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Pikapelastus ruokapöydässä
Se, mihin turvaudumme, on jumalamme.
Yksi pelastuksen tarjoajista on ruokavalion
ympärille keskittynyt elämäntapa.
Kuva Janne Villa

A

nja Bessonoff on hento
nuori nainen, jonka arvaisi
syövän ravintolassa salaatin.
Sen sijaan hän tilaa grillattua paahtokylkeä.
”Lempiruokiani ovat rasvaiset
pihvit ja lihat, pizza ja kypsennetyt
juustot. Tämä Barbecue ribs -annos
on malliesimerkki vähähiilihydraattisesta ruoasta, jota suosin”, Anja
naurahtaa käydessään käsiksi tuhtiin liha-annokseensa.
Aikalaiskriitikko elää niin kuin
opettaa esikoiskirjassaan Low Fat
-uskonto (Rasalas 2010).
Teos syntyi, kun tuore teologian
maisteri ei saanut papin töitä, joista
hän oli haaveillut lukiosta lähtien.
Ravitsemusasioita harrastanut jumaluusoppinut päätti toteuttaa toisen
teinihaaveensa eli alkaa kirjailijaksi.

Ortorektikko
– terveysuskon
fundamentalisti

Anja Bessonoffin parodioiman
nyky-yhteiskunnan ihanteita
ovat hoikkuus ja itsekuri. Anorektikko vie ihanteet liian pitkälle kieltäytyessään syömästä
tarpeeksi terveytensä kannalta.
Ahmimisen ja oksentelun kierteessä kärvistelevältä bulimikolta taas puuttuu itsekuri.
Ortoreksia, kolmas yleinen
syömishäiriö, on lähellä Low
Fat -uskonnon ihanteita. Ortorektikko käyttää suuren osan
ajastaan syömisen miettimiseen
ja suunnitteluun, jotta voisi yltää täydellisen terveisiin ja oikeaoppisiin ruokavalintoihin.
Ortoreksia tarkoittaa sananmukaisesti oikein syömistä. Se voidaan siis kärjistetysti
nähdä terveysuskonnolle omistautuneena elämäntapana tai
kyseisen uskonnon fundamentalistisiipenä.

Ruoka tekee autuaaksi
Anja Bessonoff väittää, että terveellisen ruokavalion noudattaminen on
nykyajan uskonto. Terveysuskonnon
keskiössä on vähärasvainen ruokavalio. Se ei ole tieteelliseltä kannalta
mikään ainoa oikea vaihtoehto, mutta terveyspropagandan ja markkinavoimien sokaisemat ihmiset turvaavat siihen etsiessään tietä paratiisiin.
”Usko vähärasvaisen ruoan autuaaksi tekevään vaikutukseen lävistää kaiken länsimaisen kulttuurin ja ruoka-valioajattelun. Kutsun
kyseistä maailmankatsomusta nimellä Low Fat -uskonto”, kirjailija
kiteyttää faktaa ja fiktiota sekoittavassa satiirissaan.
Anja Bessonoff näkee, että aikalaisten uskonnollisen etsinnän
kohde on siirtynyt tuonpuoleisesta
tähän päivään. Uuden uskonnon
on annettava lupaus pelastumisesta
maanpäällisessä elämässä, tässä ja
nyt.
”Jokainen etsii jotakin, johon voi
kiinnittää toivonsa. Se, mihin ennen muuta turvaudumme, on meidän jumalamme”, teologi siteeraa
Katekismusta ja jatkaa:
”Siitä, mikä lupaa meille kaipaamamme maanpäällisen pelastusvarmuuden, teemme itsellemme Jumalan. Yksi merkittävimmistä viimeaikaista pelastuksen tarjoajista on
terveellisen ruokavalion ympärille
keskittynyt elämäntapa.”

Jeesus sovitti syömärin synnit
Kun Bessonoff oli juuri työstänyt
kirjansa, todellisuus meni tarua ja
satiirikon salaliittoteorioita pidemmälle: luterilainen kirkko liittyi
Läskillä lukutaitoa -kampanjaan.
Seurakuntalainen tienasi jokaisesta pudottamastaan kilosta 15 euroa
lahjoitettavaksi Nepaliin. Luterilai-

”Aikamme uskonnossa hyvän
ja pahan taistelu käydään
terveellisiksi ja epäterveellisiksi
määriteltyjen ravintoaineiden
välillä. Pelastua voi vain vähärasvaista ruokaa nauttimalla”,
piikittelee Anja Bessonoff.
set seurakunnat toimivat punnituspaikkoina.
”Sanoin kustantajalle, että ei voi
olla totta! Todellisuudessa tehtiin
juuri sitä, mistä puhuin liioitellen
kirjassani. Enää ei puutu kuin että
kolesteroli ja verenpaine mitataan
ennen ehtoollista.”
”Kirkon pitäisi olla vapaa vyöhyke
kaiken maailman laihdutuskampanjoista ja keskittyä armon julistamiseen. Melkein kaikkialla muualla
vaaditaan, että ihmisen pitäisi olla

Kristus, joka on sovittanut syntimme. Jeesuksen sovitustyön rinnalla ei
ole olennaista, onko ihminen lihava.”
”Emme saa syntejämme anteeksi laihduttamalla. Vai eikö armo
enää riitä? Pitääkö meidän sovittaa
lihavuuden syntimme syömällä rasvatonta ruokaa, laihduttamalla ja
hikiliikunnalla? Entä onko hyvin
syöminen syntiä? Tarvitsemmeko
sen jälkeen ankaria katumusharjoituksia?”
kunnossa, hoikka ja hyvännäköinen.
Kirkko on tähän saakka ollut se paikka, missä vaatimuksia ei ole esitetty.”
Anja Bessonoffin mielestä kirkon ei tulisi omaksua kaikkia arvoja
ja ihanteita, joita ajassa on vallalla.
”Kirkon ydinasia on sen julistaminen, että meillä on ylösnoussut

Seuraava numero 3.11.
Kustantaja Kustannus-Oy Kotimaa, Hietalahdenranta 13, 00180 Helsinki
Julkaisija Kuopion ev.lut. seurakunnat, PL 1064, 70101 Kuopio, p. 158 111,
faksi 158 288, www.kuopionseurakunnat.fi Taitto Kotimaa-Yhtiöt
Toimitus Suokatu 22 B, 3. krs., avoinna ma–pe klo 8–16.
Lahja Pyykönen, päätoimittaja, p. 040 484 8232,
Ulla Remes (virkavapaalla), p. 040 484 8234,
Kuopion ja Siilinjärven seurakuntalehti.
Hilkka Sipilä (osa-aikaeläkk.), p. 040 484 8236,
97. vuosikerta.
Seija Rytkönen, verkkotoimittaja, p. 040 484 8514.

Verensokeri
ja valaistuminen
Anja on ollut lähes koko elämänsä
alipainoinen. Hän sanoo, ettei se ole
johtunut taipumuksesta anoreksiaan vaan perimästä. Hän on joutunut pakottamaan itsensä syömään
enemmän.

”Nuorempana olin koukussa
karkkiin, sillä siitä saa paljon energiaa pienessä tilassa. Sokeria on
helppo syödä runsaasti tuntematta
kylläisyyden tunnetta.”
Anja Bessonoffin verensokeri
heitteli voimakkaasti, kun hän söi
sokeripitoista ruokaa. Toisaalta hiilihydraatit ja kevyttuotteet eivät täyttäneet energian- ja ravinnontarpeita.
Kun perheen pienin lapsi kärsi
vatsavaivoista ja ihottumasta, Anja
ja hänen opettajamiehensä päättivät kokeilla vähähiilihydraattista
ruokavaliota. Se tuntui toimivan ja
koko perhe siirtyi siihen.
Muistuttiko uuden ruokavalion
löytäminen uskonnollista kokemusta?
”Alussa tuntui kieltämättä siltä
kuin olisin valaistunut: nyt minulle alkaa maistua ruoka, joka ei ole
ennen maistunut, ja ehkäpä uusi
ruokavalio selkeyttää samalla monia muitakin ongelmia… Se alkuhuuma meni kyllä ohi.”
”Moni puhuu uudesta ruokavaliostaan kuin ilosanomasta tai uskonnollisesta kokemuksesta. On hienoa, että ihmiset tekevät oivalluksia, mutta ei ruoasta löydy vastausta
tärkeimpiin kysymyksiin. Mikään
ruokavalio ja laihtuminen eivät ole
elämämme pelastajia”, painottaa
Anja Bessonoff.

Janne Villa

kirkkojakoti@evl.fi
Ilmoitukset Vappu Kuusiniemi, Kotimaa-Yhtiöt
p. 014 619 824, 040 486 6726. vappu.kuusiniemi@kotimaa.fi
Tilaukset Kuopion ulkopuolelle 20 € / vuosikerta
Toimitusneuvosto Paavo Kaitokari, Hannu Koskelainen, Kirsi Leino,
Pauli Kurkirinne, Marketta Rantama
Jakelu Suora Lähetys Oy, p. 2647 800
Painopaikka Lehtisepät Oy, Kuopio. Painos 54 800 kpl
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Homoilta kävi kirkolle kalliiksi

Y

leisradion Ajankohtaisen kakkosen Homoillan jälkeen kirkosta eronneita oli viime maanantaihin mennessä 18 000.
Kirkon tutkimuskeskus
pitää eroakirkosta.fi -nettipalvelun lukuja
luotettavina.

”Väärät ihmiset edustivat meitä”
Huolestunut ilme häivähtää Kuopion seurakuntayhtymän vt. rekisterinjohtajan Mika
Pulkkisenkin kasvoilla. Eroluvut tulevat
Kuopioon viiveellä, mutta selvä nousupiikki
on viikon aikana ollut näkyvissä.
”Valtaosa eroajista on nuoria aikuisia”,
Pulkkinen lukee tilastoja. ”He protestoivat suvaitsemattomuutta vastaan.” Homoillan jälkeen eroilmoituksia Kuopioon
on tullut päivittäin 3 -4 kertaa normaalia
enemmän.
Arkkipiispa Kari Mäkinen on julkisuudessa kritisoinut sitä, että kirkon kanta
ohjelmassa on luettu lähinnä kristillisdemokraattien puheenjohtajan Päivi Räsäsen
lausunnoista.
Myös kulttuuriministeri Stefan Wallin muistuttaa Päivi Räsästä vastuustaan.
Wallin sanoo Räsäsen näkemysten alkavan

Liikettä kirkossa tapahtuu molempiin suuntiin. Eroajat suivaantuivat Ajankohtaisen
kakkosen kärkkäistä mielipiteistä.

vaikuttaa sekä kirkon maineeseen että talouteen (HS 18.10.)
Saman huolen jakaa myös rekisterinjohtaja Pulkkinen. ”Kirkon edustajiksi luetaan
heidät, jotka sitä eivät ole.”
”Väärät ihmiset edustivat meitä televisio-ohjelmassa”, lausuu Puijon seurakunnan
pastori Kari Kuula (SS 18.10.)
Homoiltaan piispojen edustajiksi oli
kutsuttu Tampereen piispa Matti Repo.
Piispainkokous päätti viime keväänä
selvityksestä, joka sisältää mahdollisuuden
parisuhteensa rekisteröineen parin puolesta
pidettävään rukoushetkeen. Asia on tulossa
valiokuntakäsittelyyn marraskuun kirkolliskokouksessa, jossa kirkon kanta saattaa
selkiintyä.

Synkkä vuosi tulossa
Kuopiossa tästä vuodesta on tulossa tilastojen synkin. Viime perjantaihin mennessä
kirkosta eronneita oli 767. Määrä ylitti jo
nyt edellisen ennätysvuoden 2008, jolloin
eroajia samana ajankohtana oli 690.
”Kuka olisi kymmenen vuotta sitten uskonut kehityksen kulkevan näin nopeaan”,
Mika Pulkkinen sanoo. Taloudelliset vaikutukset eivät vielä näy, koska enin osa

eronneista on pienituloisia nuoria aikuisia
tai opiskelijoita.
”Mutta nyt viimeistään on herättävä todellisuuteen.” Kuopiossa kirkkoon kuuluvia
on 80 prosenttia väestöstä, Helsingissä prosenttiluku on 65, Tampereella 72.
”Nyt on ryhdyttävä miettimään, miten
toiminta järjestetään jos jäsenmäärä laskee. Mikä on seurakuntarakenne ja mitä
kiinteistöjä tarvitaan.” Seurakuntien rakenneselvitystä tarvitaan Pulkkisen mukaan
pikaisesti. Kirkkovaltuutetut joutuvat talousarvion kanssa tiukille jo joulukuussa.
”Tarvitaan näky siitä, mihin suuntaan
nyt lähdetään.”
Pulkkinen muistuttaa, että kirkon asioihin voi vaikuttaa ainoastaan kirkon sisältä.
Hän kehottaa äänestäjiä käyttämään seurakuntavaalien vaalikonetta testinä siihen,
mitä asioita kirkon tulevat päättäjät aikovat
ajaa.
Työssä käyvä kirkon jäsen maksaa kirkollisveroa noin 300 euroa vuodessa. Yleisradion Homoillan takia verotulojen menetys lienee jo yli miljoona euroa.

Lahja Pyykönen

k o l u m n i
Jarkko Maukonen
Kirjoittaja on
Kuopion seurakuntien
nuorisokanttori.

Ootsämunkaa

K

olmen tyttären isänä olen saanut
hämmästellen tutustua tyttöjen
maailmaan. Miehen näkökulmasta
moni asia siellä on perin outoa ja
ihmeellistä.
Vaikkapa kaveruus. Kun poikien keskinäinen oleminen tuntuu riehumisine ja
tappeluineenkin olevan varsin mutkatonta,
kuuluu tyttöjen elämään uskomaton paletti
kaikenlaisia supatteluita ja sopimuksia.
Kasvatuksen perusperiaatteena meillä
on ollut, että kaikkien kanssa pitää pystyä
tulemaan toimeen. Samaa mieltä ei tarvitse olla, eikä kaikista tykätä, mutta ketään
ei saa ennakkodiileillä jättää ulkopuolelle.
Jos kaveri latelee ehtoja, kenen kanssa tänään kukakin saa olla, on kaikille parempi
jättää se kaveri hetkeksi olemaan ihan
keskenään.

Vain miehille
Miestä väkevämpi, miesten kristillinen suurtapahtuma on tulossa ensi lauantaiksi
Kuopio -halliin.
Neljän vuoden välein toistuvalla valtakunnallisella tapahtumalla halutaan
koota miehiä kuunteluun ja keskinäiseen
jakamiseen.
”Ilman akkoja”, kuten eräs järjestäjien
edustaja asian suorasukaisesti ilmaisi.
Kympin pääsymaksulla luvassa on
tuhtia kuultavaa kenraalista jääkiekkovalmentajaan, piispasta näyttelijään. Puheita
sulatellaan tasokkaalla musiikilla.

Kuva Sirpa Päivinen/KuvaKotimaa

Ajankohtaisen kakkosen
homoilta oli henkilökohtaisten näkemysten
sekakuoro.

pääkirjoitus

Toki on oltava myös niitä bestiksiä, mutta luultavasti oikea ystävyys ei romutu, jos
sakissa on välillä muitakin.
Ilmikiusaajat, narsistit ja muut terroristit
ovat tietenkin erikseen. Tosin heidätkin saa
ottaa joukkoon, mutta hölmöilyistä pitää
pysyä erossa. Pitää oppia sanomaan ei ja
typeryydet selvittää. Ensin keskenään ja jos
se ei auta, niin sitten tulee rollia aikuisille.
Ja aikuisten on puututtava asiaan.
Auts. Kirkon työläisenä tunnistan tämän
kaiken myös itsessäni ja edustamassani firmassa. Tarve omistaa toinen ihminen on
varmasti osa jotain luonnollista kehitysvaihetta, mutta jostain syystä se jää pahasti
päälle joillekin meistä. Kuka-kenenkin-kaa
on liian tuttua seurakunnissakin. Jos olet
kaveri tuolle, et pääse meidän kerhoon.
”Aikuiset”, hävetkää!

Töitä pitää pystyä tekemään kenen
kanssa tahansa. Riippumatta mielipiteistä,
vakaumuksista tai siitä, onko toinen ihan
muuten vaan mukava persoona. En oikeasti
ole samaa mieltä kaikesta työtovereitteni
kanssa. En edes niiden, joita eniten arvostan. Silti yhteinen työ on käsitykseni mukaan arvokkaampaa kuin omat asenteeni.
Tietenkin on tärkeää, että hengellises
sä(kin) työssä jaamme yhteisen näyn ja
arvopohjan. Ja että teemme yhteistyön periaatteet selväksi toisillemme, siis keskustelemme. Eikä kuumaa väittelyäkään kannata
välttää. Vain supattelu on syntiä.
Jumala katsoo meitä Kristuksen kautta,
mutta lapset näkevät ihan sellaisenaan. Sen
takia on vaikeaa pitää pokka kotona, jos ei
edes yritä elää niin kuin opettaa.

