioittamisen uudenai-
kaiset tulkinnat. Niiden piirissä muotoiltiin ajat-
telutapoja, joista tuli niin sanottujen hyvinvoin-
tivaltioiden keskeisiä ainesosia.

Mikään näistä keksinnöistä ei ollut irrallaan 
kerjäämisen asenteesta.

Saamme olla kerjäläisveljistöille ja kerjäämi-
selle paljosta kiitollisia oman hyvinvointimme 
osalta.

Suomalaisen itsetajun varhaisvaiheisiin puo-
lestaan liittyi ajatus yleisestä kerjäläisyydestä 
todellisuuden suhteen. Tätä kutsuttiin armon-
kerjäläisyydeksi. Armonkerjäläinen oli suhteel-
lisuudentajuinen ja maanläheinen, omat rajoit-
teensa ymmärtävä henkilö. Hän myös ymmärsi 
olevansa riippuvainen muista. 

Protestanttisen pohjolan uskonsankari Martti 
Luther lausui viimeisinä sanoinaan: Kerjäläisiä 
me olemme, totisesti.

Voi olla, että jos Suomen eduskunta säätäisi 
lain, joka kieltäisi kerjäämisen, se ei kovin pal-
joa lisäisi niin sanottua politiikan uskottavuutta. 

Laki merkitsisi irtautumista euroop-
palaisesta ja suomalaisesta perin-
teestä ja niille vieraan ihmiskäsi-
tyksen vahvistamista.

Aivan yllättävää se ei 
olisi. Eiköhän se olisi 
huippuosaajien kannalta 
lähinnä siistiä ettei rajal-
lisia ihmisiä olisi ollen-
kaan olemassa – saisi 
itsensä innoittavassa 

seurassa juoda cappucci-
noa Guggenheimissa.

peTRi jäRveläinen

Solukämppä voi olla turvaverkko

E lo-syyskuussa alkaa ja jatkuu monen nuoren 
opinnot sekä myös aikuiskoulutukset. Kuopi-
on Opiskelija-asuntojen, Kuopaksen asiakas-
palvelussa on vipinää, kun opiskelijat hake-
vat avaimiaan.

Miltä asuntotilanne tänä syksynä näyttää toimitus-
johtaja Tuula Vartiainen? 

”Hyvältä. Kaikki, jotka ovat olleet asuntoa vailla, ovat 
saaneet ainakin jonkun asunnon niin tänä syksynä kuin 
aikaisemminkin.”

Mitä vuokralaisen erityisesti pi-
tää ottaa huomioon?

”Tärkeimmät muistettavat asi-
at ovat: maksaa vuokra sovittuun 
eräpäivään mennessä joka kuu-
kausi ja asua niin, että siitä ei ai-
heudu muille asukkaille häiriö-
tä. Meillä asuntoon muuttaessa 
vuokralaisen kannattaa oman 
oikeusturvan vuoksi täyttää heti 
huoneistokortti, jolla voi rapor-
toida asunnon mahdollisista 
puutteista, vioista tai epäsiis-
teydestä.”

Millaisia vuokrasopimuksia 
tehdään?

”Yleensä muutetaan solu-
asuntoon.Yksinasuville tarjo-
taan myös yksiöitä, kun niitä 
vapautuu. Tuolloin opiskeli-
ja on ollut jonossa vuoden 

tai puolitoista. Isompia asuntoja tarjotaan pariskun-
nille ja lapsiperheille. Vuokrasopimus on aina toistai-
seksi voimassa oleva ja koko vuokrasuhdetta säätelee 
huoneenvuokralaki ja hyvä vuokratapa. Jos ei heti saa 
mieleistään asuntoa, vaikka on sitä hakenut, kannattaa 
jättää hakemus jonoon odottamaan.”

Hyvän kämppiksen tunnusmerkit?

”Kova meteli asunnossa ja välinpitämättömyys keitti-
ön ja pesutilojen siisteydessä harmittaa meitä kaikkia. 

Eli hyvä kämppis osaa ottaa toiset 
huomioon asumiskäyttäytymisessä 
ja yhteisten tilojen hoidossa. Hy-
my valloittaa koko maailman.”

Vanhemmat miettivät, miten 
nuori pärjää. Mitä soluasumi-
nen parhaimmillaan voi olla?

”Aina nuorista pitää vähän huol-
ta kantaa ja kysellä miten me-
nee. Solussa asuminen parhaim-
millaan vähentää huolia, jos 
asukkaat tutustuvat toisiinsa ja 
muodostavat toisilleen jonkin-
laisen turvaverkon. Hyvä verk-
ko kannustaa ja pitää jalat 

maassa. Jokaisen pitää toki 
saada elää omaa elämään-
sä, sillä onhan opiskelu vai-
he, jossa siirrytään aikui-
sen saappaisiin.” 

Teksti ja kuva: 
Hanna KaRKKonen 

” 
Keskiajan 
innovatiivi-
set voimat 
olivat kerjä-
läisveljistöjä

kolumni

kirkon kulmilta mitä mielessä?

U uden lukuvuoden alkaessa 
piispa Jari Jolkkonen julisti 
koulurauhan.
Koulurauha on asia, joka 
on puhuttanut tänä vuon-

na erityisen paljon. Keväällä nousi kohu 
Helsingin Alppilan yläkoulun opettajas-
ta. Hänen tulkittiin käyttäytyneen liian 
kovakouraisesti poistaessaan häiriköivää 
oppilasta ruokalasta. Tapaus herätti pal-
jon keskustelua kurinpidosta nykypäi-
vän koulumaailmassa, koulunkäynnin 
turvallisuudesta sekä oppilaiden oikeuk-
sista ja velvollisuuksista.

Näihin asioihin myös Jolkkonen otti 
kantaa koulurauhanjulistuksessaan.

Koulurauha ei 
itsestään selvyys
Jolkkosen mukaan sekä kokemus et-
tä tutkimus osoittavat, ettei koulurau-
ha ole itsestään selvyys. Oppimistulok-
sissa olemme kansainvälistä kärkitasoa. 
Mitä sen sijaan tulee koulujen työ-
rauhaan ja kiusaamattomuuteen, olem-
me OECD-maista Kreikan ja Argentiinan 
kanssa listan häntäpäässä. Suomalaisis-
sa koululuokissa koetaan keskimääräis-
tä yleisemmin hälyä ja epäjärjestystä. 
Opettajista myös usein tuntuu, että op-
pilaat eivät kuuntele heitä.

Jyväskylän yliopiston ja opetushalli-
tuksen koululaistutkimuksen mukaan 
73 prosenttia oppilaista kokee koulun 
turvalliseksi. Jolkkonen kysyykin, että 
entä sitten ne loput 27 prosenttia?

”Jokainen kiusaamistapaus on liikaa 
ja kertoo ennen kaikkea meidän aikuis-
ten epäonnistumisesta.”

Jolkkonen rohkaisee opettajia pitä-
mään yhteyttä vanhempiin – myös sil-
loin, kun kyse on oppilaan kouluongel-
mista.

”Ne ovat kuitenkin tilanteita, jois-
sa meidän keskinäinen luottamuksem-

me punnitaan ja kypsä aikuisuutemme 
mitataan.”

Opettaja puun 
ja kuoren välissä  
Jolkkonen painottaa, että vanhempien 
tehtävä on tukea koulutyötä – ei suin-
kaan vaikeuttaa sitä.     

”Nyky-yhteiskunnassa näyttää vah-
vistuvan huolestuttava ilmiö, jossa van-
hemmat esittävät yksilöllisiä ja kohtuut-
tomiakin vaatimuksia opettajille.”

”Vanhempina emme voi ulkoistaa 
kasvatustehtävää opettajille. Emme voi 
myöskään pitää opettajia omien yksilöl-
listen kasvatusmieltymystemme käsky-
läisinä.”

”Opettaja ei ole mikään kasvatus-
palvelujen tuottaja, vaan nimenomaan 
opettaja.”

Koulurauhanjulistuksessa oli viesti 
myös oppilaille.

”Muistakaa, että myös oppilaat voi-
vat vaikuttaa yhteiseen viihtyvyyteen 
olemalla hyviä toinen toisilleen.”

Koulu hoitaa 
opetuksen 
”Syksy on lähtenyt aika rauhallisesti 
käyntiin”, Kuopion Puijonsarven koulun 
rehtori Antti Kervinen luonnehtii.

”Piispa puhui kyllä asiaa. Koulun ja 
huoltajien välistä työnjakoa on varmasti 
syytä linjata entistä paremmin.”

”Koulu hoitaa opetuksen ja kodin 
kontolla ovat muut asiat. Hyvin vähän 
vanhemmilta lopulta tulee mitään eri-
koisvaatimuksia.”

Kervisen mukaan koulurauhaongel-
mat ovat eri-ikäisillä vähän erilaisia.

”Pienemmillä ne ovat ehkä sellaista 
leikeissä tönimistä. Isommilla puolestaan 
esimerkiksi pinnaamista ja tupakointia.”

”Olen ollut huomaavinani 9-luokka-
laisten kohdalla jonkinlaista seestymistä, 

Koulurauha tuo 
oppimisen ilon

Kutsujina ovat Kuopion taidemuseo ja siellä 
avoinna oleva metsänäyttely sekä sen 
tekijät, valokuvaajat Ritva Kovalainen ja 
Sanni Seppo. Heidät tunnetaan 1990-luvun 

puolivälissä suuren menestyksen saaneesta 
kirjastaan Puiden kansa. Siinä he selvittivät kuvin 
ja sanoin puihin liittyvää uskomusperinnettä ja 
myyttiä maailmanpuusta.  Tämän kirjansa he olivat 
omistaneet ”ihmisille, jotka rakastavat puita ja 
metsiä”.

Pyhien puiden teema jatkuu myös tässä näyttelyssä. Ai-
van erityisen vaikuttavia ovat Japanissa Shikokun saarella 
shintolaisten pyhissä paikoissa kuvatut japaninsetrit, 600–
1200 vuotta vanhat, jyhkeääkin jyhkeämmät puut.

Näyttelyn pääosassa ovat suomalaiset aarniometsät, ku-
vat Itä- Ja Pohjois-Suomen syrjäisillä alueilla säilyneistä luon-
nontilaisista metsistä, kuusikoista, haavikoista, hongikoista, 
purojen varsilta ja lampien rannoilta. Kuvat vievät maail-
maan, jossa ”Hiljaa huojuu korven honka”, kuten näyttelyn 

tämä osio on nimetty. 
Ilomantsin ja Kuusamon metsäisiä näkymiä syventää vie-

lä Ville Tantun elokuva Metsäpuhetta, jota voi katsella ikään 
kuin metsän sylissä istuen. Tuulen suhinaa, kosken kohinaa 
ja vedenpeileissä tanssivia vesipisaroita täydentää kuvaka-
valkadia seuraava Sanna Salmenkallion musiikki. 

Mutta näihin vanhojen metsien vaihtuviin huoneisiin 
kuuluvat myös hakatut metsät. Ne on tuotu näyttelyyn Ilo-
mantsista otettuina ilmakuvina. Nämä hienot kuvat ankeis-
ta näkymistä on myös koottu kirjaksi Metsänhoidollisia toi-
menpiteitä.

Ritva Kovalaisen ja Sanni Sepon kuvia luonnontilaisista 
metsistä on julkaistu monissa teoksissa, joista mainittakoon 
erityisesti pari vuotta sitten ilmestynyt Suomalainen aarnio-
metsä sekä 2000-luvun alussa ilmestynyt teos Metsään mie-
leni.

Taidemuseossa näyttelyä täydentävät lauantai-iltapäivien 
esitelmät ja keskustelut tulevina viikonloppuina. 

Helena RieKKi
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Tervetuloa hermoratahierontaan!
Jos kärsit huonosta aineenvaihdunnasta, verenkierrosta 
tai ongelmana on päänsärky, niska- ja hartiakivut ja jalat 
ovat heikossa kunnossa.
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puh. 0500-137 477
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Aino Pusa

Älä ohita. Ilmoittaudu nyt!
www.snellmankesayliopisto.fi

SNELLMAN-kesäyliopisto
044 746 2840 • asiakaspalvelu@snellmankesayliopisto.fi

KOULUTUSTA LÄHELLÄSI
syksyllä:

• 15 avoimen korkeakouluopetuksen oppiainetta
• yli 50 täydennyskoulutusta     

www.snellmankesayliopisto.fi

• 15 avoimen korkeakouluopetuksen oppiainetta
• yli 50 täydennyskoulutusta

kun katse on jo suunnattu tulevaisuu-
teen ja peruskoulun jälkeiseen elämään.”

Kervinen kehuu tämän päivän koulu-
laisia fiksuiksi ja helposti lähestyttävik-
si ihmisiksi.

”Mutta maailma on muuttunut ja 
yhteiskunnalliset ongelmat kärjistyneet. 
Ehkä siksi koululaitokseltakin odotetaan 
enemmän palveluja kuin ennen.” 

Ryhmäkoot vaikuttavat

Kuopiolaisen Pyörön koulun rehto-
ri Erja Kokkonen näkee ryhmäkoot 
yhtenä merkittävänä tekijänä kou-
lurauhalle.

”Pienemmissä ryhmissä opiske-
lurauha pysyy paremmin yllä, kun 
opettaja ehtii huomioimaan jokais-

ta oppilasta.”
Pyörössä on sekä ala-, että ylä-

koulu. Oppilaita on yhteensä vajaa 
yhdeksänsataa.

”Murrosikäisten kohdalla kodin 
ja koulun yhteistyö olisi erityisen 
tärkeää, koska silloin nuoret elävät 
kuohuntavaihettaan.”

Kokkosen mukaan suurin osa 
vanhemmista ymmärtää, että luo-
kassa on muitakin kuin vain heidän 
lapsensa.

”Kohtuuttomia vaatimuksia esit-
tävät vanhemmat ovat onneksi pie-
ni vähemmistö.”  

Heli HaRing
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Tämä pieni ihminen kiittää
Tähän aamuun nousta sain
Vielä tänään armoa riittää
Siksi veisaan kiitostain
Jaakko Löytty

Vähäväkisten lauluja
 ✚ Messu, Vähäväkisten juhlaveisuu (säv. 
Jaakko Löytty) sunnuntaina 8.9. klo 10 Tuo-
miokirkossa. Löytty ja TRE-orkesteri. Herät-
täjä-Yhdistyksen maakunnallisten päivien 
kirkkopyhä ja nuorisotyön 40-vuotisjuhla. 
Kirkkokahvit kirkossa.

Piispa saarnaa
 ✚ Kirkonrakentajien foorumin päätös-
messu Tuomiokirkossa torstaina 12.9. klo 
18. Saarna piispa Jari Jolkkonen, liturgina seu-
rakuntapastori Liisa Penttinen ja KRF:n sih-
teeri Heikki Toivio, musiikki Kuopion nuori-
sokanttori Jarkko Maukonen, musiikkiryhmä 
sekä oopperalaulaja Jorma Hynninen, haas-
tattelijana tuomiorovasti Ilpo Rannankari.

Messuja ja 
muita kirkkohetkiä

 ✚ Viikkomessu Tuomiokirkossa keskiviikkoi-
sin klo 18.

 ✚ Perjantaimessu Tuomiokirkossa perjan-
taisin klo 19. Lauletaan uudempia messulau-
luja, messun toteutuksesta vastaavat nuoret. 
Kaiken ikäiset tervetulleita.

 ✚ Rauhanyhdistyksen ehtoolliskirkko 
Männistön Pyhän Johanneksen kirkossa lau-
antaina 31.8. klo 18.

 ✚ Messu ja Rauhanyhdistyksen kirkko-
pyhä Männistön Pyhän Johanneksen kir-
kossa sunnuntaina 1.9. klo 10.

 ✚ Kansainvälinen jumalanpalvelus kap-
pelissa sunnuntaina 1.9. klo 14.

 ✚ Messu ja vauvakirkko Nilsiän kirkossa 
sunnuntaina 1.9. klo 10.

 ✚ Messu ja 70-, 75- ja 80-vuotiaiden 
syntymäpäiväjuhla Kallaveden kirkossa 
sunnuntaina 1.9. klo 10.

 ✚ Syksyn ensimmäinen Tuomasmessu Tuo-
miokirkossa sunnuntaina 1.9. klo 18.

 ✚ Kehitysvammaisten kirkkopäivä Nil-
siän kirkossa tiistaina 3.9. klo 10.30 alkaa eh-
toollisen vietolla, sen jälkeen ruokailu 5 €/
hlö, ohjelmaa ja kahvit seurakuntakodilla. Il-
moittautumiset 29.8. mennessä Hanna 040 
4888 677 tai Eeva 040 4888 676.

 ✚ Lähimmäisenpäivän messu Alavan kir-
kossa sunnuntaina 8.9. klo 10. Kirkkokahvit. 
Tuo lähimmäisesi kirkkoon! Liikuntarajoittei-
sille järjestetään kuljetusapua, kuljetusjou-
kot ovat valmiina auttamaan. Yhteydenotot, 
diakoni Sonja Tirkkonen p. 040 4848 324.

 ✚ Messu ja kappalaisen virkaan aset-
taminen Männistön Pyhän Johanneksen 
kirkossa sunnuntaina 8.9. klo 10. 
Virkaanasettamisen toimittaa lääninrovasti 
Jaana Marjanen, avustajina Mika Murtorinne 
ja Mari Mertanen. Kirkkokahvit.

 ✚ Sadostakiittämisen messu Riistaveden 
kirkolla sunnuntaina 8.9. klo 10. Sadonkor-
juukahvit sään salliessa kirkonmäellä.

 ✚ Hiljaisuuden messu Tuomiokirkossa kes-
kiviikkona 11.9. klo 18. Taizé-rukouslauluja. Il-
tatee kirkossa.

 ✚ Mukulamessu ”Jeesuksen rakkautta maa-
ilman ääriin” Neulamäen kirkossa sun-
nuntaina 15.9. klo 16. Mukana Neulamäen 
päiväkerholaiset ja Neulamäen koulun ilta-
päiväkerholaiset. Kirkon jälkeen ateria, va-
paaehtoinen maksu.

Tuomiokirkon mäki 
kutsuu juhlimaan
Kirkonmäki juhlii perjantaina 30.8. 
klo 18–22. Tapahtuma- ja toimintapistei-
tä klo 18–22.

 ✚ Tuomiokirkossa klo 19 AfroGroove 
service! Popo Salami Band feat. Segun 
Ikudehinbu. Luvassa afrikkalaisen musii-
kin letkeää groovea! 

 ✚ Ilta Tuomiokirkossa jatkuu Käsikel-
lokuoro Dolcen konsertilla klo 22. 
Kuoroa johtaa Seppo Kirkinen. Vapaa 
pääsy.

 ✚ Veisukahvila ja nuorten taide-
näyttely alkaen klo 18 Vanhassa Pappi-
lassa, Kuninkaankatu 12. Veisukahvilassa 
klo 20 lähtien tunnelmaa virittää Jark-
ko Maukonen & Co. laulattamalla legen-
daarisen punaisen kirjan veisuja.

