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Arkkipiispa aukoo kirkon ovia. Sivu 2. 
Jumalan sana kadoksissa. Sivu 7.
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Pitkän piispanvaalimitte-
lön jälkeen Kari Mäki-
nen vaikuttaa huojentu-
neelta.  

Hänet valittiin 
arkkipiispaksi vain 11 äänen erolla 
Miikka Ruokaseen.

Media profiloi Mäkisen ”uudis-
tusmielisenä”. Piispainkokouksessa 
hän on edustanut Wille Riekkisen 
kanssa liberaaleinta linjaa homo-
seksuaalien siunaamiseen liittyvissä 
kysymyksessä.

Piispatkaan eivät ole 
samasta puusta
”Nämä nyt ovat tällaisia leimoja, 
joita muut minuun laittoivat. Yk-
sioikoiset leimat eivät tee ihmisille 
oikeutta. En miellä teologiaani libe-
raali–konservatiivi -akselin kautta”, 
Kari Mäkinen kommentoi.

Hän luonnehtii ajatteluaan seu-
raavalla kuvalla:

”Kirkon ovien pitää olla auki 
– kaikille!”

”Kulttuurisen muutoksen kes-
kellä kirkon on oltava avoimessa 
vuorovaikutuksessa sen todelli-
suuden kanssa, missä me elämme”, 
kesäkuussa aloittava arkkipiispa 
linjaa.

Jakaako arkkipiispanvaalia lei-
mannut keskustelu homoseksuaa-
lien oikeuksista kirkkoa niin dra-
maattisesti kuin jotkut varoittavat?

”Toivon, että keskustelu kulkee 
sivistyneessä ja kunnioittavassa 
hengessä. Kirkko etenee sellaisilla 
askelilla kuin kirkolle on mahdol-
lista.”

”Kirkko on paljon moninaisempi 
ja vähemmän polarisoitunut kuin 
julkisuudessa näyttää. Piispatkaan 
eivät ole yhdestä puusta veistettyjä, 
vaan kirkossa on tilaa moniääni-
selle keskustelulle”, Kari Mäkinen 
rauhoittelee maltilliseen ja sovitte-
levaan sävyyn.

Pyhän edessä ei  
syytä pessimismiin
Millainen on arkkipiispan unelmien 
kirkko?

”Se on keskusteleva kirkko, jossa 
kaikkien jäsenten elämänkokemus 
ja kieli otetaan vakavasti. Tilaa on 
myös niille, jotka tuntevat arkuutta 
kirkossa.”

Keitä he ovat?
”Tarkoitan jäsenten hiljaista 

enemmistöä. Kirkossa on hyvin mo-
nenlaisia kristittyjä. Usein ihmisillä 
ei ole kaikilta osin kovin varma tai 
selkeä olo – eikä oma uskokaan 
ilmene aina artikuloidusti.”

”Uskonnollinen kieli saattaa 
tuntua monille jäsenille vieraalta. 
Silti he haluavat kiinnittyä kirk-
koon ja kirkon uskoon, jota ilmai-
sevat matalalla profiililla vaikkapa 
juhlapyhinä tai elämänkaaren tai-

tekohdissa.”
Kirkon perustehtävä ei ole Kari 

Mäkisen mielestä muuttunut.
”Kirkon rooli on tuoda pyhän 

perspektiivi ihmisille. Pyhän avaa-
mien näköalojen kautta tämä yhtei-
nen elämämme näyttäytyy toisessa 
valossa.”

”Jumalan todellisuudella tulee 
aina olemaan paikkansa ihmisten 

elämässä. Ei näytä laisinkaan siltä, 
että uskonnollinen kysymyksen-
asettelu olisi haihtumaan päin kult-
tuurissamme. Siksi en näe, että kir-
kolle olisivat tulossa synkät ajat.”

”Elämän peruskysymysten poh-
timinen jatkuu aina. Kirkon tehtävä 
on vain nähdä ja kuulla mahdol-
lisimman tarkasti, missä ihmiset 
kysymyksineen liikkuvat.”

”Meille tulee toki uusia haastei-
ta. Tällä hetkellä ympäristökysymys 
koskettaa entistä akuutimmin kir-
konkin toimintaa”, Mäkinen arvioi.