Samaan aikaan lauantaina Inkilänmäen
seurakuntatalossa vietetään naistenpäivää. Molemmilla on kannattajansa ja tarpeellisuutensa.
Mies tarvitsee omaa aikaa ja omia kavereitaan, niin nainenkin. Mutta ovatko
elämän ydinkysymykset kuitenkaan kaukana
toisistaan? Minne asti eriytymistä tarvitaan?
Miestenpäivän hyvä anti voisi olla kaksinkertainen, jos siellä olisi mukana myös
vierelläkulkija. Puoliso, jonka kanssa päivän antia voisi jakaa paluumatkalla. Ehkäpä ymmärrys puolin ja toisin lisääntyisi, ja
kivettyneimmät ajatukset tuuletettaisiin
ikkunasta ulos.
Seurakunta on eri-ikäisten ja erilaisten
ihmisten kohtaamispaikka.
Miten se näkyy? Tuolla kokoontuvat
varhaisnuoret ja nuoret, täällä perhetyö,
diakonia ja lähetys. Siellä varttuneet, yksineläjät ja miesten raamattupiiri.
Onko sunnuntaiaamun jumalanpalvelus se, joka kokoaa kaikenikäiset yhteen?
Ehei, perheen pyhäpäivä onkin iltapäivällä.
Nuoret menevät perjantaimessuun ja nuoret aikuiset Tuomasmessuun.
Toki tarvitaan kohdennettua toimintaa,
koska se antaa viestin: juuri minua on
ajateltu. Hyvinvoivalla kirkollamme on liian kauan ollut varaa tällaiseen. Halutaan
uutta, perustetaan virka ja lähdetään kehittämään toiminnalle muotoja.
Tämä tie on nyt kuljettu loppuun myös
Kuopiossa.
Lomamatkalla osuin pieneen kreikkalaiseen
kylään ja sen kirkkoon, jossa vietettiin
kirkon pyhimyksen muistopäivää. Kirkon
pihassa oli koko kylän väki. Juhlat oli tehty
talkoilla, pappi grillasi syötävää ja sitten
iloittiin yhdessä yöhön myöhään.
Yhteisyys ja yhdessätekeminen ovat aina
olleet näkyvä osa toimintaa niissä kirkoissa,
joissa rahaa ja rakennuksia on vähän.
Eri-ikäisten ja vallan toisenlaisesta elämäntilanteesta tulevien ihmisten kohtaaminen laajentaa maailmankuvaa.
Ennakkoluulot murtuvat, mustavalkoisuus
muuttuu värikuviksi.
Kirkkokahvit ovat kohtaamiselle yksinkertainen ja hyvä aloitus. Jos ei tähän
hätään muuta keksitä.

Lahja
Pyykönen
lahja.pyykonen
@evl.fi
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kirkkojakoti@evl.fi

Seurakunta,
edelläkävijä
vai perässähiihtäjä

Reppu täynnä toivoa.
Zalama Zhedi (vas.), Ester Mawi
ja Neema Omani tutkivat uusia
koulureppujaan kuopiolaisilla
keräysvaroilla hankitussa
koulussa Kongossa. Tänä
syksynä 183 ekaluokkalaista
aloitti koulun. Katja Hedberg
ja Jukka Gröndahl kertovat
koulun ja lasten tästä päivästä
Puijon kirkossa perheen
pyhäpäivän kirkkohetken
yhteydessä sunnuntaina
24.10. klo 16.

Lähetyspyhä
Siilinjärvellä

 Vastuuviikon messu Pyhän Johanneksen kirkossa sunnuntaina 31.10.
klo 10.
 ”Pyri sopuun - rakenna rauhaa”
Ekumeenisen vastuuviikon konsertti
Alavan kirkossa sunnuntaina 24.10.
klo 18. Petri Bäckström, tenori, Alavan kirkkokuoro, Riikka Tuura, urut,
Ossi Jauhiainen, musiikinjohto. Ohjelmassa muun muassa Jaakko Tuurin kantaatti Ylös Herran Siionin.
Vapaa pääsy, ohjelma 5 €.

Kuva Helinä Schroderus

Vesper latinaksi

Piispa Matti Sihvonen saarnaa
isä-poika Tuomasmessussa
Alavan kirkossa sunnuntaina
31.10. klo 18.

Rakenna rauhaa
 Vastuuviikon viikkomessu Tuomiokirkossa keskiviikkona 20.10. klo 19.
Messun jälkeen iltateet kirkossa.

l

Jukka Kankaisen Vesper esitetään
Pyhän Johanneksen kirkossa sunnuntaina 31.10. klo 16. Osin latinankielinen Vesper liittyy Klassillisen
Lyseon 70-vuotisjuhliin Kuopiossa.
Liturgina tuomiorovasti Ilpo Rannankari, urkusoolon esittää Pekka
Vapaavuori. Urkurina ja Männistön
kirkkokuoron johtajana Heikki Mononen.

Raamatun äärellä
 Jaksaako taivaassa olla ikuisesti
-luentosarja Alavan kirkon seurakuntasalissa sunnuntaina 24.10. klo
18. Pastori Olli Viitaniemi luennoi
aiheesta Voivatko ei-kristityt pelastua?
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 Raamattu tutuksi -luento Puijon
kirkossa maanantaina 25.10. klo
18.30. Aiheesta ”Lesket, vanhat herrat ja viini”, (1.Tim.5.) luennoi Jaana
Marjanen.
 Papin piirissä Pyhän Johanneksen
kirkossa maanantaina 25.10. klo 18
tutkiskellaan Raamatusta seuraavan
sunnuntain tekstejä.
 Seurakuntailllassa Kallaveden kirkossa maanantaina 25.10. klo 18.30
tutkitaan Uskon perustus ja Joonan
merkkiä.
 Raamattuilta Petosen seurakuntatalossa keskiviikkona 27.10. klo 18.
Aiheena armolahjat palveluksessa.

 Perheen pyhäpäivä Kallaveden kirkossa sunnuntaina 31.10. klo 16 ja Vehmersalmen seurakuntakodissa klo 16.

Isien ja poikien
Tuomasmessu
Tuomasmessu Alavan kirkossa sunnuntaina 31.10. klo 18. Isä-poika
-messussa saarnaa piispa Matti Sihvonen. Musiikissa Tuomasmuusikot.

Ekumeenista lähetyspyhää vietetään
Siilinjärven kirkossa sunnuntaina
24.10. Messun jälkeen lähetyslounas
ja lähetysjuhla. Seurakunnan nimikkolähetit Kaija Julkunen ja Tarja Säynevirta puhuvat.

Eroryhmä
Siilinjärvellä
Ryhmä avio- tai avoeron kokeneille
alkaa Siilinjärvellä. Ryhmä kokoontuu viisi kertaa. Ilmoittautuminen
5.11. mennessä kirkkoherranvirastoon puh. 017 288 4600.

Pyhäpäivän
sporttailut
 Perheen pyhäpäivän sporttikirkko
syysloman päätteeksi Puijon kirkossa sunnuntaina 24.10. klo 16. Kirkkohetken saarnassa Katja Hedberg
ja Jukka Gröndahl tuovat terveisiä
Kongosta Nyamukaun koulusta, joka
on rakennettu kuopiolaisten tuella. Tänä syksynä koululaiset saivat
reput ja koulutarvikkeita. Kolehti
kirjojen hankkimiseksi Nyamukaun
kouluun.
Sporttikirkon jälkeen on sporttiset
tarjoilut ja toimintatuokio pallosalissa.
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Kuva Hanna Karkkonen

 Keskusseurakuntatalossa messun
jälkeen.
 Alavan kirkossa messun jälkeen.
 Kallaveden kirkossa messun jälkeen.
 Pyhän Johanneksen kirkossa messun jälkeen. Paneelin puheenjohtajana uutispäällikkö Riitta Raatikainen.
Puijon kirkossa messun jälkeen. Paneelin puheenjohtajana toimittaja
Matti Pietiläinen.
 Päivärannan kirkossa klo 13 alkavan messun jälkeen.
 Riistaveden seurakuntatalossa klo
18. Paneelin puheenjohtajana pääkirjoitustoimittaja Seppo Kononen.

Kuva Jukka Gröndahl

Mihin asioihin seurakuntavaalien ehdokkaat sitoutuvat? Mitkä ovat heidän tavoitteensa? Mitä on tehtävissä nyt kun rahat ovat tiukalla. Seinät
ensin, ihmiset sitten vai päinvastoin?
Seurakuntavaalipaneelit järjestetään
kaikissa seurakunnissa sunnuntaina
31.10. Paneeliin on kutsuttu edustaja
kaikista vaaliryhmittymistä.
Paneelit pidetään seuraavasti:

Edelläkävijä vai perässähiihtäjä? Seurakuntavaalipaneeleissa on
mahdollisuus testata ehdokkaitten kantaa kirkkoon ja kuopiolaiseen
seurakuntaelämään.
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r.kolehmainen@dnainternet.net
mistä, Marja-Leena Pulkkinen 29.9.–17.10. ke, to
11–18, pe, la, su 11–16.
• Kuopion Muotoiluakatemia, aula (Piispank.8):
illusia Alkuräjähdyksestä
yksisarvisiin Keramiikka- ja
lasimuotoilun opiskelijatöiden näyttely 11.–28.10.
ma–pe 8–16.
• Korttelimuseon näyttelysali: Savutuvan aikaan
Savossa 11.6.–28.11.
• Kuopion taidemuseossa
Pauno Pohjolaisen näyttely
24.9.2010–13.2.2011.
• Kuopion museo: Tositarina
– välähdyksiä Kuopiosta
7.5.2010–16.1.2011.
Näyttelyssä tutustutaan
Kuopioon kymmenen
ihmisen tarinan ja muiston kautta, ti-pe 10–17,
ke myös 17–19, la-su
11–17. Tositarina-näyttelyn
opastukset ja luennot:

Pauno Pohjolaiselle
kuvan tekeminen on
hengen ja materian
kohtaamista.
Kuopion taidemuseossa
Pohjolaisen näyttely
jatkuu ensi helmikuulle
asti.

Kuva Hannu Miettinen

• VB-valokuvakeskuksessa
(Kuninkaank. 14–16) Leena Saraste: Kirjailijatar
saalistaa 1.–31.10. ti, to,
pe 11–17, ke 11–19, la-su
11–15.
• Kuopion kaupungintalon
juhlasali (Tulliportink.31):
Kuopion Saaristokadun
siltataiteilijat. Luennoitsijana Intendentti, FM Marianna Huttunen, Kuopion
taidemuseosta 7.10. klo
13–14.30; ”Jorma Korpela
– Kuopion Dostojevski”,
Emeritusprofessori Pekka
Lilja luennoi 14.10. klo 13–
14 (molemmat Ikääntyvien
yliopiston luentosarjaa).
• Galleria 12:ssa VALLS
GoES WoNDeRLaNd: Tyko
Elo, Pauliina Jokela ja Timo
Kokko 28.9.–17.10. (ti, to,
pe 11–16 ke 12–18 la-su
12–16).
• Galleria Carree (Kauppak.13): Elämästä ja eläi-

Jorma Syrjäläinen, Männistö 1950-luku 13.10. klo
17–18. Opastus näyttelyyn
museon pääsymaksulla ke
20.10. klo 17.

• Kuopion museon Torni:
Muovia ja maria -näyttely kertoo 1960-luvun
suomalaista muotoilusta
30.1.2011 asti. (Museo-

kortilla kuuteen Kuopion
museokohteeseen 12 e.)
• Kuopion Musiikkikeskus:
Vanhusten päiväkonsertti
7.10. klo 13.
• Poika varjoisalta kujalta – Olavi Virta, Kuopion
kaupunginorkesteria johtaa
Markku Johansson ja ikivihreitä sävelmiä tulkitsee
baritoni Hannu Lehtonen
7.10. klo 19.
• Sinfoniasarja IV, Kuopion
kaupunginorkesteri, Alberto
Hold-Garrido, kapellimestari; Monica Groop, mezzo-

sopraano 14.10. klo 19.
• Kuopion kaupunginteatteri, Studio: Punainen
pallo 7.10. klo 12.15 ja 9.10
klo 18.15.
• Kiviä taskussa, Studio:
8.10. klo 19.15 ja 9.10. klo
14.15; 15. ja 16.10. klo
19.15.
• Suuri näyttämö: Kilpakosijat 8.10. klo19; 9.10. klo
14; 14., 15. ja 16.10. klo 19.
• Elonkorjuujuhla 9.10. klo
19 ja 15.10. klo 14.
• Kino Kuvakukko: Miesten
vuoro (S) vielä tänään 6.10.
klo 18.
• Finnkino: mm. Prinsessa
(K11) ja Täällä Pohjantähden alla II (K13).
• Kuopion kaupunginkirjaston luentosalissa yleisöluento, FT Kaija Vuorio: Niuvanniemen vaiheissa tiivistyy suomalaisen psykiatrian
historia ke 13.10. klo 18.
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Kuvat Timo Hartikainen

Marjaana Löfman,
altto, Kalevi
Rissanen, tenori.

”En voinut
olla laulamatta!”

P

alo kirkkomusiikkiin
vei Marjaana Löfmanin Tuomiokirkkoseurakunnan kirkkokuoroon.

Paikka hiljentymiselle
Palo musiikkiin oli kytenyt sisällä
jo vuosia, ja roihu vain yltyi, kun
hän kuuli kuoronjohtaja Pertti
Rusasta Rigoleton roolissa parikymmentä vuotta sitten.
Kun lehdessä vielä satuttiin
etsimään uusia laulajia kuoroon,
Löfman soitti Rusaselle ja pääsi mukaan. Ystävät ihmettelivät,
miksi eloisa, itseään ” joka paikan
rälläksi” leikillisesti kutsuva nainen ei mennyt viihdekuoroon.
”Jotta olisi edes yksi paikka,
jossa pysähtyä ja hiljentyä, kirkko”,

Löfman sanoo.
Joskus virsien tai saarnan sanat
sattuvat jumalanpalveluksessa niin
kohdalle, että silloin on itkettävä
itkemättömät itkut pois. Esiintymisen aikana tunteet kuitenkin
pidetään kurissa.
Antoisa harrastus on antanut
haastetta, sillä alton oppiminen ei
aina ole ollut helppoa sopraanoa
laulaneelle. Siksi hän harjoittelee
lauluja myös kotonaan.

Konkarin otteilla
Tenoria laulavalla Kalevi Rissasella oli monta syytä tulla kuoroon
vuonna 1994. Aktiivisena musiikin
harrastajana ja mieskuorossa mukana olleena hän halusi tuolloin
nimenomaan sekakuoroon.
”Kirkkomusiikki on minulle

tärkeää. Tässä on mahdollisuus
osallistus kotikirkon kuorotoimintaan, hän sanoo.
Rissanen harjoittaa tarvittaessa miesäänien stemmoja. Hän on
myös suorittanut Pertti Rusaselle virsimerkin. Laulukokeessa on
osattava kaikki virsikirjan virret.
Molemmat laulajat arvelevat,
että 120-vuotisjuhlakonsertti aktivoi koko laulajajoukkoa. Ei yksin
riitä, että hoitaa oman osuuden.
Kuoro on joukkue, jossa laulun on
kuljettava kaikilla.
Löfman ja Rissanen kokevat
kunniaksi laulaa näinkin perinteikkäässä kuorossa.
”Kun kuoroon kerran on liittynyt, siihen on myös sitouduttava”,
he toteavat.

Pirjo Tiihonen

Korva auttaa alkuun

Nuoria laulajia
kaivataan
Kirkkokuoroissa on pulaa
nuorista laulajista, varsin-

”Kirkkokuoroilla on
tulevaisuutta”, ennustaa
kanttori, kuoronjohtaja
Pertti Rusanen.

vaikka ei olisi harrastanutkaan
laulamista. Silloin ihmisellä ei
myöskään ole väärin opittuja maneereja.”

Pirjo Tiihonen
Kuopion Tuomiokirkkokuoron
120 -vuotisjuhlakonsertti
Tuomiokirkossa sunnuntaina 24.10.
klo 15. Kahvit Keskusseurakuntatalossa konsertin jälkeen.