Karttulassa tapahtuu
 ✚ ”Kaiken keskellä Jumala” -seu-
rakuntatapahtuma viikonloppuna 
30.8.–1.9. Tapahtumassa mm. perjantai-

na ja lauantaina päivällä 
nokipannukahvit Karttu-
lan torilla, lauantaina klo 
14 ”Luonnon keskellä Ju-
mala” -yhteislaulutilaisuus 
Autuaanlammen kodalla 
ja klo 18 ”Kiitosmielellä”-
konsertti Syvänniemen 
kirkossa, Hanna Ekola ja 
Virpi Lahti. Katso lisää 

Kallaveden seurakunnan ilmoituksista. 
Kaikkiin tilaisuuksiin on vapaa pääsy.

Suomi-gospelin 
isähahmo

 ✚ Jaakko Löytty konsertoi Männis-
tön Vanhassa kirkossa lauantaina 7.9. 
klo 20. Konsertti sisältää myös yhteislau-
luja, joten seurakunta pääsee laulamaan 
Löytyn rakastettuja kappaleita yhdessä 
lauluntekijän ja bändin kanssa.

Konsertin käsiohjelma 10 €.

Miksi Jumala 
on piilossa?

 ✚ Keskustelusarja alkaa Puijon kirkol-
la maanantaina 2.9. klo 18. Kari Kuula 
johdattaa pohtimaan vaikeaa kysymys-
tä: Miksi Jumala ei tee itseään ilmeisem-
mäksi? Miksi hän salaa itsensä, kun sen 
seurauksena niin monen on vaikea us-
koa Jumalaan? Pekka Nieminen jatkaa 

keskustelua kärsimyksen ongelmalla 
seuraavana maanantaina 9.9. klo 18.

Herättäjä-Yhdistyksen 
Pohjois-Savon 
maakunnalliset 
päivät

 ✚ Sunnuntaina 8.9. klo 12 keskusseurakun-
tatalolla, Suokatu 22. Raamattutunti 
Urpo Karjalainen. Raamattutunnin aika-
na lapsille pyhäkoulu päiväkerhotiloissa. 
Lounas ja kahvi klo 12.45. Seurat klo 13.30, 
mukana Petro Pitkänen, Tuomas Juntu-
nen, Jaakko Löytty ja Olli Viitaniemi.

 ✚ Maakunnallisten päivien iltaseurat la 
7.9. klo 18 Tuomiokirkossa.

Rakkaus – mitä se on?
 ✚ Kallaveden seurakunta järjestää syksyn 
aikana neljä kertaa Päiväkahvit Pari-
suhteen Parhaaksi. Kokoontumiset 
ovat sunnuntaisin 8.9., 6.10., 3.11. ja 1.12. 
klo 14 Petosen seurakuntatalon takka-
huoneessa, Pyörönkaari 21. Keskusteluai-
heet ovat parisuhteen palikoista, keskus-
telua kahvikupin äärellä vetämässä eri 
pariskunnat. Tilaisuudet ovat maksutto-
mia ja kaikille avoimia.

Luonnossa
 ✚ Kotimetsän kirkkoretki perheille 
sunnuntaina 1.9. klo 16–18 Pölhön saa-
ressa (Saaristokatu). Retkellä leikitään, 
tutkitaan luontoa, vietetään pyhäkou-
luhetki ja syödään eväitä. Mukaan omat 
eväät ja makkarat.

 ✚ Laavuilta Alavan laavulla sunnuntai-
na 8.9. klo 17 luonnon äärellä lähetyksen 
merkeissä. Mahdollisuus mm. kalastuk-
seen mato-ongella. Pientä tarjoilua.

Musiikkia
 ✚ Slaavilaisten hengellisten laulu-
jen yhteislauluillat ”Kristallikirkkaan 
virran rantaan” Juankosken Tehtaan kir-
kossa keskiviikkona 28.8. klo 19 ja Muu-
ruveden seurakuntatalolla torstaina 
29.8. klo 19.

 ✚ Iltamusiikkia Karttulassa Syvännie-
men kirkossa torstaina 29.8. klo 18. Ilkka 
Rissanen, laulu ja Anne Keränen, säestys.

 ✚ Duetto soi sunnuntaina 1.9. klo 19 Ala-
van kirkossa. Kauneimpia klassisen mu-
siikin duettoja, yksinlauluja sekä uu-
dempaa hengellistä musiikkia. Esittäjinä 
Mervi Rautiainen (sopraano) ja Mari 
Hautaniemi (mezzosopraano). Urkuri-

na ja pianistina kanttori Ossi Jauhiainen. 
Ohjelma 10 €.

 ✚ Toivevirsien lauluilta Tuusniemen 
seurakuntatalolla torstaina 5.9. klo 18.

 ✚ Siionin kanteleen lauluilta Män-
nistön Vanhassa kirkossa sunnuntaina 
8.9. klo 18.

 ✚ Iltamusiikki Tuusniemen kirkossa 
keskiviikkona 11.9. klo 18.

Sururyhmä 
alakoululaisille

 ✚ Lasten sururyhmä alkaa torstaisin 
12.9., 19.9., 26.9., 3.10. ja 31.10. klo 18–19.30 
Siilinjärven seurakuntatalon päätysalissa. 
Kokoontumisten aikana lapsen saattaja 
voi istahtaa kahville ryhmätilan läheisyy-
dessä. Ilmoita lapsi ryhmään soittamal-
la perhetyöntekijä Helena Mattiselle tors-
taina 29.8. klo 10–12 p. 044 7284 646. 
Taivaan Isän sylissä nauraa saa ja itkeä!

Lattareilla 
lähetystyötä

 ✚ Siilinjärven seurakuntatalolla alkaa nai-
sille suunnattu Gospel-Spice -ryh-
mä keskiviikkoisin klo 16.15–17.15. Lu-
vassa on afroa, lattareita, venyttelyä ja 
kehonhuoltoa. Tunnin hinta on 5 €/ker-
ta tai 30 €/syyskausi. Tanssien saat iloa ja 
hyvinvointia ruumiille ja sielulle sekä tu-
et Havulaakson lapset ry:n kautta Swa-
zimaassa tehtävää työtä. Ohjaajana toi-
mii Jenni Shakya: p. 044 7284 647, jenni.
shakya@evl.fi.

Kuoroharrastajaksi 
Siilinjärvellä?

 ✚ Seurakunnan kuoroviisikko aloit-
taa syyskuun ensimmäisellä viikolla. 
Kaikkiin ryhmiin otetaan lisää uusia lau-
lajia. Päivisin kokoontuva Virsikuoro: ke 
4.9. alk. klo 14.30 Siilinjärven seurakun-
tatalon isossa salissa, tied. Airi Heiska-
nen puh. 044 7284 616. Nuorten kuoro: 
ke 4.9. alk. klo 16.30 srk-talon isossa salis-
sa, tied. Vesa Kajava puh. 044 7284 617. 
Lapsikuoro: ke 4.9. alk. klo 17, tied. Mar-
jaana Kaisto p. 044 7284 615. Kirkkokuo-
ro Sola Gratia: ke 4.9. alk. klo 18 srk-ta-
lon isossa salissa, tied. Vesa Kajava puh. 
044 7284 617. Gospelryhmä: pe 6.9. alk. 
klo17.30 srk-talon päätysalissa, tied. Airi 
Heiskanen puh. 044 7284 616 ja Marjaa-
na Kaisto puh. 044 7284 615.

kirkkojakoti@evl.fitapahtuuKIRKONMENOJA

Tuomasmessut siirtyvät Alavan kirkosta Tuomiokirkkoon. Syksyn ensimmäinen Tuomasmessu sunnuntaina 1.9. klo 18.

Kristillinen 
kasvatus 
kunniaan

” Valitkoot lapset aikanaan vapaasti 
vakaumuksensa ja arvonsa, kun 
ovat siihen kyllin kypsiä”, tuumi-
vat tätä nykyä monet vanhemmat. 
Sellaisetkin, jotka mieltävät itsensä 

kristityiksi. He jättävät arvokasvatuksen 
väliin tai ulkoistavat sen koulun tehtäväksi.

Uusin villitys on aloittaa arvoneut-
raali ja katsomukseton kasvatus siitä, 
ettei lasta kasteta. Ongelmana ajattelu-
mallissa on se, että arvotyhjiöt täytty-
vät aina. Jos vanhemmat eivät anna arvo-
pohjaa, se tulee 
muualta.

Vai pystyykö 
jo polvenkorkui-
sena interne-
tiin kytkeytynyt 
media-ajan lapsi 
ihan yksin valit-
semaan virikkei-
den tulvasta vain terveet, psyykeään ja 
elämäänsä rakentavat vaihtoehdot?

Kaikki käy -hengessä operoivat kaveri-
vanhemmat sysäävät lapsensa arvotyhji-
öön ajatellessaan, että lapset ratkaiskoot 
elämänkatsomukselliset ja eettiset kysy-
mykset itse. Ikään kuin he olisivat histo-
rian ensimmäiset lapset, jotka kykenevät 
ratkaisemaan perimmäiset kysymykset 
puhtaalta pöydältä.

Vähän vanhempana moni henkisesti 
tuuliajolla oleva kysyy, mitä tässä tuu-
len tavoittelussa on järkeä. Kun touhui-
lun tarkoitus on kadoksissa, (työ)elämä 
uuvuttaa. Materiaalinen hyvinvointi ei 
paikkaa henkistä köyhyyttä.

Vanhempien tulisi tarjota lapsilleen 
jonkinlainen käsitys hyvän elämän mie-
lestä. Mikäli merkityshorisontti hämär-
tyy, emme ehkä näe, että se tärkein hetki 
ja ihminen on tässä ja nyt, eteen annet-
tuna. Emme osaa olla aidosti läsnä, jos 
vilkuilemme kelloa ja ympärille peläten, 
pitäisikö kicksiensä maksimoimiseksi 
tehdä jotakin tärkeämpää.

Iltarukous lasten kanssa on hieno 
perinne, jonka jatkaminen onnistuu yhä 
monelta meistä. Ehkäpä nämä pyhyyden 
hetket arjen keskellä helpottavat myös 
vanhemman sisuskaluja jäytävää levot-
tomuutta ja vähentävät pelkoa siitä, että 
parhaat bileet ovat muualla.

Jos vanhempi sisäistäisi sen, että tämä 
yhteinen hetki ja pieni ihminen on pyhä, 
hän voisi työntää lastenvaunuja vähän 
rauhallisemmin ja vastata hetkeen heit-
täytyen lasten loppumattomiin kysymyk-
siin kokemistaan ihmeistä. Iltarukouk-
sella ryyditetty nukkumaanmeno merkit-
sisi kiitosta 
koetusta päi-
västä – ja luot-
tamusta seu-
raavaan.

Hyvä elämä 
ei olisi toi-
saalla, vaan 
tässä.

janne villa

Palstalla kirjoittavat vuorotellen  
yliopistonlehtori Helena Kantanen Kuopiosta  

sekä toimittaja Janne Villa Helsingistä.

”Media-
lapsi valitsee 
arvonsa?

Juicen laulut  
tarjosivat hengellisen 
pohdinnan sytykkeitä 
Juankoskella.

H arvoin näkee kirkkoa niin ää-
riään myöten täynnä, kuin 
Juankoskella Juice ja hengel-
lisyys -tilaisuuden alkaessa. 
Parkkipaikalta loppui tila, kir-

kon käytävälle jouduttiin tuomaan lisätuole-
ja ja viimeisimmäksi tulleet ohjattiin suoraan 
Tehtaankirkon parvelle. Oman kylä poika, 
Juice Leskinen, saa ihmiset liikkeelle vielä 
kuolemansa jälkeenkin.

Edessä oli kyynelten ja naurun sävyttämä 
parituntinen Juicen musiikin parissa – hänen 
omassa rippikirkossaan.

Rienaaja vai hengenmies?
”Juicen lauluja on ehdotettu otettavaksi mu-
kaan virsikirjan lisälehteen. Tänä iltana jokai-
nen voi miettiä, mitkä hänen kappaleistaan 

sinne sopisivat”, hiljattain eläkkeelle jäänyt 
Juankosken aluepappi Hannu Komulainen 
evästi kuulijoita.

”Juicen kieli on niin monitasoista, että 
sieltä monen muun asian lisäksi voi löytää 
helposti hengellisenkin sanoman.” 

”Perimmäisten kysymysten äärelle kun voi 
päästä niin usealla eri tavalla.”

Komulaisen mukaan Juicea toisaalta 
myös syytettiin rienauksesta.

Tuumi Sebaot: tuon kyllä raivaan pois, 
muuten vallata multa hän taivaan vois. Sit-
ten pastori tukehtui öylättiin ja kohtapa kirs-
tua höylättiin.

”Rienaussyytöksiin Juice vastasi kirjoitta-
malla Kuinka Jumalaa pilkataan –laulun.” 

Illan musiikillisesta annista vastasi trio Hei-
näpäät, joka oli saanut vahvistukseksi viulis-
ti Mari Koivusalon ja laulaja Matti Roinisen. 
He kaikki ovat Juicen vanhoja ystäviä.

Ohjelmistossa kuultiin niin Juicen ra-
kastetuimmat kappaleet, kuin tuntemat-
tomampaakin tuotantoa. Sanoitusten ne-
rokkuus jaksoi hämmästyttää yleisöä, joka 
intoutui taputtamaan käsiään ja laulamaan 
mukana.

Elettyä elämää
Juice-teema oli houkutellut paikalle ylei-
söä myös Juankosken ulkopuolelta. Riitta ja 
Pentti Kettunen olivat tulleet tunnelmoi-
maan Kuopiosta saakka.

”Olemme vannoutuneita Juice-faneja. Tai-
teilijan itsensäkin konserteissa kävimme ai-
koinaan ympäri maata.”

Riitta Kettusen ehdoton suosikki Juicen 
tuotannosta on Kaksoiselämää.

”Sen sanat ovat niin elävästä elämästä 
lähtöisin kuin vain olla voi.”

”Juicen sanoituksia kuunnellessa tulee ai-
na vahvasti sellainen olo, että hän on itse ko-
kenut ne asiat, joista kirjoittaa”, Pentti Ket-
tunen pohdiskeli.

Kettusen toivovat, että jotkut Juicen lau-
luista päätyisivät virsikirjaan.

”Mielestämme useistakin hänen kappaleis-
taan tavoittaa helposti hengellisen sanoman.”

”Ja voisihan Rakkauden ammattilaisen 
vaikka muuttaa Uskon ammattilaiseksi”, 
Pentti Kettunen ehdotti.

Jumala on - vaikkei uskoisi 
Järvi-Kuopion seurakunnan Nilsiän aluekap-
palainen, Raili Pursiainen, on omien sano-
jensa mukaan kuunnellut Juicea koko ikänsä.

”Minua viehättää se, että jokaisella kuun-
telukerralla Juicen sanoituksista avautuu ai-
na uusi puoli. Ne eivät ole kerralla selviä.”

”Sanoitukset peilaavat ihmisyyttä hyvin 
syvällisesti, mutta uskoakseni Juice ei ole tar-
koittanut niitä hengellisiksi.”

”Hengellisen pohdinnan sytykkeinä ne 
varmasti voivat silti toimia.”

Juice Leskinen pysyi koko ikänsä luterilai-
sen kirkon jäsenenä.

”Minusta sitä voi pitää jonkinlaisena kan-
nanottona. Kyseessä oli kuitenkin ihminen, 
joka vastusti instituutioita ja jota syytettiin 
jopa jumalanpilkasta. Silti hän ei irtautunut 
kirkollisesta instituutiosta”, Hannu Komulai-
nen painotti. 

”Olen tullut siihen tulokseen, että Jumala 
on - vaikkei uskoisi”, Juicen itsensä kerrotaan 
aikanaan todenneen. 

Heli HaRing

Kuinka Jumalaa 
pilkataan?
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Musisoinnista vastasivat Juicen ystävät Mari Koivusalo, Raimo Torvinen, Juha Mylläri, Matti Roininen ja Jarmo Roininen.

Laulaja Matti Roiniselle tämä oli paras yleisö ikinä. ”Tämä on nimittäin  
ensimmäinen keikkani.”

 J
. l

eH
ti

k
a

n
G

a
s

tu
iJa

 H
y

t
tin

en

Hanna Ekola
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Järvi-Kuopion 
seurakunnissa teh-
dään ainutlaatuista 
EU-hanketyötä.

O n katsottava kauas, jotta 
näkee lähelle. Kansainväli-
syyshankkeissa tämän ym-
märtäminen parhaimmil-
laan toteutuu.

Euroopan Unionin iskusana aktiivinen 
kansainvälinen kansalaisuus on Järvi-Kuo-
pion alueen nuorille tullut tutummak-
si ja todeksi parin viime vuoden aikana. 
Miten ihmeessä tähän on tultu, ja miten 
Kuopion maaseudun seurakunnat teke-
vät valtakunnallisesti uniikkia työtä?

Jokainen innovatiivinen uusi hanke 
vaatii sitkeät hartiat ja kiinnostuneet kas-
vot. Järvi-Kuopiossa ne löytyvät hank-
keen vastuupappi Mikko Huhtalalta.

Vuonna 2010 Juankosken seurakun-
nalle tarjoutui mahdollisuus aloittaa EU:n 
Leader ohjelmakauden 2007-2013 rahoi-
tuksella kansainvälisyyshanke. Esiselvi-
tystä tehtiin kumppanuushakumatkoilla 
Unkariin ja Espanjaan. Yhteisen hank-
keen nimeksi tuli Rural Youth – Active, 
creative and humane Youth ”ACHY”.

Hanke toteutuu yhteistyössä Leppä-
virran Setlementti ukonhattu ry:n ja es-
panjalaisen Leader-toimintaryhmän Sier-
ra del Jaraman kanssa. 2,5 vuotiseen 
hankkeeseen saatiin paikallisten toimin-
taryhmien Kalakukko ry:n ja Mansikka 
ry:n kautta Leader-rahoitus. 

”Yhteinen kieli on englanti eikä suo-
mennoksia ole haettu. Lähtökohta on 
kansainvälistyminen, ja yhteinen kie-
li kulkee läpi hankkeen”, kertoo hank-
keen muuruveteläinen vastuupappi Mik-
ko Huhtala.

Kaupunkisuunnistusta
Järvi-Kuopion nuorten kanssa pyritään 
tekemisen kautta oppimaan kansainvä-
lisyyttä, hyviä kansainvälisiä asenteita ja 
käytäntöjä. 

”Ne palvelevat ihmistä läpi elämän: 
sen ymmärtäminen, että maailma on ko-
konaisuus, jossa kaikki vaikuttaa kaik-
keen, tapahtumat maapallon toisella 
puolella vaikuttavat siihen, mitä ja millai-
set elinmahdollisuudet meillä täällä on.”

”Kun aidosti joutuu toimimaan vierai-
den kulttuurien ja uskontojen edustajien 
kanssa, asenteisiin saa parhaiten muutok-
sia. Hankkeella tarjotaan nuorille aito-
ja toimintamahdollisuuksia: kohtaamisia, 
yhteistä tekemistä, konkreettista yhteistä 
leiriasumista”, Huhtala kertoo.

Keskeinen työmuoto on ollut leirityö. 
Kansainvälisissä nuortenilloissa netin vä-
lityksessä erityisissä hankkeen nuorten 
nettikahviloissa pidetään yhteyttä jatku-
vasti.