Kauhistuttavan 
toiveikas kertomus
Kuinka kiteytätte pääsiäisen sano-
man?

”Kovien realiteettien maailmaan 
kuuluu ihmisten kauhistuttava yk-
sinäisyys ja kuolema. Pääsiäinen 
julistaa, että siinä ei ole kaikki, 
vaan jotain näistä realiteeteista on 
perustavasti ja peruuttamattomas-
ti muuttunut. Tämä koskee myös 
kuoleman mahtia.”

”Pääsiäinen sisältää valtavan 
vahvan toivon ja rohkeuden viestin. 
Jumala sitoutuu luomassaan maail-
massa myös siihen, mikä on ihmisil-
le tylyintä ja hirvittävintä. Pääsiäis-
kertomuksessa uhriksi joutuu niin 
Jumala kuin ihminenkin.”

”Jumala ei ole läsnä vain siel-
lä missä elämä tuntuu voittoisalta, 
hyvältä ja vahvalta, vaan myös siellä 
missä kaikki tuntuu menevän vää-
rin ja missä tapahtuu asioita, joita 
ihminen ei haluisi kohdata ja kat-
soa”, piispa pohtii.

Jumala läsnä 
kaikissa värisävyissä
Kari Mäkiselle merkittävä pääsiäis-
ajan huippukohta on kiirastorstain 
ehtoollinen. Siihen tiivistyy ihmis-
ten ja Jumalan välisen perustavan 
yhteyden kokemus. Ehtoollisen jäl-
keen alttari riisutaan.

”Alttarille jää ainoastaan yk-
si kynttilä, Kristus-kynttilä, ja se 
on siellä täysin yksin. Seurakunta 
laulaa, ilman säestystä, Käy yrtti-
tarhasta polku… Jeesuksen yksi-
näisyydessä ja tuskassa on jotakin 
sellaista, mikä on tässä maailmassa 
kauhistuttavan totta.”

Pääsiäiskirkkoja toimittaessaan 
Kari Mäkinen tapaa yleensä vain 
kertoa, miten Jeesus tuomittiin, jäi 
yksin ristillä, kuoli ja haudattiin, ja 
miten kivi oli pääsiäisaamuna pois 
haudan suulta.

”En yritä selitellä pääsiäisen ta-
pahtumia vaan lähden enemmän-
kin yhteisestä ihmettelystä. Etenkin 
lapsille kertomus näyttää avautuvan 
parhaiten, kun tarinan kautta astu-
taan yksinkertaisesti sisään tapah-
tumiin.”

”Käytän mielelläni myös erivä-
risiä kankaita ja rekvisiittaa. Pääsi-
äisenä kuljetaan koko inhimillinen 
tunneskaala läpi laajalla säteellä, 
violetista pikimustaan. Mutta pää-
siäisaamuna mustan päälle tulee 
aina väriä – minulle mieluiten kirk-
kaankeltaista!”

Janne Villa

Tuleva arkkipiispa, teologian tohtori 
Kari Mäkinen vihittiin Turun piis-
paksi vuonna 2006. Sitä ennen hän 
työskenteli pitkään seurakuntapappi-
na ja kirkkoherrana, toimien välillä 
myös kirkkohistorian vs. apulaispro-
fessorina.

Keskustelevassa kirkossa jokainen ihminen otetaan vakavasti. 
Hiljaiselle enemmistölle on tilaa.
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”Pääsiäisenä mustan päälle tulee väriä, minulle kirkkaankeltaista”, arkkipiispa Kari Mäkinen sanoo.
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Arkipäivän yllättäjät

pääkir joitus

k o l u m n i
Jarkko Maukonen

Kirjoittaja on Kuopion 
seurakuntayhtymän 

nuorisokanttori.

Suuronnettomuus lähellä

nÄin se vARmAAnKin meni. Olin ilta-
päivällä vyöräytynyt ulko-ovesta kahden 
kauppakassin kanssa, lisäkuormana olka-
laukku ja kirjaston kirjat.

Ovi unohtui raolleen ja seuraavan 
kerran meninkin siitä ulos vasta aamulla. 
Kun ei tiedä, ei pelkää. 