Vastauslähetys
Tunnus 5001582
00003 Helsinki

kin 20–40 -vuotiaista miehistä.
Savossa kirkkokuoroilla on vielä
tulevaisuutta, toisin, kuin pääkaupunkiseudulla. Siellä perinteiset
kirkkokuorot ovat häipymässä.
”Siellä kuorot kootaan usein
vierailevista esiintyjistä kutakin
tilaisuutta varten”, sanoo Rusanen.
Uuden kuorolaisen tärkein
ominaisuus on hyvä sävelkorva. Se
on Rusasen mukaan usein synnynnäinen ominaisuus. Kuorolaulukokemusta ei välttämättä tarvita, ja
joskus siitä voi olla jopa haittaa.
”Hyvän sävelkorvan omaavasta voi tulla loistava kuorolaulaja,

Kotimaa
maksaa
postimaksun.

Kanttori Pertti Rusanen on
luotsannut 120 vuotta täyttävää
Tuomiokirkkoseurakunnan kirkkokuoroa jo 33 vuotta. Hän pitää
kuoron vahvuuksina voimakasta
sitoutuneisuutta sekä hyvää rutiinia. Laulajat oppivat nopeasti uudet laulut ja tulevat säännöllisesti
harjoituksin ja esiintymisiin.
Rusanen sanoo viihtyvänsä
porukan kanssa niin hyvin, että
aikoo jatkaa töitä kuoron kanssa
eläkeikäänsä asti. Monista laulajista on tullut hänelle hyviä ystäviä.
Hän kunnioittaa sitä, että joukko
haluaa tosissaan tehdä töitä vahvan kirkkolaulun eteen.
”Tämän porukan eteen
ei voi koskaan tulla johtamaan laulua ”vasemmalla
kädellä”. Myös minun on
tehtävä parhaani kuoronjohtajana.”

srk-lehdet
______________________________________________________________________
Nimi
_____________________________________________________________________
Osoite
_____________________________________________________________________
Postinumero ja -toimipaikka
______________________________________________________________________
Puhelin
______________________________________________________________________
Sähköposti
______________________________________________________________________
Allekirjoitus (alle 18-vuotiaalta huoltajan allekirjoitus)
______________________________________________________________________

Minulle saa lähettää tietoa ja tarjouksia sähköpostilla ja tekstiviestillä.
Tarjous on voimassa 31.12.2010 asti ja koskevat vain uusia tilaajia Suomessa.
Alle 18-vuotiaalla tulee olla huoltajan lupa lehden tilaamiseen. Osoitetietoja
voidaan käyttää ja luovuttaa suoramarkkinointiin henkilötietolain mukaisesti.
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Perhekahvilassa tuoksuu pulla

P

erhekahvila antaa mukavat
puitteet pienten lasten äideille ja isille viettää aikaa yhdessä
lasten kanssa. NNKY:n tiloissa toimivan perhekahvilan taustalla on useita
järjestöjä ja se on toiminut noin kymmenen vuotta. Petra Heide ja kymmenkuinen Julius ovat vakiokävijöitä.
Kuva Esko Jämsä/KuvaKotimaa

YK:n päivänä
Väkivalta on ratkaisu,
jos me uskomme niin.
Sulata Jumala ruostuneet asenteemme
jotta opimme tekemään totutun toisin,
muuttamaan katseemme ja kulkumme suuntaa.
Kutsu meidät, Jumala,
kangistuneista karsinoistamme
yhteisen sovituksen tielle,
jolla toisiamme tukien käännämme
ennakkoluulomme ajatteluksi
ja pelkomme haavoittuvuudeksi.
Vie meidät varmojen vastausten vankiloista
keskinäiseen kuunteluun ja yhteiseen etsimiseen.
Houkuttele meidät hierarkian suojista
osallistumisen riemuun.
Katso meihin, Jumala,
jotta me uskallamme katsoa toisimme
ja tehdä sovinnolle tilan.

Piispa Irja Askola
Tie vie, pyhä kantaa.
Kirjapaja 2010

Oletko kotiäiti?
”Perheessämme on kolme alle viisivuotiasta lasta. Olen käynyt kaikkien
kanssa perhekahvilassa. Isommat käyvät päiväkerhossa, joten tulen usein
Juliuksen kanssa kahdestaan.”
Mitä perhekahvila merkitsee?
”Pitkän viikonlopun jälkeen
oikein odotan maanantain
perhekahvilaa. On tärkeätä kohdat muita aikuisia ja lapset saavat
täältä seuraa. Olen
saanut ystäviä, joita
tapaan muulloinkin
ja pidämme yhteyttä myös Facebookin
kautta.”

keskusteluihin. Juttelemme paljon
muustakin, kuin lapsista. On ihanaa
vaihtaa mielipiteitä ja saada toisilta
kivoja vinkkejä moneen asiaan.”
Tulevatko lapsiperheet ympäri kaupunkia?
”Kyllä tulevat. Perheeni asui ennen
Petosella ja nyt koti on Saarijärventiellä, josta kävelemme keskustaan ja
samalla ulkoilemme.”
Minkälainen tunnelma on?
”Usein pullan tuoksu tulee ulos
saakka, kun perhekahvilan ihana
Anna-Liisa
emäntä

Onko isiä mukana?
Mistä juttelette?
”Isiä on ollut
kaksikin yhtä aikaa, mutta vähemmistönä he ovat.
Miehenikään ei ole
toistaiseksi lähtenyt.
Perhekahvila on mainio paikka myös isille,
ja he antaisivat lisäväriä

”En voi olla kyyninen, kun ajamme yhdessä vanhusten ja mielenterveyspotilaiden asioita. Järjestöissä
toimii niin upeita ihmisiä, että ääneni alkaa nytkin
väristä.”

Professori Markku Ojanen
Olivia 10/10

”Kellofriikkinä omistan monta aikamittaria, vaikka
aikaa en omistakaan. Yksikään kello ei kuitenkaan
osoita hitaita aamuja sen paremmin kuin hämärähyssyn aikojakaan. Sitä, mikä parasta useimmiten
on.”

Risto Lindstedt
Suomen Kuvalehti 15.10.10
”Jos nuoret eivät kelpaa vaikuttamaan seurakunnissa, onko heistä kirkon vastuunkantajiksi tulevaisuudessa. Vaikuttamaan pitää oppia.”

Pääkirjoitus
Rauhan tervehdys 14.10.

Miten rohkaiset uusia
mukaan?
”Olen itsekin kärsinyt ujoudesta ja halunnut tutustua rauhassa
muihin. Kehottaisin
rohkeasti
tulemaan
mukaan.
Kannattaa
käydä parikin kertaa
tutustumassa ja varmasti huomaa viihtyvänsä.
Haluamme ottaa uudet
vastaan ja tukea parhaamme mukaan.”

Perhekahvila
(Myllykatu 5)
avoinna maanantaisin
klo 13-15.30 ja torstaisin
klo 9.30-12.

Lainasimme

Päätoimittaja Simo Repo
Esse 14.10.

Paljonko perhekahvilassa käy väkeä?
”Joskus on aivan täyttä ja silloin
on ääntä enemmän. Välillä on väljempää ja pystyy enemmän
keskustelemaan muiden
kanssa.”

Teksti ja kuva
Hilkka Sipilä

v i i k o n

”Olemmeko ulkoistaneet uskonnon kirkon ammattilaisille? Kun ihminen rakentaa omaa elämänkatsomustaan, se ei voi perustua ulkoistamiselle.”
”Jokaisella on oma usko ja uskonto. Ihmiset
huutavat suureen ääneen tarvettaan Jumalan yhteyteen. Jos kirkko ei sitä huutoa kuule, se käy
tarpeettomaksi.”

on leiponut pullat ja sämpylät valmiiksi. Jokainen huolehtii lapsistaan, mutta
katsomme muidenkin lasten perään,
jotta kahvin voi nauttia rauhassa. Varamummojakin on, jotka seurustelevat
lasten kanssa ja lapsille on paljon leluja.
Ehdotuksia annamme, ja toivelistalla
on, että leipoisimme pipareita yhdessä.”

Juohtu mieleen
yks juttu
Tässä saattaa olla osa lukkarinrakkautta omaa äidinkieltä kohtaan,
mutta sanonpahan silti. Nyt on pannut Heikki Turunen parhaimpansa.
Itäisen äidinkielen karkelossa ei
tiedä, kumpaan suuntaan suupieliä
vääntäisi, itkuun vai nauruun. Niin
kuin kuulisi naurun kutkatuksen,
itkun, parun ja pahanelämän.
Tarinat eivät lopu, mutta niissä
ei kerrota salarakkaista eikä vallanpitäjien toilauksista. Hämärätunnin tarinoissa setvitään oman kylän
kuuluisuuksien edesottamuksia.
Lontta-Taavi Pielistä kiertämässä, Räpylä-Niiranen uimassa
jään alla avannosta toiseen , Oppi
Tenhunen luomassa sontia kravatti
kaulassa. Kaikki tiesivät, kuka oli
Töykee-Turunen. Rehellisempi Siiri
erottui Siiri Hurskaisesta, emävalehtelijasta. Totinen Matti puhua
vuklitti äkisti alkavin ja loppuvin
lausein. Siinä kanssa yksi laitos.
Turunen kertoo ohessa oman
perheensä tarinan. Vastoinkäymisten keskellä on pakko nauraa kippurassa. Isä karjui ja äiti uhkasi mennä

v a l i n t a

jokeen. Mutta jos joku olisi tuolloin
tullut puhumaan stressistä, olisi sanottu, että onpa outoniminen maatalousneuvoja.
Naurun kääntöpuolena oli itkuun
vääntyvä naama. Miten perheessä
kestettiin isän ja vanhimman pojan
onneton sota. Kun ei poikarukka
osannut huokuakaan isänsä mieliksi.
Navetanvälikön yhteenoton jälkeen
isä ajoi poikansa pitkin maantietä.
Mutta miten rakas penskasakille oli puunoksalta pudonnut varis,
Pekka. Isän tappouhkista huolimatta velihoopot syöttivät lantalassa Pekan lentokuntoon.
Miten hätkähdyttävän vähän
aikaa noiden tarinoiden todellisuudesta on, ei ihmisikää. Miten paljon
elävästä kielestä on jo kuollut, kun
Hönö-Topit ja nauraja-Hilkkoset
ovat unneuttaaneet huokumisen.
Jonkun on oltava uusherättäjä. Palattava ruttuisessa nutussaan
ovelle omantunnon tavoin sanomaan: juohtu mieleen vielä yks juttu.
Olkoon se Heikki Turusen homma hautaan asti. Kun oot ”kirjaelii
olevinasi”. Eläkä ihan paikalla herkee hengittämästä!
Heikki Turunen
Hämärätunnin tarinoita
330 s. WSOY 2010.

Lahja Pyykönen

Opiksi ja iloksi
Aloittamisen tuska voi olla kirjoittajille tuttua. Huono aloitus saa lukijan jättämään kirjan kesken.
Kriitikko Kaisa Neimalan ja
Parnasson päätoimittaja Jarmo Papinniemen teoksessa on 400 kaunokirjallista aloitusta, jotka on jaettu
27 otsikon alle.

Alut herättävät lukumuistoja
Janne Kuution tapaan tai halun lukea kirja uudelleen. Vaikuttaisikohan Tuulen viemän tunnelma sitten
teinityttönä luetun jälkeen? Uudelleen lukeminen saattaa yllättää.
Luonnon kuvaukset ovat lähellä
ihmisluontoa.
Pohjantähden aloitus ”Alussa olivat suo, kuokka – ja Jussi” sekoitetaan usein Raamatun alkuun. Raamattuun kirjassa viitataan useimmin, perässä tulevat Dickens ja
Saarikoski. Oli/Olipa kerran -aloituksiakin on, kyse ei ole saduista.
Aapelin Pikku Pietarin piha, Minna Canthin Kauppa-Lopo ja Maria
Jotunin Arkielämää ovat mukana, samoin Juice Leskisen Siinäpä tärkeimmät. Ilokseni löytyvät Kari Hotakaisen Huolimattomat ja Syntisäkki
sekä Sirpa Kähkösen Neidonkenkä.
Kirja näyttää aloittamisen moninaiset mahdollisuudet. Tekstiosaan
kaipasin teoksen nimen perään vuosilukua. Toki ne kirjan lopussa ovat,
mutta plaraamiseksi menee.
Kaisa Neimala ja Jarmo Papinniemi:
Aloittamisen taito,
472 s., 31,90 e., Avain 2010.

Ritva Kolehmainen
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Kirkon rakenta
Talkoomieltä ja
auttamisen halua on.
Löytyykö auttaville
käsille sijaa kirkossa?

“V

apaaehtoisuus
tarkoittaa, että
olen ihmisenä ihmiselle,
tavallisen tallaajan tiedon ja taidoin. Meidät on
kutsuttu olemaan lähimmäisiä toisillemme“, sanoo kuopiolainen Arja
Mielikäinen.

Kannustan
ystäviäkin mukaan
Mielikäinen kävi vuosi sitten syksyllä seurakunnan järjestämän lähimmäispalvelukoulutuksen ja on
ollut siitä asti Leväsen kammarilla
vetämässä ryhmiä vanhuksille ja
vaikeavammaisille.
Kerran vuodessa pidettävä lähimmäiskoulutus antaa valmiuksia
ihmisen kohtaamiseen.
“Moni varmastikin kyselee, onko
minusta auttajaksi. Mutta rima ei
ole korkealla. Yhdessä tuumitaan,
mistä voisi löytyä oma paikka”, Kal-

laveden seurakunnan diakoni Riitta Reima rohkaisee.
“Minäkin tulin ihan vaan kyselemään, mitähän voisin tehdä”,
muistelee Mielikäinen.
Perheenäiti on ollut myös SPR:n
vapaaehtoistyössä. Hänelle se oli
aikoinaan sysäys uuden ammatin

opiskeluun. Ravintoalalla yli 20
vuoden uurastaminen vaihtui Kunnonpaikassa vanhustyön erityistyöntekijän tehtäviin.
Lähimmäispalvelukoulutus antoi itseluottamusta lähteä mukaan
diakoniaan.
“Nyt olen kannustanut ystäviä

ja miestänikin liittymään seuraan”,
Mielikäinen nauraa.
“Niin mukavaa tämä on!”

Sitoutuen
vai satunnaisesti
Oma jaksaminen on hyvä tunnis-

taa myös vapaaehtoiseksi ryhtyessä.
“Voi ja täytyy sanoa ei. Omia voimavaroja ei pidä ylittää.”
Riitta Reima toteaa, että seurakunnan puolelta ohjaajalla on tässä
vastuu huolehtia vapaaehtoisista.
“Aikahan ei riitä kaikkeen ja
elämässä on hyvä kysellä, mikä on

Kirkko on totuttanut valmiille
“Kristityn kutsua tulisi vahvistaa, ja antaa
mahdollisuus tehdä
pyyteetöntä työtä.”

“K

annoimme kortemme kekoon
soittamalla
ja laulamalla.
Eihän silloin
tullut mieleenkään, että siitä olisi pyytänyt seurakunnalta rahaa”,
Järvi-Kuopion tuleva kirkkoherra
Reijo Leino muistelee nuoruuttaan.
Hän on sitä mieltä, että valtaosalla suomalaisista on edelleen talkoomieltä.
“Mutta kirkonkin pitäisi mahdollistaa, että jokainen voi laittaa
omat lahjansa käyttöön.”
Reijo Leino kritisoi, että kirkko on omalla toiminnallaan tehnyt
hallaa, ettei auttaville käsille tahdo
välillä löytyä sijaa.
“Tämä on mielestäni kipupisteemme, että seurakuntalaiset ovat
tottuneet tulemaan kirkkoon valmiille. Tällä on tuettu passiivisuut-

ta. Usein tuumitaan, kuka voidaan
palkata tekemään tehtävä tai ketä
palkattua henkilöä voisi kysyä.”
Leino kuvailee, miten muutos
yleensä lähtee pienistä asioista.
“Kun seurakuntalainen tulee
kertomaan ideansa tai toiveensa,
voimme miettiä, miten asiaa korjataan tai viedään eteenpäin.“

Olemme riippuvaisia
jäsenistämme
Leino on nähnyt vaimonsa Kirsin
kanssa rakenteeltaan toisenlaisen
kirkon elämä Latinalaisessa Amerikassa. Siellä pappi on usein ainoa
työntekijä.
“Jos joku asia ei ollut kohdallaan,
selvitettiin heti, mitä sille tehdään.
Joskus tuntuu, että tarvitsisimme
täällä pienen kirkon nöyryyttä, riippuvaisuutta jäsenistämme.”
Uuden näkökulman löytäminen
on mahdollista.

“Kaikki me tarvitsemme kirkkoa.
Työntekijät ja seurakuntalaiset
ovat riippuvuussuhteessa samalla
viivalla”, kirkkoherra Reijo Leino
toteaa.