Kaksi ensimmäistä leiriä oli ryhmän-
ohjaajien koulutusta, toinen Suomessa 
ja toinen Espanjassa, nyt Savossa oli suu-
ri leiri ja 2014 päästään Espanjaan. Nuo-
ret valikoituvat mukaan isoskoulutukses-
ta ja kansainvälisissä nuortenilloissa he 
siirtävät osaamistaan hankkeessa uusil-
le nuorille. Kaiken kaikkiaan mukana on 
kymmeniä nuoria Järvi-Kuopion seura-
kunnista. Tavoitteena on Mikko Huhta-
lan mukaan toki vaikuttaa kaikkiin alu-
een nuoriin ja heidän perheisiinsä.

Espanjaan lähtee 2014 Järvi-Kuopion 
seurakunnista seitsemän nuorta ja kak-
si ohjaajaa, ja saman verran Leppävirran 
Ukonhatusta, yhteensä lähes parikym-
mentä, ja vastassa on neljäkymmentä 
espanjalaista nuorta. Ryhmissä keskus-

tellaan paikallisista tavoista kuten ruokai-
lusta, opiskelusta, nuorten arjesta kou-
lussa ja vapaa-aikana. Lisäksi ohjelmaan 
mahtuu ryhmäytysleikkejä, yhteislaulua 
ja retkiä paikallisiin nähtävyyksiin luon-
to- ja kulttuurikohteisiin. 

”Erityisen tärkeä on pienryhmissä to-
teutettava kaupunkisuunnistus, jos-
sa espanjalaiset ohjaavat omaehtoisesti 
suomalaisia. Kielen oppiminen ja opet-
taminen toteutuu nuorilta nuorille”, ku-
vaa Huhtala.

Villiä luontoa
Seurakunnissa osataan leiritoiminta ja 
siihen on Suomessa myös hyvät olosuh-
teet. 

”Olemme voineet tarjota espanjalaisil-
le vihreää ja kaunista villiä luontoa, johon 
espanjalaiset ovat todella kiintyneet. Es-
panjalaiset nuoret ovat myös hullaantu-
neet saunomisesta ja järvessä uimisesta”.

”Suomalaiset vastaavasti ovat saaneet 
Espanjassa vieraanvaraisen vastaanoton. 
Olemme vieneet leirityön osaamista sa-
malla, kun olemme oppineet kansainvä-
lisiä toimintatapoja, vierasta kulttuuria ja 
vierasta kieltä. Vuorilla ja vanhoissa lin-
noissa vierailun ohessa olemme tavan-
neet katolisen kirkon kristittyjä”.

”Haastavinta on ollut erilaisten aika-
käsitysten sovittaminen yhteiseksi lei-
riaikatauluksi. Ruokailut järjestettiin 
suomalaisten ja espanjalaisten ruoka-ai-
kataulujen mukaan: ”early dinner” ja ”late 
dinner” merkittiin erikseen. Samoin sies-
taan tottuneet espanjalaiset haluaisivat 
n. klo 22 myöhäisen päivällisen syötyään 
jatkaa yhteistä ohjelmaa yli puolen yön”.

”On haastavaa löytää yhteinen aika-
taulu, milloin syödään, milloin nukutaan 
ja milloin tehdään töitä, kun eri kulttuu-
reissa on täysin erilainen käsitys ajasta. 
Espanjassa lapsiperheet kulkevat pitkin 

kyliä puoliltaöin.”

Hallinnointi haastavaa
Mikko Huhtalan mukaan erityisen haas-
tavalta tuntuu hankkeen hallinnoin-
ti, koska ymmärrys siitä, miten hallinto 
etenee, on Espanjassa toisenlainen kuin 
Suomessa.  

”Vaaditaan paljon kärsivällisyyttä ja 
ymmärrystä uusille ajattelutavoille. Seu-
rakunnan tarkka hallinnollinen ajattelu-
tapa törmää espanjalaiseen suurpiirtei-
syyteen.”

”Kansainvälisyys on todettu tärkeäksi 
mahdollisuudeksi synnyttää uusia ideoita 
myös maaseudulle ja avata silmät näke-
mään oman kotiseudun arvo maailman-
laajuisessa mittakaavassa. Seurakuntatyö 
voi olla tukemassa myös tällä tavalla jä-
sentensä elämää ja uskoa myös maaseu-
dulla.”

Hanke on seurakuntatyön näkökul-
masta kansainvälisyyskasvatusta niin 
nuorille kuin aikuisille: seurakunnan ope-
tuksen mukaan luomakunta ei tunne val-
tioiden rajoja, ja ihmisen vastuu on ra-
kentaa sitä yhdessä maailmanlaajuisesti. 

”Ensimmäisestä uskonkappaleesta ja 
lähetyskäskystä nousee ajatus maailman-
laajuisesta kristittyjen yhteydestä ja kaik-
kien uskontokuntien rauhanomaisesta 
rinnakkainelosta. Tähän kristillisen kas-
vatustyön kuuluu myös tähdätä”, Mikko 
Huhtala perustelee.

”Kansainvälinen työ on hidasta ja työ-
lästä, mutta lopputulos voi olla hyvin 
palkitsevaa. Paras palkinto ovat kansain-
välisen kohtaamisen kautta opitut hyvät 
arvot ja toimintatavat. Tässä työssä nä-
kee aidosti, kuinka sanonta ’on katsot-
tava kauas nähdäkseen lähelle’ tulee to-
deksi”.

Ulla Remes
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Ystävyyttä yli rajojen
Savon luonto hurmasi 
espanjalaiset vieraat.

K
allaveden laineet peittyvät 
paksuun usvaan ja taivas 
tarjoaa tihkusadetta. Se ei 
kuitenkaan tunnelmaa latis-
ta, kun ryhmä espanjalaisia 
nuoria ohjaajineen nousee 
Ukko-laivaan ja suuntaa jär-

viristeilylle. Harmaata tai ei – maisemat saa-
vat vierailijat huokailemaan ihastuksesta.

Suomalaisten 
sydämellisyys lämmittää
”Meille on ollut valtava elämys se, että tääl-
lä luonto on niin vahvasti läsnä koko ajan”, EU-
hankkeen espanjalainen koordinaattori Hugo 
Calvillo kertoo ohi lipuvia saaria katsellessaan.

Hänelle Suomen visiitti on jo neljäs.
”Suomen ja Espanjan välillä on paljon vas-

takohtaisuuksia. Meidän nuoret ovat koke-
neet täällä sellaisia elämyksiä, joita ei Espan-
jassa pääse kokemaan.”

”Suomalaisista olemme saaneet todella hy-
vän kuvan. Alkuun olette ehkä vähän varau-
tuneita, mutta kun jää on murrettu, alta pal-
jastuu aidosti ystävällinen ihminen.”

Espanjan kehno taloustilanne on ollut pal-
jon esillä myös suomalaisissa tiedotusvälineissä.

”Se vaikuttaa vääjäämättä näihin nuoriin. 
Yleinen ilmapiiri on täynnä epävarmuutta ja 
tulevaisuus huolettaa.”

”Toisaalta tilanne on myös synnyttä-
nyt uusia ideoita ja suunnitelmia, kun on ol-
lut pakko keksiä vaihtoehtoja. Nyt esimerkik-
si kaikki haluavat opiskella englantia, mikä ei 
niinkään kiinnostanut aikaisemmin.”   

Jääkiekkoilua ja saunomista 
Pohjois-Espanjasta kotoisin oleva Garazi Es-
pinosa on muutaman päivän vierailun jäl-
keen vaikuttunut näkemästään ja kokemas-
taan.

”En tuntenut ketään tästä porukasta aikai-
semmin. Nyt muutaman päivän jälkeen olen 
saanut paljon uusia ystäviä niin suomalaisista, 
kuin espanjalaisistakin.”

Ensimmäistä kertaa Suomessa vieraileva 
Garazi on päässyt tutustumaan monenlaisiin 
paikallisiin erikoisuuksiin.

”Olemme käyneet Vesileppiksessä, pelaa-
massa jääkiekkoa, saunomassa ja uimassa. 
Kaikki tykkäsivät hurjasti saunasta, eikä järvi-
vesikään tuntunut yhtään liian kylmältä.”

Ohjelmaan on kuulunut myös kiertokäyn-
tejä kirkoissa.

”Täkäläiset kirkot ero-
avat aika lailla espanjalaisista. Meillä kirkot 
ovat hyvin koristeellisia, kun taas täällä suosi-
taan pelkistetympää tyyliä.”

”Kirkonmenoja en osaa vertailla, sillä vaik-
ka katolinen olenkin, en harjoita uskontoani 
mitenkään aktiivisesti.”   

Garazi arvelee, että vierailun loputtua uu-
sia ystäviä tulee ikävä.

”Mutta onneksi on sähköposti ja facebook, 

joiden kautta voi pitää yhteyttä jatkossakin.”

Erilaisuudesta 
huolimatta samanlaisia
Kaavilainen Emilia Inkinen toimii espanjalai-
selle nuorisoryhmälle isosena. Tuntumaa si-
käläiseen kulttuuriin hän sai jo viime vuon-
na käydessään EU-hankkeen puitteissa viiden 
päivän reissulla Espanjassa.

”Kiertelimme Madridin pohjoispuolen ky-
liä ja tutustuimme niiden elämään. Se poikke-
si aika tavalla turisti-Espanjasta.”
Emilia kertoo solmineensa uusia ystävyyssuh-
teita espanjalaisnuorten kanssa.

”Olen huomannut, että kulttuurieroista 
huolimatta me nuoret olemme samanlaisia 
joka paikassa. Enemmän löytyy yhdistäviä te-
kijöitä kuin eroavaisuuksia.”

Plussan puolelle kokemus jää myös leirioh-
jaajina toimivien Johanna Immosen ja Hen-
na-Riikka Koposen mielestä.

”Tässä pääsee petraamaan kielitaitoaan. 
Olemme oppineet muutamia sanoja espan-
jaakin.”

”Espanjalainen kulttuuri on tullut muka-
valla ja luontevalla tavalla tutuksi viime päivi-
en aikana.”

Heli HaRing

Nettikahvilassa ja leireillä 
maailma suuremmaksi

”Haluan ehdottomasti tulla uu-destaan Suomeen”, Garazi Espinosa tuumasi.

Johanna Immonen ja Henna-Riikka Kopo-nen pääsivät testaamaan kielitaitoaan espan-jalaisnuorten kanssa.

Sumuiset maisemat herättivät ihastusta. 

Kalastuksen salat avautuvat, Kuvassa Gabriela Chichon, Fran Butrague-
no, Yago Guisande ja Jose Angel Plaza Delgad.

Tytöille melonta suomalaisella järvellä oli elämys.
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Sorvarin uskonoppi

K uulin tiedemiehen tokais-
seen, että usko on tunnet-
ta ja tietoon perustuva tie-
de järkeä.

Toisaalta jo lukion filoso-
fian peruskurssilla kuulin, että tietoa on 
tosi ja oikeutettu uskomus. Kun ketun-
hännän pujauttaa kainaloon, mutkat oi-
kenevat suoriksi edellisiä päätelmiä mu-
kailleen tähän tapaan:tiede perustuu 
tosiin ja oikeutettuihin tunteisiin. En-
tä jos uskontodellisuuden 
yrittää ottaa vakavasti. 
Mitä usko silloin on?

Raamattu ei vastaa tä-
hän peruskysymykseen is-
kulausein tai määritelmin. 
Sen sijaan se avaa eteem-
me joukon toisiaan haas-
tavia kertomuksia ja ver-
tauksia.

Evankelista Luukkaan 
välittämä kertomus nos-
taa sisäisen tiedemie-
hemme tunteet pintaan: 
ei tuollaista tapahdu, ei-
vät sairaat sillä parane, et-
tä kehotetaan näyttäyty-
mään papeille. Jos se noin 
toimisi, pappien sielun-
hoitopäivystys tulisi siir-
tää välittömästi seura-
kuntatalojen uumenista 
terveyskeskuksiin. Sellais-
ta ei tapahdu. Siksi se on-
kin ihme.

Mutta kertomuksen 
kärki ei ole ihmeessä. Pa-
rantuneista kymmenestä 
vain yksi, halveksittu sa-
marialainen, palasi kiit-
tämään Jeesusta ja ylistä-
mään Jumalaa. 

”Nouse ja mene. Usko-
si on pelastanut sinut.”

Kaikki kymmenen pa-
ranivat, mutta vain tä-
mä kiitokseen polvistunut 
muukalainen sai kuul-
la, että on pelastunut. Ih-

meen todellisuuden keskellä eläminen 
riitti herättämään uskon, kiitoksen ja 
ylistyksen vain yhdessä kymmenestä.

Mietin, kuinka minun olisi käynyt?
Entä jos elän jo nyt keskellä ihmettä, 

josta en ymmärrä kiittää.
Ajattelen arkea, perhettä.
Vuolaaksi ylistykseksi puhkeava kii-

tollisuus olisi arjen ihmeen äärellä oikeu-
tettu tunne, joka kovin harvoin tulee to-
deksi. Ei edes joka kymmenes kerta.

Uskonsuhde jää puoli-
naiseksi, jos vain ottaa vas-
taan sen hyvän, mitä Ju-
mala tarjoaa, mutta ei 
vastavuoroisesti anna mi-
tään takaisin.

Kiitos ja ylistys kysy-
vät nöyryyttä siinä missä 
elämän kuorman jakami-
nenkin.

Mika Nuorvan laulus-
sa Sorvarin humppa töistä 
bussilla kotiin palaava työ-
mies osaa tämän taidon. 
Kotilieden lämmössä, rei-
kä kalsareissaan, työpäivän 
uuvuttama Kauko syö 
miehestään ylpeän puoli-
son laittaman ruuan, ottaa 
kossupaukkunsa, ikävöi 
lastenlapsiaan ja katsoo 
jalkapallofinaalin. 

Tuolla on Kauko, sem-
moinen autuas mies kun 
osaansa on tyytyväinen. 
Tupakkitauko, ja Kauko 
pehkuihin käy miettien 
näin kukaties: 

Halleluja, ylistys, kiitos
pitkistä kalsareista,
jalkapallofinaaleista!
Halleluja, ylistys, kiitos
vaimosta, lastenlapsista
ja sorvista!

olli viiTaniemi

Tuomiokirkko

Tuomiokirkko
Avoinna klo 10–15,
lisäksi pe klo 18–23. 
p. 040 4848 256
Kesäillan viikkomessu
ke 28.8. klo 18.
Kirkonmäki juhlii pe 
30.8. klo 18.–22. Kirkon-
mäellä tapahtuma- ja toi-
mintapisteitä klo 18–22. 
Tuomiokirkko klo 19 Af-
roGroove service! Popo 
Salami Band feat. Segun 
Ikudehinbu. Afrikkalaisen 
musiikin letkeää groovea! 
Popo Salami – laulu, per-
kussiot Segun Ikudehin-
bu – laulu, Mikko Tuomi 
– kitara, Ossi Jauhiainen 
– kosketinsoittimet, Hen-
ri Laitinen – basso, Antti-
Pekka Rissanen – rummut.
Käsikellokuoro Dolcen 
konsertti pe 30.8. klo 22. 
Johtaa Seppo Kirkinen. 
Vapaa pääsy!
Messu su 1.9. klo 10. Saar-
na Liisa Penttinen, liturgia 
Satu Karjalainen, kanttori-
na Pertti Rusanen ja urku-
rina Anu Pulkkinen.
Kansainvälinen jumalan-
palvelus su 1.9. klo 14 kap-
pelissa.
Tuomasmessu su 1.9.
klo 18. Saarna pastori Tarja 
Säynevirta, liturgia Raimo 
Hakkarainen. Kanttori-
na Jarkko Maukonen. Luo-
mus-kuoro.
Viikkomessu ke 4.9. klo 18.
Perjantaimessu pe 6.9. 
klo 19 Tuomiokirkossa.
Messu la 7.9. klo 16.30. 
Saarna Kiisi Isotalo, litur-
gia Kati Jansa, kanttorina 
Jarkko Maukonen. Mes-
su liittyy Vapaaehtoisten 
päivään.
Herättäjä-Yhdistyksen 
Pohjois-Savon maakun-
nallisten päivien ilta-
seurat la 7.9. klo 18. Anna 
Väätäinen, Reijo Mattila, 
Päivi Föhr ja Jaro Julkunen.
Messu, Vähäväkisten 
juhlaveisuu, säv. Jaak-
ko Löytty su 8.9. klo 10. 
Saarna Urpo Karjalainen, 
liturgia Olli Viitaniemi. 
Vähäväkisten juhlaveisuu 
(säv. Jaakko Löytty). Jaak-
ko Löytty ja TRE-orkes-
teri. Herättäjä-Yhdistyk-
sen maakunnallisten päivi-
en kirkkopyhä, H-Y:n nuo-
risotyö 40 v. Kirkkokahvit 
kirkossa.
Hiljaisuuden messu 
(Viikkomessu) ke 11.9.
klo 18. Iltatee kirkossa.

keskus- 
seurakunTaTalo 
suokatu 22 
Seurakuntamestarit
p. 040 4848 259
Toimintatupa tiistaisin, 
alk. 3.9. klo 12.30–15. Tar-
koitettu 1–3 -luokkalaisil-
le. Keskusseurakuntata-
lon nuorisotiloissa, Suo-
katu 22 E.
Raamattupiiri ti 3.9. klo 
17. kerhohuone Aaron, 
Suokatu 22 C 2.krs
Herättäjä-Yhdistyksen 
Pohjois-Savon maakun-
nalliset päivät su 8.9. klo 
12. Raamattutunti, Urpo 
Karjalainen. Raamattutun-
nin aikana lapsille pyhä-
koulu, päiväkerhotiloissa. 
Klo 12.45 lounas ja kahvi. 
Klo 13.30 seurat, Petro Pit-
känen, Tuomas Juntunen, 
Jaakko Löytty ja Olli Vii-
taniemi.
Veteraaniseurat ti 10.9. 
klo 13. kahviossa. 

mummon mökki 
Puijonkatu 10
Avoinna ma-to klo 11–15. 
p. 040 4848 272

15. sunnuntai 
helluntaista 
Luuk. 17:11–19
Matkallaan kohti Jeru-
salemia Jeesus kulki Sa-
marian ja Galilean ra-
jaseudulla. Kun hän oli 
tulossa erääseen kylään, 
häntä vastaan tuli kym-
menen spitaalista mies-
tä. Nämä pysähtyivät 
matkan päähän ja huu-
sivat: ”Jeesus, opettaja, 
armahda meitä!” Näh-
dessään miehet Jeesus 
sanoi heille: ”Menkää 
näyttämään itsenne pa-
peille.” Mennessään he 
puhdistuivat. Huomat-
tuaan parantuneen-
sa yksi heistä kääntyi 
takaisin. Hän ylisti Ju-
malaa suureen ääneen, 
lankesi maahan Jeesuk-
sen jalkojen juureen ja 
kiitti häntä. Tämä mies 
oli samarialainen. Jeesus 
kysyi: ”Eivätkö kaikki 
kymmenen puhdistu-
neet? Missä ne yhdek-
sän muuta ovat? Tä-
mä muukalainenko on 
heistä ainoa, joka pala-
si ylistämään Jumalaa?” 
Ja hän sanoi miehelle: 
”Nouse ja mene. Uskosi 
on pelastanut sinut.”
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Raamattutuokio ti 3.9. 
klo 13. Virpi Soveri.
Raamattutuokio ti 10.9. 
klo 13. Virpi Soveri.

nuoreT
Nuortenilta to 29.8. klo 
18. ja 4.9. klo 18 Keskusseu-
rakuntatalo, Suokatu 22 E.

