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Martoilta apua arkeen. Sivu 2.
Varjoriparille pääsee vasta aikuisena. Sivu 7.
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Käsitteestä ”martta” on 
ehkä monelle tullut 
mielikuva ruutues-
sussa pullaa leipovas-
ta, varttuneemmasta 

rouvasta. No, tuo mielikuva joutaa 
hyvinkin jo naftaliiniin. Nykypäi-
vän martat nimittäin vain nuore-
nevat – ja onpa joukkoon eksynyt 
erinäisiä martteja eli miehiäkin.

”Jäsenmäärämme on selkeässä 
kasvussa, ja mikä ilahduttavinta, 
näyttää tosiaankin siltä, että nuo-
ret ovat löytäneet meidät”, Pohjois-
Savon Martat ry:n piirihallituksen 
puheenjohtaja, siilinjärveläinen Aila 
Nurmi  vahvistaa.

”Esimerkiksi Pohjois-Savossa on 
viime aikoina perustettu kolme uut-
ta paikallisyhdistystä.”

Epäilemättä yhtenä syynä suosi-
on kasvuun on Marttaliiton uusi toi-
minnanjohtaja Marianne Heikkilä.

”Me kenttäväki iloitsemme ko-
vasti siitä, että keulakuvaksi on 
saatu esiintymiskykyinen, nuori ja 
innokas nainen.”

Mukautumista  
aikakauden tarpeisiin
Marttajärjestö vietti viime vuonna 
110-vuotisjuhliaan. Pitkän historian 
aikana martat ovat olleet monessa 
mukana. Alun perin järjestö perus-
tettiin sivistämään naisia ja se sai 
nimekseen Sivistystä koteihin.

”Tsaari ei kuitenkaan hyväksynyt 
tällaista järjestöä. Miespuolinen val-

Yhdessä olo on paras lahja äidille

Martat helpottavat arkeasi
Martta-aate on kokenut
uuden tulemisen, kun nuoret 
ovat innostuneet 
toiminnasta.

taeliitti ilmeisesti pelkäsi, että naiset 
aikovat tehdä vallankaappauksen.”

”Järjestön nimeksi vaihdettiinkin 
sitten Martta. Se kuulosti tarpeeksi 
raamatulliselta ja vähemmän uh-
kaavalta, joten se sai hyväksynnän.”

Alusta pitäen martat on ollut ko-
titalouden neuvontajärjestö, jonka 
tarkoituksena on ollut edistää kotien 
ja perheiden hyvinvointia sekä koti-
talouden arvostusta. Eri vuosikym-
menillä on silti painotettu vähän eri 
asioita tarpeiden mukaan. Esimer-
kiksi 90-luvun lamavuosina ihmiset 
tarvitsivat neuvontaa talousasioissa.

”Nyt haluamme painottaa per-
heiden yhdessä olon tärkeyttä Koh-
taamispaikkana koti –teemalla. 
Kiireinen elämä uhkaa tänä päivänä 
verottaa perheiden yhteistä aikaa.”

Yhteisvastuulla  
apua lapsiperheille
Martat ovat tehneet yhteistyötä 
seurakuntien kanssa tämän vuoden 
Yhteisvastuukeräyksessä.

”Jäsenemme ovat olleet kerääjinä 
ja monissa tapahtumissa olemme vas-
tanneet esimerkiksi kahvituksista.”

Osa keräyksen tuotosta käyte-
tään ensi vuonna marttajärjestön 
toteuttamaan, lapsiperheille suun-
nattuun ruokahankkeeseen.

”Seurakunnat ja kunnat etsivät 
syrjäytymisvaarassa olevia lapsiper-
heitä, joille kotitalousneuvojamme 
järjestävät ruokakursseja ja koti-
käyntiapua.”

Nurmen mukaan ainakin Sii-
linjärven seurakunnassa on yhteis-
työ marttojen kanssa otettu innolla 
vastaan.

”Yhteisvastuun listakeräys päät-
tyy huhtikuun lopussa. Järjestämme 

seurakunnan kanssa lopputempa-
uksen Siilinjärven torilla 29. päivä, 
siellä myymme yhdessä paistettuja 
munkkeja ja simaa.”

Säästövinkkejä ja  
helppoja reseptejä
Nurmi kertoo, että taantuma on sel-
västi kasvattanut ihmisten kiinnos-
tusta marttojen niksejä kohtaan.

”Kotiruoasta ja puutarhan hoi-
dosta on tullut kovasti kyselyjä.”

”Syksyisin puhelinlinjat ovat 
kuumina, kun ihmiset tarvitsevat 
sienineuvontaa. Siitä on viime vuo-
sina tullut todella suosittua.”

Myös kompostineuvonnalle on 
Nurmen mukaan yllättävän paljon 
kysyntää. 

Hyvää säästövinkkiä tiedustel-
taessa Nurmelta tulee vastaus epä-
röimättä.

”Jos leipoo itse, säästää pitkän 
pennin.”

Martat ovat hiljattain julkaisseet 
Vähänkö hyvää –ohjekirjasen, josta 
löytyy oivia vinkkejä moneen läh-
töön.

”Haluamme ohjeilla viestittää 
eettisyyden ja ekologisen kulutta-
misen sanomaa.”

Lisää vinkkejä ja tietoja martto-
jen järjestämistä kursseista löytyy 
osoitteesta www.martat.fi

Heli Haring

Äitienpäivä lähestyy ja monet pähkäilevät kuumei-
sesti sopivaa lahjaa. Martoilta löytyy hyviä vinkkejä, 
jotka eivät käy kukkaron päälle.

”Äitienpäivästä on turhaan tehty kaupallinen hös-
sötysjuhla. En usko, että äidit sellaista kai-

paavat”, Nurmi miettii.
Marttojen tämän vuo-

den Kohtaamispaikkana 
koti -teeman mukaisesti 

Nurmi suosittelee perheil-
le yhdessä olemista.

”Jos äitienpäivä-
nä on hyvä ilma, voi 

lähteä vaikka perheen 
kanssa kävelylenkille.”

”Ja itse tehdyt kortit 
varmasti lämmittävät jokai-

sen äidin mieltä.”

Nurmen mukaan äitiä voi ilahduttaa myös pal-
veluksilla.

”Esimerkiksi siivoaminen on vallan mainio lah-
ja. Tiedän, että varsinkin pienemmät lapset ovat 
hyvinkin innokkaita osallistumaan kodin töihin. 
Imuroiminen ja pöydän kattaminen ovat pikkuväelle 
hauskaa puuhaa.”

Juhla-ateria syntyy niin ikään helposti koko per-
heen voimin.

”Kalan tai lihan paistaminen ei ole vaikeaa. Lisuk-
keeksi kasviksia, niitä löytyy pakastealtaista hyvä va-
likoima. Ja perunat voisivat iänikuisten ranskalaisten 
sijaan olla ihan perinteisiä keitettyjä.”

”Jälkkäriksi kotimaisia marjoja pakkasesta tai 
vaikkapa lettuja.”

”Helppoa ja yksinkertaista, mutta maukasta. Tar-
koitushan ei ole stressaantua hellan ääressä, vaan 
nauttia päivästä oman perheen kanssa.”

”Itse tehty kotiruoka tulee edulliseksi  
ja on terveellistä”, vannoutunut martta  
Aila Nurmi huikkaa – mistäs muualta  
kuin keittiön oven takaa. 

�



pääkir joitus
Taivaat auki

Kuluneilla viiKoilla on odotettu taivai-
ta auki. Taivaiden aukeamista ovat ennen 
kokemattomassa tilanteessa odottaneet 
miljarditappioita tekevät lentoyhtiöt ja 
jumissa olleet tuhannet matkustajat eri 
puolilla maailmaa – ja kaikki he, jotka 
ikävöivät läheisiään. Tilanteen taloudelli-
sia ja muita yhteiskunnallisia vaikutuksia 
lyhyellä ja pitkällä tähtäimellä on mah-
dotonta tietää.

MaailMa on pienentynyt myös muun 
kuin virtuaalitekniikoiden kehittymisen 
myötä: sen osoitti yllättäen Islannin 
tulivuorenpurkaus. Se on yllättävän laa-
ja-alaisesti pysäyttänyt hetkeksi monia 
asioita.

MaailMa on pienentynyt myös vaikeita 
asioita käsiteltäessä. Viime viikolla nousi 
esiin pedofiliatapauksia 60-10 vuoden 
takaa luterilaisen kirkon piiristä. Tekijöi-
nä ovat olleet pääasiassa vapaaehtoiset 
ja maallikot - toisin kuin katolisen kirkon 
papiston laajamittaisessa ja systemaatti-
sessa pedofiliaesiintymässä. 

Kun esiMerKiKsi lapsen seksuaalinen 
hyväksikäyttö tulee ilmi ja julkiseen kes-
kusteluun, se nostaa esiin muiden jo vai-
enneita tai vaiennettuja tunteita, jotka 
ovat odottaneet esiinpääsyä.

taivaat auKeavat ajallaan ja ihmisen 
mielet tavallaan. Mikään, mikä mieltä 
on järkyttänyt, ei voi jäädä ikuisesti 
koteloonsa. Jos vaikea trauma koteloi-
tuukin mielen sopukoihin, myös sieltä 
se vaikuttaa häiritsevästi käytökseen ja 
tunne-elämään.

avoin KesKustelu on välttämätöntä, 
raikastavaa ja puhdistavaa. Asioiden 
tunnistamisen ja tunnustamisen myötä 
apua voidaan antaa ja saada. Kristitylle 
ja kristittyjen yhteisöille jokainen hyväk-
sikäyttötapaus on liikaa. 

se, MiKä on Maallisen lain edessä ri-
kos, on käsiteltävä maallisen lain piirissä. 
Siinä ei riitä tuhkan sirottelu katuvan 
ylle: uhria ja tekijää on molempia autet-
tava ja rikoksesta rangaistava. 

vasta siinä yhteydessä voivat armon 
taivaat aueta. Muu on hengellistä väki-
valtaa lasta, viatonta uhria kohtaan.

Hautajaiset koneella

k o l u m n i
Maarit Niskanen 

Kirjoittaja on sosionomi ja  
pienen perheen äiti Kuopiosta.

”Kun kuolen, tiedätkö millaiset 
hautajaiset haluan?” Kysymys 
miehelleni, joka tuntee minut. 
Harmaa lauta-arkku, ei turhia 

puheita, arkun päälle yksi punainen ruusu 
(pitkä) ja poismenomusiikiksi Rossinin Wil-
liam Tell Overture. 

Ihan hyvä vastaus ajatellen sitä, että 
olemme tunteneet vasta viisitoista vuotta. 
Elämässä tiukasti kiinni, toistemme lähel-
lä, tietokone sylissä suunnittelemme omia 
hautajaisiamme. Vimmaista ahnehtimista! 
Osoite, jossa asumme on jo kolmaskymme-
nestoinen elämäni aikana.

Hautajaisissani minulla on punainen pu-
ku, etteivät hirvenä ammu – pienessä ää-
nessä ja liikkeessä koko ajan. Niin mammani 
ohjeisti kun lähdimme marjamatkalle Nur-

meksen Särkivaaran Otavan rinteille. Mam-
malan lehmät laidunsivat kesäisin metsissä 
ja niiden lantaläjät olivat parhainta kasvu-
alustaa lapsuuteni herkulle; mesimarjalle. 

Tunnelma perillä taivaassa on kuin lap-
sena mummulassa, niin uskon. Lauantaina 
siivottiin, leivottiin ja saunottiin. Illalla saa-
tiin mustikkapiirakkaa maidon kera. Kappale 
taivasta näkyi ja tuntui kun istuin kaappi-
kellon raksutuksen alla papan kylpytakkiin 
kiedottuna. Takki tuoksui hyvältä –  rakkaus 
oli vähäeleistä, mutta tuntuu vieläkin kun 
halaan tavatessani 90 – vuoden ikäistä 
isoisääni.

Hautajaiset pidetään kappelissa. Jos 
mieheni elää, hän voi puhua. Kukkalaitteita 
ei lasketa, ihmiset saavat istua ja muistella 
– siellä ovat he, jotka ovat olleet minulle 

rakkaita. Lista ei ole pitkä. Vihkimishetkellä 
olen luvannut rakastaa puolisoani myötä- ja 
vastoinkäymisissä aina kuolemaan saakka. 
Sen jälkeen haluan palata Otavan rinteille, 
lapsuuteni marjamaille. Sieltä minä olen 
kotoisin, mammani rakasti minut vahvaksi 
– elämään tätä niin muuttuvaista ja vaihte-
levaa elämää varten. 

Muisteloissa lauletaan lintulaulu, syö-
dään hyvää kalakeittoa ja nautitaan jälki-
ruoaksi laktoositonta viiliä. Tilaisuus voi-
daan pitää kotonamme, toivottavasti siinä 
seuraavassa, hiukan isommassa kuin tämä 
nykyinen – viimeisessä elämäni aikana? En 
tiedä vielä! Tuhkani saa ripotella Pielisen-
järven rannalle. 

Viilin kanssa voisi olla mesimarjahilloa.

Suuria muutoksia seura-
kunnalliseen toimintaan ei 
ole tulossa, kun Karttulan 
seurakunta liittyy ensi  
vuoden alussa osaksi Kuopion 
Kallaveden seurakuntaa. 

Näin vakuuttelivat Karttulan 
luterilaisen seurakunnan 
edustajat Syvänniemellä 
järjestetyssä ekumeenisessa 
seurakuntaillassa. Liitos on 

seurausta Karttulan kunnan liittymisestä 
Kuopion kaupunkiin vuoden 2011 alussa.

Nykyisen suunnitelman mukaan Kart-
tulasta tulee yksi Kallaveden seurakunnan 
seurakuntapiiri. Talous, hallinto sekä hau-
taustoimi hoidetaan jatkossa Kuopiosta. 
Tutut toiminnot, työntekijät ja toiminta-
paikat säilyvät. Kirkkoherrasta tulee kappa-
lainen. Karttulan seurakunnan omaisuus ja 
varat siirtyvät Kallaveden seurakunnalle. 

”Pääsääntöisesti ei liittymisestä pitäisi 
olla hallaa meidän seurakunnalle”, kunta- 
ja seurakuntaliitoskuvion taustoja paikalle 
saapuneille parillekymmenelle henkilölle 
selvittänyt Markku Huttunen lohdutteli. 

”Karttulan seurakuntalaisista riippuu 
paljon, miten me pärjätään ison seurakun-
nan kupeessa. Meidän omasta aktiivisuu-
desta se on kiinni”, kirkkovaltuuston pu-
heenjohtaja Hannu Jauhiainen totesi. 

Vain muutama kysymys
Seurakuntailtaan osallistuneiden keskuu-
dessa evankelisluterilaisen seurakunnan 

tulevaisuus osana Kallaveden seurakuntaa 
kirvoitti vain muutaman kysymyksen. Il-
meisesti Huttunen, Jauhiainen ja kirkko-
neuvoston varapuheenjohtaja Martti Eske-
linen selvittivät asian niin tyhjentävästi, että 
kysymyksiä ei juurikaan tarvittu.

Yksi esitetyistä kysymyksistä koski seu-
rakuntapastori Petteri Hämäläisen ase-
maa:

”Aika paljon muuttuu panoksesta Kal-
laveden puolelle, Huttunen arveli. Tulevai-
suudessa on todennäköistä, että Kallaveden 
seurakunnan maaseutumaisten osien työtä 
yhtenäistetään.

Myös seurakunnan metsien kohtalo 
kiinnosti. 

”Vuoden 2011 alusta varat ja velat ovat 
Kuopion seurakuntayhtymän hallussa”, Jau-
hiainen kiteytti. 

” On ennakoitu niin, että Karttulan seu-
rakunnan kiinteistöjä on laitettu kuntoon”, 
hän jatkoi. 

Enemmän kuin evankelisluterilaisen 
kirkon tulevaisuus tilaisuudessa keskuste-
lutti Karttulan ortodoksien kohtalo. Tällä 
hetkellä he kuuluvat Rautalammin orto-
doksiseen seurakuntaan, mutta liitoksen 
myötä heistä tulee Kuopion ortodoksisen 
seurakunnan jäseniä.

Lisää avoimuutta ja dialogia
Karttulalainen Jouni Vuorijärvi näkee seu-
rakuntien liitokset vain positiivisena.

“Merkittävää on, että hallinto siirtyy 
osaaviin käsiin. Ehkä se muuttuu kasvotto-
mammaksi, mutta ehkä myös oikeudenmu-
kaisemmaksi ja läpinäkyvämmäksi,” asioita 
Karttulan seurakunnan nuorisotyöntekijä-
nä sekä kunnanvaltuutettuna aiemmin seu-
rannut Vuorijärvi toteaa. 