“Toiminnan kautta ihmiset sitoutuvat. Tuusniemellä eläkkeellä
olevat rakennusmiehet ovat olleet
uusimassa alttarin kokolattiamaton. Siinä saa nähdä oman kädenjäljen.”
Leino tietää, ettei asioiden ratkaiseminen ole helppoa.
“Ajattelumaailman muuttaminen on jokaiselle tärkeää. Nykyään
myös byrokratia tuo esteitä ja vie
aikaa, erityisesti turvallisuuskysymykset.”

Rakennetaan kirkko
Reijo Leino on nähnyt, että maaseudulla juuret vapaaehtoisuuteen
ovat edelleen syvällä.
“Harvaan asutulla seudulla huolehditaan naapureista. Turvaverkko
on erilainen kuin kaupungissa.”
“Ja 180 vuotta sitten kierrettiin
talo talolta keräämässä kirkon kivijalkaan kiviä. Seurakuntalaiset
itse halusivat kylälle kirkon ja myös
rakensivat sen. Nämä muistot elävät
vielä tässäkin ajassa.”

Hanna Karkkonen
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Kuvat Hanna Karkkonen

ajat

Kavereita ja
iloista mieltä
“Ihmisillä on halu tehdä
hyvää.” Riitta Reima ja
Arja Mielikäinen puhaltavat
yhteen hiileen.

nassa voi olla diakonian puolella
apuna keittiössä tai tapahtumissa,
retkiavustajana, ulkoiluttajina tai
vierailla Leväsen palvelutalon kummiosastolla.”

“Sinua on
odotettu”

se, mihin itse haluaa ajan käyttää”,
Reima toteaa.
Sitoutuminen on lähimmäispalvelussa tärkeää, mutta kirkossa
on monia muita tehtäviä, joihin voi
osallistua satunnaisesti ja olla mukana vaikka vain kerran vuodessa.
“Esimerkiksi meidän seurakun-

“Olen saanut uusia ystäviä, tuttavia, vastapainoa työlle ja rutkasti
iloista mieltä. Miten hyvä onkaan
mennä, kun rollaattorit ovat valmiina rivissä paukkupakkasillakin
ja ryhmäläiset kertovat, miten ovat
odottaneet yhteistä tuokiotamme”,
Mielikäinen toteaa hymyillen.
Hän kokee, että takana on seurakunnan tuki. “Voin soittaa diakonille ja kysyä neuvoa. Tieto, että
tässä ei olla yksin, on tärkeää.”
“Ja työntekijälle on rikkaus, että saa rinnalleen seurakuntalaisia”,
Reima toteaa.
“Emme olisi seurakunta, jos ei
olisi yhdessä tekeviä ihmisiä, jotka
auttavat toisiaan.”

Toini Jääskeläinen
ja Sinikka Jussila
Sämpylänpyörittäjät
Toini Jääskeläinen tuli Särkiniemen arkiselle aterialle emännän avuksi
reilu vuosi sitten.
“Keittiössä teemme salaatteja, katetaan pöydät, ja huolehditaan, että
ruokaa riittää kaikille.”
“Täällä on hyvä ilmapiiri ja kavereita. Pidän ruoanlaitosta ja tässä
voin sitä unelmaani toteuttaa.”
Jääskeläisellä vapaaehtoisuus vie viikoittain noin kolme tuntia.
Sinikka Jussila lähti mukaan ruoanlaittoporukkaan tämän vuoden
alusta. “Se tuo elämään sisältöä, iloa ja yhteenkuuluvaisuutta.”
“Olen sämpyläpyörittäjä”, Jussila naurahtaa. Aamulla kahdeksalta
alkaa leipominen seitsemän litran taikinasta.
Aikaa vapaaehtoistehtävissä menee kaksi tuntia viikossa.

Jarkko Niskanen
Tuomasmessun apusuntio

Kuka vapaaehtoinen?
Kirkon vapaaehtoistyössä toimii
yhteensä noin 200 000 ihmistä.

V

apaaehtoisia toimii vaihtelevasti kaikilla kirkon
työaloilla, kuten jumalanpalveluksissa (esim. ehtoollisavustajat, kolehdin kantajat), musiikkitoiminnassa (esim. kirkkokuorot),
nuorisotyössä (esim. rippikoulujen
isoset), lapsityössä (esim. pyhäkoulunopettajat), sielunhoidossa (esim.
palvelevan puhelimen päivystäjät),
diakoniatyössä (esim. lähimmäispalvelu) ja hallinnossa (maallikkojäsenet).
Vapaaehtoisia työntekijöitä toimii erityisesti diakoniatyön piirissä
yli 20 000. Seurakunnat ja kansalaisjärjestöt ovat perustaneet vapaaehtoistyön keskuksia toiminnan
kehittämiseksi. Palveleva puhelin
on yksi kirkon vanhimmista vapaaehtoistyön muodoista.
Kuopion ev.lut. seurakuntayhtymässä vapaaehtoisia oli vuonna
2009:

 yleisessä
seurakuntatyössä
säännöllisiä ryhmiä (esim. Raamattu- ja rukousryhmät, keskusteluryhmät) oli 59, joissa 45 vapaaehtoista
ohjaajaa.
 lähetyksessä ryhmiä oli yhteensä 22, joissa oli 22 vapaaehtoista
ohjaajaa. Yhteensä vapaaehtoisia oli
lähetyksen piirissä 141.
 lapsi- ja nuorisotyössä vapaaehtoisia ohjaajia oli 378, miehiä 128
ja naisia 250.
 diakoniapiirejä oli 59, joissa
vapaaehtoisia ohjaajia oli 43. Ohjaajien lisäksi vapaaehtoisia on mukana
myös muissakin tehtävissä.

Jarkko Niskanen on ollut Tuomasmessujen apusuntiona jo neljä vuotta.
“Olen ovella tervehtimässä ja jakamassa kirjoja,
kantamassa kolehtia ja avustamassa ehtoollisella.”
Niskanen innostui tulemaan vapaaehtoiseksi vaimon ollessa laulamassa Zipporim-kuorossa. Auttaminen on perheen yhteinen asia.
Tuomasmessussa on keskimäärin kymmenen apusuntiota kerrallaan. “Aikaa menee kolmisen tuntia
kuukaudessa.”

Iita Kiimalainen
Lähimmäispalvelija

Lähde:
www.evl.fi kirkkohallituksen tilastot
Lisätiedot:
www.kuopionseurakunnat.fi

Iita Kiimalainen on kuin kotonaan Inkilänmäen
seurakuntatalolla.
Hän käy tukussa emännän kanssa, leipoo, laittaa
ruokaa ja valmistaa kirkkokahveja. Yhteisvastuukeräys on tuttua, samoin lähimmäispalvelu. Viikoittain hän on mukana vapaaehtoistyössä useita
tunteja.
“Vuosi sitten löytyi uusi juttu, päiväkuoro. Vaikeina aikoina yhdessä tekeminen auttaa eteenpäin.”
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Ensimmäinen kerta.

Seurakuntavaalit.fi
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u u t i s i a

Neuvontaa ja hoitoa mielen- ja
seksuaaliterveyden ongelmiin

Eila Huttunen – Kuopio
Sh(AMK), mielenterveyden
erityisopinnot
ET-psykoterapeuttiopisk.
P. 045 2018 869 (ti, pe klo 19-20)

Kenraali ja jääkiekkopomo

I L M O IT U S
Siilinjärven seurakunnassa 14.-15.11.2010 toimitettavien
seurakuntavaalien ehdokaslistojen yhdistelmä on julkipantuna
20.10.-15.11.2010 välisenä aikana seurakunnan ilmoitustaululla kirkkoherranvirastossa, osoite Haarahongantie 4, 71800
Siilinjärvi.
Ehdokaslistojen yhdistelmä on seurakunnan jäsenten saatavana kirkkoherranvirastosta sen aukioloaikoina maanantaisin,
tiistaisin, keskiviikkoisin, torstaisin ja perjantaisin kello 9-11 ja
klo 12-14.00.
ERIKOISHAMMASTEKNIKKO

Aki Pärnänen

Pohjolankatu 26 A 28, Kuopio
p. 017-262 8000
HammasProteesit
– Uusien valmistus
– Tiivistyspohjaus, Korjaus

Siilinjärvi 1.10.2010.
Siilinjärven seurakunnan vaalilautakunnan puolesta:
Puheenjohtaja Markku Kettunen

Arvo Siikamäen veistos Angelus
Domini varastettiin viime viikolla
Puijon kirkon pihasta. Tummasävyinen enkeliveistos on suomalaista spektroliittia. Veiston on hankittu kirkkopihaan vuonna 2005.

Sydämellä lapsi

La 30.10.2010 klo 10-13 Kaupungintalon juhlasalissa
• TapahTuman avaus ja TiLaisuuden suojeLija
tuomiorovasti Ilpo Rannankari

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

Ilmoita
Kirkko ja koti
-lehdessä!
Kysy lisää
Vappu Kuusiniemi
p. (014) 619 824,
040 486 6726

• aLavan srK LapsiKuoro esiinTyy • LauLuLeiKKejä
• Kuopion sirKus klo 11.15 • TaiKuri miKa magia klo 12.00
• saTuvaari • KasvomaaLausTa
• TaiKaTaiKinan LeivonTaa • asKarTeLua • onginTaa 1 e
• punaisen risTin ensiapuryhmä mukana
TarjoiLua • Kahvi ja pulla 2 e
• Lapsille pulla, pipari ja
mehu ilmaiseksi

Hoidan perinteisellä
JÄSENKORJAUKSELLA
mm. niska-, selkä-,
olkapää- ja lihasvaivoja, esim. iskias
tenniskyynärpää,
penikkatauti.

Puijon kirkkoherran Jaana
Marjasen mukaan anastus ei näytä ilkivallalta, vaan suunnitellulta
teolta. Kirkkopihaan ei ole jäänyt
jälkiä teon suorittajasta. Poliisi
tutkii asiaa.

Seija Riekkinen Helsinkiin
Harjulassa sekä Kysissä työskentelevä sairaalapastori Seija Riekkinen on valittu Helsingin seurakuntayhtymän työnohjaajan virkaan. Riekkinen aloittaa uudessa

tehtävässään ensi vuoden alusta.
Kuopion seurakuntayhtymän sairaalateologina Riekkinen on ollut
15 vuotta.

juonTajana Birgit Palm
KaiKiLLe avoin!
vapaa pääsy!
TerveTuLoa!

Järjestää:
Työväen Sivistysliiton Kuopion opintojärjestö ry.

ilmoitusmarkkinointi

KANSANPARANNUSTA

Raamattutunti Näkymättömästä rinnallakulkijasta alkaa klo
15. Sen pitää Kuopion piispa Wille
Riekkinen. Mies maailmalta, taiteilija Mikko Kuustonen konsertoi klo 16.30.
Kuopiolaista musisointia edustaa Jarkko Maukonen& Co House
Band.
Päivän päättää klo 18 alkava
messu, jossa saarnaa piispa Matti
Sihvonen.
Miestä väkevämpi tapahtuman
järjestävät eri kirkolliset järjestöt
sekä Kuopion ev.lut. seurakunnat.
Päivä alkaa klo 10 ja päättyy messuun klo 18. Tapahtuma on nyt
järjestyksessään neljäs.
Pääsymaksu 20 euroa (sisältää ruokailun)/ 10 euroa. Lippuja
Kuopio -hallin ovelta.

Varas vei enkelin

Lastentapahtuma

• Matot
•vuodevaatteet • ym.

Kenraali Gustav Hägglud sekä
jääkiekkovalmentaja Hannu Kapanen puhuvat Miestä väkevämpi
–päivässä Kuopio –hallissa lauantaina 23.10.
Valtakunnallista kristillistä
suurtapahtumaa vietetään Kuopio
– hallissa otsikolla Näkymätön
mies.
Näkymisen iloista ja kivuista
puhuvat klo 13 kenraali Gustav
Hägglund, kansanedustaja Seppo
Kääriäinen sekä jääkiekkovalmentaja Hannu Kapanen.
Näyttelijä - ohjaaja Arto Myllärinen esittää kolmiosaisen monologin Miehen korjaussarja. Kirjoittamassaan ja ohjaamassaan
monologissa Myllärinen puhuu
suoraan miehen yksinäisyydestä,
peloista ja epätoivosta.

Seuraava Kirkko ja koti -lehti
ilmestyy 3.11.

Markku Kettunen eläkkeelle
Siilinjärven seurakunnan kirkkoherra Markku Kettunen jää eläkkeelle 1.12. 2011. Tuomiokapituli
myönsi Kettuselle eron istunnossaan viime viikolla.
Kapituli määräsi Kuopion seurakuntayhtymän yhteisen kirkkoneuvoston puheenjohtajaksi

vuosiksi 2011 – 2012 kirkkoherra
Hannu Koskelaisen.
Reino Ylösen rahastosta
myönnettiin apurahoina hiippakuntadekaani Sakari Häkkiselle
2000 euroa sekä TT Kari Kuulalle 2000 euroa

JORMA VIRTANEN
044 517 8848

1099 €
ForU Mini 4L
Kymco SENIORISKOOTTERIT on suunniteltu helpottamaan liikkumista niin sisäkuin ulkokäytössäkin. Sähköllä toimivina on
käyttö todella helppoa. Kaikissa malleissa
on sivulle kääntyvä ja irroitettava istuin sekä kuljetusta helpottava alas käännettävä
ohjauspylväs. Nelipyöräisinä ja varustettuna kaatumisen estävillä wheel bar) pyörillä
on käyttö turvallista.
Midi XL ja MAXI L mallit on varustettu
kunnon ajovaloilla sekä iskunvaimentimilla.

Itkonniemenkatu 11, Kuopio
(017) 2652 800 Ma-Pe 8.30-17.00
www.vmlsponsor.fi
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s e u r a k u n n i s s a
HAUTAKIVET SUORAAN
TEHTAANLIIKKEESTÄ.
Meiltä myös graniitti-, marmori- ja kvartsitasot keittiöihin,
kylpyhuoneisiin ja kodinhoitotiloihin.

Pohjolankatu 1, Kuopio, puh. 0440 343 543
www.muotokivi.fi, muotokivi@muotokivi.fi

Perunkirjoitukset
Luotettavasti – asiakasystävällisin hinnoin
Tilisara, Tapionkatu 5-9, Kuopio
046-892 1422

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

ASIANAJOTOIMISTO
KOLARI&CO.OY

Seppo Kolari, Eero Heikinheimo, 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.

KIRKOSTA VOIMAA
IHMISTEN ARKEEN
Valitse kokenut
yhteistyön rakentaja
seurakuntaneuvostoon ja
kirkkovaltuustoon

Upi Heinonen ekonomi, yrittäjä

Kuopion

Tila-Auto Oy
• 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

T u o m i o k i r k ko
TUOMIOKIRKKO
Tuomiokirkko avoinna tutustumista ja hiljentymistä varten klo
10-15, lisäksi perjantaina 18-23.
p. 040 4848 256
Vastuuviikon viikkomessu ke
20.10. klo 19. Liisa Penttinen. Iltateet
kirkossa.
Perjantaimessu pe 22.10. klo 19.
Messu su 24.10. klo 10. Saarna Sari
Kärhä, liturgia Ilpo Rannankari, kanttorina Pertti Rusanen, urkurina Eero
Väätäinen.
Kuopion
tuomiokirkkokuoron
120-vuotisjuhlakonsertti su 24.10. klo
15. Johtajana Pertti Rusanen, urkurina Eero Väätäinen. Puhe Ilpo Rannankari. Vapaa pääsy.
Taizémessu (Viikkomessu) ke 27.10.
klo 19. Sari Kärhä, Pirjo Rissanen ja
Anu Pulkkinen.
Perjantaimessu pe 29.10. klo 19.
Messu su 31.10. klo 10. saarna Tarja
Säynevirta, liturgia Liisa Penttinen,
kanttorina Pertti Rusanen, urkurina
Eero Väätäinen.
Viikkomessu ke 3.11. klo 19. Liisa
Penttinen.

KESKUSSEURAKUNTATALO
Suokatu 22
Seurakuntamestarit p. 040 4848 259
Torstaiseurat to 21.10. klo 18 Samulissa.
Alavan ja Tuomiokirkkoseurakunnan omaishoitajaryhmä ma 25.10.
klo 13. ”Voimaa ja iloa omaishoitajatyöhön”, vieraana diakoni Varpu
Ylhäinen, kerhohuone Samulissa.
Eläkeläisten virkistyspäivä ke
27.10. klo 11. Raamattutunti ”Uskon
perustus” , kirkkoherra Ilpo Rannankari. Iltapäivällä terveisiä lähetysmailta, Tarja Säynevirta.
Kirkkokahvit ja vaalipaneeli su
31.10. klo 11.30.
Lähimmäispalveluryhmä ma 1.11.
klo 16. kerhohuone Samuli. Diakoni
Varpu Ylhäinen.
Raamattupiiri ti 2.11. klo 17.30. Olli
Viitaniemi, kerhohuone Aaron.