Diakonia
Diakoniatoimisto Vas-
taanotot: Keskusseura-
kuntatalo, Suokatu 22 C. 
Päivystys ilman ajanva-
rausta ma klo 9–10.30 ja 
puhelinaika klo 10.30–
11.30 p. 040 4848 253 Pir-
jo Litmanen, muuna aika-
na p. 040 4848 282. Ke klo 
9-10.30 ja puhelinaika klo 
10.30–11.30 p. 040 4848 
253 Birgitta Oksman. Inki-
länmäen diakoniatyönte-
kijän Varpu Ylhäisen päi-
vystys ilman ajanvaraus-
ta, Suokatu 22 C. Ti klo 
9–10.30, puhelinaika klo 
10.30–11.30 p. 040 4848 
254, muuna aikana 
p. 040 4848 255.
Valkeisen sairaalan kort-
telikerho ma 2.9. klo 13. 
Kerhoon mahtuu.
Pappilan kortteliker-
ho ti 3.9. klo 13. Kerhoon 
mahtuu.
Inkilänmäen Seurakun-
takerho to 5.9. klo 13. 
Tätilässä. Syyskauden 
suunnittelua, Varpu Yl-
häinen ja diakonia-opis-
kelija Outi Reuter.

kasTeTuT
Sakke Timo Emiel Roo-
vers, Tessa Emma Ma-
ria Roovers, Mico Dami-
en Andre Eskelinen, Kaisla 
Oili Inkeri Koskelainen.

avioliiTToon 
kuuluTeTuT
Toni Marko Antero Kekä-
läinen ja Miia Jaana Elina 
Ruissalo.

kuolleeT
Aulis Heikkinen 84v, Sei-
ja Mervi Helena Turunen 
63v, Lauri Veikko Huja-
nen 93v.

alava

alavan kirkko 
keihäskatu 5
p. 040 4848 298
Messu su 1.9. klo 10. Saar-
naa Ilkka Koponen, liturgi-
na Pirjo Kuula, kanttorina 
Leila Savolainen.
Duetto soi su 1.9. klo 19. 
Kauneimpia klassisen 
musiikin duettoja, yk-
sinlauluja sekä uudem-
paa hengellistä musiik-
kia. Esittäjinä Mervi Rau-
tiainen (sopraano) ja Mari 
Hautaniemi (mezzo-sop-
raano). Urkurina ja pianis-
tina Alavan seurakunnan 
kanttori Ossi Jauhiainen. 
Ohjelma 10 €.
Lähimmäisenpäivän 
messu su 8.9. klo 10. Saar-
naa Hannu Koskelainen, li-
turgina Anna Väätäinen, 
kanttorina Ossi Jauhiai-
nen. Kirkkokahvit. Tuo lä-
himmäisesi kirkkoon. Lii-
kuntarajoitteisille järjes-
tetään kuljetusapua. Yh-
teydenotot diakoni Sonja 
Tirkkonen
p. 040 4848 324.

alavan 
seurakunTakeskus 
keihäskatu 5 B
Varttuneenväen päivä-
piiri 3.9. klo 11–13 seura-
kuntasalissa. Ateriamak-
su 4 €.
Alavan diakonia- ja lähe-
tyspiiri ti 10.9. klo 12. uusi 
neuvottelutila. Joka toinen 

ti (parittomat viikot) klo 
12–13.30.
Käsityö- ja askartelupii-
ri joka toinen ti klo 12.30 
(parittomat viikot ajalla 
10.9.–3.12.) Alavan kirkon 
nuorten tilassa. Piirissä as-
karrellaan ja tehdään käsi-
töitä lähetys- ja diakonia-
työn hyväksi.

neulamäen kirkko 
vesurikuja 4
p. 040 4848 311
Messu su 1.9. klo 13. Saar-
naa Ilkka Koponen, liturgi-
na Pirjo Kuula, kanttorina 
Leila Savolainen.
Raamattu- ja rukouspii-
ri ti 3.9. klo 18. Tiistaisin 
klo 18. Yhteyshenkilö Ilkka 
Sormunen
p. 040 5426 280.
Arkinen ateria ja ehtool-
liskirkko to 5.9. klo 11.
Ystäväntupa to 5.9. klo 
12.30. Torstaisin klo 12.30–
14.30.

särkiniemen 
seurakunTaTalo 
särkiniementie 20
p. 040 4848 307 
Arkinen ateria ti 3.9.
klo 11.30.
Ehtoollishartaus
ti 3.9. klo 12.30.
Messu su 8.9. klo 13. Saar-
naa Hannu Koskelainen, li-
turgina Anna Väätäinen, 
kanttorina Ossi Jauhiainen.
Eläkeläisten päiväpiiri ti 
10.9. klo 13. Piiri kokoon-
tuu joka toinen ti (paritto-
mat viikot) klo 13–14.30.
Särkiniemen raamattu- 
ja rukouspiiri ke 11.9. klo 
18. Piiri kokoontuu joka 
toinen ke(parittomat vii-
kot)klo 18–20. Yhteyshen-
kilö Sirkka Pitkänen.

varhaisnuoreT
Kouluikäisten kerhot al-
kavat viikolla 38 ja niihin 
ovat tervetulleita koulu-
ikäiset lapset ja nuoret. 
Kerhopaikat ja -ajat päivi-
tetään nettiin viikolla 37 
www.kuopionseurakun-
nat.fi/alava. Samalla vii-
kolla Alavan seurakunnan 
alueen kouluissa koululai-
sille jaetaan KUTSUT, jos-
sa on syksyn toiminta ko-
konaisuudessaan.

läheTys
Mummon mökin lähe-
tyspiiri ma 2.9. klo 16. Pui-
jonkatu 10. Piiri kokoon-
tuu joka toinen maanan-
tai (parilliset viikot).

Diakonia
Diakoniatoimistot. Dia-
koniatyön ajanvarausvas-
taanotot syyskuusta alka-
en: Särkiniemen diakonia-
toimisto, Särkiniementie 
20 tiistaisin klo 9-11, Sisko 
Laitinen p. 040 4848 326. 
Alavan diakoniatoimisto, 
Keihäskatu 5 B keskiviik-
koisin klo 9-11, Sonja Tirk-
konen p. 040 4848 324. 
Neulamäen diakoniatoi-
misto, Vesurikuja 4 tors-
taisin klo 9-11, Kati Ukko-
nen p. 040 4848 325.

muuTa
Kotimetsän kirkkoret-
ki perheille su 1.9. klo 16–
18 Pölhön saaressa (Saa-
ristokatu). Retkellä leiki-
tään, tutkitaan luontoa, 
vietetään pyhäkouluhetki 
ja syödään eväitä. Mukaan 
omat eväät (mahdollisuus 
paistaa makkaraa).

PerheTyö
Perhekerhot alkavat vii-
kolla 37 teemalla Ystäväni 
tuttavani. Perhekerho ko-
koontuu Neulamäessä tiis-
taisin klo 9.30–11, Alavas-
sa, Särkiniemessä ja Leh-
toniemessä keskiviikkoi-
sin klo 9.30–11. Haluaisit-
ko toimia vapaaehtoisena 

apusylinä perhekerhossa? 
Ota yhteyttä Pirjo Kuu-
laan p. 040 4848 318.

kasTeTuT
Iisa Adelia Mutanen, 
Emmi Iida Julia Halo-
nen, Alina Aino-Maria So-
fia Ruuskanen, Siiri Anna 
Maaria Pentikäinen, Essi 
Rebecca Ruusuvuori, Erin 
Verena Abgottspon, Vik-
tor Alek Saario, Lassi Vilja-
mi Nykänen, Linda Jasmin 
Tuulia Mikkonen, Anton 
Elias Varjola.

avioliiTToon 
kuuluTeTuT
Petri Erkki Heinonen ja 
Eija Maarit Kumpulainen.

kuolleeT
Tuija Leena Birgitta Miet-
tinen 65v, Annikki Lauk-
kanen 86v, Viljo Ante-
ro Huuskonen 75v, Eino 
Laukkanen 100v, Anja 
Kaarina Korhonen 70v, 
Kari Pekka Sakari Tuppu-
rainen 45v.

kallavesi

kallaveDen kirkko 
rauhalahdentie 21
p. 040 4848 336
Messu ja 70-, 75- ja 
80-vuotiaiden syntymä-
päiväjuhla su 1.9. klo 10. 
Liturgia Sirpa Nummen-
heimo, saarna Matti Pen-
tikäinen ja kanttorina 
Richard Nicholls.
Messu su 8.9. klo 10. Litur-
gia Veli Mäntynen, saarna 
Raili Rantanen ja kanttori-
na Veera Heino.

muuTa
Miestenpiiri Jynkänvuo-
rella to 5.9. klo 18.30–20 
Jynkänvuoren kerhohuo-
neella (Isännäntie 22). Pii-
ristä vastaa Veijo Olli
p. 040 8275 304.
Perheraamattupiiri su 
8.9. klo 16.30. Kirkon ala-
kerrassa. Raamattupiiristä 
vastaa Pia Karjalainen
p. 050 5251 012.

PeTosen 
seurakunTaTalo 
Pyörönkaari 21
p. 040 4848 345
Päiväkahvit Parisuh-
teen parhaaksi su 8.9. klo 
14 takkahuoneessa, B-ovi. 
”Rakkaus – mitä se on ?” 
Aihetta pohtimassa Han-
na ja Esko Rasa.
Sanan ja rukouksen ilta 
su 8.9. klo 18. Esirukous-
palvelua. Tervetuloa.
Alfa-kurssi alkaa to 26.9. 
klo 18. Ilmoittautumiset 
20.9. mennessä sähköpos-
tiin: eija.rasanen@evl.fi. Li-
sätietoja Anni Tanninen
p. 040-4848 359 tai anni.
tanninen@evl.fi.

karTTulan kirkko 
kirkkotie 23
p. 040 4848 545
Messu su 1.9. klo 10. Litur-
gia Raili Rantanen, saarna 
Olli Seppänen ja kantto-
rina Anne Keränen, laulu-
ryhmä Vaeltajat.
Messu su 8.9. klo 10.
Mikko Väisänen ja Richard 
Nicholls.

muuTa
”Kaiken keskellä Juma-
la” -seurakuntatapah-
tuma 30.8. - 1.9. Pe 30.8. 
klo 9–16 Nokipannukah-
vit Karttulan torilla, klo 11 
Heikki Mikkonen laulaa. 
Klo 18 Arjen keskellä Ju-
mala -iltatilaisuus Kart-
tulan seurakuntakodilla 
(Kissakuusentie 14). Mat-
ti Pentikäinen, Olli Seppä-

nen, Heikki ja Eila Mikko-
nen. La 31.8. klo 9-14 No-
kipannukahvit Karttu-
lan torilla. Klo 14 Luon-
non keskellä Jumala -yh-
teislaulutilaisuus Autu-
aanlammen kodalla (Au-
tuaanlammentie 40, Kart-
tula). Kanttori Richard 
Nicholls. Nokipannukah-
vit ja lettuja. Klo 18 Kii-
tosmielellä -konsert-
ti Syvänniemen kirkossa 
(Kuttajärventie 117), Han-
na Ekola ja Virpi Lahti. Su 
1.9. klo 10 Messu Kart-
tulan kirkossa (Kirkkotie 
23). Liturgia Raili Ranta-
nen, saarna Olli Seppänen 
ja kanttorina Anne Kerä-
nen, lauluryhmä Vaeltajat. 
Klo 18 Rakkauden keskel-
lä Jumala -iltatilaisuus 
Karttulan seurakuntako-
dilla. Olli Seppänen, Heik-
ki ja Eila Mikkonen. Tilai-
suuksien edellä kahvitar-
joilu alkaen puoli tun-
tia ennen tilaisuuden al-
kua. Järjestäjinä Kallave-
den seurakunnan Kart-
tulan alue ja Kansan Raa-
mattuseura.

karTTulan 
seurakunTakoTi 
kissakuusentie 14
p. 040 4848 547
Raamattupiiri
tiistaisin klo 19.
Arjen keskellä Jumala-il-
tatilaisuus pe 30.8. klo 18. 
Heikki ja Eila Mikkonen, 
Olli Seppänen, Matti Pen-
tikäinen. Tarjoilu klo 17.30 
alkaen.
Rakkauden keskellä Ju-
mala- iltatilaisuus su 1.9. 
klo 18. Olli Seppänen, Eila 
ja Heikki Mikkonen. Tar-
joilu klo 17.30 alkaen.
Ystävänkammari alkaa 
ke 4.9. klo 10. Takkahuo-
neessa.
Kirkkokuoro alkaa ke 4.9. 
klo 18. Myös uudet laulajat 
lämpimästi tervetuloa.
Karttulan kirkkokuoron 
harjoitukset keskiviikkoi-
sin klo 18–20 Aloitetaan 
4.9. kahvitarjoilulla. Myös 
uudet laulajat tervetulleita 
joukkoon.

syvännniemen 
kirkko 
kuttajärventie 117
Iltamusiikkia to 29.8. klo 
18. Ilkka Rissanen, laulu ja 
Anne Keränen, säestys.
Kiitosmielellä-konsertti 
la 31.8. klo 18. Hanna Ekola. 
laulu, Virpi Lahti, säestys 
ja laulu. Tarjoilu klo 17.30 
alkaen. Järjestäjänä Syvän-
niemen kyläyhdistys.

nuoreT
Nuortenillat 28.8. ja 5.9. 
klo 17.30–20.30 Kallave-
den kirkolla. Iltojen aihee-
na 29.8. ”Minä ja muut”. ja 
5.9. ”Elämästä kiitos”, mu-
kana Jarkko Maukonen.
Nuorten Avustajakoulu-
tusleiri 13.–15.9.2013 Hir-
vijärven leirikeskuksessa. 
Leiri on tarkoitettu isois-
koulutuksen käyneille ja 
ainakin kerran isosena toi-
mineille. Ilmoittautumi-
nen marja-liisa.pakkala@
evl.fi to 5.9. mennessä. Il-
moita nimesi, osoitteesi, 
puhelinnumerosi ja mah-
dollinen erityisruokavalio-
si. Jokaiselle ilmoittautu-
neelle tulee postissa kir-
je, jossa tarkemmat tiedot 
leiristä.

varhaisnuoreT
Avoimet ovet alakoulu-
laisille ja iltakerhot alka-
vat viikolla 38.Syyskau-
den tyttö- ja poikaleiri-il-
moittautumiset 11.–18.9. 
välisenä aikana osoitteessa 
http://www.kuopionseu-
rakunnat.fi/kallavesi-kou-
luikaiset löytyvällä inter-
netilmoittautumislomak-

keella. Lisätietoja www.
kuopionseurakunnat.fi/
kallavesi-kouluikaiset tai 
Eija Huuskonen
p. 040-4848 378.

läheTys
Naisten lähetyslöylyt ke 
28.8. klo 18. Elokuun lä-
hetyslöylyt Tiirinlahdes-
sa. Yhteislähtö Kallaveden 
kirkolta klo 16.30. Mukana 
Kirsi Leino.

Diakonia
Diakoniatyön Face-
book-sivu avautuu syys-
kuun alussa nimellä Kalla-
veden seurakunnan dia-
koniatyö. 
Hyvää huomenta arki! ke 
4.9. klo 10–12 Avoin koh-
taamispaikka Petosen seu-
rakuntatalon takkahuo-
neessa.
Hyvän hoidon päivä ke 
11.9. klo 10.30–14.30 Ryt-
kyn leirikeskuksessa. Ai-
heena ”Pää tallella”. Ilmoit-
tautuminen diakoniatoi-
mistoon p. 040 4848 332 
ma tai to klo 910. Voit 
myös ilmoittautua jättä-
mällä viestin vastaajaan.
Petosen diakoniaryhmi-
en yhteinen aloitus pe 
13.9. klo 12. Petosen seu-
rakuntatalon seurakunta-
salissa.

PerheTyö
Perhekerhot alkavat viikol-
la 37. Ma klo 9.30–11 Kart-
tulan seurakuntakodilla, ti 
klo 9.30–11 Petosen seura-
kuntatalolla, Valoharjussa 
ja Syvänniemen pappilas-
sa, ke klo 9.30–11 Kallave-
den kirkolla, Jynkänvuoren 
kerhohuoneella sekä Kur-
kipirtissä sekä Rytkyn lei-
rikeskuksessa klo 9–11 ke 
18.9., 23.10. ja 20.11.
Taidetiistai ti 10.9.
klo 9.30–11.30 tai 13–15. 
Koko perhe kädentaitojen 
pariin Kallaveden kirkolle. 
Omat eväät ja taiteiluun 
sopivat vaatteet mukaan. 
Päivän aiheena on ”Heik-
ki ja minä”.

PiiriT
Haminalahden, Rytkyn 
ja Kaislastenlahden työ-
seurojen aloitus ti 10.9. 
klo 18 Eräkalliolla. Mik-
ko Väisänen ja Richard 
Nicholls.
Sotkanniemen työseura 
ti 10.9. klo 18.30 Anneli ja 
Kauko Kinnusella,
Sotkanniemi 1000.
Raili Rantanen.