TÄTÄ oLisi HeLPPoA dramatisoida. Entä 
jos avoimesta ovesta olisi yöllä tullut 
rosvoroope rikostovereineen?

Pelko tarttuu. Ei tullut aikanaan lin-
tuinfluenssa, eikä nyt maan päällä kul-
keva sika -serkkunsa näytä paljoa kum-
memmalta. Ennusteista huolimatta. 

Ei mennyt maa raiteiltaan ahtaajien 
lakon takia. Ei tullut vilu eikä nälkä ja 
autokin vielä liikkuu. Pelotteluista huo-
limatta. 

”Vain rutto ja kolera taisivat enää 
puuttua listalta”, totesi Tuomo Lappalai-
nen Suomen Kuvalehdessä (12.3.).

vARKAuDessA PeLÄTTiin päiväkau-
sia lapsenryöstäjää suuren maailman 
malliin. Kunnes löytyi pikkuinen, ajat-
telemattomuuttaan tyhmyyksiä tehnyt 
tyttö. Jota pelotti. 

Mukavasta ja kauniista talvestakin on 
peloteltu ilo pois. Jos katto romahtaa, tie 
menee tukkoon tai ukko putoaa katolta.

Pelottelulla on tuotteliasta tehdä 
journalismia ja hyviä juttuja. Kauhukuvia 
maalataan mikrofonin molemmin puolin. 
Suuronnettomuus on liian usein lähellä.

PeLKo on vAHvA voimA. Se asettuu 
vanhempien ja lasten välille. Se tekee 
asuinsijansa työtovereitten keskelle. Pel-
ko vaikuttaa siihen, miten ihmiset kohte-
levat toisiaan. 

Se ohjaa valintoja ja muokkaa jopa 
elämän suunnan. Pelko myös myy hyvin. 
Turvattomuuden ympärille rakentuu yhä 
kasvava bisnes. 

Voisiko pelon kulttuurista sanoutua 
irti? Voittaako järki ja terve rohkeus 
pelon, joka kuitenkin on tunne. On Joku, 
jota pelätään, Joku, joka on vaarallinen 
tai paha.

PiTKÄPeRJAnTAi, kristikunnan suuron-
nettomuus on lähellä. 

Miten korkealla oli ristin miehen 
pelkokerroin sillä hetkellä, jolloin kidu-
tuksesta voipunut huutaa suureen ää-
neen: ”Jumalani, Jumalani, miksi hylkäsit 
minut.”  Pimeys oli täydellinen. Ja sitten: 
”Sinun käsiisi annan henkeni.”

Viimeisenä olivat Jumalan kädet. 
Kaikkea uhkaa ja kuolemankin pelkoa 
vastaan. 

TemPPeLin esiRiPPu repesi kahtia.  
Suuronnettomuudelta vältyttiin. Silloin, 
nyt ja ikuisesti. Hiihtoloman otimme perheen kanssa 

kirjaimellisesti ja painuimme Ru-
kalle hiihtelemään. 

Itse en oikein perusta skim-
baamisesta, mutta lenkkeilyä ja perinteistä 
hiihtoa sain harrastaa komeissa maisemissa. 
Ja tulipa samalla koettua elämäni ensim-
mäinen hiihtolenkin aikainen ukkosmyrsky. 
Virkistävää!

Alkuviikon aikana säätiedotuksia seurail-
lessa huomasimme Savoonkin tulevan lunta. 
Postin hausta oli yhden naapurin kanssa jo 
diili, mutta lumitöistä emme olleet muista-
neet puhua kenellekään. Siispä vaimo lait-
toi tekstiviestillä toiselle naapurille kainon 
pyynnön huolehtia pahimmat nietokset pois 
pihamaalta.

Kotiin olikin mukava palata, kun piha 

oli kokonaan kolattu. Naapuria kiitellessä 
kävi kuitenkin ilmi, ettei hän suinkaan ollut 
ehtinyt tehdä mitään. Asialla oli ollut aivan 
toinen naapuri, ihan oma-aloitteisesti!