INKILÄNMÄEN
SEURAKUNTATALO
Inkiläntie 7
Emäntä p. 040 4848 269
Eläkeläisten virkistyspäivä ke
20.10. klo 11. ”Jeesuksen lähettiläät”.
Lounas (6 euroa). Iltapäivällä matka
Sambesi-joella, Kalle Syrjä.
Naistenpäivä la 23.10. klo 10. ”Jeesusta palvellen” Eija Suominen, Pirkko Kuuluvainen ja Sari Kärhä.
Inkilänmäen palvelupiiri ke 27.10.
klo 13. Pyhäinpäivä, Olli Viitaniemi.
Messu su 31.10. klo 12. Saarna Tarja
Säynevirta, liturgia Liisa Penttinen,
kanttorina Pertti Rusanen.
Raamattupiiri ti 2.11. klo 17.30. Liisa
Penttinen.
Eläkeläisten virkistyspäivä ke
3.11. klo 11. Hartaus klo 11 ”Liturgiset eleet” Olli Viitaniemi, lounas (6
euroa).
Perhejumalanpalvelus su 7.11. klo
12. Saarnaa Satu Karjalainen, liturgia Sari Kärhä, kanttorina Anu Pulkkinen.

MUMMON MÖKKI
Puijonkatu 10
Avoinna ma-to klo 11-15.
p. 040 4848 272
Papin päivä ti 26.10. klo 13. Liisa
Penttinen.
Puuropäivä ma 1.11. klo 11.
NUORET
Isoskoulutus to 28.10. klo 17 Keskusseurakuntatalossa, Suokatu 22 E.
Nuortenilta to 28.10. klo 18 Keskusseurakuntatalossa, Suokatu 22 E.
LÄHETYS
Kotien lähetyspiiri ke 20.10. klo 13.
Kotien lähetyspiiri ke 3.11. klo 13.
PERHETYÖ
Naisten lenkkipiiri ma 25.10. klo 18

Poukamassa. Lenkkeily, sauna, iltapala
ja iltahartaus. Vetäjänä Pirjo Rissanen,
p. 040 4848 252.
Perhekerho ti 26.10. klo 9.30. -11 ja ti
2.11. klo 9.30-11 Keskusseurakuntatalossa, Suokatu 22 E.
Perhekerho ke 27.10. klo 9.30. -11 ja ke
3.11. klo 9.30-11 Inkilänmäen seurakuntatalossa, Inkiläntie 7.
PYHÄKOULU
Pyhäkoulu su 24.10. klo 17. ja 31.10. klo
17 Hermanninaukio 3 Sibelius-Akatemian tiloissa.
KASTETUT
Moona Iita Sofia Kekkonen, Pihla Ada
Katariina Peltoniemi, Amalie Victoria
Rosita Lindström, Luka Henrik Juhani
Asikainen, Vilho Pietari Koljonen, Venla
Maria Mannila.
KUULUTETUT
Hannu Veikko Kokkonen ja Marja Leena
Lilienkampf.
KUOLLEET
Erkko Olavi Heikkinen 85 v, Jouko Johannes Selkivaara 86 v, Kaija Inkeri Rinttilä 77 v, Helvi Kaarina Strandberg 88 v,
Raili Maija-Liisa Airaksinen 71 v, Hilja
Elina Haukilahti 90 v.

MUUTA
Arkipäivän retriitti- ohjattua rukousta
23. - 30.11. Ohjaajina sisar Theresa Jezl,
rovasti Raili Heikinheimo ja diakoniatyöntekijä Sisko Laitinen. Kotiretriitin
liittyy päivittäinen puolen tunnin rukousmietiskely Raamatun tekstin pohjalta ja tapaaminen ohjaajan kanssa
sekä yhteiset kokoontumiset aloitus- ja
lopetuspäivän iltana. Ota yhteys Sisko
Laitinen, p. 040 4848 326, sisko.laitinen@evl.fi Ilm. 8.11. mennessä. Viikon
hinta 40 €, eläkeläiset, opiskelijat ja
työttömät 20 €.
PERHETYÖ
Perhekerhot Alavan kirkon kerhotilat
ma 25.10. klo 9.30, Neulamäen kerhotila
ti 26.10., Särkiniemen kerhotila ja Lehtoniemen kerhotila ke 27.10. Kaikissa kerhopisteissä aiheena Anteeksi antaminen. Viikolla 44 aiheena Pyhäinpäivä.
KASTETUT
Jimi Oliver Piironen, Hugo Matti Julius
Varonen, Emmi Edith Pääkkönen.
KUULUTETUT
Petr Burmitskiy ja Maria Helena Ala
nikula.
KUOLLEET
Aarne Johannes Hiltunen 94 v.

Alava
ALAVAN KIRKKO
Keihäskatu 5
p. 040 4848 298
Messu su 24.10. klo 10. Saarnaa Sanna
Husso, liturgina Hannu Koskelainen,
kanttorina Ossi Jauhiainen, kirkkokuoro. Maksa- ja munuaissiirtoyhdistyksen
kirkkopyhä, kirkkokahvit.
”Pyri sopuun – rakenna rauhaa” Ekumeenisen vastuuviikon konsertti su 24.10.
klo 18. Petri Bäckström, tenori, Alavan
kirkkokuoro, Riikka Tuura, urut, Ossi Jauhiainen, musiikinjohto. Ohjelmassa mm.
Jaakko Tuurin kantaatti Ylös Herran Siionin. Ohjelma 5 €, vapaa pääsy.
Messu su 31.10. klo 10. Saarnaa Hannu
Koskelainen, liturgina Juha Välimäki,
kanttorina Leila Savolainen, Zipporimkuoro. Kirkkokahvit ja seurakuntavaalien vaalipaneeli, mukana edustajat kaikista valitsijayhdistyksistä.
Tuomasmessu su 31.10. klo 18. Isä-
poika -messu. Saarnaa piispa Matti Sihvonen, Tuomasmuusikot.

ALAVAN SEURAKUNTAKESKUS
Keihäskatu 5 B
Jaksaako taivaassa olla ikuisesti -luentosarja su 24.10. klo 18. seurakuntasalissa. Pastori Olli Viitaniemi luennoi aiheesta Voivatko ei-kristityt pelastua?
Muistatko? -piiri ti 26.10. klo 13. Piiri
kokoontuu joka kuukauden viimeinen
tiistai kirkon alasalissa. Keskustelua historiasta ja yhteiskunnallisista asioista.
Kirjallisuuspiiri pe 29.10. klo 14. kerhohuone 1:ssä. Kirja: Inna Latiseva, Ryssänä Suomessa – vieras väärästä maasta.
Eläkeläisten päiväpiiri ti 2.11. klo 12.
Liiku turvallisesti, aiheesta alustaa Sari
Meriläinen Respecta Oy:stä.

SÄRKINIEMEN
SEURAKUNTATALO
Särkiniementie 20
p. 040 4848 307
Messu su 24.10. klo 13. Saarnaa Sanna
Husso, liturgina Hannu Koskelainen,
kanttorina Ossi Jauhiainen.
Särkitupa to 28.10. klo 12. (Huom. aika).
Kotipalvelun ohjaaja Raija Ylikulju antaa
tietoa ja vastaa kysymyksiin kaupungin
kotipalveluista.
DIAKONIA
Diakoniatoimistot Alavan kirkko Ajanvarausvastaanotto keskiviikkoisin klo
9–11, p. 040 4848 294 diakoniatyöntekijä Liisa Tiilikainen. Neulamäen kirkkoseurakuntakeskus Ajanvarausvastaanotto torstaisin klo 9–11, p. 040 4848 296
diakoniatyöntekijä Ulla Turunen. Arkinen ateria kirkolla torstaisin klo 11–12.
Särkiniemen kirkko-seurakuntakoti
Ajanvarausvastaanotto tiistaisin klo 9 –
11, p. 040 4848 295. Diakoniatyöntekijä
Sisko Laitinen, p. 040 4848 326. Arkinen
ateria kirkolla tiistaisin klo 11.30 - 12.30.

Kallavesi
KALLAVEDEN KIRKKO
Rauhalahdentie 21
Messu ja 70-75-80 vuotiaiden syntymäpäiväjuhla su 24.10. klo 10. Saarna
Matti Pentikäinen, liturgia Raili Rantanen ja kanttorina Seppo Kirkinen.
Seurakuntailta ma 25.10. klo 18.30
koulutussalissa. Uskon perustus – Matt.
16: 1–4 Joonan merkki.
Messu su 31.10. klo 10. Lähtösaarna
Lauri Kastarinen, liturgia Anni Tanninen
ja kanttorina Anna-Mari Linna. Kahvitarjoilu ja vaalipaneeli.
Perheen pyhäpäivä su 31.10. klo 16.
Mukana Veli Mäntynen, Anna-Mari Linna, Katri Heikkinen sekä Kallaveden kirkon, Valoharjun ja Rytkyn päiväkerholaiset ohjaajineen.
Seurakuntailta ma 1.11. klo 18.30 koulutussalissa. Antakaa toisillenne anteeksi – Moos. 50:15-21 Joosef ja veljet.

PETOSEN SEURAKUNTATALO
Pyörönkaari 21
Kiitosmessu su 24.10. klo 17. Esko Konttinen ja Seppo Kirkinen.
Raamattuilta ke 27.10. klo 18.30–20.30
armolahjat palveluksessa.
Hengelliset ikivihreät su 31.10. klo 18.
Hartaus Anni Tanninen. Musiikissa Mari
Vuola-Tanila ja bändi.
Aikuisten takkailta 2.11. klo 18.
Yhteyshenkilönä Alvar ja Terttu Savallampi.
NUORET
Nuortenilta viikolla 42 syysloma.
Nuortenilta to 28.10. klo 18-21 Kallaveden kirkolla. “Anteeksi...”
LÄHETYS
Lähetysaskartelut maanantaisin klo
18 Petosen seurakuntatalossa.
Naisten lähetyslöylyt ke 27.10. klo 18
Rytkyllä. Lähtö kirkolta klo 17.30 ja Petoselta klo 17.35. Osallistumismaksu 5 €.
Saunomisen lisäksi kevyt iltapala ja asiaa
lähetyksestä. Mukana Juha Määttä.
DIAKONIA
Omaishoitajien vertaisryhmä ti 26.10.
klo 13–15 Petosen seurakuntatalon takkahuoneessa (sisäänkäynti Blomminkadun puolelta). Puijon omaishoitajien
kanssa. Aiheena ”omainen vai hoitajaomaishoitajan rooli ”alustaa sairaalateologi Annamaija Louheranta.
Varttuneen väen virkistyspäivä ke
27.10. klo 10-13 Kallaveden kirkolla. Vanhuus raamatun valossa hiippakuntadekaani Sakari Häkkinen. Ruokailu 5 €/hlö.
Leväsen kammari ma 1.11.klo 12.30-14
Leväsen palvelukeskuksessa. Kammarissa voi tutustua uusiin ihmisiin ja juoda kupin kuumaa. Käden taidot, Arja

t

a p a h t u u
Mielikäinen.
”Valoa pimeyteen” -syysleiri Penkereellä 19.–21.11. Sinä, joka olet työikäinen
ja koet itsesi yksinäiseksi. Ohjelmassa
hiljentymistä, ulkoilua, yhdessäoloa,
saunomista. Omavastuu 10 €/hlö. Ilmoittautumiset 5.11. mennessä Kallaveden
seurakunnan diakoniatoimistoihin ma ja
ke klo 9-10 Petoselle, p. 040 4848 333 tai
ma ja to klo 9-10 kirkolle, p. 040 4848
332.
MUUTA
Lasten eroryhmä 7-12 v. pe 29.10. klo
17-19 ja la 30.10. klo 10-16 Petosen
seurakuntatalossa. Ryhmä on tarkoitettu lapsille, joiden vanhemmat ovat
eronneet ja erosta on aikaa vähintään
puoli vuotta. Tiedustelut ja ilmoittautumiset Mervi Hakkaraiselle 22.10. mennessä, p. 0400 441 708. Hinta 10 €/sis.
ateriat. Ryhmä toteutetaan yhteistyössä
Kallaveden seurakunnan ja Yhden vanhemman Perheiden Liiton kanssa.
PERHETYÖ
Perhekerhot tiistaisin klo 9.30-11 Petosen srk-talossa ja Valoharjulla sekä keskiviikkoisin klo 9.30-11 Kallaveden kirkolla, Jynkänvuoren kerhohuoneessa ja
Kurkipirtissä.
4-vuotis synttärit su 24.10. klo 15 Kallaveden kirkossa. Lauri Kastarinen, Seppo Kirkinen, Tuula Hoffrén, lastenohjaajat Marja-Leena Kaukonen ja Marjaana
Liacopoulou.
Taidetiistai koko perheelle ti 26.10. klo
9.30.-11.30 ja 13-15 Kallaveden kirkolla.
Taidetiistai koko perheelle ti 2.11. klo
9.30.-11.30 ja 13-15 Kallaveden kirkolla.
PIIRIT
Niemisjärven olotila-päivät ti 26.10.
klo 11.30-13 Niemisjärven kylätalossa.
Kaislastenlahden päiväpiiri ti 26.10.
klo 13 Veikko Lyytikäisellä, Kaislastentie
36. Esko Konttinen.
Rytkyn seurakuntapiiri ma 1.11. klo 18
Raija ja Esko Väisäsellä, Matomäki 39.
Esko Konttinen.
KASTETUT
Maiju Emilia Hälinen, Jimi Anton Ensio
Miettinen, Konsta Mikael Koivunen,
Joona Matti Elias Malinen, Minea Iisa
Eerika Härmä, Onni Arvo Juhani Kilpeläinen, Alvar Eino Ville Kasanen, Niklas
Miro Emil Lintu, Leevi Elmeri Laukkanen, Sanni Anneli Kettunen, Essi Mimosa Fatsana Peura, Maiju Kirsti Maria
Savolainen.
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MÄNNISTÖN VANHA KIRKKO
Lönnrotinkatu 24
040 4848 391
Perhekerhoa ei ole 20.10. syysloman
vuoksi, ke 27.10. klo 9.30-11 leivotaan.
Virsi elää ke 20.10. klo 18. Rovasti Jussi
Huttunen, Reijo Virolainen, Riitta Matilainen. Laulamme yhdessä mm. Lutherin virsiä.
Matkakumppanuuden iltapäivä su
24.10. klo 14-16. Salla Tyrväinen. Ilmoittautumiset mieluimmin tekstiviestillä,
p. 040 4848 320 viimeistään la 23.10.
Ota iltapäivään mukaan valokuva itsestäsi lapsena.
Matkakumppanuuden iltapäivän
messu su 24.10. klo 16. Salla Tyrväinen,
Riitta Matilainen.
DIAKONIA
Diakoniatyöntekijöiden ajanvarauspäivystys ti klo 9-10 Vanhalla kirkolla, p. 040
4848 385 ja Pyhän Johanneksen kirkolla,
p. 040 4848 384. Ulla Halonen, p. 040
4848 405. Mari Mertanen, p. 040 4848
406. Kirsi Niskanen, p. 040 4848 407.
Vanhan kirkon ystäväkerho 25.10. klo
13-14.30 Vanhalla kirkolla. Kahvit,
hartaus. Mari Mertanen, Riitta Matilainen.
Ukintuvan Sanan torstai 28.10. klo 12
Pyhän Johanneksen kirkolla. Lauri Paatero.
Kuopion Omaishoitajien valtakunnallinen kirkkopyhä su 21.11. klo 10
Kallaveden kirkossa. Kirkkokahvit ja pieni ohjelmallinen tuokio. Linja-autokuljetus Mäntytorin pysäkiltä klo 9. Ilmoittautumiset Eija Räsäselle 12.11. mennessä, p. 040 4848 327.
MUUTA
Hartaudet ma 1.11. klo 13 ja 13.30 Sunnen kodissa, Päivärinteentie 29. Lauri
Paatero.
KASTETUT
Emmi Aino Maria Mikkonen, Ronja Regina Åkerman, Leo Onni Olavi Huttunen, Jimi Emil Olavi Niskanen.
KUULUTETUT
Mikael Juhani Turunen ja Minna Pauliina Matilainen.
w
KUOLLEET
Ruusa Ensi Orvokki Hyvärinen 90 v,
Aino Stenberg 94 v.