“Ihmisten on hyvä saada esimerkiksi tie-
toa pöytäkirjoista ja päätöksistä, joita nykyi-
sin voi useimmiten seurata netissä.”

Vuorijärvi uskoo avoimuuden lisäänty-
vän. Työvoiman siirreltävyys on myös yksi 
myönteinen puoli.

“Muutos tuo aina mahdollisuuden. Kun 
hallintoasioita siirtyy muualle, voi jokainen 
paneutua paremmin omaan työalaansa ja 
aitoon dialogiin seurakuntalaisten kanssa.”

“Tottahan pitää muutosvastarintaakin 
olla, ei muuten mitään muutoksia syntyi-
sikään. Täytyy muistaa, että seurakunta on 
siellä, missä ihmiset ovat, eivätkä ihmiset 
häviä minnekään. Ja muutos tarkoittaa myös 
seurakuntalaisille mahdollisuutta vaikuttaa 
ja lähteä liikkeelle.”

Soili Riepula ja  
Hanna Karkkonen

Liittyminen Kallaveteen 
ei huoleta Karttulassa

Ulla Remes 
ulla.remes@evl.fi

Karttulassa keskustelivat  
Hannu Jauhiainen, Vilho Kujapelto,  
Martti Eskelinen, Markku Huttunen  
sekä ortodoksien edustajina  
kirkkoherra Harri Peiponen,  
Makarios Lehtimäki ja  
Esko Huovinen.
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Jouni ja Elias Vuorijärvi odottavat Karttu-
lan liittymistä Kuopioon.
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• Nuorten Pohjola -ta-
pahtuma 18.–29.4. www.
pohjola-norden.fi/nuorten-
pohjola Pohjoismaista mu-
siikkia, taidetta, teatteria, 
kirjallisuutta, elokuvaa ym. 

• Riistaveden kirjastossa 
Kansalaisopiston Riistave-
den osaston öljyvärimaala-
uksia 1.–30.4.

• Snellmania luentosali, L21 
(Yliopistonranta 1 E) Hu-
manismin illat: kosmologi-
an professori Kari Enqvist 
pohtii ihmisyyden olemus-
ta fyysikon näkökulmasta 
”Mitä on ihminen?” 4.5. 
klo 18.30 

• Galleria 12: Outi Heiska-
nen, Featuring Janne Laine 
27.4.–16.5.

• Galleria Carree, taidegraa-
fikko Jaakko Rankka: Pyhi-
myksiä 2.5. saakka.

• Kuopion Muotoiluakate-
mia, Taitemia-galleria ja 
Kellari-galleria: Kuopio-

laisten taiteilijaveljesten, 
Timo Kokko ja Risto Kokko, 
näyttelyt 30.4. asti.

• VB-valokuvakeskuksessa 
Sakari Viika: Heavy Light 
10.4.–16.5. 

• Korttelimuseon näyttely-
sali: Esiliinoja eri vaiheista 
1900-lukua 26.1.–30.5.

• Kuopion taidemuseo: Tai-
vaskanavalla. Nykytaiteen 
ja ortodoksisen kirkkotai-
teen vuoropuhelua sekä 
Sähköä ilmassa -sarjan 
päätös Kytköksiä 23.5. 
saakka. Esillä myös uusittu 
perusnäyttely Lintukoto 
– Metsästä maailmalle.

• Kuopion museo: Hannu 
Ahosen arvoituksellisia 
luontokuvia Kuka, mikä, 
mistä? 2.3.–2.5. 

• Kuopion museon Torni: 
Muovia ja maria -näyt-
tely kertoo 1960-luvun 
suomalaista muotoilusta 
30.1.2011 asti.

• Kuvakukko: Miesten vuoro 
(S) 5.5. saakka pe-su ja 
ma-ke (Huom. 20., 23. ja 
30.4. ei esityksiä) klo 18; 
Hopeatähti: Thomas 4.5. 
klo 13. 

• Finnkino: mm. Risto Räp-
pääjä, Havukka-ahon ajat-
telija, Liisa Ihmemaassa.

• Musiikkikeskus: 28.4. 
Nuorten Pohjola: seminaari 
& konsertti.

• Nuorten Pohjola -näyt-
tely Konserttilämpiössä 
26.4.–7.5.

• Vappu @ Musiikkikeskus: 
Peaceful, Easy Feelins la 
1.5. klo 15 (vappubrunssi 
klo 13)

• IV Kuopion sävellyskil-
pailu: Finaali 8.5. klo 14. 
Loppukilpailuteokset: Sami 
Baldauf, ”Uppo-Nalle ja 
Merikarhun tytär”, Kyösti 
Haatanen, ”Uppo-Nalle 
löytää ystävän”

• Kuopion kaupunginteatte-
ri, suuri näyttämö: Rakkaat 
Rissaset, Vaimoni Maurice 
ja Vanhan ruhtinaan rakka-
us. Elonkorjuujuhla 

• Studio: Lapin kesä ja Rä-
jähdysvaara.

• Aula: Työtä! 30.4. klo 15.
• Studio: Punainen pallo 

-lastennäytelmä 29.4. ja 
4. ja 7. sekä 12.5. klo 10.15 
ja 13.15

• Ulla Remes, Rinteellä, 
The Waiting Room, Clinica 
Medicodental Sinervo, 
Fuengirola, Espanja, 25.6. 
saakka.

• Taiteilijaryhmä TAJUA, Ul-
la Remes, Tero Annanolli ja 
Joonas Vähäsöyrinki, Hel-
singin Taiteilijaseuran Mal-
mitalon Galleria 6.–29.5.

Myyjäiset  
lähetykselle
Lähetysmyyjäiset Puijon torilla per-
jantaina 30.4. klo 9.30 - 14. Löydä 
aarteita kirjakirpputorilta sekä kotiin 
viemisiksi simaa ja käsitöitä.

Vappurientoja
 Afrikkalainen Gospel-messu ja 
Taivaallisen ihanat vappupippalot 
Kallaveden kirkossa perjantaina 30.4. 
klo 18. Kaiken ikäisille tarkoitetussa 
juhlassa mukana muun muassa Lauri 
Kastarinen, Mari Vuola-Tanila, Läh-
de-yhtye, Kansanlähetys ja iso jouk-
ko vapaaehtoisia. Tuo makeaa nyyt-
täripurtavaa yhteiseen pöytään.
 Vappujuhla Keskusseurakuntata-
lolla lauantaina 1.5. klo 12. Mukana 
on muun muassa mieskuoro Puijon 
Laulu. Aarne Tapanainen kertoo ko-
kemuksistaan lähetystyössä. Vappu-
kahvit ja kolehti lähetykselle. 
 Kuopion seudun kristittyjen yh-
teinen iHME-ryhmä pystyttää vap-
puteltan torille: gospelia, makkaraa 
ja ohjelmaa 1.5. lapsiperheille. King´s 
Kids, Kristillisen koulun kuoro ja 
yhteislaulua Leila Savolaisen, Popo 
Salamin ja Ossi Jauhiaisen johdolla. 
Jaossa ilmapalloja sekä lastenlehtiä.

Äiti-kulta kallein
 Lähetyskauppa Vakassa on Päivä 
äidille perjantaina 7.5. klo 11–15. 
Silloin on tarjolla kakkukahvit, pientä 
hemmottelua ja lapsille omaa ohjel-
maa. Myös muut tervetulleita!
 Perhemessu Kallaveden kirkossa 

äitienpäiväsunnuntaina 9.5. klo 10, 
mukana Dolce Minores.
 Äitienpäivän kakkukonsertti Kal-
laveden kirkossa sunnuntaina 9.5. 
klo 16. Mukana lapsikuoro ja nuor-
ten lauluryhmä johtajana Mari Vuo-
la-Tanila. Tilaisuus on myös kuorojen 
Ahvenanmaalle lähtökonsertti, juon-
tajana Heikki Tanila. Äidit kukitetaan, 
lapsille oma lapsiparkki. Voit voittaa 
myös kakun arpajaisissa. Liput 2 €, 
perhe 5 €, äidit ilmaiseksi.
Äitienpäivän lähetysvaellus ”Nou-
seva aurinko - Japani ja Kristus” 
sunnuntaina 9.5. Särkiniemen kirkol-
la. Tapahtuma alkaa klo 15 Särkinie-
men kirkon pihalta. Matkan varrella 
mahdollisuus osallistua leikkimieli-
seen lähetysrastikilpailuun. Osallis-
tuminen on maksutonta, rastilaput 
jaetaan puistossa. Lappujen pa-
lauttaneiden kesken arvotaan kirk-
kohetken jälkeen yllätyspalkintoja. 
Askartelua ja virsikaraoke lapsille. 
Grillimakkaratarjoilussa on vapaa-
ehtoinen maksu.

Päivä jatkuu klo 16 kirkossa Per-
heen pyhäpäivän kirkkohetkellä, 
jossa kuullaan terveisiä Japanin 
läheteiltä. Mukana lapsikuoro, Sal-
la Tyrväinen ja Sakari Kainulainen. 
Kirkkohetken jälkeen äitienpäivän 
täytekakkukahvit. Päivän tuotto Ala-
van seurakunnan Japanin lähettien 
työn tukemiseen. Järjestäjinä Alavan 
seurakunnan lähetystyön johtokunta, 
seurakunnan nuoret ja lapsikuoro. 
 Perhemessu ja äitienpäiväjuhla 
Riistaveden seurakuntatalolla sun-

nuntaina 9.5. klo 10. Mukana Kirsi 
Leino ja Joose Vähäsöyrinki.

Perheen pyhä
Perheen pyhä Kallaveden kirkossa 
sunnuntaina 2.5. klo 16. Pyhää toi-
mittamassa Anna-Maija Hella, Sep-
po Kirkinen ja perhekerholaiset.

Laatokan Valamosta 
kajahtaa
Laatokan Valamon Laulat konser-
toivat Kuopion Tuomiokirkossa lau-
antaina 8.5. klo 19.30. Musiikki on 
pääosiltaan vanhaa, 1600-luvulta. 
Ohjelma 10 €. 

Vivaldin Gloria 
Siilinjärven kirkossa keskiviikkona 
5.5. klo 19 ja Kuopion Tuomiokir-

kossa torstaina 
6.5. klo 19 kuul-
laan Vivaldi Glo-
ria. Sen esittävät 
yhteisesityksenä 
Hengitysliitto 
HELIn Silmu Se-
reno-kuoro, Sii-
linjärven Laulu-
veikot sekä Sibe-
lius-Akatemian 
opiskelijakuoro. 
Gloria on teos 
kuorolle, orkes-
terille ja solis-
teille. Solisteina 
ovat Annastiina 
Tahkola, Teija 

Orjala ja Johanna Lemmetyinen, 
johtajana Richard Nicholls. Lisäksi 
konsertissa kuullaan A Capella oh-
jelmistona Madetojaa, Stanfordia, 
Schutzia ja Howellsia. Vapaa pääsy, 
ohjelma 5 €. 

Matkoja  
ja retkiä 
Männistön seurakunta järjestää 
Länsi-Lappiin suuntautuvan matkan 
13.-18.9.2010. Etusija on Männistön 
seurakuntalaisilla. Kohteina Pallas, 
Jerisjärvi, Kautokeino Norjassa, Ylläs 
ja Ruotsin lähialue. Päivävaellukset 
kestävät noin viisi tuntia. Jokainen 
maksaa itse ruokailunsa ruokailu-
paikoissa. Ruokaa voi laittaa myös 
itse tai majoitusryhmissä. Majoitus 
Muoniossa 5-6 hengen mökeissä, 
joissa keittiöt astioineen ja saunat. 
Naisille ja miehille omat mökit. Omat 

liinavaatteet 
mukaan. Majoi-
tus- ja linja-au-
tokulut 210 €/
henkilö. Ilmoit-
tautuminen 4.5. 
mennessä p. 040 
4848 379. Vara-
uslasku 50 euroa 
postitetaan il-
moittautuneille. 
Matkan vetäjinä 
Seija Hyvärinen 
ja Lauri Paatero.

 Herättäjäjuhlamatka Kiuruvedel-
le tehdään päivän matkoina. Lähtö 
perjantaina 9.7. klo 13.50 Puijon kir-
kolta, klo 14 Kuopion torilta Osuus-
pankin edestä. Lauantaina 10.7. klo 

5.50 Puijon kirkolta, klo 6 Kuopion 
torilta. Sunnuntaina 11.7. klo 5.50 
Puijon kirkolta, klo 6 Kuopion torilta. 
Paluu kunkin päivän iltana. Ilmoit-
tautuminen puh. 017 158 111 tai 050 
5691392 Aune Pöyhöselle. 

Mitä musiikkia  
häihin?
Häämusiikkituokio Tuomiokirkossa 
lauantaina 8.5. klo 15. Uruilla musi-
soi Anu Pulkkinen.

Piha puhtaaksi
Pihanlakaisutalkoot Riistaveden 
seurakuntatalon ympärillä torstaina 
6.5. klo 9. Kaikki joukolla mukaan! 
Talkoolaisille ruoka- ja kahvitarjoilu.

Yhdessä pohtien

 Elämää etsimässä –keskusteluker-
ho Pyhän Johanneksen kirkossa tors-
taina 29.4. klo 14.30–16. Aiheena 
Rinnalla kulkeminen, josta keskus-
telemassa Kynnys ry:n aluesihteeri 
Antti Tuononen (YTM). Tilaisuudessa 
myös kahvitarjoilu.
 Raamatusta luennoidaan ja kes-
kustellaan Puijon seurakuntakeskuk-
sessa maanantaina 3.5. klo 18.30. 
Piio Lappalaisen aiheena Varo vääriä 
profeettoja, illassa jatketaan 2. Pie-
tarin kirjeen käsittelyä.
 Naisia Raamatusta keskusteluti-
laisuus tiistaina 4.5. klo 18. Veh-
mersalmen Lähimmäisen kammarilla. 
Kevään viimeisessä kokoontumisessa 
Aulikki Mäkinen johtaa pohtimaan 
Marttaa ja Mariaa. 
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Lasse Pöysti ja 
Pentti Siimes  
elokuvassa  
Thomas, joka on 
saanut kahdeksan 
palkintoa eri  
elokuva-festivaa-
leilla. Kuvakukko 
4.5. klo 13

Männistön seurakunta järjestää 
Länsi-Lappiin suuntautuvan  
matkan 13.-18.9.2010. Matkalla 
käydään myös Norjan puolella. 

Laatokan Valamon Laulajia  
kuullaan Kuopion Tuomiokirkossa 
lauantaina 8.5. 

Onnea kaikille äideille ja mum-
moille! Äitienpäivänä 9.5. äidit 
kahvitetaan ja kukitetaan muun 
muassa Äitienpäivän kakkukonser-
tissa Kallaveden kirkossa klo 16. 

Haravat heiluvat Riistaveden 
seurakuntatalon ympäristössä 
torstaina 6.5. Talkoolaisille on  
luvassa ruokaa ja kahvia. 
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Pelaajien vertaistuki-
ryhmä alkaa Kuopiossa.
Pelaaminen voi muuttua hauskanpi-
dosta ongelmaksi. Liika yrittäminen 
ja usko voittoon vielä silloin kun ollaan 
velan puolella, voivat viedä kohtuut-
tomiin tilanteisiin. Pelaamisaika on 
myös ihmissuhteilta poissa.

Peliongelma on projektityöntekijä 
Petri Miettisen mukaan vaikea myön-
tää. Usein apua tilanteeseen etsivätkin 
läheiset, mutta puolisoiden kesken ti-
lanne ei ole yhtä selkeä. 

Kuopiossa käynnistyy itäsuomalaisen Pe-
lissä-projektin osahankkeena pelaajien ver-
taisryhmä. Ryhmä on tarkoitettu henkilöille, 
jotka haluavat saada liiallisen rahapelaamisen 
hallintaan tai lopettaa pelaamisen kokonaan. 
Ryhmään osallistuminen on maksutonta.

Lisätietoja ryhmän toiminnasta voi kysyä 
Pelissä-hankkeen työntekijä Petri Miettiseltä 
050 557 6708
Pelaajien vertaistukiryhmä alkaa Kuopiossa 
tiistaina 4.5 klo 17.30 Kuopion Kriisi-keskuksen 
tiloissa Saastamoisenkatu 12.

Ulla Remes

Kuva Seija Rytkönen

Pelaajille vertaistukea

Alavan palvelutalon 
Parturi-Kampaamo

Puh. (017) 2614064
Siikaniemenkatu 4, Kuopio

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

Keskus-Kukka ja 
Hautauspalvelu Käsnänen Ky

Toritie 10, Siilinjärvi  •  p. 4624 260  •  MA-PE 9-18, LA 8-15, SU 10-15
Maaninka  •  p. 3811 449, 0400-571 327 • MA-PE 9-16.30, LA 9-13, SU ITSEPALV.