Iloisen yllätyksen koimme myös puoli-
toista vuotta sitten Mallorcalta palatessa. 
Syksyn lehdet olimme jo ennen matkaa 
haravoineet kasoiksi ja ne oli tarkoitus vie-
dä maankaatopaikalle sitten myöhemmin. 
Matkalta tullessa niitä ei kuitenkaan enää 
pihallamme ollut. Jälleen naapurit asialla, 
tosin toiset kuin edellä. Olivat kuulemma 
mahtuneet meidän roskat samaan kyytiin. 

On meitä, jotka laulamme, puhumme ja 
kirjoitamme tekemisestä. Ja sitten on niitä, 
jotka tekevät. Arkipäivän enkeleitä, jotka 
vaikkapa kastelevat kukkia, vahtivat lapsia, 
kampeavat kantoja tai voitelevat suksia. 

Niitä, joiden esimerkki kannustaa huolehti-
maan toinen toisistamme.

Silti varmasti tälläkin hetkellä joku 
kontrollifantasioidensa turmelema satraap-
pi hekumoi ajatuksella kriminalisoida täl-
lainen ilmainen ja pyyteetön auttaminen. 
Kaikenlainen vapaaehtoistoiminta nimittäin 
näivettää kansantaloutta tuottamalla ilmai-
seksi ne palvelut, joita voisi kalliilla myydä. 

Häränkakkaa, sanon minä. Pidemmällä 
tähtäimellä bruttokansantuotekin nousee 
varmemmin, kun kansalaisilla on hyvä mieli 
ja hauskaa keskenään.

Valtavat kiitokset teille, rakkaat naapu-
rit. Vaikka toistemme jeesaaminen ei muuta 
koko maailmaa paremmaksi, niin ainakin 
tästä tienpätkästä se tekee paremman pai-
kan elää. Se on hyvä alku.

Lahja Pyykönen 
lahja.pyykonen@evl.fi

Pääsiäinen on kristikunnan 
suurin yhteinen juhla. Sen ilo-
sanoma kertoo, että Kristus 
on ylösnoussut. Näin hän on 
voittanut turmiovallat: synnin, 

pimeyden ja kuoleman. 

Kristuksen ylösnousemuksen myötä 
syntyi usko elävään Vapahtajaan, joka pysyy 
rinnallamme elämän kaikissa vaiheissa syn-
tymästä ylösnousemuksen aamuun. Tämän 
ymmärrämme viime kädessä Pyhän Hengen 
avulla. Tuo Henki annettiin opastajaksi, se-
littäjäksi ja puolustajaksi pian ensimmäisen 
pääsiäisen jälkeen liki 2000 vuotta sitten.

 Kristinuskon perusihmettä, Jeesuk-
sen ylösnousemusta, ei voida todistaa, mutta 
sen merkitys voidaan todeta niin historiassa 
kuin omassa elämässäkin. Sanan ja sakra-
menttien ohella siihen tarvitaan Jumalan 
selittäjäenkelien tai muiden sanansaattajien 
apua. 

Näin oli jo alussa. Ensin sen sai kokea 
naisjoukko pääsiäisaamun valjetessa Jee-
suksen haudalla, tämän jälkeisinä tuntei-
na, päivinä ja kuukausina miesopetuslapset 
Pietarista Paavaliin. Näkyjen ja kohtaamis-
ten avulla pääsiäissanoma kiteytyi sanoiksi: 
”Kristus nousi kuolleista, kuolemalla kuo-
leman voitti ja haudoissa oleville elämän 
antoi!”

 Ylösnousemususko muutti Jeesuksen 
seuraajien elämän: kömpelyys ja pelokkuus 
muuttuivat taidoksi ja rohkeudeksi; kateus 
ja kilpailu toivoksi ja rakkaudeksi. 

Vakuuttuneisuus Jumalan läsnäolosta 
teki Jeesusta seuranneista naisista, Galilean 
järviseudun oppimattomista kalastajista ja 
valtion pikkuvirkamiehistä maailman val-
loittajia, joiden sanoma puree yhä. Nimit-
täin siellä, missä elävä Kristus lyöttäytyy 
seuraamme ja avaa ymmärryksemme kuin 
Emmauksen tien kahdelle opetuslapselle, 

tapahtuu ihmeitä, vaikka emme häntä fyy-
sisesti näekään. 