KUULUTETUT
Mikko Tapani Miettinen ja Satu Johanna Rissanen.
KUOLLEET
Markku Tapani Laurinen 53 v, Aili Siviä
Hassinen 90 v, Jarkko Tapani Roine 67 v.
Männistön seurakunta

Puijo

Joonas Vähäsöyrinki

PUIJON KIRKKO
Taivaanpankontie 3

Männistö
PYHÄN JOHANNEKSEN KIRKKO
Kellolahdentie 8
040 4848 386
Perhekerhoa ei ole 20.10. syysloman
vuoksi, ke 27.10. klo 9.30-11 leivotaan.
Yhteislauluhetki to 21.10. klo 12. Riitta
Matilainen.
Messu su 24.10. klo 10. Saarna ja liturgia
Outi Pohjanen, kanttorina Riitta Matilainen. Outi Pohjasen lähtöjuhla.
Papin piiri ma 25.10. klo 18-19.30 srksalissa. Raamatun tutkiskelua papin
kanssa. Käsitellään seuraavan sunnuntain tekstejä.
Vastuuviikon messu ja vaalipaneeli
su 31.10. klo 10. Saarna Reijo Virolainen,
liturgia Risto Huotari, kanttorina Heikki
Mononen. Kirkkokahvit ja seurakuntavaalipaneeli ”Seurakunta – edelläkävijä
vai perässähiihtäjä?” Mukana edustajat
kaikista valitsijayhdistyksistä. Puheenjohtajana Riitta Raatikainen.
Jukka Kankaisen Vesper su 31.10. klo
16. Liturgina tuomiorovasti Ilpo Rannankari, urut ja Männistön kirkkokuoron johto Heikki Mononen, urkusoolo
Pekka Vapaavuori. Osin latinankielinen
vesper liittyy Klassillisen Lyseon
70-vuotisjuhliin.

p. 040 4848 419
Messu su 24.10. klo 10. Piio Lappalainen
saarnaa, Jaana Marjanen, Markku Puhakka. Kanttorina Outi Keskisipilä. Kamarikuoro.
Perheen pyhäpäivän sporttikirkko
su 24.10. klo 16. Jaana Marjanen, Marjukka Toropainen, kanttorina Jarkko
Maukonen. Saarnan yhteydessä Katja
Hedberg ja Jukka Gröndahl tuovat terveisiä Kongosta Nyamukaun koulusta,
joka rakennettiin kuopiolaisten tuella.
Tarjoilun jälkeen iloista liikuntaa pallosalissa. Tossut mukaan.
Messu su 31.10. klo 10. Kari Kuula saarnaa, Heikki Hyvärinen, Pekka Nieminen,
Jaana Marjanen. Kanttorina Outi Keskisipilä. Lapsille pyhäkoulu. Kirkkokahvit
ja seurakuntavaalipaneeli ”Seurakunta
- edelläkävijä vai perässähiihtäjä?” Mukana edustajat kaikista valitsijayhdistyksistä. Juontajana toimittaja Matti
Pietiläinen.
Lasten urkukonsertti ke 17.11. klo 9 ja
10. Outi-Orava ja Anu Amppari ystävineen lähtevät musiikilliselle matkalle
Euroopan eri maihin - tule mukaan. Luvassa nelikätistä ja nelijalkaista urkujensoittoa, laulua ja leikkiä. Konsertin kesto n. 30 minuuttia. Vapaa pääsy.

PUIJON SEURAKUNTAKESKUS
Taivaanpankontie 3
Midinetti-lähetyspiiri ke 20.10. klo 12.
Lähettien kirjeitä.
Syksyn hehkua – avoin tilaisuus vasta eläkkeelle jääneille ke 20.10. klo 13.
Ohjelmassa vapaata keskustelua. Esa

Ä

Jumala armahtaa, Minä en

kkiseltään Jumalalla vaikuttaa olevan epärealistinen kuva ihmisen käyttäytymisestä. Jumala näet
kuvittelee, että kun paljon ihmiselle
antaa, niin iloiseksihan ihminen väkisinkin muuttuu, vieraanvaraiseksi
ja armahtavaksi.
Näinhän ei ihminen toimi. Päinvastoin! Mitä paremmin hän menestyy, sitä kyynisemmäksi muuttuu. Anna tälle rahaa, niin kohta
lisää pyytää. Anna paljon anteeksi,
niin tylymmin vain kohtelee häntä
vastaan rikkoneita.
Jeesuksen vertaus armottomasta palvelijasta on kuin tositarina parinkymmenen vuoden takaa.
Tuolloin maamme taloudessa tapahtui jotain sellaista, mitä kukaan
ei uskaltanut aavistaa.
Rahan arvo romahti, mikä merkitsi sitä että ulkomaalaisten valuuttalainojen hinnaksi tuli moninkertainen määrä siitä mitä velkakirjassa luki. Samaan aikaan velan
vakuuden arvo mitätöityi. Tapahtui
taikatemppu, jota kukaan ei halunnut nähdä: rahaa kerrassaan hävisi.
No, rekka-autollisella rahaa

valtio pelasti pankit konkurssilta.
Mutta kukaan ei pelastanut yksityistä ihmistä, jolle jäi repullinen
lainaa eikä sen vakuutena yhtään
mitään. Tästä tuhosta eivät kaikki
ole vieläkään jaloilleen selvinneet.
Valtio (kuningas) pelasti Jeesuksen vertauksessa virkamiehen,
joka toimillaan oli tuottanut valtion
kassaan 164 384 henkilötyövuoden
palkan suuruisen vajauksen (kerro luku omalla vuosipalkallasi, jos
haluat ajantasaisen euromäärän).
”Ihmeellistä!” huudahti armoitettu.
Vaan ilakointiapa riitti tasan
siihen saakka, kunnes mies tapasi
työtoverinsa, joka oli hänelle velkaa sadan päiväpalkan verran. Mies
kurmotti velallistaan perusteellisesti, kävi käsiksi ja kuristi, lopulta
vankilaan toimitti.
–”Tohelo!” kuningas läksytti
silloin alamaistaan. ”Minä annoin
sinulle koko velan anteeksi. Eikö sinunkin olisi pitänyt armahtaa työtoveriasi?” Niin tuli työtovereista
sellitovereita.
”Anna meille meidän syntimme
anteeksi, niin kuin mekin anteeksi
annamme niille, jotka ovat meitä

vastaan rikkoneet” Ei siis tipu armoa
Jumalalta, jos kerta sen edellytyksenä on meidän armollisuutemme?
Emmehän me hevillä armottomuudestamme luovu, niin suloista on
tylyyden kierrättäminen.
Jotain pitää perusteellisesti
muuttua. Perusteellisuutta kuvataan kirkon kielessä sanalla uudestisyntyminen. Eikä sillä tarkoiteta
uudelleen kohtuun ryömimistä ja
sieltä ulos sukeltamista: sama syntisparka sieltä vain esiin putkahtaisi.
Uudestisyntymisellä tarkoitetaan mielen täyttä muuttumista.
Silloin Jumalan mittaamattoman
armollisuuden todesta ottavan
kutsumustehtäväksi tulee armollisuuden osoittaminen toisille.
Ei ole ihmisen armollisuus Jumalan armon ehto. Jumalan armo
on syy ilolle ja ihmettelylle. Kristitty on se, joka tämän kokemuksen
muuttamana antaa armollisuuden
kierrätykseen.

Tapio Lepola
Kirjoittaja on Siilinjärven
seurakunnan pappi.

23.sunnuntai helluntaista. Matt. 18: 23 – 35.
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TILAA RUUAT
HELPOSTI KOTIISI!
Puh. 050 466 9989
www.kotiinkuljetus.palvelee.

TERVETULOA
JALKOJENHOITOON
Lokakuun loppuun
-10% alennus

JALKOJENHOITOA
PICOLLA
0440 491775

Savonkatu 18 b 23 / 3. krs
70110 Kuopio

Asianajotoimisto

J.Sasianajaja,
KETTUNEN
varatuomari
Kuiluntie 3 B, 71800 Siilinjärvi
Puh. 5800 140, fax 5800 144
0400-573 469
jouni@jskettunen.fi
www.jskettunen.fi

• riita- ja rikosasiat
• testamentit
• perunkirjoitukset ja
perinnönjaot
• avioerot, ositukset
• perintä ym.

HAUTAKIVET

Lisänimien
kaiverrus/kultaussekä entisöintityöt.
Kivilyhtyjä

Sari Kämäräinen
Jääskelänkatu 1
70780 Kuopio
puh. 050 575 0004
017-2622695
www.kivipajasarik.fi

SAVON HAUTAUSPALVELU OY
Täyden palvelun hautaustoimisto
Kasarmikatu 1, 70100 Kuopio
puh. 044 3352 255 info@hautauststo.fi
www.hautauststo.fi

PERHEOIKEUDEN LAKIASIAT
esim. perusmuotoinen avioehto, testamentti,
perunkirjoitus 200-300 € + kulut + alv 22 %

Asianajotoimisto Kalevi PitkänenOy
Puistokatu 6, 70110 Kuopio, puh. 017-282 2211
faksi 017-282 3101, www.kalevipitkanen.com,
aatsto@kalevipitkanen.com

ERIKOISHAMMASTEKNIKKO
ANSSI SOININEN
Ma, ti, to, pe
Ke klo 9-12
Kuopio
Siilinjärvi
Hapelähteenkatu 41 Kasurilantie 13
Palvelukeskus Akuliina

Puh. (017) 462 1511

... ja hymysi huomataan

HAUTAKIVET

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

Paras ratkaisu muistomerkkiä
valitessa on tutustua veistämöllä
eri mallisiin, kokoisiin ja
värisiin vaihtoehtoihin

PUIJON KIVI
Kettulahdentie 25, 70400 Kuopio
Puh. (017) 282 9000

Suoritamme kaiverruksia
myös hautausmaalla.

Sihvonen musisoi. Järjestäjänä Puijon srk:n vapaaehtoisten ryhmä.
Raamattu tutuksi -luento ma
25.10. klo 18.30. Kerhohuone 3. ”Lesket, vanhat herrat ja viini”, 1. Tim. 5.
Jaana Marjanen.
Ystävän kammari – avoimet ovet ti
26.10. klo 11. Kahvitarjoilu ja rentoa
yhdessäoloa klo 14 saakka.
Perhekerho ke 27.10. klo 9.30. Liian
usein kiusaan ja kähisen. 3.11. Mun
kanteleeni kauniimmin.
Israel -piiri ke 27.10. klo 14 kerhohuone 3.
Eläkeläisten iltapäiväkerho to
28.10. klo 12.30. Raamatun Sanan
merkitys. Rovasti Kalle Syrjä. Huom.
21.10. ei kerhoa.
Raamattu tutuksi -luento ma 1.11.
klo 18.30. Kerhohuone 3. ”Petollinen
rikkaus”, 1. Tim. 6. Piio Lappalainen.
Pyhästä voimaa – avoin tilaisuus
vasta eläkkeelle jääneille ke 3.11.
klo 13. Aiheesta alustaa professori
Matti Jantunen. Järjestäjänä Puijon
srk:n vapaaehtoisten ryhmä.

PÄIVÄRANNAN KIRKKO
Tuomikuja 4
p. 040 4848 426
Jumalanpalvelus su 24.10. klo 13.
Piio Lappalainen, Outi Keskisipilä.
Ystävänpäivä ke 27.10. klo 13. ruokailu ja klo 12-13.30 ohjelma, Kirjasto
esittäytyy, Mari Vidgren ja Liisa Rossi
Puijonlaakson kirjastosta, Riitta Murtorinne.
Jumalanpalvelus su 31.10. klo 13.
Kari Kuula, Outi Keskisipilä. Kirkkokahvit ja seurakuntavaalipaneeli
”Seurakunta – edelläkävijä vai perässähiihtäjä?” Mukana edustajat kaikista valitsijayhdistyksistä.
Tehdään yhdessä -ryhmä ma 1.11.
klo 18. Laudeliina, kankaanpainanta.
Liisa Nenonen, Riitta Murtorinne.
Perhekerho ke 3.11. klo 9.30. Mun
kanteleeni kauniimmin.
Ystävänpäivä ke 3.11. klo 13. ruokailu ja klo 12-13.30 ohjelma, Ilon lähteillä. Psykiatrian sairaanhoitaja/diakonissa Pirjo Miettinen ja Riitta
Murtorinne.

p. 040 4848 419
Perhekerho la 23.10. klo 9.30. Liian
usein kiusaan ja kähisen. 2.11. Mun
kanteleeni kauniimmin.

KASTETUT
Emma Kristiina Villberg, Lenni OnniOlavi Väisänen, Peppi-Lotta Emilia
Pasanen, Leevi Luukas Viljami Savinainen.
KUULUTETUT
Juha Erkki Kalevi Korhonen ja Merja
Eliisa Laituri.

kirkkovaltuusto
Itkonniemenkatu 13
puh. (017) 2621 130

• Merkkipäivät • Häät
• Muistotilaisuudet
• Perhejuhlat
• Joulujuhlat ja pikkujoulut
TYYLILLÄ JA TAIDOLLA
TÄYDEN PALVELUN
JUHLAPALVELU

seurakuntaneuvosto

KUOLLEET
Tuomo Johannes Salo 76 v, Siiri Eliina
Lappalainen 85 v, Briitta Loviisa Varonen 78 v.

Markku Kiljander

Äänestä!

mielisairaanhoitaja,
perheterapeutti

9
58

Kansan kirkko SDP

Viikkomessu ke 20.10. klo 12. Kimmo
Kivelä, Marjatta Piironen.
Naiset Sanan äärellä ke 20.10. klo 19.
Eläkeliiton Riistaveden yhdistyksen
huttujuhla to 21.10. klo 11. Päiväkuoro,
Marjatta Piironen.
Kohtaamispaikka to 21.10. klo 18.30.
Jouko Kauhanen.
Varhaisnuorten puuhakerho ma
25.10. klo 16-17.30
Siioninvirsiseurat ma 25.10. klo 19.
Mukana Aholansaaren toiminnanjohtaja Jaro Julkunen.
Kokkikerho 1-3-luokkalaisille ti 26.10.
klo 16-18.
Perhekerho ke 27.10. klo 9.30. Tuomo
Kantele.
Isoskoulutus ke 27.10. klo 15. Tuomo
Kantele.
Nuorten ilta ke 27.10. klo 17. Tuomo
Kantele.
Kokkikerho 4-6-luokkalaisille to 28.10.
klo 16-18.
Vaalipaneeli 31.10. klo 18.
Omaishoitajien ja -hoidettavien
r yhmä ti 2.11. klo 12. Leena Vartiainen.
Perhekerho ke 3.11. klo 11. Tuomo Kantele.
Virkistyspäivä ke 3.11. klo 12. Leena
Vartiainen.
MUUTA
Palvelukeskuksen hartaus ke 20.10.
klo 13. Kimmo Kivelä, Marjatta Piironen.
Roinilan hoitokodin hartaus ke 20.10.
klo 14.30. Sonja Fick.
MUUTA
Haluaisitko pyhäkoulunopettajaksi?
Aloitamme Riistaveden seurakuntatalossa pyhäkoulun. Pyhäkoulunopettajiksi etsimme vapaaehtoisia aikuisia.
Mikäli olet kiinnostunut tehtävästä, ota
yhteyttä Tuomo Kanteleeseen, p. 040
4848 444 tai tuomo.kantele@evl.fi
KASTETUT
Aaro Anton Pitkänen, Sanni Heta Sofia
Räsänen.

LÄNSI-PUIJON KERHOHUONE
Rypysuontie 28-30

MUUTA
Narsistien uhrien vertaistukiryhmä to 28.10. klo 18. Ystävän kammarissa, kokoontuu kerran kuukaudessa.
Lähimmäisen koulutusilta ma
15.11. klo 18. Aiheesta ”Kiltteys – taito vai taakka” alustaa psyk. erik.lääk.
Tuula Pesonen. Ilm. Railille 8.11. mennessä, p. 040 4848 438.

Kokenut päättäjä ammattina kuunteleminen

RIISTAVEDEN SEURAKUNTATALO, Keskustie 2

Riistavesi

Vehmer s almi
VEHMERSALMEN KIRKKO
Lempeläntie 15
Messu su 24.10. klo 13. Kimmo Kivelä,
Marjatta Piironen.

VEHMERSALMEN SEURAKUNTAKOTI, Lempeläntie 17
Perheen pyhä su 31.10. klo 16. Kirsi
Leino, Marjatta Piironen.
MUUTA
Lähetyspiiri to 21.10. klo 11 Lähimmäisen kammarissa. Sonja Fick ja Kyllikki
Luhtapuro. Kynttilöiden valmistus.
Liisa Pelkosen syntymäpäiväseurat
la 30.10. klo 12. Haukijoella. Heikki
Kemppainen, Sonja Fick.
MUUTA
Järvi-Kuopion seurakunnan seurakuntavaalit, Vehmersalmen äänestysalue.
Ennakkoäänestys Vehmersalmen seurakunnan toimistolla 1.-5.11. klo 9-18.
Vehmersalmen kirkonkylän koululla ma
1.11. klo 10-12. Vehmersalmen kirjastolla
ke 3.11. klo 16-18. Vaalipäivänä su 14.11.
Vehmersalmen kirkossa klo 11.30-14.00.
KUOLLEET
Ari Seppo Sakari Kekäläinen 58 v.