Pyhäkoulu
Pyhäkoulut alkaa su 22.9.

kasTeTuT
Max Eemil Mielikäinen, 
Amanda Mikaela Löfberg, 
Lotta Hilla Elina Katainen, 
Helmi Elli Maria Pirttikos-
ki, Aliida Katriina Ahonen, 
Aava Elina Mikkola, Joo-
natan Kaarlo Johannes Jo-
kivarsi, Paavo Pekka Ma-
tias Iivari, Jimi Oskari Pe-
sonen, Kim Mikael Karhu-
nen, Rosaliina Milena Kor-
honen, Hilma Elina Kor-
pijaakko, Victoria Adeli-
ne Mends, Elsi Emilia Jaati-
nen, Sonja Kyllikki Mielo-
nen, Eeli Antti Viljami Nii-
ranen, Jasper Juhani Kekä-
läinen, Isla Olivia Laitinen, 
Hilja Aava Olivia Taskinen, 
Milli Saana Sallanen, Tiitus 
Alarik Laitinen.

avioliiTToon 
kuuluTeTuT
Jari Pekka Olavi Kokkonen 
ja Jenni Aino Elina Korho-
nen, Antti Olavi Smolan-
der ja Tiina Helena Harti-
kainen.

kuolleeT
Ulla Marjatta Niiranen 
76v, Anja Liisa Venäläi-
nen 68v, Seppo Erik Laiti-

nen 56v, Anna-Lyyli Besa-
rabova 93v.

männistö

Pyhän 
Johanneksen 
kirkko 
kellolahdentie 8
p. 040 4848 386
Rauhanyhdistyksen eh-
toolliskirkko la 31.8. klo 
18. Risto Koskimäki, Teuvo 
Mononen, kanttorina Juk-
ka Leutonen.
Messu ja Rauhanyhdis-
tyksen kirkkopyhä su 1.9. 
klo 10. Saarna Risto Koski-
mäki (Rauhanyhdistys), li-
turgia Heikki Hyvärinen, 
kanttorina Heikki Mo-
nonen.
Messu ja kappalaisen 
virkaan asettaminen su 
8.9. klo 10. Saarna Heik-
ki Hyvärinen, liturgia Au-
likki Mäkinen, kanttoreina 
Heikki Mononen ja Tintti 
Tinkala. Virkaanasettami-
sen toimittaa lääninrovas-
ti Jaana Marjanen.
Kirkkokahvit.

nuoreT
Nuorten syyskauden 
aloitus to 29.8. klo 18 Py-
hän Johanneksen kirkossa.
Isoskoulutus 4.9. alka-
en keskiviikkoisin klo 17–
18 Pyhän Johanneksen kir-
kon takkahuoneessa. Anu 
Viippola, p. 040 4848 408.
Nuorten illat 5.9. alkaen 
torstaisin klo 18–21 Pyhän 
Johanneksen kirkolla.
Anu Viippola,
p. 040 4848 408.

varhaisnuoreT
4.–6. -luokkalaisten tyt-
töjen ja poikien syyslei-
ri 27.–29.9. Hirvijärven lei-
rikeskuksessa. Leirimaksu 
16 €. Ilmoittautumiset ma 
16.9. klo 18–21 sekä ti 17.9. 
klo 18–20 Juha Mertaselle, 
p. 040 4848 409. Ilmoit-
tautuneille lähetetään lei-
rikirje.
Kouluikäisten kerho 10.9. 
alkaen tiistaisin 17–18 Py-
hän Johanneksen kirkolla, 
Kellolahdentie 8.
Juha Mertanen,
p. 040 4848 409.

musiikki
Kirkkokuoro 11.9. alka-
en keskiviikkoisin klo 18–
19.30 Pyhän Johanneksen 
kirkossa. Tintti Tinkala,
p. 040 4848 404. Lapsi-
parkki yläkerran kerho-
tilassa.
Päiväkuoro to 12.9. klo 
12–13 Pyhän Johanneksen 
kirkolla. Heikki Mononen, 
p. 040 4848 402.
Lapsikuoro keskiviikkoi-
sin klo 14–14.45 Pohjan-
tien koululla. Tintti Tinka-
la, p. 040 4848 404.
Lapsikuoro torstaisin
klo 14–14.45 Kettulan kou-
lulla. Tintti Tinkala,
p. 040 4848 404.
Siionin kanteleen lauluil-
ta su 8.9. klo 18 Männistön 
Vanhassa kirkossa. Ilpo 
Rannankari, Anu Pulkki-
nen, Aulikki Mäkinen.

Diakonia
Diakoniatyöntekijöiden 
päivystykset 1.9. alkaen 
Pyhän Johanneksen kir-
kolla, Kellolahdentie 8. Ma 
klo 9-10 Mari Mertanen, p. 
040 4848 406 (Männistö, 
Linnanpelto, Pappilanmä-
ki). Ti klo 9-10 Ulla Halo-
nen, p. 040 4848 405 (Saa-
rijärvi B, Kelloniemi, Ket-
tulanlahti, Kuivinniemi, 
Rahusenkangas). Ke klo 
9-10 Merja Hyvärinen,
p. 040 4848 407 (Saarijär-
vi A, Itkonniemi).

Hyvän Mielen Päivä ke 
11.9. klo 11–13.30 Pyhän Jo-
hanneksen kirkolla. Kuulu-
misia Israelin lähetystyös-
tä ja Ebenezer-vanhainko-
dista, hiippakuntasihtee-
ri Jukka Koistinen. Linja-
autokuljetus (Jääskeläisen 
auto): Päivärannantie, Ci-
tymarketin jälkeinen py-
säkki Kettulanlahteen päin 
klo 9.50. Autotalo Kuopi-
on pysäkki klo 9.55. Pihla-
jaharjuntien ja Rahusen-
tien risteys klo 10. Kello-
niemen Sale klo 10.05. It-
konniemi (Malminkatu 13 
pysäkki) klo 10.10. Sotilas-
pojankadun pysäkki klo 
10.15. Tellervonkadun py-
säkki klo 10.20. Lönnrotin-
kadun pysäkki (Lönnrotin-
katu 11 kohdalla) klo 10.25. 
Pohjolankadun pysäkki 
(Pohjolankatu 28 kohdal-
la) klo 10.30. Killisenkadul-
le ja Pohjolankatua Lönn-
rotinkadulle, Saariaitan 
pysäkki klo 10.40. Pyhän 
Johanneksen kirkko. Paluu 
samaa reittiä klo 13.30.
Päivän hinta 5 €.
Arkielämää-kerho ke 
28.8. klo 13–14.30 Vanhal-
la kirkolla. Ulla Halonen, 
Heikki Hyvärinen.
Elämää etsimässä -kerho 
to 29.8. klo 14.30–16 Pyhän 
Johanneksen kirkon srk-
salissa. Heikki Hyvärinen, 
p. 040 4848 402.
Virikekerho 5.9. alkaen
to klo 13 Malminkatu 12, 
B-talon kerhohuone.

muuTa
Messu su 1.9. klo 13 Män-
tylän palvelutalossa, Un-
tamonkatu 5. Saarna Sal-
la Tyrväinen, liturgia Heik-
ki Hyvärinen, kanttorina 
Heikki Mononen.
Hartaus to 12.9. klo 13.30 
pienryhmäkoti Honkaran-
nassa, Sandelsinkatu 14. 
Ulla Halonen.

PerheTyö
Metsäpyhäkoulu 5–8 
-vuotiaille 8.9. alkaen kuu-
tena sunnuntaina klo 
15.30–17. Kokoontuminen 
Pitkälammen päiväkodin 
(Saarijärventie 14, B-talo) 
parkkipaikalla. Vetäjänä 
Riitta Ruotsalainen. Lap-
sella tulee olla säänmukai-
nen varustus, reppu, eväät 
ja istuinalusta. Ilmoittau-
tumiset ke 4.9. mennessä 
Salla Tyrväiselle,
p. 040 4848 320.
Perhe- ja vauvakerhot 
11.9. alkaen ke klo 9.30–
11 Pyhän Johanneksen kir-
kolla. Aamupala. Kerran 
kuussa (11.9., 9.10. ja 13.11) 
mahdollisuus ateriaan 
kerhon jälkeen 5 € / per-
he. Perhekerho takkahuo-
neessa, Salla Tyrväinen, 
Anita Tilles ja Kati Savo-
lainen. Vauvakerho yläker-
rassa, päiväkerhotilassa, 
Sanna Husso ja Tiina Tiai-
nen. Tiedustelut: Salla Tyr-
väinen, 040 4848 320.

aikuisTyö
Miesten piiri ke 11.9. klo 
18–20 Pyhän Johanneksen 
kirkon srk-salissa.
Heikki Hyvärinen,
p. 040 4848 397.
Naisia raamatussa ke 4.9. 
klo 18. Työikäisten naisten 
raamattupiiri Pyhän Jo-
hanneksen kirkon srk-sa-
lissa. Aulikki Mäkinen,
p. 040 4848 383.
Keskusteluja raamatun 
äärellä to 5.9.klo 12 Pyhän 
Johanneksen kirkon srk-sa-
lissa. Heikki Hyvärinen,
p 040 4848 397. Ukintupa 
kahvittaa klo 11 alkaen.
Kätevät kädet 10.9. alkaen 
parittomien viikkojen tiis-
taina klo 17-20 Pyhän Jo-
hanneksen kirkon takka-
huoneessa. Vieno Arpola.
Miesten piiri ke 11.9. klo 
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Seurakunnat 28.8.–10.9.13
18–20 Pyhän Johanneksen 
kirkon srk-salissa.
Heikki Hyvärinen,
p. 040 4848 397.

kasTeTuT
Aaron Dan Ruben Ar-
pomaa, Aino Helmi Ma-
ria Vanninen, Eelis Veik-
ko Olavi Laitinen, Patrik 
Vilho Eemeli Vaara, Jesse 
Santeri Virkkunen, Julian-
na Ida Alisia Gabel.

kuolleeT
Viljo Valdemar Luoma 
89v.

puijo

PuiJon kirkko 
Taivaanpankontie 3
p. 040 4848 419

Konfirmaatiomessu su 
1.9. klo 10. Mari Voutilai-
nen saarnaa, Kari Kuula, 
Susanna Pakkala-Koskelai-
nen, Teemu Voutilainen. 
Kanttorina Päivi Paaso. 
Lapsille pyhäkoulu. Rytky 
2 rippikouluryhmä.
Konfirmaatiomessu su 
1.9. klo 13. Pekka Nieminen 
saarnaa, Kari Kuula, Mark-
ku Puhakka, Teemu Vou-
tilainen. Kanttorina Päi-
vi Paaso. Rytky 3 rippikou-
luryhmä.
Messu su 8.9. klo 10. Kari 
Kuula saarnaa, Teemu 
Voutilainen, Pekka Nie-
minen. Kanttorina Päi-
vi Paaso.
Kutsu yhteyteen -mes-
su su 8.9. klo 17. Tarja Säy-
nevirta, Kari Kuula, Teemu 
Voutilainen. 

PuiJon 
seurakunTakeskus 
Taivaanpankontie 3
Miksi Jumala on piilossa? 
-keskustelusarja ma 2.9. 
klo 18. Miksi Jumala on pii-
lossa -keskustelusarja al-
kaa Puijon kirkolla ma 2.9. 
klo 18 Kari Kuula johdat-
taa pohtimaan vaikeaa ky-
symystä: miksi Jumala ei 
tee itseään ilmeisemmäk-
si? Miksi hän salaa itsen-
sä, kun sen seurauksena 
niin monen on vaikea us-
koa Jumalaan? Ma 9.9. klo 
18 Pekka Nieminen jatkaa 
kärsimyksen ongelmalla.
Naisten lentopallo ti 3.9. 
alkaen klo 14–15.30 Pallo-
salissa. Ohjaajana Liisa Jul-
kunen p.040 5594451. 
Medinetti-lähetyspiiri
ke 4.9. klo 13.
Kuntojumppaa aikuisil-
le naisille ma 9.9. alkaen 
klo 16–17 Pallosalissa. Oh-

jaajana Terttu Sandelin p. 
0440 464 891.
Kärsimyksen ongelma. 
Keskustelu uskon kysy-
myksistä ma 9.9. klo 18. 
Pekka Nieminen.
Lähimmäisten ilta ti 10.9. 
klo 18. Kerhohuone 3. Raili 
Lehtoviita.

Poukama 
Poukamantie 105
Tehdään yhdessä -ryhmä 
ma 2.9. klo 18. Kangasen-
keli. Seija Rissanen ja Riitta 
Murtorinne.
Ystävänpäiväkerho ke 
11.9. klo 11. Kesän kuulumi-
set. Riitta Murtorinne

kasTeTuT
Veera Sofia Vilhelmiina 
Haarus, Luukas Benjamin 
Multanen, Amalia Suvi Ja-
nette Savolainen, Elme-
ri Jirka Jooseppi Hyttinen, 
Manu Juhani Kyllönen, 
Jooa Ensio Jääskeläinen, 
Neea Liisa Randelin, Ilona 
Stella Helmiina Korhonen, 
Nooa Augusti Kont- 
kanen.

avioliiTToon 
kuuluTeTuT
Theodoros Damianos ja 
Saara Elisa Pääkkönen, 
Petri Erkki Heinonen ja 
Eija Maarit Kumpulai-
nen, Jukka Olavi Taskinen 
ja Jaana Marianne Kok-
konen.

kuolleeT
Arvo Taavetti Räsänen 
84v, Helvi Margareta Mu-
raja 84v, Veikko Armas 
Krusberg 90v, Pertti Jo-
hannes Antikainen 73v.

Järvi-kuopio

riisTaveDen kirkko 
Joensuuntie 2505
Messu su 1.9. klo 10.
U. Mäkinen, Tuura.
Sadostakiittämisen mes-
su su 8.9. klo 10. Sadon-
korjuukahvit sään salliessa 
kirkonmäellä. M. Mäkinen, 
Tuura.

riisTaveDen 
seurakunTaTalo 
keskustie 2
Päiväkerho Melalahti 
maanantaisin klo 9–11.30 
ja 13–16.
Lapsikuoro tiistaisin
klo 17.30, aloitus 27.8.
Kirkkokuoro tiistaisin
klo 18.30, aloitus 27.8.
Gospelryhmä ma 2.9. 
klo 18. 
Perhekerho ti klo 9.30–
11, aloitus 3.9. seurakunta-
talossa.
Neulepiiri ti 3.9. klo 12–
14.00. Takkahuoneessa.
Kokki- ja askarteluker-
hot tiistaisin klo 16–18, 
aloitus 3.9.
Virkistyspäivä ti 10.9.
klo 12. ruokamaksu 5 €.

muuTa
Virsiseurat Museopirtillä 
ke 28.8. klo 12. Yhteistyös-
sä eläkeliiton kanssa.
Leino, Tuura.
Aluepapin päivystys 
maanantaisin klo 9–11, 
Keskustie 2. Aluepappina 
1.9. alkaen Marjaana Mä-
kinen,
p. 040 48888 612.
Diakoniapäivystys maa-
nantaisin klo 9–10.
Ajanvaraus puhelimitse
p. 040 4888 608.

ylösnousemuksen 
kirkko 
mäntytie 5
Messu su 1.9. klo 10.
Huhtala, Saarela
Messu su 8.9. klo 10.

Keihänen, Saarela

Juankosken 
seurakunTaTalo 
mäntytie 5
Juankosken kirkkokuoro 
alk. pe 30.8. klo 18 seura-
kuntasalissa, jatkossa tors-
taisin. Kuoroa johtaa Mat-
ti Saarela p. 040 4888 615.
Liikunta- ja näkörajoit-
teiset sekä Juankosken 
Aivoparkit, pe 30.8. klo 
12. kokoonnumme Juan-
kosken srk-talolla, jos tar-
vitset kyytiä, ota yhteyttä 
diakoni Leila Asikainen p 
040 4888620.
Perhekerho ti klo 9.30–
11. Alkaen 3.9. päiväker-
hotilassa, seurakuntata-
lolla. (Paitsi silloin, kun 
avoin Mukulatiistai, ker-
ran kuussa).
Raamattupiiri, syksyn 
toimintakausi alkaa ke 4.9. 
klo 12, jatkuu parillisina 
viikkoina, seurakuntatalo, 
pieni kerhohuone.
Aamukahviryhmä, syk-
syn toimintakausi alkaa to 
5.9. klo 10–12. seurakunta-
talossa.
Naistenpiiri syksyn toi-
mintakausi alkaa ma 9.9. 
klo 12 pienessä kerhohuo-
neessa.
Seurakuntakerho, alkaa 
ke 11.9. klo 12–14 seura-
kuntatalossa.
Miesten raamattupiiri, 
syksyn toimintakausi al-
kaa ke 11.9. klo 18, pienessä 
kerhohuoneessa.

Juankosken 
TehTaan kirkko 
mäntytie 5
Slaavilaisten hengellis-
ten laulujen yhteislau-
luilta ke 28.8. klo 19. ”Kris-
tallikirkkaan virran ran-
taan”

Juankosken 
seurakunnan 
virasTorakennus 
mäntytie 5
Aluepapin päivytys ma 
9–11, Aluepappina Kirsi 
Leino, p. 040 4888 601 
Diakoniapäivystys ma 
9–11, ajanvaraus p. 040 

4888 620 diakoniaviran-
haltijalle.

kaavin kirkko 
kaavintie 24
Messu su 1.9. klo 13. Huh-
tala, Lukkari-Lohi. Poh-
jois-Savon piirin Keskus-
tan kirkkopyhä ja kirkko-
kahvit.
Messu su 8.9. klo 13.
U Mäkinen, Lukkari-Lohi.

kaavin 
seurakunTaTalo 
kirkkorannantie 1
Päiväkerhot torstaisin
klo 9.30–12.
Raamattupiiri ma 2.9.
klo 13. Huhtala.
Eläkeläisten laulutunti 
to 5.9. klo 13.
Lapsikuoro torstaisin
klo 15, aloitus 5.9.

muuTa
Diakoniapäivystys maa-
nantaisin klo 9–11. Ajanva-
raus puhelimitse 
p. 040 4888 627.
Kaavin aluepappi Mikko 
Huhtala lomalla 5.–15.9., 
yhteydenotot päivystävän 
papin numeroon 
p. 040 4888 623.
Vanhemman väen retki 
Outokumpuun ja Polvi-
järvelle 9.9. lähtö Kaavilta 
Matkahuollosta klo 8.30, 
paluu n. klo 17.

muuruveDen 
kirkko 
kirkkotie 1
Messu su 1.9. klo 13. Hag-
man-Puustinen, Saarela.
Messu su 8.9. klo 13.
Keihänen, Saarela.

muuruveDen 
seurakunTaTalo 
kirkkotie 1
Päiväkerho 3–5 -vuotiail-
le tiistaisin klo 13.30–16.
Päiväkerhotilassa.
Kirkkokuoro ke klo 13,
tied. Matti Saarela
p. 040 4888 615.
Slaavilaisten hengellisten 
laulujen yhteislauluilta to 
29.8. klo 19. ”Kristallikirk-
kaan virran rantaan”
Perhekerho ja perhekah-

vila vuoroviikoin alk. 5.9. 
torstaisin klo 9.30–11. päi-
väkerhotilassa.
Eläkeliiton kerho ke 11.9. 
klo 10.30. Aluepappi Eino 
Keihänen kertoo pyhiin-
vaelluksesta Santiago de 
Compostellaan.

muuTa
Aluepapin päivystys joka 
toinen torstai, alk. 29.8.
(pariton viikko) klo 9-11, 
Kirkkotie 1.
Diakoniapäivystys joka 
toinen torstai, alk. 29.8. 
(pariton viikko) klo 9-11,
Kirkkotie 1.

nilsiän kirkko 
kirkonmäentie 1
Messu su 1.9. klo 10. Vau-
vakirkko. Pursiainen, Kärp-
pä-Leskinen.
Messu su 8.9. klo 10.
Keihänen, Saarela.
Lasten syyskirkko ke 11.9. 
klo 10. Junell, Kärppä-Les-
kinen.

nilsiän 
seurakunTakoTi 
nilsiäntie 59
Diakoniapäivystys ma ja 
to klo 9–11 seurakuntako-
din alakerta, samalla vähä-
varaisten ruokajakelu.
Mannaruokailu paritto-
man viikon ke alk. 28.8. 
klo 12. seurakuntakodis-
sa. Työttömille, päihdeon-
gelmaisille ja yksinäisille, 
maksuton.
Naisten raamattupii-
ri ma 2.9. klo 18 seurakun-
takodin ala-salissa. Pii-
rin vastuuhenkilö Raija Is-
kanius
p. 050 5223 928
Herrojen lounas ke 4.9.
klo 12 seurakuntakodissa.
Miestenpiiri ke 4.9.
klo 18.30 seurakuntako-
dissa.
Ikäihmisten kerho paril-
lisilla viikoilla alk. 5.9. klo 11
seurakuntakodissa.
Naisten raamattupiiri
ma 9.9. klo 18–20 alasalissa.
Mannaruokailu ke 11.9.
klo 12. seurakuntakodis-
sa. Työttömille, päihdeon-
gelmaisille ja yksinäisille, 
maksuton.