Kodin Kukkapalvelu
Kuninkaankatu 26, keskusta •  p. 2612 438

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

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

Kukka ja Sidonta Floretta Ky
Kauppakatu 63, keskusta •  p. 2811 655  •  MA-PE 9-18, LA-SU 9-15 

•  www.fl oretta.fi 

Kukka ja hautauspalvelu Rosanna
Puijonkatu 17, keskusta •  p. 2611 456, 0400 945 919 

MA-PE 9-18, LA 9-15 •  www.kukkajasidontarosanna.fi 

Kukkanen
 K-Citymarket, kauppakeskus  •  p. 3613 802  •  MA-PE 9-20, LA 9-18

K-Citymarket, Päiväranta  •  p. 3633 288  •   MA-PE 9-20, LA 9-18 
Linja-autoasema  •  p. 2616 196  •  JOKA PÄIVÄ 8-19 

Kukka-Lunaria Oy
Kuninkaankatu 22, keskusta • p. 2811 661 • posti@kukkalunaria.fi 

•  PE 7.5. 9-18, LA-SU 8.-9.5. 9-16

Kukka-Sokos
Haapaniemenkatu 24-26, keskusta  •  p. 192 844 

MA-PE 9-21, LA 9-18, SU 12-18 

Salmen Kukka ja Hautaus
Vehmersalmentie 36
71310 Vehmersalmi

Tarhurin Kukka ja Sidonta
Männistön Ostoskeskus  •  p. 2622 821  •  MA-PE 9-17, LA-SU 9-15

Kuopiolainen Gospelbändi kidMan saavutti 
Keuruulla pronssia sähköisella rock-popil-
laan. Monien tyylilajien musiikkia yhdisti 
kisoissa ainoastaan kristillinen sanoma.

Kidmanin sanoitukset liikkuvat taval-
lisen elämän arkisissa asioissa, välillä ne 
ovat suoraa puhetta Jumalalle. Kiperiäkään 
kysymyksiä ei pelätä.

KidMan perustettiin vuonna 2007: ni-
men symboliikka kuvaa miehiä, jotka eivät 
ole ihan poikia mutta eivät ihan miehiäkään 
– heille maailma on auki. Bändissä soittavat 
Atte-Veikko Kemppainen, Mikko Partanen, 
Juho Kotiaho ja Tomi Eskelinen sekä iisal-
melainen rumpali Toni Dahl. 

Tällä hetkellä bändi on tekemässä le-
vyä, jonka on tarkoitus ilmestyä loppu-
vuodesta. 

Ulla Remes

Siilinjärven Ahmon koulun 
piha oli täpötäynnään autoja, 
kun gospelin ystävät läheltä 

ja kaukaa olivat saapuneet nautti-
maan Gospel-Savon annista.

Kuopiolaiset Kirsi ja Jarkko 
Soininen eivät olleet tapahtumassa 
ensikertalaisia.

”Olemme käyneet täällä aikai-
sempinakin vuosina. Hyvää mu-
siikkia pitää tulla kuuntelemaan.”

Soiniset ovat omien sanojensa 
mukaan varsinaisia gospelin suur-
kuluttajia.

”Viime vuonna kävimme kat-
somassa useita esityksiä, mutta 
tänä vuonna aikataulu ei valitet-
tavasti antanut myöten kuin tälle 
yhdelle.”

Soinisilla oli kiikarissa Lasse 
Heikkilän Tunturimessu.

”Sitä emme ole nähneet aikai-
semmin, mutta Lasse Heikkilän 
muita teoksia kylläkin. Olemme 
tykänneet niistä kovasti ja siksi 
haluamme nähdä myös Tunturi-
messun.”

Kolmipäiväinen Gospel-Savo 
järjestettiin nyt neljännen kerran. 
Viime vuonna esityksiä kävi seu-
raamassa 3500 ihmistä. 

”Samaan varmaan päästään 
tänäkin vuonna”, järjestelyissä 
mukana ollut Siilinjärven hellun-
taiseurakunnan pastori Kari Hon-

kanen arveli.
Gospeltapahtumia järjestetään 

ympäri Suomea, mutta Siilinjärven 

tapahtuma eroaa hieman muista 
vastaavista.

”Tämä ei ole pelkkä musiik-
kijuhla, sillä kuulemme myös Ju-
malan sanaa tapahtuman eri tilai-
suuksissa.”  

Gospel-Savo järjestettiin Sii-
linjärven helluntai- ja vapaaseura-
kunnan, Pohjois-Savon kansanlä-
hetyksen, Missionuorten, Kuopion 
seudun Ihme-työryhmän ja Gos-
pel-Media ry:n yhteistyönä.

Heli Haring

Kuopiolaisbändille 
pronssia

Kirsi ja Jarkko Soininen ovat 
vannoutuneita gospelin ystäviä.

Lasse Heikkilän  
Tunturimessu oli  
visuaalisesti ja  
musiikillisesti  
vaikuttava.

Gospel-Savo oli musiikin ja Sanan juhlaa
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Tuhka pysäytti  
myös Pyhällä maalla
Zipporim-kuoron esiintymismatka Israeliin 
siirtyi vuodella Islantilaisen tulivuorenpur-
kauksen vuoksi. Matkaa valmisteltiin puoli-
toista vuotta.

”Ihminen voi aina suunnitella, mutta Her-
ra päättää. Nyt saadaan kunnolla harjoitella 
ohjelmistoa ulkoa ja kerätä lisää varoja. Kuo-
rolaisten tunnelma ei ole katkera, kaikessa 
ollaan Jumalan kämmenellä”, kertoo kuoron 
ja matkan johtaja Leila Savolainen.

Monia Kuopion seurakuntien työnteki-
jöitä oli islantilaisen tulivuorenpurkauksen 
vuoksi jumissa ulkomailla  viime viikolla. 
Kuopion hiippakunnan opintomatkalaiset 
piispa Wille Riekkisen johdolla odottivat 
Israelissa keskiviikkoon saakka ja saapuivat 
torstaita vasten yöllä Oulun kautta Kuopi-
oon. Matkasuunnitelmat sekoittuivat myös 
kirkkoherra Jaana Marjasen ja diakoniajoh-
taja Seppo Marjasen ryhmällä Israelissa. 

Ulla Remes
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Kuopiossa päättyy huomenna 
pari viikkoa kestänyt Nuorten 
Pohjola tapahtuma. Järjestelyis-

tä vastaava Pohjola Nordenin Kuopion 
piirin toiminnanjohtaja Anne Tuomai-
nen tuntee onnistumisen iloa, kun vuo-
den kestänyt projekti on ohi.  

Minkä ikäisille tapahtuma on 
tarkoitettu?

”Tämä on kautta-aikojen suurin 
tapahtuma, mitä olemme Suomessa 
järjestäneet sisältäen yli 120 esiinty-
jää ja 50 ilmaistilaisuutta. Yhteis-
työkumppaneita on paljon ja hyvät 
verkostot ovat tärkeitä. Ohjelmis-
to on suunnattu alle 25 -vuotiaille 
ja nuorimpina ovat 4-vuotiaat.”

Miten tavoitatte nuoret?
”Vastuuta kantavat aikuiset, 

mutta nuorten on helppo aktivoitua 
vanhempiensa mukana. Suuntaam-
me toimintaa kouluihin, joissa pe-
rinteisiä ovat muun muassa 
kielikoulut, Lucia-äänestys ja 
luokkaretket.” 

Haluatte viedä pohjoismais-
ta perintöä eteenpäin?

”Pohjola on oma erityis-
alue, jossa ihmisillä on hyvä 
sosiaaliturva ja vapaa liikku-
vuus myös työpaikkojen suh-
teen. Yhdessä olemme raken-
taneet Pohjolan hyvinvointia 
ja sitä perintöä haluamme 
edelleen vaalia eteenpäin.” 

Onko EU muuttanut Pohjolan arvoa 
kansainvälistymisessä?

EU on korostanut Pohjolan arvoa 
pitää yhtä, ettei saavutettuja oikeuksia 
vesitetä. Kansainvälisyys on tärkeää, 
mutta Pohjoismaat antavat turvallisen 
kentän harjoitella ja hankkia koke-

musta ulkomailla työs-
kentelystä. Mitä 

vähemmän 
nuoria 

rajoite-
taan 

sitä helpommin kielitaitoiset nuoret 
palaavat juurilleen kotimaahan.”

Mikä on Pohjoismaiden rikkaus?
Erilaisuus ja oman identiteetin ar-

vostaminen. Mistä saamme elämyksiä, 
jos kaikkialla on samanlaista. Kult-
tuuri ja sivistys eivät ole rahasta kiin-
ni. Haluamme edistää arvoja ja antaa 
muidenkin nauttia niistä. Unohtaa 
ei sovi, miten Ruotsi auttoi meitä 70 
vuotta sitten ottamalla sotalapsia ja 
tukemalla eri rakennuskohteita. Kuo-
pioon nousi 90 omakotitaloa.”

Miten suhtaudutte muualta Pohjo-
laan muuttaneisiin?

”He ovat tervetulleita. Pidämme 
uuspohjoismaalaisista huolta. 

Perehdytämme heitä sopeu-
tumaan osaksi pohjoista 

yhteiskuntaa. Mitalilla 
on kaksi puolta, kun 
he saavat oikeuksia 
myös vastuu kas-
vaa.”

Miltä työ tuntuu?
Nautin työstä-

ni ja sen antamista 
haasteista. Ideoihini 
on suhtauduttu hie-
nosti ja kaikessa on 
yhdessä tekemisen 
meininki.

Teksti ja kuva 
Hilkka Sipilä

v i i k o n  v a l i n t a

v i i k o n  v a s t a a j a

Pohjoismainen perintö nuorille

Jotta  
ymmärtäisimme
Elina Hirvonen (s.1975) on lahja ko-
timaiselle kirjallisuudelle. Romaa-
ni Kauimpana kuolemasta sen taas 
osoittaa. Kirjailija asui kaksi vuotta 
Sambiassa, missä teos syntyi. Kun 
paikkaa ei nimetä, jokainen voi ku-
vitella oman Afrikkansa. Romaanin 
kaksi minäkertojaa antaa ajatuksille 
töitä. 

Paul on entinen kehitystyönteki-
jä, joka palaa Afrikkaan kuolemaan. 
Paulin kuvaus lentomatkasta on kä-
sin kosketeltava. Kiiltävä katalogi 
ja ylelliset tuotteet ovat vastakohta 
löyhkälle ja ahtaudelle.

Esther on niitä, jotka parantavat 
kotimaataan. Hän kertoo poliisien 
autoon poimimista katulapsista. Ne 
nostivat autoon myös tytön, jonka 
lanteilla oli liimanhajuinen kangas. 
Madonohuet vauvan kädet pilkisti-
vät kantoliinasta. 

Bessyä on onnistanut, sillä hän 
on päässyt kouluun. Äiti toivoo hä-
nestä työnsä jatkajaa naistoimikun-
taan. Mutta kun äiti kuolee, setä 
pakottaa tytön vaimokseen. Bessy 
katoaa, hänen nähtiin nousevan rek-
ka-autoon. Alkuaikoina kaupunkiin 
palattuaan Paul luulee näkevänsä 
tytön kaikkialla.

Prostituutio-bisnes on karmai-
sevaa luettavaa. Rankan realismin 
rinnalla on silti paljon hellyyttä ja 
kauneutta. Toivoa paremmasta. 

Monikerroksinen romaani ker-
too myös Paulin ja Johannan tari-
nan. Heidän yhteiselämänsä päät-
tyy eroon. Rakkauden loppumisen 
Hirvonen kuvaa viiltävän terävästi. 
Häkellyttävän hyvä kirja.
Elina Hirvonen: 
Kauimpana kuolemasta,  
239 s., 30 e., Avain 2010.

Hyvä arki parantaa
Ann Heberlein on teologian tohtori 
ja etiikan tutkija. Hänen omakoh-

tainen teoksensa En tahdo kuolla, en 
vain jaksa elää on tietokirja, jossa on 
kaunokirjallisia aineksia. Ulla Lem-
pisen suomentama kirja avaa oven 
psykiatrisen päivystyksen odotus-
huoneeseen. Kirjan luettuani mietin 
mikä oli syy, mikä seuraus.

Heberlein sanoo, ettei halua alis-
taa ketään elämäntuskalle ja itse-
murha-ajatuksille. Hän on kärsinyt 
20 vuotta kaksisuuntaisesta mieli-
alahäiriöstä. Hän miettii psyykkis-
ten sairauksien niputtamista, eihän 
fyysisiä sairauksiakaan niputeta.

Kirjailija pohtii siistiä tapaa kuol-
la. Pedanttisena ihmisenä hän jättää 
juna- ja rekkavaihtoehdot pois, kos-
ka ei halua sotkea viattomia ihmisiä 
mukaan. Viesti pitää jättää jälkeen-
jääville! Mutta hän tietää, ettei voi 
pettää lapsiaan ja viedä heiltä äitiä.

Hypomania saa kirjailijan toime-
liaaksi, hän luennoi, antaa haastatte-
luja, kirjoittaa artikkeleita ja kirjoja. 
Univaikeuksissa Heberlein yrittää 
sanalistojen avulla uneen, mutta ou-
to sano pakottaa tutkimaan Googlea 
ja uni karkaa.

Heberleinin kirja todistaa tavalli-
sen arjen askareiden ihmeitä tekevän 
voiman. Lasten kanssa on hyvä olla. 

Kirjan lukeminen lisää ymmär-
rystä ja avoimuutta. Kuitenkaan ei 
koskaan voi sanoa, minä ymmärrän 
miltä sinusta tuntuu.

”Elämä ei ole merkityksellinen
eikä merkityksetön; se vain on.”

Ann Heberlein, 
suom. Ulla Lempinen, 
En tahdo kuolla, en vain jaksa elää, 
167 s., 27 e., Atena 2010.

Ritva Kolehmainen

Rukoi lemme

Elämän laatua iäkkäille
”Auttaminen taitaa olla suvun perintöä, iloitsee Ritva Put-
konen. Kotona opetettiin välittämään muista ihmisistä.”

Vielä työssä ollessaan Ritva hoiti sisarustensa kanssa 
vuosia omaa äitiään. Eläkkeelle jäännin myötä 2003 aikaa 
jäi toimia itselle tärkeistä tuntuvien asioiden parissa.

”Olen Martta jo kolmannessa polvessa. Vedän Kuopi-
on Marttojen iäkkäiden kuntoutusryhmää, jossa keski-
ikä on lähes 70 vuotta. Ikäihmisten on tärkeätä huolehtia 
kunnostaan, jotta toimintakyky säilyisi mahdollisimman 
pitkään. Jokaiselle ryhmäläiselle tehdään yksilöllinen 
kuntotesti ja liikkeet suoritetaan sen mukaisesti. Ryh-
mästä saa elämän virkeyttä ja voimaa.”

Ritva on kiitollinen siitä, kun kaupunki on antanut 
terveyskeskuksen kuntosalin ryhmän käyttöön.

Ritvan sydäntä lähellä ovat Syöpäyhdistyksessä toimi-
minen ja myös Kuopion selkäyhdistys. Hän näki raskaita 
tilanteita röntgenhoitajan ammatissaan ja haluaa olla 
Syöpäyhdistyksen Kirpputorilla tiistaisin auttamassa. 

”Tuotto käytetään syövän ehkäisyyn tutkimuksiin ja po-
tilaiden virkistystoimintaan. Tuotteita annetaan myös Pie-
tarin katulapsille ja Patakukkulan toimintakeskukselle. ”

Martat ovat tämän vuoden arkienkeleinä Yhteisvas-
tuulle. 

”Ahkeroimme myyjäistuotteita, joiden tulo meni en-
simmäisissä myyjäisissä kokonaan yhteisvastuulle. Tä-
nään, virkistyspäivän yhteydessä Keskusseurakuntata-
lossa pidettävien myyjäisten tuotosta osa menee Yhteis-
vastuukeräykselle.” 

Teksti ja kuva Hilkka Sipilä

Ark ienke l i

Rukous
Taivaiden avaaja,
taivaiden sulkija,
anna meille määrämittamme ilmatilaa, 
    maatilaa, vesitilaa, 
ja anna meille viisautta toimia sen kanssa suojellen 
    viljellen ja varjellen.
Anna meille, jotka pyyhimme tuhkaa silmistämme,
pelloiltamme, koneistamme,
viisautta pyyhkiä turhuus toiminnastamme 
ja keskittyä oleelliseen.

Anna meille viisautta ripotella päällemme
katumuksen tuhkaa
ja varjele meidät tuhkalta väärissä paikoissa.

Ulla Remes
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Kohtaamme kirpputorilla usein ihmisiä, jotka haluavat 
jutella kanssamme. Toivon, että osaamme olla heille 
hyvinä kuuntelijoina”, sanoo Ritva Putkonen. 