RIISTAVEDEN KIRKKO
Joensuuntie 2505
Messu su 24.10. klo 10. Kimmo Kivelä, Marjatta Piironen.
”Soi virteni kiitosta Herran” kauneimmat hengelliset laulut su
24.10. klo 19. Kirkkokuoro sekä yhteislauluja. Marjatta Piironen, Joose
Vähäsöyrinki ja Lauri Kastarinen.
Messu su 31.10. klo 10. Kirsi Leino,
Marjatta Piironen.

Siilinjär vi
KIRKKO
Haarahongantie 4
Messu, Ekumeeninen lähetyspyhä su

s s a

t a p a h t u u

24.10. klo 10. Matti Hoffrén, Yrjö Jokiranta ja Marjaana Kaisto. Messun jälkeen lähetyslounas seurakuntatalossa,
hinta 8 e. Lähetysjuhlassa vieraana nimikkolähettimme Tarja Säynevirta ja
Kaija Julkunen.
Perjantaimessu pe 29.10. klo 19. Matti
Hoffrén, Sirpa Ylikotila, Airi Heiskanen
ja Gospelryhmä.
Sanajumalanpalvelus, rippikoulusunnuntai 31.10. klo 10. Seppo Laitanen, Sirpa Ylikotila, Vesa Kajava, Airi
Heiskanen ja nuorten lauluryhmä. Tarjoilu ja tilaisuus vanhemmille sekä nuorille seurakuntatalossa.

SEURAKUNTATALO
Askartelu- ja käsityöpiiri ke 20.10., ke
27.10. ja ke 3.11. klo 9 lähetyskellarissa.
Tutustutaan toimintaan ja juodaan
kahvia.
Omaishoitajakerho ke 20.10. klo 12
päätysalissa. Hoidettaville omaa ohjelmaa.
Seurat (Rauhanyhdistys) su 24.10. klo
15 isossa salissa.
Miesten piiri ma 25.10. klo 13 kokoushuoneessa.
Seurat, Kristilliset eläkeläiset ti 26.10.
klo 13 pienessä salissa.
Katekismuspiiri ti 26.10. klo 14 lähetyskellarissa.
Eläkeikäisten päiväpiiri ma 1.11. klo
13.
Musiikkia maanantaisin, Siilinjärven
musiikkiopiston oppilaskonsertti ma
1.11. klo 18 isossa salissa.

konen 78 v., Aini Martikainen 81 v.,
Valma Irene Hirvonen 95 v., Eljas Jouko
Cristian Pulkkinen 19 pv.

Diakoniakeskus
Suokatu 31
Diakoniakeskuksen työntekijöiden
asiakasvastaanotto ilman ajan varausta ma, ke ja pe klo 10-12.
Vammaistyöntekijän asiakasvastaanotto ilman ajan varausta ma ja ke
klo 10-12.
Kierrätysmyyntipiste avoinna ma, ke
ja pe klo 10-12.
Hartaus ma, ke ja pe klo 9.50.
Nuottakahvio avoinna ma, ke ja pe klo
10-12.
Hengellinen syöpäpiiri ke 20.10. ja ke
3.11. klo 13.
Varttuneiden kehitysvammaisten
päiväpiiri ke 27.10. klo 13.30.

VUORELAN KIRKKO
Raamattuhetki Sananen to 21.10. klo
18.30.
Messu su 24.10. klo 13. Matti Hoffrén ja
Marjaana Kaisto. Siioninvirsiseurat jumalanpalveluksen jälkeen.
Nuorten perjantaikahvila pe 29.10.
klo 18-22. Rukoushetket klo 19 ja 20.
Sanajumalanpalvelus, rippikoulusunnuntai 31.10. klo 13. Seppo Laitanen, Sirpa Ylikotila, Vesa Kajava ja nuorten lauluryhmä. Tarjoilu ja tilaisuus
vanhemmille sekä nuorille.
Vuorelan päiväpiiri ma 1.11. klo 13.
Vuorelan lähetyspiiri ti 2.11. klo 10.
MUUTA
Siivoustalkoot hautausmaalla ke
20.10. klo 9 alkaen hartaudella.
Vesijärvi-Harjamäen lähetyspiiri to
21.10. klo 18.30 Vieno ja Kauko Oksmanilla, Ahvenkuja 2 B 7. Mukana Yrjö Jokiranta.
Ystävän Tupa ma 25.10. klo 9 Leppäkaarteen kerhohuoneessa.
Risulantien kerho ma 25.10. klo 13
Risulantie 12 kerhohuoneessa.
Koivusaaren lähetyspiiri ke 27.10. klo
18 Anneli ja Pauli Pääkkösellä, Kotitie
10, Koivusaari.
Parisuhteen rikastuttamiskurssi
29.–30.10. Ruokoniemen leirikeskuksessa. Kurssi soveltuu eri elämäntilanteessa oleville eri-ikäisille pareille, jotka
tuntevat arjen yhteiselon iloja ja murheita ja joita yhdistää halu löytää uutta
tai syventää yhteistä hyvää. Ohjaajina
Arja ja Raimo Paukkeri. Ilm. kirkkoherranvirastoon, p. 017 2884 600. Tarkemmin parisuhdekursseista ks. http://siiliparit.googlepages.com/
Vertaisryhmä vanhemmille ke 3.11. klo
18-20. Onko lapsellasi todettu / viitteitä
neuropsykiatrisesta erityisvaikeudesta
(adhd, dysfasia, autismi jne.)? Kokoontuminen MLL:n perhekeskus Kotirinteellä. Lastenhoito järjestetty. Iltapala,
ryhmä maksuton. Lisätietoja perhetyö,
p. 044 7284 646.
Uusi eroryhmä alkaa avio- tai avoeron
kokeneille. Ryhmä kokoontuu viisi kertaa alkaen keskiviikkona 17.11. klo 18-20.
Ilmoittautuminen pe 5.11. mennessä
kirkkoherranvirasto, p (017)2884 600.
KASTETUT
Sanni Elina Savolainen, Noel Lauri Valdemar Räsänen, Mette Mionella Montell, Tilta Iida Adina Lehtoranta, AinoLotta Elina Huttunen, Niko Elias Niskanen, Tuukka Eino Olavi Honkonen, Eetu
Aapeli Osvald Roivainen, Ninni Erin Kärsämä, Veeti Valtteri Jauhiainen, Siiri Elviira Valtonen.
KUULUTETUT
Markku Juhani Väänänen ja Miira Johanna Airaksinen.
KUOLLEET
Jari Tapio Lappalainen 31 v., Harto Uk-

Opiske lijat ja
nuoret aikuiset
TUOMIOKIRKKO
Tuomiokirkko avoinna tutustumista ja
hiljentymistä varten klo 10-15, lisäksi
perjantaina 18-23, p. 040 4848 256.

Kansanlähetyksen
opiskelijatoiminta
Sairaalakatu 11
www.kolmekohtaamista.com
keskiviikkoisin klo 18
Lähetyksen monet kasvot 27.10.
Timo Tuikka.
Minä, sinä ja Jumalan Sana 3.11.

Opiskelija ja koululaislähetys
Sairaalakatu 11
www.opko.fi/kuopio
Opiskelijaillat la klo 19.
Kuinka luen Raamattua? 23.10. Jasu
Markkanen.
Raha Ratkaisee. 30.10. Pekka Ryhänen.

Perheasiain
neuvottelukeskus
Suokatu 22
Luottamuksellista ja maksutonta keskusteluapua parisuhteen kysymyksissä.
Käynnit sopimuksen mukaan. Tiedustelut, p. 040 4848 480 ma-pe klo 9-11.

2 0 . 1 0 . – 2 . 11 . 1 0
Raamattuilta su 24.10. klo 18 (kahvi
jälk.). Rov. Pekka Heiskanen SRO:sta.
Musiikkia.
Raamattupiiri ke 27.10. klo 13 ja naisten hyvinvointi-ilta klo 17.30–19. Ohj.
Viretorilta.
Perhekahvila ma klo 13–15.30 ja to
klo 9.30–12.
Puhelinpäivystys kansliassa ti ja to
klo 9–11, p. 017 2614 500.
Lauluryhmä ke klo 15.
Kriisiraskaustyöhön toivotaan mukaan uusia rinnalla kulkijoita. Journey -koulutus 26.–28.11. antaa valmiuksia kohdata abortin läpikäyneitä naisia.
Ilmoittaudu projektivastaava Outi
Papuselle numeroon 050 01 5567 tai
ma–pe klo 17-21 Kuopion NNKY:n Itu
-puhelimeen 044 576 6670. Kurssimaksuun 25 euroa sisältyvät välipalat.
Yhteiskristillinen raamattu- ja
rukousilta tiistaisin klo 18.

Pohjois-Savon
Ev.lut. Kansanlähetys
Sairaalakatu 11
P. (017) 262 2082
www.p-savonkl.sekl.fi
www.tarjolla.net
Miesten aamupiiri ma klo 6 ”matkalla
kohti aitoa miehuutta”, aamurukous
klo 8, äiti-lapsipiiri klo 9.30, päivähartaus klo 13, raamattupiiri klo 17 parilliset ma. Rukoillaan yhdessä klo 18
parittomat ti. Päivähartaus ja kahvihetki ke klo 12 ja nuorten aikuisten
3Kohtaamista klo 18. Raamattu- ja
lähetyspiiri parittomat to klo 17 ja
nuorten Nuotta-ilta to klo 18.30. Opkon ilta la klo 18.
Kohtaamispaikka 21.10. klo 18.30 Riistaveden srk-talossa.
Miestä Väkevämpi-miestapahtuma
23.10. klo 10 Kuopio-hallissa.
Naistenpäivä 23.10. klo 10 Inkilänmäen
srk.talossa, ”Jeesusta palvellen”, Eija
Suominen, Pirkko Kuuluvainen, Sari
Kärhä.
Kohtaamispaikka 24.10. klo 14 Lähetyskodissa. ”Näin Sana meille opettaa”,
Eija Suominen, Pirkko Kuuluvainen.
Hepreankielen alkeiskurssi
”Heprean Jeesus” pe-la 29.-30.10.
Lähetyskodissa. Pe klo 17.45-21 ja la klo
9-17.15. Opettajana Juha Muukkonen.
Tied. ja ilm. Jouko Kauhanen, p.
050 5773 780.
KL-lähetyspyhä 31.10. klo 10 Alavan
kirkossa. Kirkkokahvit ja lähetystilaisuus.
Mestarin Miehet 12-14.11. Ryttylässä.
Yhteiskuljetus Iisalmesta. Tied. p. 050
5905 409. Markku Snellman.

srk-talossa.
Lauluseurat ke 27.10. klo 19.
Seurat to 28.10. klo 13.30 Vehmersalmen palvelukeskuksessa.
Keskusteluilta la 30.10. klo 18, alustus
”Yksinkertainen usko”.
Julkaisutapahtuma ja seurat su
31.10. klo 15.

Herättäjäyhdistys
Kuninkaankatu 22
Avoinna ke klo 10-13, virsituokio klo
11-12.

Lähetyskauppa Vakka
Kuninkaankatu 22
Avoinna ti-pe klo 11-15, la klo 11-14.
www.kuopionseurakunnat.fi/lahetyskauppavakka
Koulu Kongoon tuotteita on askarreltu,
neulottu ja virkattu yhdessä. Urakka
jatkuu torstai-iltaisin 21.10. ja 28.10. klo
16-18. Tule mukaan. Alussa välipalaa.
Tuotteet ovat myytävänä Vakassa.
Pietarin katulapsille neulotaan
yhdessä peittoa pe 22.10. klo 12.30
alkaen. Petosen asukastuvan neuleker-

ho kertoo toiminnastaan Pietarin
Lasten Tuki ry:n hyväksi. Arpajaiset.
Miestä Väkevämpi -tapahtumassa
23.10. Kuopio-hallisssa Vakalla oma
myyntipöytä.

Aholansaari
Malmivaaran Maraton 22.-24.10.
Viikonlopun aikana veisataan edellisen
laitoksen mukaisia Siionin virsiä ja vanhoja Siioneita eli Malmivaaran Siioneita
veisataan kannesta kanteen.
Aholansaaren ystäväpäivät pe-su
29.-31.10. Ohjelmassa mm. Aholansaaren nykypäivä la klo 10. Kari Ikonen.
Aholansaaren suuntalinjoja la klo
12.30. Jaro Julkunen. Kiuruveden herättäjäjuhlien kuulumiset la klo 15.30.
Osmo Korkalainen. Jumalanpalvelus
su klo 10.
Hinnat 120 e-160 e/hlö majoitustilasta
riippuen, 1hh-lisä 12 e/vrk. liinavaatteet
10 e.
Aholansaaren Joulu 23.-26.12.
Tiedustelut ja ilmoittautumiset, p. 050
4641 000, www.aholansaari.fi aholansaari@aholansaari.fi

Lue seuraava
Kirkko ja koti 3.11.
Maassa taivaassa
ajatuksia kuolemasta

Sydämelliset kiitokset
teille kaikille, jotka olitte
monin tavoin tekemässä
aasialaisesta lounaasta
menestyksen.
Maanantain lähetyspiiri
Sri Lankan kummiryhmä

Luentoja ja musiikkia
Pyhäinpäivänä
Pyhän Pietarin kappelissa
klo 12 – 18.
Exitus valokuvanäyttely
VB –valokuvakeskuksessa.
Minna Havukainen
Tuonelan matkalla

PyhäPuuha

Kansan Raamattuseura
Sanan Kulma
Tulliportinkatu 22
p. 0207 681 660
www.sana.fi/kuopio
krs-kuopio@sana.fi
Rukouspäivystys ke, to, pe klo 13-16,
Kirjanmyyntipiste.
Pienryhmät: rukouspiiri ma klo 17.3019.00.
Krito-ryhmät ti klo 18-20.
Raamattupiiri ke parill. viikko klo
18-19.30.
Miesten piiri ke klo 18-19.30 pariton
viikko.
Naisten solu to pariton viikko klo
18-19.30.
Krito- ”Varjosta vapauteen” la klo
12-14, ellei la muita tapahtumia.
Nuorekkaiden aikuisten kotisolu klo
18 pariton viikko. Lisätietoja marjut.
rasanen@gmail.com sekä ninattpartanen@hotmail.com

Suomen Luterilainen
Evankeliumiyhdistys

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

NNKY, Myllykatu 5
p. 017 2614 500
toimisto@knnky.fi
www.ywca.fi/paikallisyhdistykset
Lähetyspiiri ke 20.10. klo 13.

Evankelisten opiskelijoiden kotisivuosoite on www.sley.fi/eo/html/fi/kuopio.
html
Itä-Suomen piirin työntekijä Johannes
Häkämies, p. 050 3212 938, johannes.
hakamies@ sley.fi

Kuopion ympäristön
Rauhanyhdistys
Ahmatie 22
Seuroja voi kuunnella osoitteessa
www.kuopionrauhanyhdistys.net.
Seurat pe 22.10. klo 19 Petosen srktalossa.
Seurat la 23.10. klo 19.
Seurat su 24.10. klo 15.
Seurat su 24.10. klo 15 Siilinjärven

Lue itse tai vanhempiesi kanssa Raamatusta Gal. 5: 1-6.
Etsi sitten tie Jeesuksen kädeltä sydämeen.
PyhäPuuhan laati Paula Remes
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Eri-ikäiset yhteen!

Seurakunnasta kohtaamispaikka,
jossa on kaikille tilaa.

Sirkka
Sinkkonen
emeritaprofessori
Kansankirkko keskellä arkea
seurakuntaneuvosto

Tuomiokirkkoseurakunta
yhteinen
kirkkovaltuusto

76

37

017 369 0700
p. 017 369 0700

Pitopalvelu

Hujasen Eväät
-pitopalvelu, -tilausleivonta, -astiavuokraus
Eero ja Teija Hujanen
puhelin: 044 – 5340524
sähköposti: eerohujanen@jippii.fi

PÄIVIN TERAPEUTTINEN OLOHUONE

m u i s t i o
tarjoaa pari-, perhe-, psykoterapia ja työnohjauspalveluja
Kuopiossa ja sen lähikunnissa yksityisille henkilöille ja viranomaisille.
• Etsikäämme yhdessä sinun elämän polkuasi ja sinun unelmiasi.
• Valaiskaamme yhdessä arkeasi nähdäksesi avarammin eteenpäin.
• Etsikäämme yhdessä elämäsi tarinan merkityksellisiä käännekohtia.
• Etsikäämme yhdessä uutta tarinaa sen tarinan rinnalle, mikä tahtoo
kaataa ja kadottaa sinut.
• Tarkastelkaamme yhdessä haastavia tilanteita työssä ja kotona.