Silloin mekin saamme todeta: Eikö sy-
dämemme hehku innosta, kun hän puhuu 
meille ja opettaa meitä ymmärtämään kir-
joitukset? Varmaa on, että ylösnousemus-
uskon säteilyvaikutukset, kuten usko, toivo, 
rakkaus ja viisaus, saavat elintilaa juuri siel-
lä, missä tähän ihmettelyyn päästään.

Sydämen hehkua 
ja pääsiäisiloa toi-
vottaen.

Teitä kaikkia 
lämmöllä ajatellen 
ja siunaten.

Wille 
Riekkinen 

piispa
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* Kuopion kaupunginkirjasto: 
Lapinlahden kuvataideluki-
on opiskelijatöiden näytte-
ly 1.4.asti.

* Kuopion kaupungintalo, 
Ikääntyvien yliopiston lu-
entosarja: Epävarmuuden 
aika – Suomi 1940–41, 
professori Ohto Manninen 
8.4. klo 13–15.

* Galleria 12: Helsinkiläisen 
kuvataiteilijaparin Hanni 
Bjartalidin ja Anna Sep-
pälän (kotoisin Kuopiosta) 
näyttely 4.4. saakka.

* Galleria Carree: Heijastus, 
Aino Kajaniemi – Aura 
Kajaniemi, äidin ja tyttären 
teoksia 11.4. saakka.

* Kuopion Muotoiluakate-
mia, Taitemia-galleria ja 
Kellari-galleria: Kuopio-
laisten taiteilijaveljesten, 
Timo Kokko ja Risto Kokko, 
näyttelyt 29.3.–30.4.

* TILA 33 (Suokatu 33): 
Riitta Hellén-Vuoti ja Seija 
Haarala, Runoa – Maala-
uksia 28.3. asti. pe 12–18, 
su 13–17. Runotuokio su 
klo 14. 

* VB-valokuvakeskus: 
Juice 5.3.–4.4. 

* Korttelimuseon 
näyttelysalissa Esilii-
noja, myös valokuvia 
26.1.–30.5. Pääsiäis-
näyttely 24.3.-1.4.

* Kuopion taidemuseo: 
Taivaskanavalla. Ny-
kytaiteen ja ortodok-
sisen kirkkotaiteen 
vuoropuhelua sekä 
Sähköä ilmassa -sar-
jan päätös Kytköksiä 
23.5.2010 saakka. 
Esillä myös uusittu 
perusnäyttely Lin-
tukoto – Metsästä 
maailmalle.

* Kuopion museo: 
Afrikan Tähdet – Pe-
lilaudan kääntöpuoli 
ja Afrikan eläimiä 
26.1.–1.4. 

* Kuopion museon 
Torni: Muovia ja ma-
ria -näyttely kertoo 
1960-luvun suomalaista 
muotoilusta 30.1.2011 asti.

* Hopeatähti-elokuvakerho: 
Kapteeni Abu Raed (K11) 
23.3. klo 13. 

* Finnkino: mm. Risto 
Räppääjä (S), Prinsessa 

ja sammakko (K7), Liisa 
Ihmemaassa (K11), Kohtaa-
misia (K7), Havukka-ahon 
ajattelija (S).

* Musiikkikeskus: Sinfonia-
sarja VI 25.3. klo 18. 

* Säveliä aikojen saatossa, 
kuopiolaisen orkesteritoi-
minnan pieni historia. Kau-

punginorkesteria johtaa 
Atso Almila 31.3. klo 18. 

* Vanhusten päiväkonsertti, 
historiallinen musiikki-
matka 1.4. klo 13. Kuopion 
kaupunginorkesteria johtaa 
Atso Almila.

* Sinfoniasarja VII 8.4. klo 
19. Kapellimestari Sascha 
Goetzel, pianistivieraana 
Olli Mustonen.

* Kuopion kaupunginteatteri, 
suuri näyttämö: Rakkaat 
Rissaset, Vaimoni Maurice 
ja Vanhan ruhtinaan rakka-
us.

* Elonkorjuujuhla, ensi-ilta 
25.3. klo 19.

* Aula: Työtä! 27.3. klo 12 ja 
10.4. klo 12.

* Studio: Punainen pallo 
-lastennäytelmä 25.3. klo 
10.15 ja 13.15; 27.3. klo 
14.15; 9.4. klo 18.15 ja 
10.4. klo 14.15. 