�



kirkon kulmilta
Vapun kirje
Vapunpäivänä 1882 Minna Canth kir-
joitti Suomalaisen teatterin johtajalle 
Kaarlo Bergbomille saaneensa valmiiksi 
uuden näytelmänsä Roinilan talossa ja 
lähettävänsä sen Herra Tohtorille. 

Samassa kirjeessä hän kertoo: ”Te-
aatteri-huoneemme on jo katon alla ja 
tänä päivänä aloitetaan muuraustyöt. 
Avarampi se ehkä olisi voinut olla. 
Arkkitehti on vakuuttanut, niin kuin 
kuulin, siinä olevan sijaa 600 hengelle, 
mutta pelkään, ettei 500 enempää sinne 
juuri sovi.”

Arkkitehti Sebastian Gripenbergin 
piirtämä ja rakennusmestari Isak Lö-
fin johdolla Väinölänniemelle pysty-
tetty rakennus valmistui loppukesästä. 
Suomalaisen teatterin vierailunäytän-
nöt alkoivat elokuun alussa ja jatkui-
vat syyskuun lopulle. Ohjelmistossa oli 
kaikkiaan 28 näytelmää, niistä Minna 
Canthin Murtovarkaus yhtenä. Pääsy-
lippuja sai ostaa teatterilta ja Canthin 
lankakaupasta Kirkkotorin varrelta. 
Uuden talon juhlanäytäntönä esitettiin 
Z. Topeliuksen Regina von Emmeritz 
syyskuun kymmenentenä päivänä. 

Ennen tätä Väinölänniemen huvi-
laosakeyhtiön rakennuttamaa taloa oli 
vierailunäytännöt järjestetty

kasarmin vanhassa maneesissa. Tä-
hän Tulliportinkadun kohdalla sijait-
sevaan maneesiin oli rakennettu parvi 
ja 700-paikkainen nouseva katsomo. 
Tungos katsomossa oli silti valtava. 
Siitä esimerkkinä Tapio-lehti kertoo, 
miten ”puolen tusinaa nuoria miehiä 
istui paitahihasillaan ristikoilla parven 
yläpuolella”. 

Maneesissa näyteltiin vuoteen 1879, 
jolloin rakennus jouduttiin purkamaan 
kasarmilla nykyisin sijaitsevien Kuopion 
5. tarkk’ampujapataljoonalle rakennet-
tujen puurakennusten tieltä. Sen jälkeen 
esitykset järjestettiin seurahuoneella ja 
kylpylän salissa Väinölänniemellä. 

Uimalan yläpuolella sijainnut kylpylä 
purettiin 1920-luvulla. Lottahovina tun-
nettu ja myöhemmin monessa käytössä 
ollut teatteritalo tuhoutui tulipalossa 
toukokuussa 1967. Sen paikasta kertoo 
tenniskenttien yläpuolella sijaitseva 
puuton alue.

Kuva Väinölänniemen teatterihuo-
neen salista 1800- ja 1900-luvun taittees-
sa. Valok. Karl Schadevitz, Kuopion 
kulttuurihistoriallinen museo.

Helena Riekki

Kauniina huhtikuun iltana 
joukko riparinuorten ja -isos-
ten vanhempia kokoontui kes-
kusseurakuntatalon takka-
huoneeseen keskustelemaan 

rippikoulun merkityksestä nuorillensa – ja 
vähän muistelemaan omaakin nuoruutta. 
Varjoripariksi kutsuttu tilaisuus houkutteli 
paikalle kolmisenkymmentä vanhempaa.

”Mukava nähdä näinkin runsas osallistu-
jamäärä. Monet vanhemmat ovat sanoneet 
minulle, että vasta tässä iässä se rippikoulu 
pitäisikin käydä”, tilaisuutta juontanut nuo-
risotyönohjaaja Pirjo Rissanen tuumasi.

Rippipappi teki vaikutuksen
Sari Kurolan ja Jouni Savo-
laisen perheessä rippijuhlat 
on vietetty jo pari kesää sit-
ten.

”Tulimme tänään tänne, 
koska poikani Santeri on 
pyrkimässä isoseksi ensi ke-
sän rippileireille. Hän oli iso-
sena jo viime kesänä”, Kurola 
kertoi.

”Tällä hetkellä poika käy 
hyvinkin innokkaasti nuorte-
nilloissa, se tuntuu menevän 
kaikkien muiden harrastus-
ten edelle. Kovasti hän näyt-
tää tekevän töitä, että isosen 
paikka taas irtoaisi.”   

Santerin ripille pääsyn 
jälkeen äiti huomasi ainakin 
yhden muutoksen.

”Riparin jälkeen alkoivat 
puhelinlaskut kasvaa ja ty-
töiltä tulla tekstareita. Mutta 
siitähän se kai kertoo, että 
rippileirin sosiaalinen merkitys on ollut 
melkoinen.”

Sari Kurola muistelee omaa ripariai-
kaansa hyvillä mielin.

”Minulla oli leiripappina Wille Riekki-
nen ja muistan, että hänen kanssaan käydyt 
keskustelut tekivät suuren vaikutuksen.”

Kurolalle oli aikoinaan itsestään selvää, 
että hän menee rippileirille.

”Ei semmoinen vaihtoehto edes käynyt 
mielessä, etten menisi.”

Nuorten miesten jäynä
Arto ja Riitta Vuoman Saara-tytär menee 
tulevana kesänä rippileirille Hirvijärvelle.

”Tytär on aika määrätietoinen ja hänen 
ehdoton vaatimuksensa oli päästä juuri tälle 
tietylle leirille. Isän oli sitten oltava netin ää-
ressä passissa, että koska ilmoittautumislin-
jat aukeavat”, Arto Vuoma selvitti nauraen.

Vuomat kiittelivät varjoriparin antia 
vanhemmille.

”Tämä on ollut tosi hieno ilta ja olemme 
saaneet kuulla antoisia puheenvuoroja. Sa-
mat ilot ja surut ne näyttävät olevan meillä 
kaikilla vanhemmilla.”

Arto Vuoman omaan rippikouluikään 
liittyy hauskoja muistoja.

”Olin juuri saanut mopon, kun vanhem-
mat kaverini kävivät rippileiriä. Pörräsin 
mopollani joka päivä katsomaan heitä lei-
rille.”

”Itse kävin rippikoulun syksymmällä, 
mutta ei se ihan ilman jäynää sujunut. Rip-
pipappimme oli erittäin huononäköinen ja 
siksi halusimme kaverini kanssa takapenk-

kiin. Sovimme, että jos jommalla kummalla 
on omia menoja, toinen aina istuu paikalla 
takapenkissä. Pappi kun ei kunnolla erotta-
nut sinne saakka. Konfirmaatiossa hän sit-
ten kyllä ihmetteli, että ihan kuin porukassa 
olisi yksi enemmän. Mutta ripille pääsimme 
kaverini kanssa ihan kunnialla.”

Kuka meille on muuttanut?
Illan aikana kaikki vanhemmat käyttivät 
puheenvuoron, jossa he pohtivat onko omas-
sa lapsessa näkynyt muutosta rippikoulun 
alkamisen myötä. Monet kertoivat huoman-
neensa, että nuori elää nyt jonkinlaisen siir-
tymän aikaa.

”Välillä olen ihmetellyt, että kuka meille 
oikein on muuttanut?”, eräs äiti kuvaili ha-
vaintojaan. Muutamat vanhemmat kertoivat 
hieman haikeutta äänessään, että lapsi oli 
halunnut siivota barbiet ja pehmolelut pois 
näkyvistä, pahvilaatikkoon. Ehkä lopulli-
sesti.

Keskustelutuokioiden välillä muusikin 
monitaituri Jouko Mäki-Lohiluoma eli 
Yhden Joukon yhtye viihdytti läsnäolijoi-
ta. Tilaisuuden hän halusi päättää kaikille 
niin tutun Maan korvessa kulkevi -laulun 
tunnelmiin.   

”Varmasti hyvin moni meistä on tuu-
dittanut itkevää vauvaansa tämän laulun 
tahdissa”, Mäki-Lohiluoma arveli ja näppäili 
kitarastaan ensimmäisen soinnun.

Onko siitä tosiaan jo viisitoista vuotta?  

Heli Haring

Varjoriparilla 
muisteltiin ihanaa ja itkettävää nuoruutta

Railakasta naurua ja 
haikeita hymähdyksiä. 
Niitä kuultiin riparinuorten 
vanhemmille järjestetyllä 
varjoriparilla.

Arto ja Riitta Vuoman 
perheessä juhlitaan  
kesällä Saara-tyttären 
ripille pääsyä. 

Varjoriparilaisille musisoi mies ja hänen 
varjonsa, Jouko Mäki-Lohiluoma.

Sari Kurolalla ja Jouni Savolaisella on mukavia muistoja omista rippileireistä.  
”Sieltä sai paljon uusia ystäviä.” 

�



Luonto  
on kirkkoni
Topi Ikäläinen työsti kolme erilaista sarjaa 
pyhä-teemasta. Islannin tulivuorenpurkausta 
seurannut tuhkapilvi lamaannutti myös kir-
kon väkeä jumiin eri puolille maailmaa, Kuo-
pion hiippakunnan väkeä Israeliin. Siitä nousi 
ajatus Pyhää maata käsittelevästä sarjasta: it-
kumuuri, Jeesuksen syntymäkirkko, yöllinen 
näkymä Jerusalemin yli, Via Dolorosa…

Toinen sarja kuvaa ihmisen elämänkaaren 
pyhyyttä: kastetta, häitä, viimeistä ehtoollis-
ta, hautaansiunaamista ja lopulta hautaus-
maan hiljaisuutta. Jokaiseen kuvaan liittyy 
tarina: kastettava on oma vanhin tytär, vii-
meistä ehtoollista nauttiva on riutumaisillaan 
vaikeaan sairauteen, hautakivelle on laskeutu-
nut kyyhky – kuin Pyhä Henki.

Kolmas sarja jää kevätlehteen jäljelle.
”Minulle metsä on kirkko niin kuin mo-

nelle muullekin suomalaiselle miehelle, mutta 
jälkikasvun kanssa kuljen kirkkotietä, sen 
opettaminen on minulle sydämenasia.”

Ulla Remes
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Valokuvataiteilijat kuvasivat pyhän: 
Topi Ikäläinen löysi luonnon, 
Miia Maaninen ensisuojan.

Ensi kesän  
asuntomessujen  

varjokohde  
löytyy  

ensisuojasta.

Kodin lähimetsä, 
täysi sateenkaari 
Riistavedellä ja 
keväinen Korkea-
koski hiljentävät 
pyhän kokemiseen.

Mikä on pyhää? Kirkko ja koti kysyi asi-
aa kahdelta valokuvataiteilijalta: valokuvan 
grand old man, professori Topi Ikäläiseltä ja 
nuorelta, uraansa aloittelevalta Miia Maani-
selta. Taiteilijat pohtivat teemaa marraskuus-
ta tänne saakka. Kirkossa vietetään nyt pyhän 
teemavuosia.

Ihminen on pyhä
Miia Maaninen kulki kaupunkia kiekkaan 
miettien, mistä pyhän löytäisi. Hänelle oli 
jo alusta alkaen selvää, että pyhä löytyisi ih-
misestä.

”Se löytyy murhamiehestäkin, haluan us-
koa hyvään”.

”Elämä itsessään on pyhää.”
Miia Maaninen kulkeutui ensi- ja lämmit-

telysuojaan Siikalahteen. 
”Vietin siellä aikaa. Juttelin ihmisten kans-

sa, kuuntelin heidän koskettavia kertomuksi-
aan omasta elämästään. Se veti hiljaiseksi.”

Pian lopetettavasta asunnottomien ensi-
suojasta pitää lähteä aamukahdeksalta pois 
ja sinne pääsee vasta illalla samaan aikaan. 
Suojasta on muodostunut joillekin kuin koti: 
siellä on asuttu monia, monia vuosia.

”Muutama tavara, hiljaisuus, tupakansavu. 
Mietin, onko asunnottomalta viety kaikki, 
toivokin. Onko siivet murskattu?”

Ulla Remes
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Tuomiokirkko

TUOMIOKIRKKO
Tuomiokirkko avoinna tutustumista ja 
hiljentymistä varten klo 10-15, lisäksi 
perjantaina 18-23. 
p. 040 4848 256
Sanajumalanpalvelus su 2.5. klo 10. 
saarna Liisa Penttinen, liturgi Miika 
Turunen, kanttorina Pertti Rusanen ja 
urkurina Anu Pulkkinen.
Viikkomessu ke 5.5. klo 19. Risto Vou-
tilainen.
Kuorokonsertti to 6.5. klo 19. Siilin-
järven Lauluveikot, Hengitysliiton 
HELI "Silmu Sereno" ja Sibelius-Akate-
mian opiskelijakuoro. Solisteina An-
nastiina Tahkola, Teija Orjala ja Johan-
na Lemmetyinen. Ohjelma 5 euroa. 
Laatokan Valamon Laulajat la 8.5. 
klo 19.30. Ohjelma 10 e. 
Häämusiikkituokio la 8.5. klo 15. 
Anu Pulkkinen, urut.
Messu äitienpäivänä su 9.5. klo 10. 
Saarna Sari Kärhä, liturgia Olli Viita-
niemi, kanttorina ja urkurina Anu 
Pulkkinen. Antti Meurman, viulu.
Urkutuokio ti 11.5. klo 15. 
Viikkomessu ke 12.5. klo 19. Liisa 
Penttinen.

KESKUSSEURAKUNTATALO 
Suokatu 22
Seurakuntamestarit p. 040 4848 259
Eläkeläisten virkistyspäivä ke 28.4. 
klo 11. Raamattutunti "Jumalan kan-
san koti-ikävä", Liisa Penttinen. Ilta-
päivällä Kuopion Marttayhdistys jär-
jestää keväiset myyjäiset. Tuotto osit-
tain yhteisvastuulle.
Vappujuhla la 1.5. klo 12. Suokatu 22. 
Mukana mm. mieskuoro Puijon Laulu. 
Aarne Tapanainen kertoo kokemuk-
sistaan lähetystyössä. Kolehti lähetyk-
selle. Vappukahvit.
Kuopion Lottaperinneyhdistys ry:n 
jäsenilta ti 4.5. klo 16 kahviossa.
Torstaiseurat to 6.5. klo 18 kerho-
huone Samuli.

INKILÄNMÄEN  
SEURAKUNTATALO 
Inkiläntie 7 
Emäntä p. 040 4848 269
Raamattupiiri ti 4.5. klo 17.30. 
Messu äitienpäivänä su 9.5. klo 12. 
Saarna Simo Parni, liturgina Olli Viita-
niemi kanttorina Anu Pulkkinen.

PERHETYÖ
Naisten lenkkipiiri ma 3.5. klo 18. 
Poukamassa. Lisätietoja piiristä Pirjo 
Rissaselta, p. 040 2828 252. 
Ei perhekerhoa ti 4.5. klo 9.30 Kes-
kusseurakuntatalossa.
Perhekerhojen kevätretki Rytkylle 
ke 5.5. Lähtö Suokatu 22 klo 10 ja Inki-
länmäen pubilta klo 10.15. Perheker-
hot päättyvät retkeen.
Perheiden taidepaja la 15.5. klo 10 
Keskusseurakuntatalossa, Suokatu 22. 
Pajaan voi tulla lapsi ja aikuinen yh-
dessä, oman aikataulunsa mukaisesti 
klo 10-13 välisenä aikana. Pajamaksu 
2-4 euroa/perhe pajakerran materiaa-
lista riippuen.

NUORET
Nuortenilta to 6.5. klo 18 Keskusseu-
rakuntatalossa, Suokatu 22 E.
Perjantaimessu 7.5. klo 19 Tuomio-
kirkossa. Penkereen ja Hirvijärven rip-
pikoululaiset paikalle klo 17.30.

MUUTA
Lähetyspiiri ke 5.5. klo 13 Maija ja 
Pauli Väätäisellä, Minna Canthinkatu 
29 A 11.

MUMMON MÖKKI,  
Puijonkatu 10 
Avoinna ma - to 11-15. 
p. 040 4848 272
Puuropäivä 

KASTETUT
Viola Ada Sofia Isokangas, Nuutti Ola-
vi Daniel Ihalainen, Verneri Heikki Ru-

dolf Hoffren, Mona Matilda Mietti-
nen.

KUULUTETUT
Ville Matias Harjulampi ja Tiia Marian-
ne Rantanen, Jukka Olavi Kemppai-
nen ja Anni Pauliina Hakala.

KUOLLEET
Aarne Olavi Kinnunen 71 v, Jaakko 
Henrik Kraemer 77 v, Juha Pekka Hak-
karainen 51 v, Anna Liisa Hiltunen 91 
v, Erkki Lauri Pitkänen 74 v, Maija Lee-
na Ryynänen 68 v.