Israel-piiri ke 11.9. klo 18.30 
seurakuntakodissa.

muuTa
Kirpputori Sopukka ma,
ke ja la klo 10–14, Tilhintie 1.
Asukastupa Leivontupa on 
avoinna arkipäivisin
klo 10–14, Matintie 21 A. 
p. 040 4888 683. Saksan ryh-
mä ma klo 12 ja venäjän ryhmä 
to klo 12.
Aluepapin päivystys maanan-
taisin klo 9–11 pappilassa, Pap-
pilankuja 7. Aluepappina Raili 
Pursiainen, 
p. 040 48888 609.
Karhitien kerho ke 28.8. 
klo 13. Karhitie 3.
Bible in English parittoman 
viikon ke alk.28.8. klo 14. 
Sopukassa, Tilhintie 2.
Perhekerho alk. ma 2.9. 
klo 10–12 Pikkupappilassa.
Perhekerho alk. pe 6.9. klo 10–
12 Pikkupappilassa.
Virsipiiri kerran kuussa,
alk. 11.9. klo 14–15. seurakunta-
kodin yläsalissa.
Bible in English ke 11.9. klo 14. 
Sopukassa, Tilhintie 2.
Iltatuulen hartaushetki
ti 17.9. klo 13. Kalevantie 4.

säyneisen kirkko 
kirkkoharjuntie 2
Säyneisen kirkkokuoro jatkaa 
syksyllä toimintaansa kantto-
ri Ari Lohen johdolla. Lisätieto-
ja p. 040 4888 607.
Messu, su 1.9. klo 13. Pursiainen, 
Kärppä-Leskinen.
Messu, su 8.9. klo 13. Junell, A. 
Lohi.

säyneisen 
seurakunTakoTi 
kirkkoharjuntie 2 a 
Avoin päiväkerho
perjantaisin klo 13.30–16.
Lähetyskahvila to 5.9.
klo 12. seurakuntakoti.
Seurakuntakerho
to 12.9. klo 12.

muuTa
Diakoniapäivystys Diakoni 
Leila Asikainen on tavoitetta-
vissa p. 040 4888 620
tarpeen mukaan.
Aluepapin päivystys Säynei-
sen kirkolla torstaisin
klo 9–11. Aluepappi Mathias Ju-
nell p 040 4888 671.

Tuusniemen kirkko 
keskitie 21
Messu su 1.9. klo 10. Hagman-
Puustinen, Lukkari-Lohi.
Messu su 8.9. klo 10. Rauhan-
yhdistyksen kirkkopyhä. U Mä-
kinen, Lukkari-Lohi.
Iltamusiikki ke 11.9. klo 18. Luk-
kari-Lohi ja Tuura.

Tuusniemen 
seurakunTaTalo 
koivukuja 2
Päiväkerhot maanantaisin klo 
9–11.30 ja 13–15.30.
Perhekerho tiistaisin
klo 9.30–11.
Eläkeläisten lauluhetki
pe 30.8. klo 13. Aliisa Lukka-
ri-Lohi.
Poikakerho ma 2.9. klo 16.30–
18, 5–6 -luokkalaisille.
Aamurukouspiiri tiistaisin klo 
10–12. Kammarissa.
Nuorten peli-ilta
ke 4.9. klo 16–17.30.
Poikakerho to 5.9. klo 16–17.30, 
1–4 -luokkalaisille.
Toivevirsien lauluilta to 5.9. 
klo 18. Lukkari-Lohi ja Hagman-
Puustinen.

muuTa
Nuorten iltakahvila pe 23.8. 
klo 9.30–22, seuraavan kerran 
27.9. Päätalossa.
Aluepapin päivystys 
torstaisin klo 9.30–11.30, 
Koivukuja 2.
Diakoniapäivystys torstaisin 
9.30–11.30, ajanvaraus puheli-
mitse p. 040 4888 619.

vehmersalmen kirkko 
lempeläntie 17
Messu su 1.9. klo 13. 
U Mäkinen, Tuura.

Messu su 8.9. klo 13. 
M Mäkinen, Tuura.

vehmersalmen 
seurakunTakoTi 
lempeläntie 15
Päiväkerho torstaisin klo 
9–11.30 seurakuntakodissa.
Perhekerho ”Vehmerin ve-
karat” perjantaisin klo 9.30–11 
seurakuntakodissa, lisätietoja 
facebookryhmästä ”Vehmersal-
men perhekerho”.
Lähimmäisen kammari maa-
nantaisin klo 10–12, aloitus 9.9. 
Jokaisen kuukauden viimei-
senä maanantaina on puuro-
kammari.
Kokki-ukot kokkaavat Eero 
Hujasen johdolla kerran kuu-
kaudessa ti 10.9. alkaen klo 17 
seurakuntakodissa. Elintarvi-
kemaksu 5 €. Ilmoittaudu Uwe 
Mäkiselle,
p. 040 4888 638.
Kirkkokuoro maanantaisin klo 
16.30, aloitus 7.10.

muuTa
Nuorten ilta ti 3.9. klo 18.30. 
Majakan yläkerta.
Aluepapin päivystys per-
jantaisin klo 9–11, Lempelän-
tie 15 a.
Diakoniapäivystys maanantai-
sin 9–10, ajanvaraus puhelimit-
se p. 040 4888 619.

yhTeiseT
Seurakuntamatka Novgoro-
diin 15.–20.10.2013 Tallina-Pöl-
va-Pihkova-Novgorod-Hatsina-
Viipuri. Osallistumismaksu 600 
€ sis. matkat, puolihoidon, maj. 
H2-huoneissa, opastuksen ja 
viisumin (oma viisumi hyvite-
tään). Ilm. 2.9. mennessä Mikko 
Huhtala, mikko.huhtala@evl.fi, 
040 4888 625.
Retki Lapualle 7.–8.9. Lähtö: 
la 7.9. Riistaveden seurakunta-
talo klo 8, Juankosken matka-
huolto klo 8.45 ja Nilsiän mat-
kahuolto 9.30. Retken vetäjänä 
Kirsi Leino.
Naisten Lähetyslöylyt ke 28.8. 
klo 18. Tiirinlahden leirikeskuk-
sessa. Omat kyydit. Iltapala-
maksu 5 €.
Kehitysvammaisten kirkko-
päivä Nilsiässä alkaen ehtoolli-
sen vietolla 3.9. klo 10.30 Nilsiän 
kirkossa, sen jälkeen ruokailu 5 
€/hlö, ohjelmaa ja kahvit seura-
kuntakodilla. Ilm. 29.8. mennes-
sä Hanna 040 4888 677 tai Eeva 
040 4888 676.
Järvi-Kuopion Päihteetön 
talkooleiri ma–pe 30.9.–4.10 
Aholansaaressa. Ilmoittautu-
minen Eeva Väätäiselle p. 040 
4888 676.
Hiljaisuuden retriitti Siionin 
virsin pe–su 25.–27.10. Aho-
lansaaressa. Täysylöspito, hinta 
järvi-kuopiolaisille 120 €/hlö ja 
työttömille ja eläkeläisille 60 €/
hlö. Ilm. suoraan Aholasaareen 
p. 050 4641 000. Vetäjinä ro-
vasti Pentti Simojoki ja dia-
konissa Eeva Väätäinen
p. 040 4888 676.

kasTeTuT
Hilma Aurora Huupponen, 
Kortejoki, Seela Aili Edina Viha-
vainen, Kortejoki, Viljami Veik-
ko Johannes Savolainen, Nilsiä, 
Siiri Ilona Harjunen, Säyneinen, 
Hanna Eveliina Föhr, Muuruve-
si, Taavi Okko Olavi Hartikai-
nen, Riistavesi.

avioliiTToon 
kuuluTeTuT
Mika Olavi Hätinen ja Anna 
Marika Laukkanen, Tero Petteri 
Taipale ja Minna Birgit Helena 
Hakkarainen.

kuolleeT
Eino Antero Pehkonen 81v, Säy-
neinen, Helka Kaarina Mänttäri 
76v, Juankoski, Hans Harry Sa-
muli Tefke 45v, Nilsiä, Miia Jo-
hanna Tefke 39v, Nilsiä, Niklas 
Harry Emil Tefke 13v, Nilsiä, Väi-
nö Erkki Vartiainen 72v, Juan-
koski, Vilho Kalevi Asikainen 
65v, Vehmersalmi, Sirkka Mar-
jatta Korhonen 82v, Vehmersal-
mi, Hilkka Kaarina Pasanen 73v, 

Nilsiä, Reetta Liisa Voutilainen 
61v, Tuusniemi, Mirjam Miet-
tinen 85v, Tuusniemi, Signe Jo-
hanna Pitkänen 87v, Kaavi.

siilinjärvi

www.siilinjarvenseurakunta.fi
www.facebook.com/siilinjar-
venseurakunta
Kirkkoherranvirasto
p. 017 288 4600
ma–pe klo 9–11, 12–14

kirkko 
haarahongantie 2
Kirkko suljettuna 11.10. saakka 
korjaustöiden vuoksi. Jumalan-
palvelukset seurakuntatalolla 
ja muissa tiloissa. Kysy siunaus-
tilaisuuksien, häiden ym. tilai-
suuksien tilavarauksista kirkko-
herranvirastosta.

SEURAKUNTATALO  
Haarahongantie 4
Askartelupiiri alkaa ke 28.8. 
klo 9–12 lähetyskellarilla. Yh-
dessäoloa, kahvittelua ja puu-
haa lähetystyölle ja itsellekin, 
kaikille lähetyksestä kiinnostu-
neille. Mukana perhetyöntekijä 
Helena Mattinen. Piiri kokoon-
tuu viikoittain keskiviikkoisin, 
seuraavan kerran 4.9. ja 11.9.
Messu su 1.9. klo 10 isossa salis-
sa. Heikki Kastarinen, Sirpa Yli-
kotila, Vesa Kajava.
Sunnuntaipyhäkoulu su 1.9., 
8.9. klo 10–11 alakerran kerho-
tiloissa. Pyhäkoulu kokoontuu 
joka sunnuntai.
Lähetyksen sydänäänet ke 4.9. 
klo 9–10 lähetyskellarilla.
Gospel-spice -ryhmä alkaa ke 
4.9. klo 16.15–17.15. Tanssia gos-
pelmusiikkiin: mm. afroa, latta-
reita ja venyttelyä. Iloa ja hyvin-
vointia ruumiille ja sielulle, tule 
sellaisena kuin olet! Liikkumaan 
voi tulla satunnaisesti tai sään-
nöllisesti. Ryhmä on suunnat-
tu naisille. Tied. Jenni Shakya p. 
044 7284 647.
Miesten kokkikerho aloittaa 
toimintansa suunnittelupalave-
rilla ke 4.9. klo 18 pienessä salis-
sa. Kaikenikäiset, ruuanlaitosta 
kiinnostuneet miehet ovat ter-
vetulleita tuunaamaan kerhoa 
käyntiin. Tied. Keijo Weman
p. 040 512 6356 
Virsikuoro aloittaa syyskau-
tensa ke 4.9. klo 14.30 isossa sa-
lissa. Harjoitukset jatkuvat vii-
koittain keskiviikkoisin. Terve-
tuloa kaikki entiset sekä uudet 
lauluharrastuksesta kiinnostu-
neet seurakuntalaiset! Tied. Airi 
Heiskanen p. 044 7284 616.
Nuorten kuoron syyskausi 
käynnistyy 4.9. klo 16.30 isossa 
salissa. Tervetuloa kaikki kuo-
rolaulusta kiinnostuneet nuo-
ret! Tied. Vesa Kajava p. 044 
7284 617.
Sola gratia -kuoro aloittaa 
syyskautensa ke 4.9. klo 18 isos-
sa salissa. Tervetuloa kaikki en-
tiset sekä uudet innokkaat kuo-
rolaulun harrastajat! Tied. Vesa 
Kajava
p. 044 7284 617.
Gospelryhmän syyskausi käyn-
nistyy pe 6.9. klo17.30 päätys-
alissa. Ryhmä harjoittelee vii-
koittain perjantaisin. Tied. Airi 
Heiskanen puh. 044 7284 616 
ja Marjaana Kaisto p. 044 7284 
615.
Jumalanpalvelus su 8.9.
klo 10 isossa salissa. Seppo Lai-
tanen, Satu Väätäinen, Marjaa-
na Kaisto.
Omaishoitajakerho alkaa ke 
11.9. klo 12 päätysalissa. Ohjel-
maa hoitajille ja hoidettaville.
Miestenkerho Aikamiehet 
aloittaa toimintansa ke 11.9. klo 
18.30 pienessä salissa. Eri-ikäiset 
miehet ovat tervetulleita ideoi-
maan syksyn toimintaa ja aloit-
telemaan uusia toiminnallisia 
yhdessäolon kokoontumisia.
Tied. Heikki Kastarinen
p. 044 7284 610.
Lasten sururyhmä alakoululai-
sille to 12.9., 19.9., 26.9., 3.10. ja 

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

Tule asiakkaakseni!
Tarjoan Hoivapalvelut kotiisi.

Hyvä Hoiva Pirjo Haatainen
p. 040 682 5556

Savonkatu 22 Kuopio
Sokoksen parkkipaikkaa vastapäätä

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

Iloon ja suruun.

kaikkiin
Elämän

hetkiin.

naisten vaa�ei�en
erikoisliike.

Palveleva

Kukkanen
 K-Citymarket, kauppakeskus  •  p. 3613 802  •  JOKA PÄIVÄ 9-19

Linja-autoasema  •  p. 2616 196  •  JOKA PÄIVÄ 9-19 

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

• www.heimosenkukkakauppa.fi

Kodin Kukkapalvelu
Kuninkaankatu 26, keskusta •  p. 2612 438

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

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

Tarhurin Kukka ja Sidonta
Männistön Ostoskeskus  •  p. 2622 821  •  MA-PE 9-17, LA-SU 9-14

Kukkakauppa Cosmos
Kauppakatu 9 •  p. 050 542 2800 •  MA-PE 9-19, LA-SU 9-15  

• www.atcosmos.fi, kukkakauppa@atcosmos.fi

• Matot
• vuodevaatteet • ym.

Itkonniemenkatu 27, 70500 Kuopio
Puh. (017) 263 3128
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Tulevia kulttuurimatkoja
10.–13.10.13 Pietariin bussimatka

Ohj. mm. Puccinin ooppera Turandot 
Marinskissa ja Pietarin Filharmonian 
konsertti. Mm.tutustuminen uudistu
neeseen Marinskin oopperataloon.

15.–18.11.13 Barcelonaan Finnairin 
liitäntälennolla Kuopiosta

Ohjelmassa mm. Händelin ooppera 
Agrippina Teatre del Liceumissa, Fla

mencoa Paula Musicassa, tutustuminen 
Antonio Gaudin Batlorakennukseen ja 

retki Montserratin luostariin, ym.
21.–22.2.14 Tampereelle oopperamatka. 

Mozartin Figaron häät. Solisteina mm. 
Johanna RusanenKartano, Marjukka 

Tepponen. 
30.07.14 Kerimäen kirkossa 

Mozartin Requiem; Soile Isokoski,
Lilli Paasikivi, Jorma Silvasti,

Nicholas Söderlund.
Tied. yht.henk. puh. 050-529 1814,

klo 17.15 jälkeen ja viikonloppuisin.
Matkoillamme vastuullisena matkanjärj. 

toimivat matkatoimistot.
Tervetuloa mukaan!

 
 
 

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

040 5844 045 

Tietokoneapu 

www.orden.fi 

Tila-Auto OyTila-Auto Oy
Kuopion

• turistibussit 32 ja 50 matkustajalle
• pikkubussit
• invataksit

info@tila-auto.com                www.tila-auto.com
p. taksiajot 0400-673 955
p. tilausajot 0400-992 993

Perunkirjoitukset
Luotettavasti – asiakasystävällisin hinnoin

Kuopio – Nilsiä – Siilinjärvi
Tilisara, 046-892 1422

®

apuajoneuvo.fi
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R VERRATON APUVÄLINE 
LIIKKUMISEEN 

TILAA 
KATTAVA 
ESITE

 Kehittäjänkatu 16, 04440 JÄRVENPÄÄ    info@apuajoneuvo.fi
MAAHANTUONTI, MYYNTI JA VUOKRAUS:   KUUSILUOTO OY 

TAATTUA LAATUA!                                                                                       

040 1244 282

TERVETULOA sIILINJÄRVEN sEURAKUNNAN

RIPPIKOULUUN 2014
Siilinjärven seurakunta järjestää seuraavat rippikoulut. Nyt on aika  
ilmoittautua mukaan!

Rk 1 syyslomaripari leiri 14.–18.10.2013, konf. 16.3.2014 klo 10
Rk 2 Talvilomaripari leiri 3.–7.3.2014, konf. 23.3. klo 10
Rk 3 Talvilomaripari Tuusniemen Viitakossa leiri 3.–7.3.2014, 
konf. 23.3. klo 14
Rk 4 Päiväripari 2.–6.6., 9.–12.6.2014 Siilinjärven srk-talolla, 
konf. 14.6. klo 14
Rk 5 Leiriripari leiri 2.–6.6., päiväjakso 9.–12.6.2014 (Siilinjärvi), 
konf. 15.6. klo 10
Rk 6 Leiriripari (Vuorela) päiväjakso 2.–5.6., leiri 9.–13.6.2014, 
konf. 15.6. klo 14
Rk 7 Leiriripari päiväjakso 16.–19.6., leiri 23.–27.6.2014 (Siilinjärvi), 
konf. 29.6. klo 10
Rk 8 Leiriripari päiväjakso 23.–26.6., leiri 30.6.–4.7.2014 (Vuorela), 
konf. 6.7. klo 10
Rk 9 Leiriripari päiväjakso 30.6.–3.7., leiri 7.–11.7.2014 (Siilinjärvi), 
konf. 13.7. klo 10 
Rk 10 Leiriripari päiväjakso 14.–17.7., leiri 21.–25.7.2014 (Siilinjärvi), 
konf. 27.7. klo 10
Rk 11 Leiriripari päiväjakso 21.–24.7., 28.7.–1.8.2014 (Siilinjärvi), konf. 
3.8. klo 10
Rk 12, muualla rippikoulunsa käyvät Jos osallistut muun seurakunnan/
järjestön rippikouluun, ilmoittaudu omassa seurakunnassa suorittamaan 
seurakuntajakso. Pienryhmäripari järjestetään kiinnostuneiden mukaan

Leirit pidetään Ruokoniemen leirikeskuksessa, jos paikaksi ei ole muuta mai-
nittu. Leiririppikoulujen kohdalla ilmoitettu paikka tarkoittaa päiväjakson 
paikkaa: Siilinjärven seurakuntataloa tai Vuorelan kirkkoa. Päivärippikoulus-
sa (rk 4) ei ole leiriä. Kaikki konfirmaatiot pidetään Siilinjärven kirkossa.

Lisätietoja ja ilmoittautuminen 
29.8.–8.9.2013 verkkosivuilla 
www.siilinjarvenseurakunta.fi.

http://www.siilinjarvenseurakunta.fi
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Tule matkalle mielikuvitusmaailmaan

P äiväkerholaiset osallis-
tuvat seurakunnan toi-
mintaan 70 kertaa ja 
iltapäiväkerholaiset jopa 
180 kertaa vuodessa.  