* Jorma ”Joppe” Karsikkonie-
men muistonäyttely Taito-
lomalla. Jos tie vie Nilsiään 
7.–14.4. passaa poiketa. 
Avoinna päivittäin 10–18.

Johannes-passion 
kautta pääsiäis- 
tunnelmaan
J.S. Bachin rakastettu, suurimuo-
toinen kirkkomusiikkiteos Johan-
nes-passio juhlistaa jälleen hiljaista 
viikkoa ja pääsiäisaikaa Kuopiossa. 
Passio kuvaa kärsimysnäytelmän 
tapaan pääsiäisen ajan tapahtumat 
Jeesuksen pidätyksestä hänen ris-
tinkuolemaansa ja hautaamiseensa 
asti. 
Esitys on palmusunnuntaina 28.3. 
klo 18 Kuopion Tuomiokirkossa.
Johannes-passio koostuu evankelis-
tan eli kertojan, Jeesuksen ja muiden 
tarinan henkilöiden resitatiiveista 
ja kuoron esittämistä Raamatun 
teksteihin pohjautuvista väkijoukon 
huudoista. Aariaosuudet edustavat 
henkilökohtaisia reaktioita kärsi-
myshistorian tapahtumiin. Kuoron 
esittämät koraalit luovat passioon 
vielä kolmannen, henkilökohtaisen ja 
syvästi hengellisen ulottuvuuden. 
Kamarikuoroa on harjoituttanut sen 
taiteellinen johtaja Pertti Rusanen, 
kuoron johtaja jo 1970-luvun lopul-
ta. Atso Almilan jo neljännen kerran 
johtaman Johannes-passion muissa 
solistisissa tehtävissä ovat evanke-
listana ja tenorisolistina Anssi Hir-
vonen, sopraanosolistina Marjukka 
Tepponen, alttoaariat laulaa Annas-
tiina Tahkola ja bassoaariat Janne 
Sundqvist. Ville Rusanen on Pietarin 
ja Pilatuksen osassa ja Pertti Ru-
sanen laulaa itse nyt Jeesuksena. 
Urkurina on Anu Pulkkinen.

Perheen pyhäpäivä

Perheen pyhäpäivän Tuomasmessu 
Alavan kirkossa palmusunnuntaina 
28.3. klo 18. 
Palmusunnuntain perhekirkko 
Pyhän Johanneksen kirkossa 28.3. 
klo 10. 

•

•

Palmusunnuntain perhemessu 
Tuomiokirkossa sunnuntaina 28.3. 
klo 10. Saarnan toteuttaa kehitys-
vammaisten näytelmäryhmä.

Ääni huutaa 
Jaakko Löytty esiintyy Väärnin Pap-
pilan hyväntekeväisyyskonsertissa 
Männistön Vanhassa kirkossa sun-
nuntaina 28.3. klo 16.  Konsertissa 
esiintyvät myös Jarkka Rissanen ja 

• Minna Kettunen sekä Seppo Raute-
va.  Ohjelma 10 euroa. 

Raamattu mukaan!
Puijon kirkolla jatketaan Pietarin kir-
jeiden tutkiskelua. Hiljaisen viikon 
maanantaina 29.3. klo 18.30 Kari 
Kuulan aiheena on Ylösnousemus. 

Paavalin jalanjäljille
Vielä ehtii mukaan matkalle 21.-
28.9. muun muassa Turkin Pergeen, 
Lystraan, Ikoniin ja Kappadokin 
alueelle. Kiertomatkan hinta 1370 
euroa. Ilmoittautumiset 31.3. men-
nessä Reijo ja Raili Mattilalle, puh. 
050 320 1401. 

Parisuhteen 
parhaaksi
Siilinjärven seurakunta järjestää pa-
risuhteen rikastuttamiskurssin 16.-
18.4. Ruokoniemen leirikeskuksessa. 
Kurssin ohjaajina toimivat Liisa ja 
Markku Kettunen. Ilmoittautuminen 
kirkkoherranvirastoon puh. 017-288 
4600. Lisätietoja Markku Kettuselta 
puh. 044- 728 4611.