A l av a

ALAVAN KIRKKO 
Keihäskatu 5
p. 040 4848 298
Messu su 2.5. klo 10. Saarnaa Heikki 
Kemppainen, liturgina Juha Välimäki, 
kanttorina Leila Savolainen, Erkki Ho-
lopainen, laulu. 70-, 75- ja 80-vuotiait-
ten syntymäpäiväjuhla messun jäl-
keen seurakuntasalissa. 
Messu äitienpäivänä su 9.5. klo 10. 
Saarnaa Pirjo Kuula, liturgina Sanna 
Husso. kanttorina Leila Savolainen. 

ALAVAN  
SEURAKUNTAKESKUS 
Keihäskatu 5 B 
Kirjallisuuspiiri to 29.4. klo 14 kerho-
huone 1:ssä. Kirjana: Carita Forsgren: 
Kolmen kuun kuningatar.
Eläkeläisten päiväpiiri ti 4.5. klo 12 
- 13.30. Ruokailu. 

NEULAMÄEN KIRKKO 
Vesurikuja 4
p. 040 4848 311
Messu su 2.5. klo 13. Saarnaa Heikki 
Kemppainen, liturgina Juha Välimäki, 
kanttorina Leila Savolainen. 

SÄRKINIEMEN  
SEURAKUNTATALO 
Särkiniementie 20 
p. 040 4848 307 
Rauhanyhdistyksen seurat la 8.5. 
klo 18. 
"Nouseva aurinko - Japani ja Kris-
tus" Äitienpäivän lähetysvaellus 
9.5. perheille. Klo 15 Särkiniemen kir-
kon pihalla verryttely ja reitille lähtö. 
Matkan varrella voi osallistua leikki-
mieliseen lähetysrastikilpailuun, joka 
on maksuton. Lappuset jaetaan puis-
tossa ja Kaikkien lappusten palautta-
neiden kesken arvotaan kirkkohetken 
jälkeen yllätyspalkintoja. Askartelua ja 
virsikaraoke lapsille. Grillimakkaratar-
joilu (vapaaehtoinen maksu). Yhtei-
nen kirkkohetki – Perheen pyhä-
päivä klo 16, jossa kerätään kolehti. 
Terveisiä Japanin läheteiltämme. Mu-
kana mm. lapsikuoro, Salla Tyrväinen 
ja Sakari Kainulainen. Kirkkohetken 
jälkeen äitienpäivän täytekakkukah-
vit. Päivän tuotto Alavan seurakunnan 
Japanin lähettien työn tukemiseen. 
Järj. Alavan seurakunnan lähetystyön 
johtokunta, seurakunnan nuoret ja 
lapsikuoro. 

DIAKONIA
Vanhusväen retki ma 10.5. Mikkeliin 
Tertin kartanoon ja Maaseurakunnan 
kirkkoon. Lähtö Neulamäen kirkolta 
klo 8.30, Alavan kirkolta klo 8.45 ja 
Särkiniemen seurakuntakodilta klo 9. 
Paluu n. klo 16.30. Retken hinta 25 €. 
Sitovat ilmoittautumiset seurakunnan 
toimistoon Sisko Nousiaiselle, p. 040 
4848 286 pe 30.4. mennessä. Ilmoita 
samalla yhteyshenkilösi ja ruokavali-
ot. Mukana diakoniatyöntekijät Ulla 
Halonen ja Liisa Tiilikainen. 

MUUTA
Miesten ilta Sauna klo 17.30, iltapala, 
avaus Ari Savolainen Alavan srk, alus-
tus Esko Luukkonen (KRS), päätös klo 
21. Iltapala 5 €. Järj. Alavan seurakunta 
ja Kansan Raamattuseuran Kuopion 
työ. 

PERHETYÖ
Perhekerhot Särkiniemen seurakun-
takoti ma 3.5. Äiskä sä oot ihana, Neu-
lamäen kirkko ti 4.5. Äiskä sä oot ihana 
ja Alavan kirkko ke 5.5. Suuri syli. 12.5. 
Perhekerhojen kevätretki. 

KASTETUT
Kuisma Jooseppi Vähäsöyrinki, Eedit 
Ilmi Linnea Tölli, Saga Helmi Sofia Ol-
likainen, Anniina Eevi Inkeri Pursiai-
nen, Antti Oskari Koponen, Konsta 
Samuli Heikkilä, Otto Veli Bendel, Lee-
vi Anselmi Jääskeläinen.

KUOLLEET
Airi Inkeri Puikkonen 65 v, Tuula Anne-
li Pirttilä 51 v, Harri Tapio Rissanen 47 
v, Eeva Marjatta Taskinen 49 v, Anna 
Riitta Miettinen 80 v.

Ka l l ave s i

KALLAVEDEN KIRKKO 
Rauhalahdentie 21
Seurakunnan vanhimmat - Seura-
kuntailta ke 28.4. klo 18.30. Mitä on 
seurakunnan luottamushenkilönä toi-
miminen tänään.
Afrikkalainen Gospel-messu ja Tai-
vaallisen ihanat vappupippalot pe 
30.4. klo 18. Kaiken ikäisille. Mukana 
mm. Lauri Kastarinen, Mari Vuola-Ta-
nila, Lähde-yhtye, Kansanlähetys ja 
iso joukko vapaaehtoisia. Tuo makeaa 
nyyttäripurtavaa yhteiseen pöytään. 
Huom! paikka.
Messu su 2.5. klo 10. Saarna Lauri 
Kastarinen, liturgia Veli Mäntynen ja 
kanttorina Mari Vuola-Tanila. 
Perheen pyhä su 2.5. klo 16. Anna-
Maija Hella, Seppo Kirkinen ja perhe-
kerholaiset.
Kolmas uskonkappale - Seurakun-
tailta ke 5.5. klo 18.30. Pyhityksestä, 
Pyhän Hengen työstä.
Perhemessu su 9.5. klo 10. Saarna 
Esko Konttinen, liturgia Raili Ranta-
nen, kanttorina Seppo Kirkinen ja Dol-
ce Minores.
Äitienpäivän kakkukonsertti 9.5. 
klo 16. Mukana lapsikuoro ja nuorten 
lauluryhmä johtajana Mari Vuola-Tani-
la. Samalla tilaisuus on kuorojen Ah-
venanmaan lähtökonsertti juontajana 
Heikki Tanila. Lapsiparkki, äitien kuki-
tus ja kakkuarpajaiset. Liput 2 €/per-
helippu 5 €/äidit ilmaiseksi. Huom! 
paikka.
Helatorstain messu 13.5. klo 10. 
Saarna Anni Tanninen, liturgia Lauri 
Kastarinen ja kanttorina Jarkko Mau-
konen.

NUORET
Nuorten kevätjuhla ja isostensiu-
naus to 13.5. klo 10 Kallaveden kirkol-
la.

VARHAISNUORET
Kevään viimeiset varhaisnuorten 
kerhot viikolla 18.

DIAKONIA
Varttuneen väen virkistyspäivä ke 
28.4. klo 10-13. Hartaus Esko Kontti-
nen ja Anna-Mari Linna. Yhteistä yh-
dessäoloa Kallaveden ja Karttulan 
seurakuntalaisena. Ruokailu 5 €.
Hyvän hoidon päivät (Omaishoitajil-
le, hoidettaville ja kyytipalvelua käyt-
täville) ke 5.5. klo 10.30- 14.30 Rytkyn 
leirikeskuksessa. Laulajaiset, Seppo 
Kirkinen. Ohjelmassa mukavaa yhdes-
sä oloa ja lounas (5 €). Ilmoittautumi-
set Maarit Kirkinen, p. 040 4848 369 
tai Riitta Reima, p. 040 4848 370 tai 
diakoniatoimisto, p. 040 4848 332.
Leväsen kammari ma 10.5. klo 12.30-
14. Kevään kohinaa, Arja Mielikäinen 
ja Maarit Kirkinen. Juomaan kuppi 
kuumaa ja jaetaan  elämisen iloja ja 
suruja.

MUUTA
Hilja Airaksisen 90-vuotispäivän 
lahja lähetystyölle tuotti 1135 €. 

10

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

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

017 369 0700

p. 017 369 0700

Siivouspalvelu
Kotisiivoukset - Ikkunanpesut

Ylläpitosiivoukset
Huomioi kotitalousvähennys 60 %

LEILA SAIKKONEN
040 734 9652

www.siivouspalveluleila.com

Nerokkaan pyörrepesän ansiosta Tulikivi-uuni palaa 
puhtaasti ja sen hyötysuhde on korkea. Puhtaampi 
valinta - Tulikivi. Lue lisää tulikivi.fi

Tulikivi-studio, Volttikatu 6, Kuopio, puh. 
0207 636 678, ma-pe 9-17, la 10-14

puhelut: 8
,2

1
 snt/puhelu +

 m
ax. 1

4
,9

 snt/m
in.

Puhtaampien tulisijojen

PUOLESTA!
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4. sunnuntai pääsiäisestä. Evankeliumiteksti on Joh. 16:5-15

Pyhä maa, paha ilma?

Ilma on ollut viime aikoina paha. Siinä ei ole 
voinut lentää ihmisen tekemällä koneella. 
Muuttolintuja ei liene tuhkapilvi häirinnyt. 
Ainakaan eivät ole totelleet ilmatilan sulkua. 
Pienen tulivuoren pikku pöllähdys on osoitta-

nut nykyaikaisen elämäntapamme haavoittuvuu-
den.  Yhtäläisesti ja tasapuolisesti ovat herrat ja 
narrit, jopa korkeat kirkonhenkilöt saaneet vain 
tyytyä odottelemaan, milloin voi lentää. Tai etsiä 
maa- ja merikuljetuksia. 

Me nykyihmiset olemme alkaneet tottua sii-
hen, että todellisuus on varsin pitkälti hallitta-
vissamme. Puff, sanoi tulivuori. 

Kaikki tämä unohtuu taas parissa viikossa. 
Nyt olisi kuitenkin hyvä mahdollisuus huomata, 
miten vähän ihminen voi hallita todellisuutta. 
Sellainen havahtuminen voisi vaikuttaa lukuisiin 
asioihin, arkisiinkin. Jo siinä on totuttelemista, 
että maailmassa tapahtuu asioita, joille en voi 

mitään. Toisaalta voi miettiä, miten välttämä-
töntä on matkustaa ja mitä voi hoitaa matkus-
telematta. Tai miten korvaamaton olen jossain 
paikassa. Samalla voi miettiä ilmakehämme 
haavoittuvuutta. 

Ilma ei ole paha. Ilma on pyhä samoin kuin 
maa on pyhä. Koko todellisuus on Jumalan luo-
maa. Viisautta on, että ihminen näkee tämän 
todellisuuden mittasuhteet ja oman kokoluok-
kansa.

Jokainen voi tehdä jotain luonnon hyväksi. 
Pienistä valinnoista alkavat suuret teot.  Se on 
Jumalan kunnioittamista ja kumppanuutta hänen 
luomistyössään. 

Juha Antikainen 
hiippakuntasihteeri

Joonas Vähäsöyrinki

Lämmin kiitos päivänsankarille.
Leväsen messu ti 11.5. klo 13.30. Veli 
Mäntynen ja Anna-Mari Linna.
Vaapaaehtoisten ilta ti 25.5. klo 18 
herkullisen ruuan ja ohjelman merkeis-
sä Rytkyn leirikeskuksessa (huom ! aika). 
Ilmoittautuminen 18.5. mennessä seu-
rakunnan toimistoon, p. 040 4848 327.

PERHETYÖ
Taidetiistai ti 4.5. klo 9.30-11.30 tai klo 
13-15. Tervetuloa koko perhe kädentai-
tojen pariin Kallaveden kirkon alaker-
taan, Rauhalahdentie 21.
Taidetiistai koko perheelle kädentaito-
jen parissa ti 11.5. klo 9.30-11.30 tai klo 
13-15. Kallaveden kirkon alakerrassa, 
Rauhalahdentie 21.

PIIRIT
Puutossalmen lähetyspiiri ma 3.5. klo 
13. Matti Linnulla, Leirintie 31.

AIKUISTYÖ
Siioninvirsiseurat su 2.5. klo 18 Rytkyn 
leirikeskuksessa. Kahvitus ja Herättäjän 
kirjapöytä klo 17.30 alkaen. Mukana 
Lauri Paatero, Jaro Julkunen ja Raili 
Rantanen.
Miesten Raamattupiiri to 6.5. klo 
18.30 Jynkänvuoren kerhohuoneessa, 
Isännäntie 22. Lisätietoja Veijo Olli, p. 
044 3182 146 tai Veijo.Olli@iwn.fi
Miesten sauna- ja takkailta pe 14.5. 
klo 18 -20 Poukaman leirikeskuksessa. 
Kiinnostavia alustuksia, veljellistä yh-
dessäoloa ja sauna. Kevyt iltapala. Osal-
listumismaksu 4 €. Miesten seurat.

KASTETUT
Aino Elina Eskelinen, Amanda Aada So-
fia Malinen, Atte Oskari Markkanen, 
Onni Tapani Aleksanteri Andersson, 
Toivo Eelis Oliver Andersson, Niko Kalle 
Kristian Korhonen, Lukas Benjamin Lin-
tunen, Otto Aaron Koponen, Nella Emi-
lia Blom, Atte-Matti Max Muranen, Veik-
ka Joosua Raunismaa.

KUULUTETUT
Mika Juhani Tossavainen ja Lilli-Karolii-
na Valkonen, Toni Antero Ritvanen ja 
Noora Elina Heiskanen.

KUOLLEET
Pauli Sakari Kauppinen 71 v, Sinikka 
Bordi 79 v, Jani Petteri Heiskanen 20 v, 
Liisa Karjalainen 91 v. 

M ä n n i s t ö

PYHÄN JOHANNEKSEN KIRKKO 
Kellolahdentie 8
p. 040 4848 386
Miesten piiri on peruttu ke 12.5. Seu-
raava kokoontuminen 19.5. klo 18-20 
takkahuoneessa. Mika Pulkkinen.
Perhekerho ke 28.4. klo 9.30-11. Perhe-
kerhon päättäjäispäivään ke 5.5. klo 
10-11.30 ilmoittautuminen kerhossa tai, 
p. 040 4848 397.
Elämää etsimässä –keskustelukerho 
to 29.4. klo 14.30–16. Aiheena Rinnalla 
kulkeminen, Kynnys ry:n aluesihteeri 
Antti Tuononen (YTM). Esteetön tila, 
Kahvitarjoilu.
Messu su 2.5. klo 10. Saarna ja liturgia 
Mika Pulkkinen, kanttorina Heikki Mo-
nonen.
Messu su 9.5. klo 10. Saarna ja liturgia 
Lauri Paatero, kanttorina Riitta Matilai-
nen.

MÄNNISTÖN VANHA KIRKKO 
Lönnrotinkatu 24
040 4848 391
Perhekerho ke 28.4. klo 9.30-11. Perhe-
kerhon päättäjäispäivään ke 5.5. klo 
10-11.30 Pyhän Johanneksen kirkolla, 
ilmoittautuminen kerhossa tai p. 040 
4848 397.
Messu su 2.5. klo 13. Saarna ja liturgia 
Mika Pulkkinen, kanttorina Heikki Mo-
nonen.
Kantelekonsertti ke 12.5. klo 18. Op-
pilaskonsertti, johtaa Silja Kallio. Sima- 
ja munkkitarjoilu yhteisvastuulle.

DIAKONIA
Diakoniatyön ajanvarauspäivystyk-
set Männistön Vanhalla kirkolla (Lönn-
rotinkatu 24) tiistaisin klo 9-10, p. 040 
4848 385. Pyhän Johanneksen kirkolla 
(Kellolahdentie 8) torstaisin klo 9-10, p. 
040 4848 384. Ulla Halonen ke-pe, p. 
040 4848 405. Maija Huttunen ke-pe p. 
040 4848 407. Paula Vartiainen ma-ke p. 
040 4848 283. Mari Mertanen p. 040 
4848 406. Sähköposti: etunimi.sukuni-
mi@evl.fi 
Ukintuvan sanan torstai 29.4. klo 12 
Pyhän Johanneksen kirkolla. Outi Poh-
janen.
Ukintuvan kevätjuhla to 6.5. klo 12 
Pyhän Johanneksen kirkolla. Outi Poh-
janen, Päiväkuoro, keväistä ohjelmaa, 
arpajaiset, simaa ja munkkia. 
Ukintuvan kevätretki Valamoon ti 
11.5. lähtö klo 8.30 Pyhän Johanneksen 
kirkolta.