Lapset ovat aktiivisia seura-
kuntalaisia!
Kuopion seurakuntien lapsi- 

ja perhetyö 
luo mah-
dollisuuk-
sia lap-
sille ja per-
heille olla 
yhdessä ja 
elää kir-

kon yhtey-
dessä. Vaa-

limme lapsuutta 
ja vahvistamme kris-
tillistä arvomaailmaa 
yhdessä perheiden ja 

muiden kasvatustyötä tekevien kanssa. 
Näin Kuopion seurakuntien lapsi- ja per-
hetyön strategia vuosille 2012-2017 mää-
rittää perustehtävän. Tänä syksynä lähes 
neljäsataa päiväkerholaista kokoon-
tuu kerhohetkiin eri puolilla seurakun-
tayhtymää.  Päiväkerhot on tarkoitettu 
3-5-vuotiaille lapsille ja niitä pidetään 
kerran tai kahdesti viikossa. Päiväkerho-
toiminta on maksutonta. 

Iltapäiväkerhot kokoontuvat kaupun-
gin kanssa yhteistyössä viidessä eri pai-
kassa. Seurakunta tarjoaa turvallisen 
iltapäivän 120:lle ekaluokkalaiselle kou-
lupäivien jälkeen.  Kerhojen ohjaajina toi-
mivat seurakunnan lastenohjaajat.  

Perhekerhot aloittavat toimintansa 
syyskuun puolivälissä.  Perhekerhoja on 
yli kaksikymmentä eri puolilla seurakun-
tayhtymää. Perhekerhot ovat aikuisten ja 
lasten yhteisiä kerhoja ja niihin voi tulla, 
kun perheelle sopii.

”Matka mielikuvitusmaailmaan”- on 
tulevan toimintakauden vuosiaihe. Syk-
syllä mielikuvitusmatkan teemoina ovat 
ystävyys, luonto, hiljaisuus ja leikkimi-
nen. Kerhossa aikuinen ohjaa lapsen leik-
kiä tuomalla sille puitteet. Kirsi Kunnak-
sen runo Heikki ja minä toimii kehysta-
rinana toimintakauden alussa.  Heikin 
kanssa mennään heinään, kalaan ja met-
sään.  Pietarin kalansaalis- ja Jeesus kut-
suu opetuslapsia- raamatunkertomuk-
set tulevat ensimmäisenä tutuiksi.  Kynt-
tilähetkissä, kuten lapset kerhohartauk-
sia kutsuvat, lauletaan Lasten virsiä, kes-
kustellaan ja rukoillaan kerhorukouksia 
yhdessä.

Lapsityössä eletään muutoksesta muu-
tokseen. Kirkon työ lasten ja perheiden 
kanssa on kehittynyt vastaamaan kunkin 
ajan haasteita. Vähitellen erilaiset toi-
mintamuodot ovat vakiintuneet, kunnes 
on tullut aika taas miettiä uusia suun-

tia.  Päiväkerhot ovat Kuopiossa koon-
neet lapsia lähes puoli vuosisadan ajan.  
Perheiden tilanteet ovat muuttuneet ja 
vanha toimintatapa tavoittaa vuosi vuo-
delta vähemmän lapsia ja perheitä. 

Kokoontuvalle toiminnalle on omi-
naista pysyvyys, säännöllisyys ja pitkä-
jänteisyys. Seurakunnan työntekijä tulee 
lapsille ja perheille tutuksi usein monia 
vuosia kestävän yhteistyön aikana. Päi-
väkerholaisten vähentyessä on aloitettu 
uusia toimintamuotoja, kuten päivä-
hoidon mentoritoiminta ja kouluikäis-
ten avoin kerhotoiminta.  Miten tehdä 
vähemmällä enemmän? Tuohon kysy-
mykseen vastaaminen on haaste myös 
lapsityölle.  

RiiTTa immonen 
vt. lapsityönjohtaja

Työntekijältä

kulttuurikulma

28.8. – 11.9
Näyttelyt

 ✚ Galleria Carree 
Joonas Vähäsöyrinki 21.8. - 
8.9. 
”Käki ryhmä” ”Suuntana Sa-
vo” 11.- 29.9.

 ✚ Galleria G 12 / Kuopio  
Antti Immonen 17.8. - 
5.9.2013  
Juha Tammenpää ja Sofia 
Rainio-Eskelinen 7. - 26.9.

 ✚ Korttelimuseo 
K Ä S I L L Ä 15.6.–28.9.

 ✚ Kuopion museo 
Valon piirtämät 17.5.- 22.9. 
Stipendiaattien repusta 
29.3.2014 saakka 
Tunsitko? Tiesitkö? 10.4.–
28.9.

 ✚ Kuopion taidemuseo 
Kultainen metsä 7.6. - 29.9. 
Taiteilijan matkassa 
Karua kauneutta Juho Rissa-
sen seurassa 

 ✚ Kuopion sotaveteraani-
museo  
Avoinna 1.9. saakka 

 ✚ VB-valokuvakeskus 
I. K. Inhasta Nelli Palomä-
keen - Suomalaista muoto-
kuvausta 8.6. - 31.8. 
Tomi Glad – Sanomalehtiku-
via 12.7. - 31.8. Ateljeetilassa 
Lauri Eriksson ”Ministeri, go-
rilla, ystävä ja ohikulkija ...”  
6.9. - 6.10. 
Olli Herranen Kalpa 19.9. - 
20.10. Ateljeetilassa

Elokuvat
 ✚ Kino Kuvakukko  
16.8.–11.9. Renoir (Gilles 
Bourdos)

 ✚ 16.8.–11.9. Matkarakastajat 
(Pedro Almodovar)

 ✚ 17.8.–10.9. Mesenaatti (Pia 
Andell)

 ✚ 18. – 29.8. Yöni Maudin kans-
sa (Eric Rohmer, 1969)

 ✚ 30.8. alkaen: Blue Jasmine 
(Woody Allen)

 ✚ 31.8. klo 22.15: Yllätysleffa-
näytös 
1.9. alkaen: O:n markiisitar 
(Eric Rohmer, 1975)

Musiikki
 ✚ Pe 30.8. klo 19, 20 ja 21 Taitei-
den juhlan minikonsertit 
Kuopion Musiikkikeskus

 ✚ la 31.8.klo 15 Kulttuurimaisti-
aisia Kiinasta 
Kuopion Musiikkikeskus

 ✚ La 31.8. klo 21 Mia Simanai-
nen & Ahava 
Kuopion Musiikkikeskus, 
Jazzklubi

 ✚ Pe 6.9. klo 19.00 Tahtipuikon 
taikaa I: Sormenpäistä mu-
siikiksi 
Jorma Panulan kapellimesta-
rikurssin päätöskonsertti 
Kuopion Musiikkikeskus

 ✚ La 7.9. klo 15 Tahtipuikon 
taikaa II: Sormenpäistä mu-
siikiksi 
Professori Jorma Panulan ka-
pellimestarikurssin päätös-
konsertti 
Kuopion Musiikkikeskus

 ✚ la 7.9. klo 21 Humu-Klubi #12  
Aavikko + Finntengs Sound 
System, Ilpo Väisänen 
Pannuhuoneen Terassi, Kuo-
pio

 ✚ ke 11.9.2013 klo 19.00 Kuo-
pion kamarimusiikkiseuran 
Kamariklubi 
Ranskalaissävellyksiä sekä 
Mozartin Käyrätorvikonsert-
to nro 4. Ravintola Kummi-
setä, Kummin Aitta

Teatteri
 ✚ Kuopion kaupungin-
teatteri Samanlainen on-
ni, ensi-ilta 4.9. Niskavuoren 
nuori emäntä, ensi-ilta 7.9. 
Yö rakkauden kaupungissa 

Muut tapahtumat
 ✚ Pe - su 30.8.–1.9. Kuopio juh-
lii  
Viikonlopun ohjelma tarjoa 
monialaista sisältöä taiteesta 
tieteeseen. 
www.kuopiofestivals.fi/kuo-
pio-juhlii/ohjelmisto 

 ✚ Pe 30.8. Tieteen päivät: Kriisi 
– uhka ja alku. Aiheina mm. 
Ikääntymisen kriisi yhteis-
kunnalle, Miten Suomessa 
tulisi syödä? Ilmasto muut-

tuu – muuttuuko ihminen? 
Klo 10–14.30 Itä-Suomen yli-
opisto Snellmania-rakennus 
luentosali L21 
Klo 14.30–21 Kuopion kau-
pungintalo 
www.uef.fi/fi/tieteenpaivat  
Tapahtuma järjestetään osa-
na Kuopio juhlii –tapahtu-
maa

 ✚ 31.8. klo 10 – 13 Järjestömes-
sut 
Siilinjärven kunnan vapaa-
aikapalvelujen järjestämät 
(nuoriso-, kulttuuri- ja lii-
kuntatoimi) järjestömessut. 
Ahmon koulu, Siilinjärvi

 ✚ Ti 3.9. klo 18–20 Filosofia-
kahvila  
Elisa Aaltola, yliopistonleh-
tori, Itä-Suomen yliopisto: 
”Eläimet länsimaisessa filo-
sofiassa”. 
H-Talon ala-aulan kahvila, 
Kuopio 
www.snellmankesayliopis-
to.fi 

 ✚ La 7.9. klo 14 Terveys tu-
lee metsästä. Kirjailija Mat-
ti Mäkelän ja professori Liisa 
Tyrväisen keskusteluluen-
to. Tapahtuma on osa Rit-
va Kovalaisen ja Sanni Sepon 
Kultainen metsä –näyttelyä. 
Kuopion taidemuseo 
www.taidemuseo.kuopio.fi 

Menovinkit 
Hetkien herkkyys

 ✚ Kuvataiteilija, kuvittaja ja 
taideopettaja Joonas Vähä-
söyrinki on tuttu kuvittaja 
Kirkko ja Koti -lehdestä vuo-
sien ajan. Taiteilijan ensim-
mäisessä yksityisnäyttelyssä 
Kuopiossa on esillä pääosin 
hänen uusimpia teoksiaan. 
Näyttelyyn on koottu kesä 
-teemaan sopivia maalauksia 
ja grafiikkaa, joissa aiheina 
ovat luonto sekä lapset. 
Vähäsöyringin teosten vai-
kuttimina ovat henkilökoh-
taiset kokemukset. Valo, var-
jo, rytmi, värit ja tunnelma 
herättävät mielenkiinnon 
impressionistiseen tapaan. 
Arkisten aiheiden kuvaami-
seen liittyy hetkellisyys, aito-
us ja herkkyys.  
21.8. - 8.9. Kesä - Joonas Vä-
häsöyrinki Galleria Carree, 
Kuopio 

Kun olisi siivet
 ✚ Taiteilija ja tohtorinna Ven-
ny Soldan-Brofeldtin synty-
mästä on kulunut 150 vuot-

ta. Talousneuvos Jouko 
Pennanen luennoi Ylä-Savon 
Kotiseutumuseolla Soldan-
Brofeldtin elämänvaiheista, 
ajattelusta, esikuvista ja lä-
heisistä ihmisistä. Luennol-
la pureudutaan myös muu-
tamiin esimerkkeihin hänen 
maalauksistaan ja piirustuk-
sistaan. 
Venny Soldan-Brofeld-
tia (1863–1945) on kuvat-
tu rohkeaksi ja monipuo-
liseksi taiteilijaksi. Hänen 
aihepiiriinsä kuuluivat mm. 
maaseutuelämä, saaristo-
laismaisemat ja henkilöku-
vat. Soldan-Brofeldt suun-
nitteli myös koruja ja puu- ja 
paperiveistoksia sekä kuvit-
ti lastenkirjoja. Hän oli aktii-
vinen naisasianainen. Venny 
Soldan-Brofeldt oli iisalme-
laissyntyisen kirjailija Juhani 
Ahon vaimo. 
Pe 30.8. klo 18 Kun olisi siivet 
- luentotilaisuus Venny Sol-
dan-Brofeldtista Ylä-Savon 
Kotiseutumuseo, Iisalmi 
www.ylasavonkotiseutumu-
seo.fi

Igumeni Damaskinin 
aika -näyttely 

 ✚ Valamossa on esillä vuosi-
na 1839 – 1881 luostaria joh-
taneen igumeni Damaski-
nin toimikautta käsittelevä 
näyttely. Igumeni Damaski-
nin toimesta valmistui pää-
osa Laatokan Valamon ny-
kyisestä rakennuskannasta. 
Hänen aikanaan veljestön jä-
senmäärä kasvoi merkittä-
västi ja yhteydet Venäjään 
vahvistuivat. 
Hän perusti myös Valamon 
kirjaston, valokuvaamon ja 
monia verstaita, aloitti jul-
kaisutoiminnan, keräsi luos-
tarin historiaan liittyvää 
aineistoa ja merkittävän gra-
fiikkakokoelman sekä loi pe-
rustan luostarin taideko-
koelmalle. 
Näyttelyssä on esillä Vala-
mon luostarin ja Suomen 
ortodoksisen kirkkomuse-
on kokoelmiin kuuluvia iko-
neja sekä kirkkotekstiilejä, 
huonekaluja, valokuvia, ra-
kennuspiirustuksia, käsikir-
joituksia, julkaisuja, grafiik-
kaa ja taideteoksia neljältä 
vuosikymmeneltä. 
Igumeni Damaskinin aika 
-näyttely 28.4.2013- 7.1.2014 
Valamon Luostari, Heinävesi
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Kuopion ja  

Siilinjärven  
seurakuntalehti.  
100. vuosikerta.

Seuraava numero ilmestyy 28.8.

Kustantaja Kustannus-Oy Kotimaa, Hietalahdenranta 13, 00180  
Helsinki. Julkaisija Kuopion ev.lut. seurakunnat, PL 1064, 70101  
Kuopio, p. 158 111, faksi 158 288, www.kuopionseurakunnat.fi. 
Toimitusneuvosto Paavo Kaitokari, Hannu Koskelainen,  
Kirsi Leino, Pauli Kurkirinne, Marketta Rantama
Painos 73670 kpl

Toimitus Suokatu 22 B, 5. krs.,  
avoinna ma–pe klo 8–16.
Viestintäpäällikkö, 
Kirkko ja Koti -lehden  
päätoimittaja (Vt.)
Ulla Remes 
puh. 040 4848 234
ulla.remes@evl.fi
Tiedottaja
Heli Haring (vs.)
puh. 044 4144 801
heli.haring@evl.fi
Tiedottaja (80 % työaika)
Merja Tapio
puh. 040 4848 236
merja.tapio@evl.fi
Verkkotoimittaja 
Seija Rytkönen (virkavapaalla)

Verkkotoimittaja
Tuija Hyttinen (vs.)
puh. 040 4848 514
tuija.hyttinen@evl.fi
Taitto Kotimaa-Yhtiöt
Ilmoitukset: Pirjo Teva 
puh. 020 754 2284, 
gsm 040 680 4057 
pirjo.teva@kotimaa.fi
Tilaukset Kuopion ulkopuolelle  
20 €/vuosikerta.
Jakelu Itella Posti Oy, 
Suora Lähetys Oy.
Jakelupalaute: 
jakelupalaute@kotimaa.fi 
www.suoralahetys.fi, 
puh. 017 264 7800
www.facebook.com/kirkkojakoti
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KoonnUT piia jUlKUnen 

Antti Immonen esilä G12 
-galleriassa..

Seurakunnat28.8.–10.9.13
31.10. klo 18–19.30 päätys-
alissa. Ilm. perhetyöntekijä 
Helena Mattiselle to 29.8. 
klo 10–12
p. 044 7284 646. Lisätieto-
ja verkkosivuilta.

vuorelan kirkko 
rissalantie 2
Jumalanpalvelus su 1.9. 
klo 13. Heikki Kastarinen, 
Vesa Kajava.
Lapsikuoro aloittaa syys-
kautensa ke 4.9. klo 17–18. 
Tied. Marjaana Kaisto
p. 044 7284 615.
Messu su 8.9. klo 18. Sep-
po Laitanen, Marjaana 
Kaisto.
Vuorelan lähetyspiiri al-
kaa ti 10.9. klo 10–12. Piiri 
kokoontuu joka toisen vii-
kon tiistaina.

muuTa
Perhepyhäkoulu su 
1.9. klo 11–12 Nuottipol-
ku 8:ssa Eeva ja Antti Sa-
volaisella. Pyhäkoulu ko-
koontuu noin joka 3. sun-
nuntai.
Ystävän tupa alkaa ma 
2.9. Klo 8.30–11.30 Leppä-
kaarteen kerhohuoneessa 
(Honkarannantie 8). Ko-
koontumiset jatkuvat joka 
toisen viikon maanantai-
na, seuraavan kerran 16.9.
Risulantien kerho ma 2.9. 
klo 13 Risulantien 12:n ker-
hohuoneessa.
Arkkis alakoululaisten 
pyhäkoulu ti 3.9. klo 18–
19.30 Leppäkaarteen ker-
hotilassa (Honkarannantie 
8). Arkkis seuraavan ker-
ran 17.9.
Mielenterveyskuntoutu-
jien virkistyspäivä ke 11.9. 
Ruokoniemen leirikeskuk-
sessa. Tied. ja ilm. Potilas-
yhdistys Virkistys
p. 044 210 3339.
Hiljaisuuden retriit-
ti 4.–6.10. Ruokoniemes-
sä. Lue lisää verkkosivuil-
ta ja seuraavasta lehdes-
tä. Tied. Sirpa Ylikotila: sir-
pa.ylikotila@evl.fi, p. 044 
7284 608.

kasTeTuT:
Iita Alina Airaksinen, Aa-
tos Niilo Kalevi Mäkinen, 
Jimi Kristian Krohn, Viljo 
Iivari Toivanen, Nella Aino 
Maria Voutilainen, Miika 
Roope Viljami Hautakan-
gas, Ida Maria Lappalai-
nen, Matias Veikko Vihtori 
Sutinen, Sofiina Aada Ma-
ria Slant

kuuluTeTuT:
Jarkko Pekka Järveläinen 
ja Marja-Leena Hakkarai-
nen, Kai Ilkka Juhani Dahl-
berg ja Maija Liisa Elina 
Pitkänen 

kuolleeT:
Eeva Inkeri Airaksinen 86 
v, Salme Annikki Ristolai-
nen 68 v, Veli Tapani Hie-
tamäki 82 v, Tuomo Olavi 
Miettinen 58 v

Diakonia-
keskus

suokatu 31
Avoinna
ma, ke ja pe klo 9.40–12.
Lahjoitustavaroiden vas-
taanotto aukioloaikoina 
tai sopimuksen mukaan p. 
040 4848 468.
Ma, ke ja pe klo 9.50 kai-
kille avoin aamuhartaus ja 
klo 10–12 diakonien vas-
taanotot ilman ajanva-
rausta sekä kahvio Nuot-
ta ja kierrätyspiste avoin-
na. Kahviossa on luettavis-
sa päivän lehdet SS ja HS 
sekä kristillisiä viikko- ja 
kuukausilehtiä.
3.9. klo 12 Hyväntuulen-
piiri.
6.9. klo 12 Pullakirkko 
NNKY:llä ja kirkkokahvit 
kahvio Nuotassa.

9.9. klo 9.50 syyskauden 
kahviotoiminta alkaa.
10.9. klo 17 Katulähetys-
piiri.
11.9. klo 13.30 keva-kah-
vikerho.
2.9. kierrätyspiste on sul-
jettu.