Päivi Föhr

perheterapeutti, psykoterapeutti, työnohjaaja

050-4301100

Savonkatu 7 B 46, Kuopio
paivi.fohr@gmail.com
www.paivinterapeuttinenolohuone.fi

I L M O IT U S
SEURAKUNTAVAALIEN
ENNAKKOÄÄNESTYKSESTÄ
Suomen evankelis-luterilaisessa kirkossa 14.-15.11.2010
toimitettavien seurakuntavaalien ennakkoäänestys tapahtuu
kaikkien seurakuntien kirkkoherranvirastoissa 1.-5.11.2010
välisenä aikana joka päivä kello 9-18 sekä mahdollisesti
muissa paikoissa määrättyinä aikoina.
Äänioikeutettu seurakunnan jäsen voi tietyin edellytyksin äänestää ennakkoon missä tahansa seurakunnassa. Äänioikeutettu,
jonka kyky liikkua tai toimia on rajoittunut, voi tietyin edellytyksin
äänestää kotona, mistä hänen tai hänen valitsemansa henkilön
on ilmoitettava vaalilautakunnalle kirjallisesti tai puhelimitse
viimeistään 29.10.2010 ennen kello 16 kirkkoherranvirastoon,
joka viimeksi mainittuna päivänä on auki kello 12-16 ja jonka
puhelinnumero on 017-2884600.
Siilinjärven seurakunnan ennakkoäänestystä koskeva kuulutus on julkaistuna seurakunnan ilmoitustaululla kirkkoherranvirastossa 20.10.-05.11.2010 välisenä aikana, osoite Haarahongantie 4, 71800 Siilinjärvi.
Siilinjärvi 1.10.2010.
Siilinjärven seurakunnan vaalilautakunnan puolesta:
Puheenjohtaja Markku Kettunen

AA-ryhmä, Hatsalankatu 37, p. 2622
621. Arkisin klo 11 ja 19, su klo 9 ja 19.
Palaverit savuttomia.
AA-naisten ryhmä ti klo 18-20 Suokatu 6.
AA- ryhmä Kotipolku 7, Siilinjärvi to
klo 19, la klo 9, su klo 18. Savuttomat
palaverit.
AAL-ryhmä alkoholistisessa tai toimimattomassa perheessä kasvaneille aikuisille torstaisin klo 19 Hatsalankatu
37, p. 050 9294 548 ma ja ti klo 18-20.
http//www.aal.fi
Al-Anon ryhmät alkoholiongelmaisten läheisille, Hatsalankatu 37 su ja ti
klo 19, p. 040 5578 470.
Esikoislestadiolaisten seurat pe
22.10. klo 18 Kettulan seurakuntakodissa, Jäniksenpolku 2.
Imetystukiryhmä parillisten viikkojen maanantaisin Maljapuron päiväkodissa klo 18-19.30. Kaikille avoimesta ryhmästä lisätietoja, p. 040 7283
654 tai www.kuopionimetystukiryhma.fi
Irti huumeista puhelinpäivystys mape klo 18-21, p. 0203 -22388. Läheisryhmät, p. 040 8459 052.
Katiska, Särkiniemen asukastupa,
Rimpitie 2 avoinna arkisin klo 9-16, p.
017 2822 239. www.sarkiniemi.toimikunnat.net
Kirkon Ulkomaanavun tuotteita
myytävänä arkisin tilaisuuksien aikana Keskusseurakuntatalon aulassa,
Suokatu 22.
Kompassi, Kuopion Setlementti Puijolan Monikulttuurikeskus, Myllykatu
1-3. Avoinna ma, ke, to, pe klo 8.3015.30 ja ti klo 8.30-17. Ilmaiset suomen
kielen kurssit ma klo 9-12, ti klo 1718.30 ja to klo 10-12. www.puijola.
net/kompassi
Kotikulma, kohtaamispaikka avoinna
ark. klo 8.30-15. Kuopion Setlementti Puijola ry, Jalkasenkatu 7, p. 050 3727 900.
Kriisikeskuksessa kriisipäivystys
joka päivä klo 14 -21 p. 017 2627 738 ja
2627 733. Ajanvaraus ma–pe klo 8-21.
Kuopion A-Kilta, Mäkikatu 11, käynti
päihdeosaston rak. päädystä. Avoimet vertaistuki-/keskusteluryhmät
päihteettömyyden tukemiseksi ma,
ti, ja to klo 18, p. 045 1134 245 ryhmäiltoina. www.kuopionakilta.fi

Kuopion Kristilliset Eläkeläiset. Laulun ja sanan tilaisuus keskusseurakuntatalon Samulissa ti 2.11. klo 12.30 ja Lepolan palvelukodissa pe 5.11. klo 14.
Kuopion mielenterveystuki ry. Koljonniemenkatu 2 II krs. P. 017 2618 828,
040 7331 713, 046 6218 133.
Kuopion Työttömät ry. Suokatu 18.
Avoinna ma-pe 8-15, p. 050 4400 900.
www-kuty.fi.
Länsi-Puijon asukastupa avoinna
ma - pe klo 9-16. Ruokapäivät ti, ke, to
ja pe klo 11-13.
Mieli Maasta ry mahdollisuus Puijon
Diabetesyhdistyksen kanssa. Luostarimatka 30.10. hinta 30 e sis. matkan,
opastuksen ja ruokailun. Teatterimatka Joensuuhun 27.–28.11. (ilmoitt.
viim.10.11.) hinta 65 e sis. teatterilipun
Kullervo-näytelmään ja yöpymisen
Hotelli Vaakunassa. Matkat erikseen.
Lisätiet. ja ilmoitt. Helena, p. 050 5385
074. Mieli Maasta- ryhmistä tietoja Birgitta, p. 040 5729 776.
Nimettömät narkomaanit su klo 16
Vinkkelissä, Kauppakatu 46.
NMKY, Kauppakatu 40-42. Elämänkatsomuspiiri tiistaisin klo 9. Miesten raamattupiiri parillisen viikon ti klo 18.
NNKY:n Itu -puhelinpäivystys ja tukipalvelu yllätysraskaustilanteissa ja
abortin jälkeen ilmenneissä kriiseissä
ma-pe klo 17-21, p. 044 5766 670.
www.ituprojekti.net
Narsismia kohdanneiden vertaistukiryhmä Majakassa, Minna Canthinkatu 4 C 3. krs. narsistienuhrit.kuopio@wippies.fi
Omaiset mielenterveystyön tukena
Itä-Suomi ry Majakassa, Minna Canthin
katu 4 C 3. krs. Avoin tukiryhmä vanhemmille, joiden lapsella on mielenterveyden vaikeuksia tai on sairastunut
psyykkisesti, parittomien viikkojen ti
klo17. Tiedustelut, p. 040 5564 292/Pirjo.
Petosen asukastupa Pyörönkaari 19,
2. krs. Avoinna ma-to klo 9.30-18, pe
9.30-17, p. 3644 597.
Pohjois-Savon aivohalvausyhdistys.
Salijumppa ti klo 14.15 ja allasjumppa
klo 15.15 Alavan palvelutalossa. Suokadun palvelutalossa allasjumppa ke klo
17. Salijumppa Puijonlaakson palvelutalossa to klo 13.
Portti, terveysneuvonta- ja välinei-

den vaihtopiste suonensisäisesti huumeita käyttäville, Vuorikatu 31-33.
Avoinna ti ja to klo 16-18. Asiointi nimettömänä.
Puijonlaakson asukastupa palvelukeskuksessa, Sammakkolammentie
12. Avoinna arkisin klo 10-15.
Päihdeklinikka Puistokatu 14-16, 2
krs. Päivystys vastaanotto ma-pe klo
9-11. Ajanvaraus alkaen klo 8, p.
183 672. Päihdeosasto, Mäkikatu 11 p.
183 684.
Rikosuhripäivystys käytännön neuvoja, ohjausta ja henkistä tukea. Palvelupiste/Kriisikeskus, p. 2627 738.
Auttava puhelin, p. 0203-16116, ma-ti
klo 13-21 ja ke-pe klo 17-21. Help line,
p. 0203-16118 ma-ke klo 15-18. Juristin
puhelinneuvonta ma-to klo 17-19, p.
023-16117. www.riku.fi
Sanan ja rukouksen aamu perjantaisin klo 8 Eelim –temppelissä, Vuorikatu 29, toimiston ovi.
Sotaveteraanimuseo ja kahvila Tulliportinkatu 37 rakennus D. Varaukset
ryhmille, p. 2811 130 klo 9-13 ti–to.
Suomen mielenterveysseuran keskusteluryhmä lapsena hyväksikäyttöä kokeneille ja heidän läheisilleen kuukauden 1.
keskiviikkona klo 17.30 aluetoimiston kokoustilassa, Myllykatu 8 II. krs.
Turvakoti- ja lastensuojelu 24h/vrk p.
017 183 393. Perhekriisiyksikkö, Lastentie 1.
Vertaisryhmä itsemurhan tehneiden läheisille to 11.11. klo 18
Mielenterveysseuran koulutustilassa, Myllykatu 8, sisäpiha 2 krs. Tied.
Riitta Mäntylä, p. 044 3212 725. Anneli Hartikainen, p. 040 8324 955.
Virvatuli ry:n lahjoitusruokajakelu
Männistön koululla ti tai pe klo 10.
Yhden Vanhemman Perheiden Liitto ry:n eroinfo ma-to klo 10-16, ke klo
10-19, p. 020 7749 800.
Yksinhuoltajien Kanava ry tiistai-iltaisin, Kotopolku 7, Siilinjärvi. Tied.
Marjut Kankkunen, p. 040 7332 197.
KIRPPUTORIT:
Kierrätyskeskus, Telkkistentie 6.
Avoinna ma-pe klo 8-15, p. 044 7148
004.
Kirpputori Toivonsäde, Asematie 11,
Siilinjärvi. Avoinna ma-pe 10-18, la 1014.30, p. 044 5471 629.
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Kuva Ari-Pekka Keränen

Luotin siihen, että selviän
Maksansiirto mullisti
Liisa Posion elämän.

”On loukkaavaa, että maksasiirteen saaneet usein leimataan juopoiksi.
Todellisuudessa sairastumisen taustalla voi olla monenlaisia syitä”, Liisa Posio painottaa.

L

iisa Posio oli vielä
2000-luvun alkuvuosina
intohimoisesti työlleen
omistautunut ihminen.
Mielenkiintoiset projektit seurasivat toisiaan ja ajoittainen
väsymys meni työtahdin piikkiin.
”Suomalaisia miehiä syytetään
siitä, että he eivät millään suostu
hakeutumaan lääkäriin, vaikka syytä olisi. No, olin itse aivan samanlainen”, Posio muistelee.
Ajan myötä väsymys kävi vain
ankarammaksi ja myös ruokahalu
katosi. Posio kääntyi pitkin hampain työterveyslääkärin puoleen.
”Seuraavana päivänä olinkin jo
Kysissä ja minulle tarjoteltiin diagnoosiksi sappitiehytsyöpää. Pian
sairauteni kuitenkin tarkentui maksan vajaatoiminnaksi.”
Posiota yritettiin ensiksi hoitaa
lääkityksellä, mutta varsin pian kävi
selväksi, että ainoa vaihtoehto olisi
maksansiirto.

Syyllisyys on turhaa

Onneksi ei ole lähiomaisia

Ennen siirtoa Posion kunto ehti
mennä kovin heikoksi. Paniikki ei
silti saanut jalansijaa hänen mielessään. Ei edes silloin, kun lääkäri
kertoi hänen kuolevan, jos siirto ei
pian järjestyisi.
”En pelännyt missään vaiheessa.
Luotin lääkäreihin ja pidin varmana
sitä, että selviän tästä. On siunaus,
että minulla on tämmöinen outo
luonteenlaatu.”
Siirto onnistui hyvin ja pitkä
toipuminen saattoi alkaa. Uuteen
maksaansa Posio suhtautui alusta
saakka mutkattomasti.
”En potenut syyllisyyttä siitä, että jonkun kuolema oli ollut minun
pelastukseni. Ajattelin vain, että
välillä elämä menee näin.”
”Meillä elinsiirtojen etiikka on
sellainen, että luovuttajasta ei kerrota mitään. Hyvä niin, sillä on aivan turha kerätä itselleen painolastia miettimällä millainen ihminen
luovuttaja on ollut ja miksi hänen
elämänsä päättyi.”

Sairastamisensa aikana Posio sai
paljon apua ja tukea muutamilta
ystäviltään.
”He ottivat aivan upealla tavalla
vastuuta hyvinvoinnistani. En varmaan voi koskaan kylliksi kiittää
heitä siitä.”
Posiolla ei ole perhettä ja läheisimmät sukulaiset ovat pari serkkua
Oulun seudulla ja Australiassa.
”Kun olen kuunnellut kohtalotovereideni läheisten kertomuksia,
olen iloinnut siitä, ettei minulla ole
lähiomaisia. Heidän tuskansa on
kova, kun joutuvat vieressä katsomaan rakkaan ihmisen sairastamista ja pelkäämään hänen menettämistään. En haluaisi aiheuttaa sellaista kenellekään.”
Sairaus- ja toipilasaikana ei paljoa jaksanut – paitsi lukea.
”Olen aina ollut kova lukemaan
ja se oli minun pelastukseni tässä
ruljanssissa. Mielestäni ihminen ei
ole koskaan yksin silloin, kun hän
lukee.”
Pari vuotta siirtoleikkauksen

jälkeen Posio lähti mukaan PohjoisSavon munuais- ja maksapotilaat
ry:n toimintaan.
”Ajattelin, etten jaksa joka päivä
polvistua kiitollisuudesta, vaan haluan kanavoida kiitollisuuteni yhdistystoimintaan. Siellä on voinut
olla hyödyksi muille.”
Posio tosin on päättänyt jatkossa jättää yhdistystoiminnan vähemmälle ja katsoa mitä muuta elämä
tuo tullessaan.

Mitä olisin ilman tätä
Työt ovat kuljettaneet Posiota eri
puolille Suomea ja välillä Espanjaan
saakka. Nyt on hyvä olla Kuopiossa.
”Ennen sairastumistani olin
muuttamassa täältä työn perässä
Hämeenlinnaan. Enää en mieti
lähtemistä.”
”Tämä on mukava kaupunki,
jossa on upea luonto lähellä. Pitkäaikaissairaana arvostan myös hyvää hoitosuhdettani Kysiin, siitä en
ihan hevillä luovu.”

Posio sanoo, ettei hän ole koskaan surrut sairastumistaan ja voivotellut raskasta prosessia, jonka on
joutunut käymään läpi.
”En osaa ajatella mikä olisin ilman tätä kaikkea. Maailmankuvani on laajentunut hurjasti ja olen
saanut mielenkiintoisia ihmiskontakteja.”
”Osaan nykyään elää tässä hetkessä. On hukkaan heitettyä aikaa
murehtia ja pelätä tulevaa, silloin
kaiken joutuu murehtimaan kahteen kertaan.”
Posio suhtautuu huomiseen uteliaana ja luottavaisena.
”Olisi ihanaa, jos vielä olisi mahdollisuuksia ja varaa osallistua erilaisiin kulttuuritapahtumiin. Ne
ovat yksi intohimoni.”

Heli Haring

t a p a h t u m a t
Lahja elämälle

Hengelliset ikivihreät

Pohjois-Savon munuais- ja maksapotilaat ry
viettää kirkkopyhää Alavan kirkossa sunnuntaina
24.10. klo 10. Messun jälkeen ohjelmaa, jossa
elinsiirroista luovuttajan ja omaisten näkökulmasta kertoo Kuopion yliopistollisen sairaalan tehoosaston erikoisylilääkäri Ilkka Parviainen.
Oman tarinansa elinluovutuksen saajan näkökulmasta kertoo Kirsi Rajasuo.

Hengellisiä ikivihreitä lauletaan Petosen seurakuntatalossa sunnuntaina 31.10. klo 18. Mari VuolaTanila ja bändi.
Virsi elää -tilaisuudessa Männistön vanhassa
kirkossa keskiviikkona 20.10. klo 18 lauletaan
muun muassa Lutherin virsiä.
”Soi virteni kiitosta Herran”, kauneimmat hengelliset laulut Riistaveden kirkossa sunnuntaina
24.10. klo 19. Kirkkokuoro esiintyy sekä lauletaan
yhteislauluja.

Entä jos luovuttaisin?

Yhteislaulun voimaa.

Kuva Hanna Karkkonen

Virsikirjasta
löytyy vanhaa
ja uutta.