MUUTA
Lapin matka Männistön srk järjestää 
Länsi-Lappiin suuntautuvan srk-matkan 
13.-18.9. Etusija Männistön seurakunta-
laisilla. Päivävaellukset kestävät n. 5 
tuntia. Kaikki ruokailut maksetaan itse 
ruokailupaikoissa. Mahdollisuus laittaa 
aterioita itse tai majoitusryhmissä. Ma-
joitus Muoniossa 5-6 hengen mökeissä, 
joissa keittiöt astiastoineen ja saunat. 
Naiset ja miehet omissa mökeissään. 
Omat liinavaatteet. Kohteina Pallas, Je-
risjärvi, Kautokeino Norjassa, Ylläs ja 
Ruotsin lähialue. Ryhmäkoko min/max 
25-30 henkeä. Majoitus- ja linja-autoku-
lut 210 e/henkilö. Ilmoittautuminen 
majoituspaikkavarauksen vuoksi 4.5. 
mennessä, p. 040 4848 379. Varauslasku 
50 e postitetaan ilmoittautuneille. Mat-
kan vetäjinä Seija Hyvärinen ja Lauri 
Paatero.
Hartaus to 6.5. klo 13.15 Mäntylän pal-
velutalossa, Untamonkatu 5. Reijo Viro-
lainen, Heikki Mononen.

KASTETUT
Lenna Eevert Lyyra, Elia Ossi Artturi 
Saastamoinen.

KUULUTETUT
Markku Ensio Hyvärinen ja Tiina Hanne-
le Lempinen.

KUOLLEET
Anna Raakel Partanen 88 v, Matti Lauk-
kanen 82 v, Kauko Pietari Lehtelä 91 v, 
Aili Inkeri Korhonen 94 v, Terttu Mirja 
Anneli Peltokangas 45 v.

Pu i j o

PUIJON KIRKKO 
Taivaanpankontie 3
p. 040 4848 419
Messu su 2.5. klo 10. Pekka Nieminen 
saarnaa, Kari Kuula. Kanttorina Joona 
Saraste.
Messu su 9.5. klo 10. Heikki Hyvärinen 
saarnaa, Kari Kuula, Pekka Nieminen. 
Kanttorina Outi Keskisipilä.

PUIJON SEURAKUNTAKESKUS 
Taivaanpankontie 3
Eläkeläisten iltapäivä to 29.4. klo 
12.30. Kevätpsalmeja.
Raamattuluento - Varo vääriä pro-
feettoja ma 3.5. klo 18.30. 2. Pietarin 
kirjeen käsittelyä. Piio Lappalainen.
Israel-piiri Poukamassa ke 5.5. klo 14. 
Ariela Toivanen.
Raamattuluento - Maailmanloppu 
tulee! ma 10.5. klo 18.30. 2. Pietarin 
kirjeen käsittelyä. Kari Kuula.

PÄIVÄRANNAN KIRKKO 
Tuomikuja 4
p. 040 4848 426
Ystävänpäivä ke 28.4. klo 11. Kevätlau-
lut, Outi Keskisipilä.
Messu su 2.5. klo 13. Pekka Nieminen. 
Joona Saraste.
Messu su 9.5. klo 13. Heikki Hyvärinen, 
Outi Keskisipilä.
Tehdään yhdessä -ryhmä ma 10.5. klo 
18. Riitta Murtorinne, Helena Heija-
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Nuutinen ja Seija Rissanen.

RANTA-TOIVALA
Seurakuntapiiri ti 11.5. klo 18.30. 
Eila ja Jussi Virralla, Uuhimäentie 24. 
Riitta Murtorinne.

MUUTA
Myyjäiset pe 30.4. klo 9.30 Puijon 
torilla lähetystyön hyväksi klo 14 
saakka. Kirjakirpputori, simaa ja käsi-
töitä.
Perhekerhojen kevätretki ke 5.5. 
Hirvijärven leirikeskukseen. Linja-
auto -kuljetus Päivärannan kirkolta 
klo 9. Linja-auto kiertää Puijonsar-
ven- ja Rypysuontietä. Pysäkeiltä 
otetaan kyytiin. Puijon kirkolta lähtö 
Hirvijärvelle klo 9.30. Maksu 5 €/per-
he kerätään linja-autossa. Ohjelmas-
sa rastirata, lounas ja kahvit kodassa. 
Paluu n. 14.30. Ilmoittautuminen 
perhekerhoissa tai arkisin klo 9 - 15 
toimistosihteeri Mirja Pekkariselle, p. 
040 4848 410.

KASTETUT
Atte Johannes Rahunen, Vilho Tapani 
Aho, Riina Linnea Launonen, Lauri 
Einari Launonen, Luukas Onni Kristi-
an Turunen, Benjamin Aappo Akille-
us Toiviainen, Eveliina Kerttu Maria 
Malmelin, Darja Fedoseeva, Jalmar 
Pessi.

KUULUTETUT
Ari Petri Antero Jauhiainen ja Minna 
Kristiina Simonen, Marko Juhani Kor-
honen ja Nita Miia Marita Venehsalo, 
Mikko Juhani Huttunen ja Heidi Maa-
ria Mykkänen.

KUOLLEET
Anna Liisa Matilainen 78 v, Aune 
Miettinen 81 v, Riitta Helena Lappa-
lainen 56 v, Maija Einikki Inkeri Hap-
ponen 87 v, Reino Olavi Mykkänen 
87 v, Anna Helena Vartiainen 72 v, 
Niilo Matti Pitkänen 71 v.

R i i s t ave s i

RIISTAVEDEN KIRKKO 
Joensuuntie 2505 
Messu su 2.5. klo 10. Ilkka Koponen, 
Marjatta Piironen.
Messu su 16.5. klo 10. Kirsi Leino, 
Marjatta Piironen.
Kevätlaulajaiset su 16.5. klo 18. Yh-
teislaulua. Marjatta Piirosen johdolla 
mukana päivä- ja kirkkokuro.

RIISTAVEDEN  
SEURAKUNTATALO 
Keskustie 2 
Perhekerho pe 5.5. klo 9.30. 
Tiistaitupa ti 4.5. ja 11.5. klo 8-10 
kammarissa. 
Perhekerho ke 28.4. klo 9.30. 
Virkistyspäivä ke 28.4. klo 11. Vierai-
ta Kaavin seurakunnasta. Kirkon esit-
tely klo 10. Ruokailu. Vieraana sai-
raanhoitaja Heidi Kolehmainen, Poh-
jois-Savon syöpäyhdistyksestä esitel-
möi aiheesta: "Hyvän kehon palape-
li". Eeva Leinonen.
Perhekerho ke 5.5. klo 9.30. 
Nuortenilta to 6.5. klo 17.30. Mervi 
Mannila.
Perhemessu ja äitienpäiväjuhla su 
9.5. klo 10. Kirsi Leino. Joose Vähä-
söyrinki.
Miesten ruokapiiri ma 10.5. klo 18. 
Kevään viimeinen.
Perhekerho ke 12.5. klo 9.30. Kevään 
viimeinen. 
Helatorstain sanajumalanpalvelus 
to 13.5. klo 10. Vieraita Juankosken 
seurakunnasta. Kirkkokahvit. Kirsi 
Leino, Marjatta Piironen.

MUUTA
Palvelukeskuksen hartaus ke 28.4. 
klo 13. Ilkka Koponen.
Ristan hoitokodin hartaus ke 28.4. 
klo 14. Eeva Leinonen.
Roinilan hoitokodin hartaus ke 
28.4. klo 14.30. Ilkka Koponen

Miesten lenkkipiiri ma 3.5. klo 18.30 
Osuuspankin kerhohuoneessa. Ke-
vään viimeinen.
Pihanlakaisutalkoot to 6.5. klo 9. 
Keväinen suursiivous seurakuntata-
lon ympärillä. Talkoolaisille ruoka- ja 
kahvitarjoilu.

Ve h m e r s a l m i

VEHMERSALMEN KIRKKO 
Lempeläntie 15
Messu su 2.5. klo 13. Ilkka Koponen, 
Joose Vähäsöyrinki.
Äitienpäivän sanajumalanpalve-
lus 9.5. klo 13. Aulikki Mäkinen, Joose 
Vähäsöyrinki.
Toukosiunaus ja helatorstain sa-
najumalanpalvelus 13.5. klo 13. Kir-
si Leino, Marjatta Piironen.

VEHMERSALMEN SEURA-
KUNTAKOTI 
Lempeläntie 17
Perhekerho ke 28.4. klo 9.30. 
Kiitosateria ke 28.4. klo 17 seura-
kunnan vapaaehtoistyöntekijöille, 
YV-kerääjille ja seurakunnan talkoo-
laisille.
Kevään viimeinen perhekerho ke 
12.5. klo 9.30. 

MUUTA
Arjen tuupparit to 29.4. ja 6.5. klo 9 
lähimmäisen kammarissa.
Lähimmäisen kammari ma 3.5. klo 
10. 
Naisia raamatusta keskustelutilai-
suus ti 4.5. klo 18 lähimmäisen kam-
marissa. Aulikki Mäkinen. Aiheena 
Martta ja Maria. 
Perhekerhon retki Hoploppiin ke 
5.5. lähtö Vehmersalmen torilta klo 
9.30 Retken hinta 10 €. Tervetuloa 
retkelle vanhat ja uudet kerholaiset. 
Ilmoittauminen 30.4. mennessä Ja-
talle, p. 040 4848 462.
MT-kuntoutujien omaisille virkis-
tysretki Poukaman leirikeskukseen 
to 6.5. klo 11-15. Yhteiskuljetuksen 
lähtö torilta klo 10. Retken hinta 10 €, 
sis. ruoka, ohjelma ja kyydit. Ilmoit-
taudu Sonjalle 30.4. mennessä, p. 
040 4848 461.
Lähimmäisen kammari ma 10.5. klo 
10. 
Hoivakoti Vehmuksen hartaus ti 
11.5. klo 13.30. Sonja Fick.
Heikkonäköisten kerhopäivä ke 
12.5. klo 12 lähimmäisen kamma-
rissa. Tule tutustumaan näkövam-
maisten apuvälineisiin. Vieraana 
aluesihteeri Maarit Partanen Pohjois-
Savon näkövammaiset ry:stä, muka-
na diakoni Sonja Fick. Kahvitarjoilu.

KASTETUT
Viljami Aarre Olavi Voutilainen.

S i i l i n j ä r v i

KIRKKO, Haarahongantie 4 
Messu su 2.5. klo 10. Matti Hoffrén, 
Eero Holma, Airi Heiskanen ja virsi-
kuoro.
Konsertti ke 5.5. klo 19. Sibelius-
Akatemian Kuopion osaston opiske-
lija Richard Nicolls.
Sanajumalanpalvelus äitienpäivä-
nä 9.5. klo 10. Sirpa Ylikotila, Tapio 
Lepola, Airi Heiskanen ja lapsikuoro.

SEURAKUNTATALO
Askartelupiiri ke 28.4., ke 5.5. ja ke 
12.5. klo 9 lähetyskellarissa. 
Omaishoitajakerho ke 28.4. klo 12 
takkahuoneessa.
Juttutupa ma 3.5. klo 10 lähetyskel-
larissa.
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LATTIAREMONTOIJAT HUOM!
Teemme puu- ja parkettilattioiden hionnat,

lakkaukset ja asennukset. Ilmainen kustannus/
kuntokartoitus. Hyödynnä kotitalousvähennys.

puh. 0400-510 175

Itkonniemenkatu 13
puh. (017) 2621 130

• Merkkipäivät • Häät
• Muistotilaisuudet

• Perhejuhlat
• Ylioppilas- ja rippijuhlat

TYYLILLÄ JA TAIDOLLA
TÄYDEN PALVELUN

JUHLAPALVELU

www.kotiinkuljetus.palvelee.

Puh. 050 466 9989

APU MASENNUKSEEN, UUPUMUKSEEN 
JA  AHDISTUKSEEN
* Masurkka piano -pysähdyspaikka työelämässä oleville, kun arki painaa. 
* Kelan rahoittama avokuntoutuskurssi Kuopiossa 20.9. alk. yht. 17 pvää
* Toteutuksesta vastaa Psykologiyhteistyö Prosessi Oy työryhmineen.
* Kuntoutuskustannuksista ja -etuuksista vastaa Kela. 
* Paikka: Kylpylä-Hotelli Rauhalahti, Katiskaniementie 8, Kuopio
* Haku Kelan kautta, liitteeksi lääkärin B-lausunto ko. oireista.

Hakemuksia ja lisätietoja saa Kelalta ja netti-sivuilta www.kela.fi /
kuntoutus, kurssinro 35872 sekä  www.psykologiyhteistyo.fi  tai
info@psykologiyhteistyo.fi . Puhelimitse yhteyshenkilöt Anne 
Purhonen 0400-356 244 sekä Sirpa Kontulainen 040-571 2582.

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.

Kristillinen

   
Kuopio puh. 044-36 25 820

Palvelemme laadukkaasti suoraan kotiin
Myös ilt. ja viikonloppuisin

Veteraanikuntoutus

Myös lahjakortit!

Neulamäentie 26 A, 70150 KUOPIO
Esikoulunopettaja Minna-Maarit Kerminen 044-285 3133
Rehtori Jaakko Haapala 044-275 7374, seinäpuhelin (työ) 017-364 7760
rehtori.kuopio@kristillinenkoulu.inet.fi

Kuninkaankatu 20
70100 Kuopio
050 328 3369
www.kehysta.fi
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s e u r a k u n n i s s a  t a p a h t u u  2 8 . 4 . – 1 1 . 5 . 1 0
Miesten piiri ma 3.5. klo 13 lähetyskel-
larissa.
Perjantaikahvila pe 7.5. klo18-22. Sa-
nanurkka klo 19 ja klo 20, talviripari 
2/2010 isoset.
Alueseurat pe 7.5. klo 19 isossa salissa. 
Olli Rantala.
Kohtaamispaikka (Kansanlähetys) ma 
10.5. klo 18.30 pienessä salissa.
Katekismuspiiri ti 11.5. klo 14 lähetys-
kellarissa. Keskustelujen johdattelijana 
Martti Simojoen kirja: Kristinopin pää-
kappaleet.
Siioninvirsiseurat ti 11.5. klo 19 pie-
nessä salissa.
Lähetyksen sydänäänet ke 12.5. klo 
8.30 lähetyskellarissa. Joh.14, Eero Hol-
ma.

VUORELAN KIRKKO
Sanajumalanpalvelus su 2.5. klo 13. 
Matti Hoffrén, Vesa Kajava ja nuorten-
kuoro.
Vuorelan lähetyspiiri ti 4.5. klo 10.
Messu äitienpäivänä 9.5. klo 13. Sirpa 
Ylikotila ja Anne-Mari Kraft.

MUUTA 
Yhteisvastuukeräyksen toritapahtu-
ma to 29.4. klo 15-18 Siilinjärven torilla. 
Saatavana munkkeja, simaa kotiin vie-
täväksi ja kahvia, lämpimiä vohveleita, 
arpajaiset sekä huutokauppa. Huuto-
kaupataan seurakunnan työntekijöitä 
arjen pieniin askareisiin.
Vesijärven-Harjamäen lähetyspiiri 
ke 5.5. klo 18.30 Elli Mähösellä, Linjatie 
1. Mukana Eero Holma.
Risulantien kerho ma 10.5. klo 13 Risu-
lantie 12 kerhohuoneessa.
Koivusaaren lähetyspiiri ti 11.5. klo 18 
Riihituvassa. Mukana Mervi Rainio ja 
Maija Karttunen.
Hartaus ke 12.5. klo 14 Akuliinassa.
Kirkonkylän päiväpiirin retki Kuopi-
oon ke 12.5. ennakkoon ilmoittautu-
neille. Lähtö klo 16.30 seurakuntatalon 
parkkipaikalta.
Omaishoitajien ja hoidettavien leiri 
Ruokoniemessä 1.-4.6. Hinta 50 euroa/
henkilö. Lisätiedot ja ilmoittautumiset 
diakoniatoimistoon ma, ti ja to klo 9-10, 
p. 017 2884 640 tai Erja Valkonen, p. 044 
72884 644.

KASTETUT
Sara Henriikka Viitamäki, Lauri Oskari 
Viitamäki, Saku Kristian Komulainen, 
Iisa Helmi Henriikka Korhonen, Nella 
Olivia Kettunen, Erkka Armas Rouvali, 
Josa Alvar Kuosmanen, Oiva Elias Vää-
nänen, Viivi Venla Aurora Udd.

KUULUTETUT
Risto Tapio Valtakari ja Merja Kaarina 
Rönkä. 

KUOLLEET
Juho Aleksi Remes 27 v., Hannu Tapio 
Taskinen 45 v., Toini Amanda Heikkinen 
95 v., Pentti Väinö Aukusti Huttunen 58 
v., Eini Katri Eskelinen 82 v., Augusta 
Tervonen 97 v., Stig Göran Björkqvist 62 
v., Mirjami Väänänen 78 v.