Järjestöt

nnky 
myllykatu 5
p. 017 2614 500,
044 7721928
toimisto@knnky.fi
www.ywca.fi/paikallisyh-
distykset
Sielunhoidollinen ilta-
päivä Ritu Ylipahkala vie-
railee NNKY:llä la 7.9. klo 
13–17. Anteeksiantamus: 
luento ja keskustelua. Su-
rutyö: luento ja kesk. Mu-
siikkia, puheenvuoro-
ja, kahvi. Osanottomaksu 
+ kahvi 5 €, ei ennakkoil-
moittautumista.
Perhekahvila alkaa ma 2.9. 
klo 9.30.
Gospel-lattarit alk. to 5.9.
klo 16.30–17.30.
Tied. gs.kuopio@gmail.
com

kansan 
raamaTTuseura 
sanan kulma 
Tulliportinkatu 22
www.kansanraamattuseu-
ra.fi/kuopio
krs-kuopio@sana.fi
p. 0207681660
Kirjamyyntipiste avoinna 
tilaisuuksien aikana ja per-
jantaisin klo 13–16. 
Syyskauden avaus Sa-
nan Kulma pe 30.8. klo 18 
”Kutsu Jumalan juoksu-
tytöksi ja -pojaksi” Kalla-
veden srk:n kappalainen 
Anni Tanninen. Sanan Kul-
man syyskauden toimin-
nasta kertoo Toivo Halo-
nen, kahvitarjoilu.
Naisten kesken -ilta Sa-
nan Kulma ti 3.9. klo 18.30. 
Naisen rooli juutalaisuu-
dessa sosiaalihoitaja Ari-
ela Toivanen, heprealaista 
musiikkia. Kahvitarjoilu 5 
€ alkaa klo 18.
Muotia, musiikkia sekä 
ravintoa sielulle ja ruu-
miille Lounasravinto-
la Aika (ent. Inkilänmä-
en srk-koti) Inkiläntie 7 pe 
6.9. klo 18. Naistenvaate-
liike Kati esittelee syksyn 
muotia eri ikäisille ja ko-
koisille naisille. Puhe evan-
kelista Eliina Heinonen. 
Musiikista vastaa Juha 
Heinosen bändi S.O.S. so-
listina Pirjo Kartano. Ar-
pajaiset. Illallinen 10 €. Lip-
puja ennakkoon: Naisten-
vaateliike Kati, Lounasra-
vintola Aika ja Sanan Kul-
man tilaisuudet.
PIENPIIRI 
SANAN KULMALLA 
Ma Rukouspiiri klo 18–
19.30 alk. 2.9. p.050 308 
9567 Leena.
Ke pariton vk Askartelu-
piiri klo 13–16 alk. 11.9.
p. 050 555 2300 Marjatta.
To Krito-ryhmät klo 
18–20 alk 26.9. p.0400 
793 446 Anja.
Pe klo 13–16 alk. 6.9. Ru-
kouspäivystys ja avoi-
met ovet.
Nuorekkaiden naisten ko-
tisolu pariton ke klo 18 alk. 
11.9. Lisätietoja: marjut.rasa-
nen@gmail.com, ninattpar-
tanen@hotmail.com.
Kodeissa kokoontuva 
miesten rukoussolu pari-
ton ke klo 18. Lisätietoja:
p. 044 0127857 Tero tur-
ter1@gmail.com.

PohJois-savon 
ev.luT. 
kansanläheTys 
sairaalakatu 11
p. 017 262 2082
www.p-savonkl.sekl.fi

Facebook: Pohjois-Savon 
Kansanlähetys.
Kuopio: Pienryhmät Lä-
hetyskodilla: Ma klo 7 aa-
murukoushetki, klo 9.30, 
äiti-lapsipiiri. Ke klo 12 päi-
vähartaus ja kahvihet-
ki, klo 18 nuorten aikuis-
ten 3Kohtaamista. To klo 
16 raamattu- ja lähetyspii-
ri joka toinen viikko (pari-
ton). To klo 18.30 nuorten 
Nuotta-ilta. La klo 18 Op-
kon opiskelijailta.
Sanan ja yhteyden ilta 
Kuopion NNKY:llä su 1.9. 
klo 16. Esko Konttinen 
”Kiitollisuus”, ”Vehnänjy-
vä”–musiikkiryhmä.

kuoPion 
ymPärisTön 
rauhanyhDisTys 
ahmatie 22
Seuroja voi kuunnella 
osoitteessa www.kuopion-
rauhanyhdistys.net
Lauluseurat ke 28.8. klo 
19, Rauhanyhdistys.
Seurat to 29.8. klo 13, Riis-
taveden palvelukeskus, 
Museotie 3.
SYYSSEURAT, ehtoollis-
messu la 31. 8. klo 18. Py-
hän Johanneksen kirkko.
Iltaseurat Ryönällä la 31.8.
klo 21. Ryönän puutarha,
Ryönäntie 29.

SYYSSEURAT, messu su 
1.9. klo 10. Pyhän Johan-
neksen kirkko.
Seurat su 1.9. klo 12.30
Rauhanyhdistys. Klo 11.30, 
ruokailu ry:llä.
Seurat su 1.9. klo 15.
Rauhanyhdistys
Seurat su 1.9. klo 17.
Rauhanyhdistys.
Tiistaikerho ti 3.9. klo 
10.30. Rauhanyhdistys
Seurat ke 4.9. klo 10.45.
Tuusniemen palvelukes-
kus, Keskitie 29.
Lauluseurat ke 4.9. klo 19. 
Rauhanyhdistys.
Aviopuolisoiden ilta pe 
6.9. klo 18. Rauhanyhdistys.
Seurat la 7.9. klo 19
Rauhanyhdistys.
Tuusniemen kirkkopyhä
su 8.9. klo 10. Tuusniemen 
kirkko ja srk-sali. Klo 10 
messu, klo 11.30 kahvit, klo 
12 seurat.
Yhteinen pyhäkoulu su 
8.9. klo 14. Rauhanyhdistys.
Seurat su 8.9. klo 15.30.
Rauhanyhdistys.
Seurat su 8.9. klo 17.
Rauhanyhdistys.
Naistenilta ma 9.9. klo 18. 
Rauhanyhdistys.
Lauluseurat ke 11.9. klo 19. 
Rauhanyhdistys.

suomen luTeri-
lainen evanke-
liumiyhDisTys
SLEY:n Itä-Suomen piirin 
työntekijä on Johannes Hä-
kämies, p. 050 3212938, jo-
hannes.hakamies@sley.fi.

suomen 
raamaTTuoPisTo
Raamattupiiri tiistaisin 
klo 18.30 Merja-Riitta Jaak-
kosella, Pitkäsiima 15, Kuo-
pio, p. 040 557 3285.
Rukouspiiri ja keskuste-
leva raamattupiiri tiis-
taisin klo 17.30 Kuopi-
on NMKY:n toimistossa, 
Kauppakatu 40–42.
Kotiseurat to 29.8. klo 
18 Rauno ja Aino Riekol-
la, Keskustie 23, Maanin-
ka. Puhujina Arto Pentti-
nen, Rauno Perälä ja Jouko 
Kauhanen.
Raamattuluento Da-
nielin kirjasta, osa 1, 
Kuopion NNKY:ssä su 8.9. 
klo 18, luennoitsijana Mai-
lis Janatuinen. Lopuksi tar-
joilua.

heräTTäJäyhDisTys 
kuninkaankatu 22
Toimipiste on kesätauolla 
11.9. asti. Kiireellisissä tapa-
uksissa p. 050 569 1302.

Mikä tilalle nimeksi?

www.kuopionseurakunnat.fi

Kuopion seurakuntien toimitila avataan alatorilla Hoosiannan  
säestyksellä adventin aattona.
Osallistu nimikilpailuun. Ehdotukset 30.8. mennessä osoitteella:  
wilhelmiina.honkanen@evl.fi tai puh. 040 484 8232. Voittaja palkitaan 
kahden hengen ruokailulla alatorilta valitsemassaan ravintolassa.

Se on olotila ja hiljentymisen paikka.
Se on ilon, armon ja rakkauden paikka.

aholansaari
Tied. ja ilm. p. 050 4641 000
www.aholansaari.fi
aholansaari@aholansaari.fi
Lounasristeilyt elokuussa 

tiistaisin, lauantaisin ja sun-
nuntaisin. Menu, hinnat ja 
kaikki laivavuorot www.aho-
lansaari.fi.
Eläkeläiset ruskassa 3.–5.9.

vakka 
kuninkaankatu 22
p. 017 2622 322, 043 824 3270
Lähetyskauppa Vakka avoin-
na ti–pe klo 11–15.

www.kuopionseurakunnat.
fi/lahetyskauppavakka

Tervetuloa 
perhekerhoon!

Katso lisätiedot
www.kuopionseurakunnat.fi

TUOMIOKIRKKOSEURAKUNTA
Suokadun seurakuntatalo  ti  10.9.

ALAVAN SEURAKUNTA  
Neulamäen kirkko  ti 10.9.
Alavan kirkko  ke 11.9.
Särkiniemen seurakuntakoti  ke 11.9.
Lehtoniemen päiväkerhotilat  ke  11.9.

KALLAVEDEN SEURAKUNTA
Karttulan seurakuntakoti  ma  9.9.
Valoharju  ti 10.9.
Petosen seurakuntatalo  ti  10.9.
Syvänniemi  ti  10.9
Kallaveden kirkko  ke  11.9.
Jynkänvuori  ke 11.9.
Kurkipirtti  ke 11.9.
Rytkyn leirikeskus  ke 18.9., 23.10, 20.11.

MÄNNISTÖN SEURAKUNTA
Pyhän Johanneksen kirkko ke  11.9.  
 
PUIJON SEURAKUNTA  
Toukolan päiväkoti  ti 17.9.
Poukaman leirikeskus  ti 17.9.
Puijon kirkko  ke  18.9.

JÄRVI-KUOPION SEURAKUNTA
Riistaveden seurakuntatalo  ti  10.9.
Juankosken seurakuntatalo  ti 3.9.
Muuruveden seurakuntatalo  to 5.9.
Kaavin seurakuntatalo  ke  18.9.
Vehmersalmen seurakuntakoti  pe  13.9.
Nilsiän Pikku-Pappila  ma ja pe, alk.  2.9.
Tuusniemen seurakuntatalo ti 27.8.

Perhekerhot kokoontuvat klo 9.30-11.00

http://www.kuopiofestivals.fi/kuopio-juhlii/ohjelmisto
http://www.kuopiofestivals.fi/kuopio-juhlii/ohjelmisto
http://www.uef.fi/fi/tieteenpaivat
http://www.snellmankesayliopisto.fi
http://www.snellmankesayliopisto.fi
http://www.taidemuseo.kuopio.fi
https://webmail.evl.fi/owa/redir.aspx?C=c8a425161b6e47048d8b5b9d70091f77&URL=mailto%3ags.kuopio%40gmail.com
https://webmail.evl.fi/owa/redir.aspx?C=c8a425161b6e47048d8b5b9d70091f77&URL=mailto%3ags.kuopio%40gmail.com
mailto:marjut.rasanen@gmail.com
mailto:marjut.rasanen@gmail.com
mailto:ninattpartanen@hotmail.com
mailto:ninattpartanen@hotmail.com
mailto:turter1@gmail.com
mailto:turter1@gmail.com
http://www.p-savonkl.sekl.fi
http://www.kuopionrauhanyhdistys.net
http://www.kuopionrauhanyhdistys.net
http://www.aholansaari.fi/
http://www.kuopionseurakunnat.fi/lahetyskauppavakka
http://www.kuopionseurakunnat.fi/lahetyskauppavakka
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”Olen nauttinut Jumalan 
hyvästä huolenpidosta”
”Jumala on pitänyt 
minusta huolta: 
joskus se on ollut 
kivuliasta ja siinä 
on ollut tuskaa, 
mutta vaikeuk-
sissa on myös 
mukana siunaus”

N
äin ajattelee 64-vuoti-
as siilinjärveläinen Kaari-
na Heikkinen. Hän syntyi 
Rautavaaralla perheen esi-
koisena ja sen jälkeen syn-
tyi vielä kahdeksan lasta, 
joista neljä oli kehitysvam-

maisia. ”Olen aina pitänyt lapsista ja hoitanut 
heitä mielelläni. Vaikka kotona riitti työtä, 
niin minulla oli onnellinen lapsuus.”

Hänellä oli kova halu päästä opiskelemaan. 
Portaanpään Kristillinen Kansanopisto ei so-
pinut suunnitelmiin, vaan hän halusi Valkea-
lan Kristilliseen kansanopistoon. Siellä, kau-
kana kotoa, hän aloitti liiketalouden linjalla 
ja ohjelmaan tuli myös keskikoulun suoritta-
minen. 

”Valkealassa meni kolme vuotta sisäoppi-
laitoksessa ja sieltä valmistuin vuonna 1969. 

Palasin hetkeksi Rautavaaralle ja matkasin 
Helsinkiin hoitamaan lapsia.” Valkealassa nuo-
ren tytön leveä savon murre herätti hilpeyt-
tä, mutta sitkeästi hän jatkoi sen puhumista. 
Edelleen lupsakka murre siivittää hänen pu-
hettaan. 

Pelkkä lapsien hoitaminen ei riittänyt 
ja hänestä tuntui, että tällä ei selviä. Kaari-
na Heikkinen kaivoi Helsingin puhelinluette-
lon ja heitti arpaa kummasta paikasta kysyi-
si töitä: Kelalta vai Postipankista. ”Postipankki 
voitti ja soitin sinne. Sieltä kehotettiin minua 
tulemaan juttelemaan. Sain paikan ja Pos-
tipankki tarjosi työtä monessa elämäni vai-
heessa.”

Ensimmäinen poika syntyi vuonna 1972 ja 
hän kuoli. ”Silloin elämäni muuttui. Suruni oli 
todella suurta. Opin rukoilemaan. Lupasin, että 
jos saan lapsia joko omia tai muiden, niin pys-
tyn heistä huolehtimaan ja heitä rakastamaan.”

Vuonna 1973 syntyi toinen poika. Kaarina 
Heikkinen otti Postipankista virkavapaata, et-
tä voi hoitaa poikaa kotona. Oman lapsen li-
säksi hän hoiti muitakin lapsia. Häntä painoi 
huoli, että millainen tulee lapsesta, joka vart-
tuu kaupungin hälinässä.

Perhe muutti vuonna 1975 Kuopioon ja 
paikka Postipankissa olisi järjestynyt. Lasten-
hoito kuitenkin jatkui.

”Halusin opiskella. Päivät olin töissä ja illat 
opiskelin Kallaveden iltaoppikoulussa. Vuon-
na 1986 kirjoitin ylioppilaaksi. Vain kirjoituksi-
en ajan olin töistä poissa.”

Vuonna 1988 hän aloitti Pieksämäellä kas-
vattajaopiston ja valmistui kolme vuotta 

myöhemmin kasvattajaksi. 
Kaarina Heikkisen äiti oli hoitanut kehitys-

vammaisia lapsiaan Siilinjärvellä ja sitten äi-
ti halvaantui.

”Muutimme vuonna 1994 Siilinjärvelle. Kä-
vin elämän korkeakoulun: hoidettavana kaksi 
omaa murrosikäistä tyttöä, neljä kehitysvam-
maista veljeä ja yksi halvaantunut äiti.”

Äidin kuolema oli kova paikka eikä elä-
mä meinannut millään sujua. ”Äidin kuole-
ma puhutti minua. Samaan aikaan, kun äiti 
oli huonona, teki tuloaan ensimmäinen lap-
senlapsemme. Kärräsin ensin äitiä eli lähte-
vää elämää ja sitten lastenlasta; nousevaa elä-
mää.”

Perheellä oli käytössää iso talo. ”Sanoin Ju-
malalle, että tämä on sinun käytettävissäsi. 
Tee mitä haluat. Hetken päästä kuopiolainen 
ystävättäreni soitti ja kysyi voisinko ottaa lap-
sen huolehdittavaksi. Vastasin, että totta kai 
hän voi tulla. Koko ajan minulla oli myös päi-
vähoitolapsia.” Koskaan ei lapsia ole tarvinnut 
anoa mistään, vaan aina ne ovat vaan jostain 
tulleet ja heitä on tarjottu Heikkisille hoidet-
tavaksi.

Kaarina ja miehensä kävivät myös sijais-
vanhemmille tarkoitetun kurssin. Näin per-
heessä oli päivähoitolapsien lisäksi sijoitettuja 
lapsia ja perhe toimi myös tukiperheenä. Tällä 
hetkellä perheessä on viisi ihmistä yötäpäivää 
ja  viikonloppuisin perhe toimii tukiperheenä. 

”Hyvin on Jumala huoltanut ja auttanut 
minua. Olen oppinut pyytämään Jumalalta 
apua ja keskustelen hänen kanssaan.”

”Olen yhteiskristillinen ihmisen. Leppä-

kaarteessa olen pitänyt luterilaista pyhäkou-
lua 15 vuoden ajan. Osallistun myös pienryh-
mätoimintaan, jossa tutkitaan Raamattua. 
Kuulun Israelin Ystäviin, joka on Suomen suu-
rin ja vanhin yhteiskristillinen yhdistys. Olen 
käynyt kahdesti Israelissa ja toivon pääseväni 
sinne vielä uudelleen.”

Kaarina Heikkinen kertoo, että hän kuun-
telee Radio Deitä, koska sieltä tulee paljon 
opetusta.

”Iloitsen siitä, että saan olla terve ja jaksan 
edelleen tehdä tätä työtä. On hienoa katsoa 
lastenlasten kasvamista ja kehittymistä. Mi-
nulla on kolme lasta ja kuusi lastenlasta.” Hän 
kertoo yhdeksi harrastuksekseen lukemisen. 

Hän on kasvattaja henkeen ja vereen. Nyt 
tahti on hivenen hiljaisempaa kuin vauhdik-
kaimpina vuosina. Lapset ovat kasvaneet ja 
nytkin kaksi tyttöä touhusi pyykin kanssa ja 
leipoi mokkapaloja. He kävivät kysymässä 
neuvoa Kaarinalta ja taas työt jatkuivat. De-
mentiaa sairastava Matti-ukki tuli kertomaan 
omia asioitaan ja oli lähdössä kävellen Nilsi-
ään. Perheen lukiolainen oli juuri tulossa luki-
osta kotiin. 

Voisi sanoa, että Kaarina Heikkisellä on 
lehmän hermot. Kasvattajan rooli ei tunnu 
raskaalta. Työtä riittää ja tulevaisuus on tur-
vattu. Hänellä on käsi tiukasti Jumalan kädes-
sä, joka ohjaa häntä. Ehkä tämä on sitä elä-
mää, joka on ihanaa, kun sen oikein oivaltaa.

Ilta tummuu ja perhe rauhoittuu yöpuulle. 
Kädet ristiin ja turvallisesti kohti uutta päivää. 

eRiKa sUominen

erika suominen

Kaarina Heikkinen loistaa kilpaa kesän viimeisen auringonkukan kanssa. 

”Hoidettavana olikaksi 
omaa murrosikäistä tyttöä, 
neljä kehitysvammaista 
veljeä ja yksi halvaantunut äiti.