Diakoniakeskus

DIAKONIAKESKUS, Suokatu 31
Diakoniakeskuksen työntekijöiden 
asiakasvastaanotto ilman ajan vara-
usta ma, ke ja pe klo 10-12.
Vammaistyöntekijän asiakasvas-
taanotto 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. 
Varttuneiden kehitysvammaisten 
päiväpiiri ke 28.4. klo 13.30. 
Syöpäpiiri ke 5.5. klo 13. 
Pullakirkko pe 7.5. klo 12. 
Saunaretkelle ilmoittautuminen en-
nakkoon. 

Opiske l i jat  ja 
nuor et  a ikuiset

TUOMIOKIRKKO
Tuomiokirkko avoinna tutustumista ja 
hiljentymistä varten klo 10-15, lisäksi 
perjantaina 18-23, p. 040 4848 256.
Perjantaimessu pe 7.5. klo 19. Perjan-
taimessu on opiskelijoiden ja nuorten 
aikuisten ehtoollisenvietto. Messun jäl-
keen mukavaa yhdessäoloa ja iltapalaa 
vanhassa Pappilassa, Kuninkaankatu 12 
hyvässä seurassa. 
International Service su 9.5. klo 14. 
International service in english on sun-
day 9.5. at 2pm at Kuopio Cathedral 
Chapel. You are very welcome to join us 
for these services and for refreshments 
and conversation afterwards.

KUOPION OPISKELIJALÄHETYS  
Museokatu 24  
www.opko.fi/kuopio   
Opiskelijaillat la klo 19.
Vapun viettoa 1.5. Vanhassa pappilas-
sa, Kuninkaankatu 12.
Kynttiläseurat 8.5.

KANSANLÄHETYKSEN OPISKE-
LIJATOIMINTA   
Museokatu 24 
keskiviikkoisin klo 18  
www.kolmekohtaamista.com
Vaikuttaako rukous 5.5. Juho Viitasa-
lo.
Job ja lohdutuksen Jumala 12.5. Jouni 
Haverinen.

Perheasiain  
neuvottelukeskus

Suokatu 22
Luottamuksellista ja maksutonta kes-
kusteluapua parisuhteen kysymyksissä. 
Käynnit sopimuksen mukaan. Tieduste-
lut vastaanottosihteeriltä, p. 040 4848 
480 ma-pe klo 9-11. 

Palveleva puhelin
päivystää su - to klo 18-01, pe - la klo 
18-03, p. 01019 0071.

Puhelun hinta on paikallisverkkomak-
su/matkapuhelinmaksu. Nettiosoite: 
pp.kuopio@evl.fi

J ä r j e s t ö t

NNKY, Myllykatu 5 
p. 017 2614 500, toimisto@knnky.fi
Lähetyspiiri ke 28.4. klo 13.
Vapputapaaminen 1.5. klo 14. Keväistä 
ohjelmaa, simaa, kahvia. Mukana Matti 
Turunen, Varpu Kolehmainen, lauluryh-
mä ym.
Raamattupiiri ke 5.5. klo 13.
Päiväseurat la 15.5. klo 14. Evl. evp. 
Niilo Hakala, Alpo Pennanen, Honkaset. 
Kahvi. Jär. P-S Uusheräys ja NNKY.
Itu-koulutuspäivä la 15.5. klo 12 -19.30 
Eelimillä, Vuorik. 29. Tied. ja ilm. Saara 
Lehtimäki, p. 017 2611 641.
Bussiretki Lapinlahdelle su 6.6. Tutus-
tumme kirkkoon ja Väärnin pappilaan 
ym. Tied. Saaralta.
Perhekahvila ma klo 13-15.30 ja to klo 
9.30-12.
Päivystys kansliassa ti ja to klo 9-11.
Yhteiskristillinen raamattu- ja ru-
kousilta ti klo 18.

POHJOIS-SAVON EV.LUT. KAN-
SANLÄHETYS, Museokatu 24
P. (017) 262 2082, www. www.p-savonkl.
sekl.fi www.tarjolla.net 

Toimisto auki ma ja ke klo 10-15. 
Kristillinen Kirjapalvelu ma ja ti klo 
10-15. Aamurukoushetki ma klo 8. 
Raamattupiiri parillisina maanantaina 
klo 17, rukouspiiri parillisen viikon ti 
klo 18. Israel-piiri 11.5. klo 16. Päivä-
hartaus ja kahvihetki keskiviikkoisin 
klo 12. Nuorten aikuisten 3Kohtaa-
mista ke klo 18, raamattu- ja lähetys-
piiri parittomina to klo 17, nuorten 
Nuotta-ilta to klo 18.30.    
Vapputapahtuma torilla vappuaattoil-
lasta vappupäivään. Järjestäjänä IHME-
tiimi. 
Raamattutunti 13.5. klo 14 Lähetyskoti 
(huom. uusi osoite, Sairaalakatu 11), 
raamatunopetus Harri Silvolahti. 
Kohtaamisia Sanan ja rukouksen il-
lassa 13.5. klo 18.30 Puijon kirkko, ”Hän 
tulee takaisin samalla tavalla”, Harri Sil-
volahti, Pekka Nieminen, musiikki Timo 
Mönkkönen ja Ari Korhonen.
Kohtaamispaikka 10.5. klo 18.30 Siilin-
järven srk-talon pienessä salissa, raa-
mattutunti ”Sydämen puhetta Jumalan 
kanssa”, Pekka Kiiski, Timo Mönkkö-
nen.

MUUALLA KUOPIOSSA: Vapputapah-
tuma, vappuaattoillasta vappupäivään, 
torilla, järjestäjänä IHME-tiimi. Raamat-
tutunti, 13.5. klo 14 Lähetyskoti, 
(huom. uusi osoite: Sairaalakatu 11!), 
raamatunopetus Harri Silvolahti. Koh-
taamisia Sanan ja rukouksen illassa 
13.5. klo 18.30 Puijon kirkko, ”Hän tulee 
takaisin samalla tavalla”, Harri Silvolahti, 
Pekka Nieminen, musiikki Timo Mönk-
könen ja Ari Korhonen.

SIILINJÄRVI: Kohtaamispaikka, 10.5. 
klo 18.30 srk-talon pieni sali, raamattu-
tunti ”Sydämen puhetta Jumalan kans-
sa”, Pekka Kiiski, Timo Mönkkönen.

KANSAN RAAMATTUSEURA  
Sanan Kulma, Tulliportin-
katu 22 
p. 0207 681 660
www.sana.fi/kuopio krs-kuopio@sana.
fi
Kirjamyynti Risto Ruuskanen, p. 040 
7435 615.
Kritotyö Anja Komulainen, p. 0400 
793 446.
Rukouspäivystys touko-elokuu per-
jantaisin klo 13-16. 
Rukouspiiri ma klo 18 -19.30.  
Jumppa naisille ti klo 12-13.30.
Raamattupiiri ke parill.vk klo 18-19.30.
Kritot: Aikuiset to klo 11-13. 
”Perjantai Kristukselle” pe 7.5. klo 18 
Markus Viljanen. Ylistys Reijo Ket-
tunen.
Miesten ilta ti 11.5 Poukamassa. ”Barti-
maeos-sitkeä huutaja” alk. klo 17.30 
saunalla. Esko Luukkonen KRS, Ari Sa-
volainen Alavan srk.

SUOMEN LUTERILAINEN EVAN-
KELIUMIYHDISTYS
Evankelisten opiskelijoiden kotisivut 
www.sley.fi/eo/html/fi/kuopio.html
Itä-Suomen piirin työntekijä Johannes 
Häkämies, p. 050 3212 938, johannes.
hakamies@ sley.fi
Evankeliset opiskelijat to 29.4. klo 19 
Korpisilla, Itkonniemenkatu 29 A 4. Mu-
kana Jouni Haverinen.
Raamattu- ja lähetyspiiri to 6.5. klo 
18.30 Keskusseurakuntatalon Aaronis-
sa. Uskon ABC.

KUOPION PIPLIASEURA
Matka Tyrvään Pyhän Olavin kirkkoon 
ja Tuusulanjärven kulttuurimaisemiin 
28. - 29.5. Lähtö pe klo 11 Kuopiosta ja 
paluu lauantai-iltana. Tiedustelut ja il-
moittautuminen 10.5. mennessä Elsa 
Tenhuselle, p. 0400 894 888, (017) 282 
3962 tai Liisa Pyykönen, p. 040 849 
8454.

KUOPION YMPÄRISTÖN RAU-
HANYHDISTYS, Ahmatie 22
Seuroja voi kuunnella osoitteessa 
www.kuopionrauhanyhdistys.net
Seurat la 1.5. klo 19.
Seurat su 2.5. klo 15.  
Lauluseurat ke 6.5. klo 19.
Seurat la 8.5. klo 19 Särkiniemen seura-
kuntakodissa. 
Äitienpäivä ja kevätjuhla su 9.5. klo 
15.  
Naisten ilta ma 10.5. klo 18.30. 
Tiistaikerho ti 11.5. klo 16.30.
Lauluseurat ke 12.5. klo 19. 
Helatorstaiseurat to 13.5. klo 15.
Seurat la 15.5. klo 13.30 Leväsen palve-

lukeskuksessa. 
Seurat la 15.5. klo 19.   
Seurat su 16.5. klo 19. 
Seurat ti 18.5. klo 13.15 Mäntylän pal-
velukeskuksessa.

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/lahetys-
kauppavakka 
Kylväjän piiri 6.5.
Vapaaehtoisten päivä ma 3.5. klo 12 
kaikille, jotka ovat jollain tavalla Vakas-
sa toimineet.

Päivä äidille pe 7.5. ja muillekin. Kak-
kukahvit, pientä hemmottelua ja lapsil-
le ohjelmaa. 
Meiltä kesäkassit ja uudet pyyhkeet ja 
laudeliinat sekä hiuspyyhkeet. Reilun 
kaupan ugandalaisia nukkeja ja kierrä-
tyspaperihelmiä! Lahjakirjoja kastee-
seen ja konfirmaatioon sekä erilaisia 
ristejä.

AHOLANSAARI 
Aholansaari kelirikkotauolla, toimis-
to palvelee huhtikuussa maanantaisin 
ja keskiviikkoisin klo 9-12. 
Aholansaaren ystävien kevätpäivät 
28.-30.5. Ohjelmassa mm. toiminnan-
johtajan ja isännän syntymäpäiväseurat 
ja messu.
Tiedustelut ja ilmoittautumiset, p. 050 
4641 000, www.aholansaari.fi aholan-
saari@aholansaari.fi

P y h ä P u u h a  

Lue vanhempien kanssa Raamatusta Mark. 10:13-16 ja 
auta sen jälkeen poika labyrintin läpi taivaan portille.

PyhäPuuha –palstaa toimittavat Kallaveden lukiolaiset, labyrintin 
suunnitteli Sanna Ollikainen.
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”Olkoon tämä paikka yh-
teydelle ja yhteisyydelle”, 
tuomiorovasti Ilpo Ran-
nankari siunasi pappilaa.

Kirkko pysyy voimissaan 
jos sillä on voimakas lähe-
tysnäky, Ilpo Rannankari 

puhui siunatessaan Vanhaa Pap-
pilaa uuteen käyttöön yhteiselle 
nuorisotyölle. Uusien tilojen myö-
tä avautuu myös yhteisiä näkyjä 
toiminnan kehittämiseen – sekin 
on lähetysnäkyä.

Kustavilaistyylisen 1700-luvulla 
rakennetun Vanhan Pappilan tu-
paantuliaisissa viime keskiviikko-
na ovet olivat avoinna ja jokainen 
karaokelaulaja palkittiin paidalla. 
Talonväki eli pappilaan asettuneet 
yhteinen nuoriso- ja musiikkityö, 
erityisnuorisotyö ja oppilaitostyö 
yksissä tuumin toivovat talosta 
matalan kynnyksen kohtaamis-
paikkaa jatkossakin.

Yksi suurimpia voittajia tilaky-
symyksessä on musiikkityö: bän-
dit, soitinryhmät ja kuorot saivat 
loistavat harjoitustilat myös akus-
tisesti.

”On upeaa kun ei tarvitse juosta 
paikasta toiseen. Jo rakennus in-

spiroi, täältä voi olla hankala läh-
teä joskus kotiin”, nuorisokanttori 
Jarkko Maukonen nauraa. 

Ulla Remes

m u i s t i o
AA-ryhmä, Hatsalankatu 37, p. 2622 
621. Arkisin klo 11 ja 19, su klo 9 ja 
19. Palaverit savuttomia.
AA-naisten ryhmä ti klo 18.30-
20.30 Suokatu 6, p. 046 6199 131.
AAL-ryhmä alkoholistisessa tai toi-
mimattomassa perheessä kasvaneil-
le aikuisille torstaisin klo 19 Hatsa-
lankatu 37.  p. 050 9294 548 ma ja ti 
klo 18-20. http//www.aal.fi
Al-Anon ryhmät alkoholiongel-
maisten läheisille, Hatsalankatu 37 
su ja ti klo 19. Tied. p. 040 8540 558 
ryhmäaikana klo 19-20. Muina aikoi-
na, p. 040 5579 470.
Asukastupa Koillistuuli, Saarijär-
ventie 9, p. 2634 988. Avoinna ma-pe 
klo 9-15. Vertaisryhmä “Puhuri” tors-
taisin klo 9-11 sinulle n +60, joka ha-
luat muuttaa elämäsi kuivemmaksi. 
Lisätietoja A-kilta, p. 045 1134 245.
Avoin keskusteluryhmä lapsena 
seksuaalista hyväksikäyttöä koke-
neille ja heidän läheisilleen ke 5.5. 
klo 17.30 Suomen Mielenterveysseu-
ran, Itä-Suomen aluetoimistossa 
Myllykatu 8,II krs.
Esikoislestadiolaisten seurat su 
2.5. klo 13 Kettulan seurakuntako-
dissa, Jäniksenpolku 2.
Imetystukiryhmä joka toinen viik-
ko, joko keskustassa NNKY:n perhe-
kahvilassa, Myllykatu 5 ma klo 18-
19.30 tai Petosen asukastuvassa, 
Pyörönkaari 19 ti klo 18-19.30. Lisä-
tietoja, p. 040 7283 654 tai www.
kuopionimetystukiryhma.net 
Irti huumeista puhelinpäivystys 
ma-pe klo 18-21, p. 0203 -22388. Lä-
heisryhmät, p. 040 8459 052. 
Katiska, Särkiniemen asukastupa, 
Rimpitie 2 avoinna arkisin klo 10-16, 
p. 017 2822 239. www.sarkiniemi.
toimikunnat.net
Kirkon Ulkomaanavun tuotteita 
myytävänä arkisin tilaisuuksien ai-
kana Keskusseurakuntatalon aulas-
sa, Suokatu 22.
Kompassi Kuopion monikulttuuri-
keskus, Myllykatu 1-3. Avoinna ma-
pe klo 8.30-15, p. 044 7872 872. Il-
maiset suomen kielen kurssit ma klo 
9-12, ti klo 17-18.30 ja to klo 10-12. 
Kansainvälinen kahvila ke klo 15-17. 
www.puijola.net/kompassi
Kotikulma, kohtaamispaikka avoin-
na ark. klo 8.30 -15. Kuopion Setle-
mentti Puijola ry, Jalkasenkatu 7, p. 
050 3727 900.
 Kriisikeskuksessa puhelinpäivys-
tys joka päivä klo 16-23, p. 2627 738 
ja 2627 733. Ajanvaraus klo 8-23.
Kuopion A-Kilta, Mäkikatu 11, käyn-

ti päihdeosaston rak. päädystä. 
Avoimet vertaistuki-/keskusteluryh-
mät päihteettömyyden tukemiseksi 
ma, ti, ja to klo 18, p. 045 1134 245 
ryhmäiltoina. www.kuopionakilta.fi
Kuopion Kristilliset Eläkeläiset 
Keskusseurakuntatalon Samulissa 
4.5. klo 12.30. ja Mäntylän palveluta-
lossa 25.5. klo 13.15.
Kuopion mielenterveystuki ry. Kol-
jonniemenkatu 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.
Maallikkoasiamiestoiminta tarjo-
aa maksutonta apua virastoissa asi-
oimisessa ja palvelujen löytämises-
sä. Päivystys p. 040 5464 597 arkisin 
klo 10-20. Päivystys maanantaisin 
klo 14-17 Kauppakatu 40-42 II krs. 
www.maallikkoasiamies.fi
Narsismia kohdanneiden vertais-
tukiryhmä maanantaisin klo 18 Ma-
jakassa, Minna Canthinkatu 4 C 3. krs. 
narsistienuhrit.kuopio@wippies.fi
Nimettömät narkomaanit su klo 
16 Vinkkelissä, Kauppakatu 46.
NMKY, Kauppakatu 42-44. Elämän-
katsomuspiiri joka tiistai klo 9.
NNKY:n Itu -puhelinpäivystys ja 
tukipalvelu yllätysraskaustilanteis-
sa ja abortin jälkeen ilmenneissä 
kriiseissä ma-pe klo 17-21, p. 044 
5766 670. www.ituprojekti.net 
Omaiset mielenterveystyön tuke-
na Itä-Suomi ry Majakassa, Minna 
Canthin katu 4 C 3. krs. Virkistysilta 
20.5. klo 17 Rakennusliiton osasto 91 
mökillä, Lomarinne 4 Saaristokau-
punki. Avoin teemailta to 6.5. klo 18 
Kansalaisopiston opistosalissa A 
020, Puistokatu 20. Psykologi Risto 
Antikainen Itsetunto ja itsetuho.
Petosen asukastupa Pyörönkaari 
19, 2. krs. Avoinna ma-to klo 9.30-18, 
pe 9.30-17, p. 3644 597.
Pohjois-Savon aivohalvausyhdis-
tys Alavan palvelutalossa tiistaisin 
salijumppa klo 13.30 ja allasjumppa 
klo 14.30. Suokadun palvelutalossa 
allasjumppa ke klo 17. Puijonlaakson 
palvelutalossa kuntosali to klo 13.
Portti, terveysneuvonta- ja välinei-
den vaihtopiste suonensisäisesti 
huumeita käyttäville, Vuorikatu 31-
33. Avoinna ti ja to klo 16-18. Asioin-
ti nimettömänä. 
Puijonlaakson asukastupa palve-
lukeskuksessa, Sammakkolammen-

tie 12. Avoinna ma-to klo 9-16, pe 
klo 9-15.
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 neu-
voja, ohjausta ja henkistä tukea. Pal-
velupiste/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. Juris-
tin puhelinneuvonta ma-to klo 17-19, 
p. 023-16117.  www.riku.fi 
Sanan ja rukouksen aamu perjan-
taisin klo 8 Eelim - temppelissä, Vuo-
rikatu 29 (toimiston ovi).
Sotaveteraanimuseo ja kahvila 
Tulliportinkatu 37 rakennus D. 
Avoinna 31.5.10 asti ryhmille. Vara-
ukset p. 2811 130 klo 9-13. 
Suomen Sairaanhoitajain Kristil-
linen Seura ma 3.5. klo 18.30 Mum-
mon mökissä, Puijonkatu 10. Pelas-
takaa Lapset ry:n toiminnasta.
Turvakoti- ja lastensuojelu 24h/
vrk p. 017 183 393. Perhekriisiyksik-
kö, Lastentie 1. 
Vertaisryhmä itsemurhan tehnei-
den läheisille to 6.5. klo 18 Mielen-
terveys- seuran koulutustilassa, Myl-
lykatu 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 10 -14.30, p. 044 5471 629.
Kehitysmaakauppa Elämänlanka, 
Torikatu 17. Ma-pe klo 11-17, la klo 
10-15,  p. 2614 774. 
Pohjois-Savon Syöpäyhdistyksen 
kirpputori, Kuninkaankatu 23. 
Avoinna ma-to klo 10-16, pe klo 10-
13. Tiedustelut 040 7092 430. 
Rihma, Puijonkatu 39. Avoinna ark. 
klo 10-17 ja la klo 10-15, p. 2612 004. 
Otamme vastaan kuolinpesiä.
Vapaaseurakunnan kirppari 
Ropo, Käsityökatu 28. Avoinna ma-
pe klo 10-17,  p. 3623 614. 
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HAUTAKIVET
Lisänimien

kaiverrus/kultaus-
sekä entisöintityöt.

Kivilyhtyjä

Sari Kämäräinen
Jääskelänkatu 1

70780 Kuopio
puh. 050 575 0004

017-2622695
www.kivipajasarik.fi

Hahmoterapeutti
Risto Tarkiainen
- yksilöterapiaa

  aikuisille ja nuorille
- työnohjausta
- luentoja

050-566 4695

• Matot
•vuodevaatteet • ym.

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

Kun pukeudut
   kesän juhlaan,
      tyylikkyyden
         viimeistelee...

HATTU

Puijonkatu 31, puh. 261 2252

Paras ratkaisu muistomerkkiä 
valitessa on tutustua veistämöllä 

eri mallisiin, kokoisiin ja 
värisiin vaihtoehtoihin

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

 Suoritamme kaiverruksia
 myös hautausmaalla.

PUIJON KIVI
Kettulahdentie 25, 70400 Kuopio

Puh. (017) 282 9000

ERIKOISHAMMASTEKNIKKO
ANSSI SOININEN

... ja hymysi huomataan
Puh. (017) 462 1511

Ma, ti, to, pe
Kuopio
Hapelähteenkatu 41

Ke klo 9-12
Siilinjärvi
Kasurilantie 13
Palvelukeskus Akuliina

Kirkkaat riemun äänet soivat
tänään sydämessäni.

Muistot kiitosmielen toivat,
niistä kiitän nöyrästi.
Herra antoi elämän,

kaiken hyvin johti hän,
tähän asti armossansa

siunannut on lahjoillansa.
Virsi 470

Lämmin kiitos
ystävät

muistamisesta
60-vuotispäivänäni

ja osallistumisesta
juhlakonserttiin,

jonka tuotto
yhteisvastuulle oli

3609 euroa.

Pertti Rusanen
www.runni.fi

Runnintie 407 A, 74595 RUNNI
Puh. 017) 768 751, Myynti (017) 768 7524

myyntipalvelu@runni.fi

RUNNIN KYLPYLÄ
Kartanohotelli ja Kylpylähotelli

(

Sis. majoitus 2hh:ssa Kylpylä-
tai Kartanohotellissa, aamiaiset, 

kylpyläkäynnit, vapaa-ajan ohjaus 
ma-pe, tanssit ke & la.

Tarjous voimassa uusissa
varauksissa 31.5. saakka.

*****
Tilaa ennakkoon myös

* Hemmottelevat hoidot
* Mamsellin Makunautintoja 

-menu 19 € (norm 25 €)

Lomaile 3 vrk
– maksa vain 2:sta!
90 € / hlö / 3 vrk

Nauti lomasta
Runnilla!

Verhoomo Senjan
Huonekaluverhoilua

Veneverhoilua
Korjausompelua

Tilauskankaita yms.
Männistön ostoskeskus, 

kirkon vastapäätä
puh. 045-126 0457.

Ota yhteyttä!

Vanha Pappila siunattiin 
uuteen käyttöön

Kuvat Seija Rytkönen

Gospel soi  
Jarkko Maukosen 
ja Atte-Veikko  
Kemppaisen 
kitaroissa.

Vanhan pappilan tilat siunasi  
uuteen käyttöön tuomiorovasti 
Ilpo Rannakari.
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r i s t i v e t o aR i s t i v e t o a  k u l k e e  m u k a n a  m e n n e e n  v i i k o n  t a p a h t u m i s s a

“Voisitte miettiä aamulla noustessan-
ne, että mitä sellaista tänään teki-
sitte, joka ilahduttaisi teitä.” 

Rovasti, lehtori Matti Keski-
Nisula heittää kysymyksen Riis-

taveden seurakuntatalon kammarin pöydän ympärille 
kokoontuneille omaishoitajille. 

Myös diakoniatyöntekijä Eeva Leinonen antaa alku-
hartaudessa pohdittavaa. Millaisia tunteita opetuslapsil-
la ja Jeesuksella mahtoikaan olla pääsiäisviikon aikana? 

“Pelkoa, kummastusta, iloa, häpeää, katkeruutta…” 
Monenlaisia vastauksia kuuluu pöydän takaa. Inhimil-
lisiä tunteita, joita jokainen joskus kokee.   

Omaishoitajien ja -hoidettavien piiri on kokoontunut 
kolmisen vuotta kerran kuukaudessa. Iltapäivän aikana 
on jaettu yhdessä ajatuksia elämästä, askarreltu, laulettu 
ja virkistytty. 

Levänneenä jaksaa
Keski-Nisula kertoo, että on tärkeää antaa itselle lupa 
tuntea. Ja pitää levähdystaukoja. Hyvä on keskustella 
siitä, miten voisin tuoda omaan arkeeni ja yhteiseen 
elämään hoidettavan kanssa mielekkyyttä? Mitkä asiat 
antavat voimia?

“Usein omaishoitaja tarvitsee sivusta katsojan tuup-
paamisen, että osaa lähteä hakemaan apua ja lepoa itsel-
leen”, tietää yksi ryhmäläisistä kertoa.

Saimi Kankkunen on ollut aikaisemmin äitinsä, ny-
kyisin veljensä omaishoitajana. Veljeään hän on hoitanut 
viisi vuotta.  

“Tänne kammariin on hyvä tulla, kun kävellen pää-
see. Uskaltaa siksi aikaa jättää veljen kotiin.”

Omaishoitajana hän kaipaisi välillä irrottautumista 
kotinurkista ja saada vaihtelua vaikkapa viikonlopun 
ajaksi. Apua tarvitsisi myös hakemusten täyttämisessä.

“Onneksi veljeni on nyt hyvässä kunnossa. Vapaa-
ajalla käyn voimistelemassa kahdesti viikossa ja harras-
tan myös nypläystä”, Kankkunen kertoo. 

Hanna Karkkonen

Anna itsellesi lupa tuntea
Ja pidä levähdystaukoja, omaishoitaja.
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Saimi Kankkunen on veljensä omaishoitaja. 

Omaishoitajien ja -hoidettavien ryhmä  
kokoontui Riistavedellä. 

Sisältöä elämään.www.kirjapaja.fi
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t a p a h t u m a t
Torikahvit ja simat  
Yhteisvastuulle
Yhteisvastuukeräyksen toritapahtuma Siilinjär-
ven torilla torstaina 29.4. klo 15–18. Myytävänä 
munkkeja sekä simaa kotiin vietäväksi, kahviosta 
kahvia ja lämpimiä vohveleita. Arpajaiset sekä 
huutokauppa, jossa huutokaupataan seurakunnan 
työntekijöitä arjen pieniin askareisiin.

työntekijä juuri sinulle 

Piirros Kari Kuronen

Mun kanteleeni  
kauneimmin
Kantelekonsertti Männistön Vanhassa kirkossa 
keskiviikkona 12.5. klo 18. Tilaisuus on oppilas-
konsertti, johtajana Silja Kallio. Sima- ja munkki-
tarjoilu Yhteisvastuulle.

taitavasti soittaen                  

Noormarkusta Kuo-
pioon savolaisten 
sekaan opiskele-
maan muuttanut 
Tapani Majuri se-

koittaa maitoa teehen ja empii vä-
hän: ”Kyllä ajatuksia riittää, mutta 
ei niitä lehteen tarvitsisi laittaa.” 

Kuopiossa Majuri on viihtynyt 
hyvin. Kallaveden läsnäolo auttaa 
länsirannikon merta ja tuulta ikä-
vöivää nuorta purjelautailijaa kotiu-
tumaan Satakunnan sijasta Savoon. 
25-vuotias musiikinopiskelija val-
mistuu vuoden päästä kanttoriksi 
Sibelius-Akatemiasta. Viime syksy 
meni ulkosuomalaistyössä Rhodok-
sella.

Tapani Majurin kanssa jutellessa 
kirkastuu nopeasti, mikä saa mie-
hen puheliaaksi: eivät ulkomaan-
kokemukset vaan yllättäen vanha 
rakas virsilaulu. Usein Tapanin 
löytää perjantai-iltaisin yhdeksästä 
kymmeneen Tuomiokirkosta laula-
masta ja soittamasta virsiä toisten 
nuorten aikuisten kanssa. 

”Virret ovat tärkeä osa luteri-
laista kirkkoa, kirkkomusiikkimme 

sydän. Ne ovat pieniä saarnoja, niis-
sä on syvällistä opetusta ja neuvoja 
kristittynä elämiseen.” 

Jumalan valtakunta 
”Nykyisestä virsikirjasta löytyy pal-
jon Raamattuun perustuvaa opetus-
ta. Moni virsi esimerkiksi korostaa, 
miten tärkeää on olla osallinen Ju-
malan valtakunnasta ja elää elävän 
seurakunnan yhteydessä. Virret 
myös nuhtelevat synnistä ja maail-
mallisesta elämästä, joka usein ju-
malanpalvelussaarnoissa unohtuu. 
Synnit uskotaan armosta anteeksi, 
mutta oikea usko synnyttää halun 
seurata Raamatun opetusta ja tais-
tella syntiä vastaan.”

Tapani Majuri kertoo, että virret 
vahvistavat uskoa. Halu laulaa niitä 
nousee hänen mukaansa uskon he-
delmänä.

”Kirkkomuusikon koulutukses-
sa virret ovat kyllä hyvin mukana, 
mutta ovatko ne riittävän vahvasti 
esimerkiksi seurakunnan nuoriso-
työssä mukana?” 

Majuri näkee tärkeänä ottaa vir-

sikirjan aarteet entistä vahvemmin 
käyttöön. Rippikoulujen tärkeim-
pänä laulukirjana tulisi hänen mu-
kaansa olla virsikirja.

Majuri on rippileireillä huoman-
nut, että nuoret ovat innostuneet 
virsistäkin. Suurin ongelma on, että 
rippileirille tullessaan moni nuori 
osaa yleensä vain pari virttä. 

”Lapsi- ja nuorisotyössä olisi 
tärkeää ottaa virsilaulu kiinteäksi 
osaksi toimintaa, jotta virret tuli-
sivat tutuksi varttuville seurakun-
talaisille. Kirkon kaikilla työnte-
kijöillä on tärkeä rooli siinä, että 
asennoituminen virsilauluun säilyi-
si myönteisenä. Kanttorina voisin 
vaikka perustaa nuorten virsi- ja ju-
malanpalveluskuoron, jossa koros-
tuisi musiikin rinnalla yhdessäolon 
merkitys. Myös kotien kasvatukses-
sa virret saisivat olla mukana.” 

Majuri muistuttaa vielä, että 
seurakunnan työn keskus on sun-
nuntain pääjumalanpalvelus: myös 
musiikkitoiminnan ensisijainen 
tehtävä on rakentaa sitä.

Yli matkan myrskyisen 
Virsien merkitys ja kantava voima 
näkyy esimerkiksi vanhainkoti-
käynneillä: 

”Monet vaikkapa dementiasta 
kärsivät vanhukset, jotka eivät enää 
ymmärrä tästä päivästä, yhtyvät 
kuitenkin lapsuudesta tuttuun vir-
teen.” 

Löytyykö virsikirjasta lempivir-
siä? 

”En osaa sanoa yhtä lempivirttä, 
koska on niin monta hyvää virttä. 
Eri virret puhuttelevat eri aikoina. 
Yksi tosi mukava virsi on 301, Kir-
kasta oi Kristus meille.”

Uskon silmä kiinnitä aina kohti 
ristiä... Niinpä uskon silmä kantaa yli 
matkan myrskyisen. Katsellessa rau-
han rantaa kaipuu täyttää sydämen.

Virsistä löytyy sanoja kaikkiin 
elämäntilanteisiin, ahdistukseen ja 
iloon. Lohdutus on kautta linjan 
läsnä. 

”Erittäin hyvät sanat löytyvät 
virrestä 582. Helposti ajatellaan, et-
tä elämässä pärjääminen on kiinni 
vain menestyneistä opinnoista ja 
näyttävästä cv:stä. Kuitenkin me 

tarvitsemme ensisijaisesti Jumalan 
johdatusta ja huolenpitoa. Psalmiin 
127 perustuva virsi korostaa myös 
lasten merkitystä. Heissä on maam-
me tulevaisuus.”

Jos maatamme ei rakenna Jumala, 
auttajamme, niin työmme tyhjiin rau-
keaa, me turhaan harrastamme...

Tapani Majuri on itse kasvanut 
Noormarkussa kymmenenlapsisen 
perheen viidentenä lapsena. 

... ja onnellinen lapsista saa olla 
isänmaamme. Kuin huomispäivää 
kirkasta/ katsella heissä saamme. He 
isänmaamme vaiheisiin,/ sen palve-
lukseen, tehtäviin/ kasvavat keskel-
lämme.

”Kotoa opin, että usko on elämää 
kantava voima. Herätysliikkeis-
tä löytyy vahva virsilauluperintö. 
Meillä kotona lauletaan ja soitetaan 
paljon: virsiä ja Siionin lauluja, jou-
luna joululauluja.” 

Kotoa oli turvallista lähteä opis-
kelupaikkakunnalle: ”Sydämen us-
ko on paras lähtökohta elämälle.”

Teksti ja kuva: Ulla Remes

Virsi sykkii 
elämää
Tapani Majuri on kasvanut virsien 
luottamuksessa. Sen puolesta tuleva 
kirkkomuusikko mielellään puhuu. 
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