Parisuhdetta voi vahvistaa myös 
pariviestinnän kurssilla, jossa har-
joitellaan kuuntelemisen, itsensä 
ilmaisun, ristiriitojen ratkaisun ja 
positiivisen palautteen taitoja. Seu-
raava kurssi järjestetään Siilinjärven 
seurakuntatalolla 11.4, 25.4, 8.5. ja 
23.5. klo 12-15. Koko kurssin hinta 
25 euroa/pari. Lastenhoito järjeste-
tään tarvittaessa. Ohjaajana kurssil-
la perhetyöntekijä Helena Mattinen 
puh.044-7284646.

Naisten tunteet
Naistenpäivä Päivärannan kirkossa 

lauantaina 10.4. klo 10-14.  Naisen 
tunteista sekä miehen ja naisen eri-
laisuudesta alustaa sairaalapastori 
Annamaija Louheranta. 

Pääsiäismunia 
koristelemaan
Kuopion taidemuseolla järjestetään 
ohjattuja perhetyöpajoja lauantai-
na 27.3. sekä sunnuntaina 28.3. klo 
14-16. Pääsiäismunien koristelussa 
käytetään erilaisia tekniikoita, esi-
merkiksi huovutusta ja decoupage-
lakkausta. Ennakkoilmoittautumiset 
puh. 182 633. Materiaalimaksu 4 
euroa pääsymaksun lisäksi. Alle 18-
vuotiailta ei pääsymaksua.

Yhteisvastuulle
myyjäiset Alavan seu-
rakuntakeskuksessa 
perjantaina 26.3. klo 

11. 
myyjäiset ja kirpputori In-

kilänmäen seurakuntatalolla lau-
antaina 27.3 alkavat klo 11 har-
taudella. Kirpputori avoinna klo 
10-13.
myyjäiset Särkiniemen seurakun-
tatalolla lauantaina 27.3. klo 11. 
Myytävänä leivonnaisia, piirakoita, 
hernekeittoa ja arpoja.
Kalevi Kiviniemen ja Tanja Karja-
laisen konsertti Pyhän Johannek-
sen kirkossa keskiviikkona 14.4. klo 
19. Ohjelma 10 euroa.

•

•

•

•
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Kapellimestari Atso Almila johtaa Kuopion kaupunginorkesteria 31.3. ja Vanhusten päivä-
konserttia 1.4. Johannes  -passion Almila johtaa Tuomiokirkossa sunnuntaina 28.3. klo 18.

Pääsiäisajan lauluja Riista-
veden kirkossa sunnuntaina 
28.3. klo 14 ja Vehmersalmen 
kirkossa klo 19. Jari Parvi-
ainen laulaa , Olli Linjama 
säestää.
markuksen evankeliumi 
–monologi  tiistaina 30.3. 
klo 18.30 Puijon kirkossa. 
Tulkitsijana Pauli Mahlamäki 
Tornion kaupunginteatteris-
ta.  Monologi kestää kaksi 
tuntia. Ohjelma 10/5 euroa 
ja väliajan kahvitarjoilu 3 eu-
roa Yhteisvastuulle.

•

•

Kärsimysvirsiä ja -runoja 
Puijon kirkossa keskiviikkona 
31.3. klo 18.30. 
Aamuehtoollinen Tuomio-
kirkossa keskiviikkona 31.3. 
klo 7.30.
Jukka Kankaisen Luukas-
passio Alavan kirkossa maa-
nantaina 29.3. klo 19. Alavan 
kirkkokuoro, solisteina Heikki 
Hattunen, Erkki Holopainen, 
Kirsi Ylönen ja Vesa Kajava, 
musiikinjohto Ossi Jauhiai-
nen. Ohjelma 5 euroa.

•

•

•

Hiljaisella viikolla

Pauli Mahlamäki tulkitsee Markuksen evankeliumia Puijon 
kirkossa tiistaina 30.3. klo 18.30.

Jaakko Löytty Männistön Vanhas-
sa kirkossa sunnuntaina 28.3. klo 
16.

Pertti Rusasen 60-vuotissynty-
mäpäiväkonsertti Tuomiokirkossa 
tiistaina 30.3. klo 18. Mukana 

• Johanna Rusanen-Kartano, Vil-
le Rusanen, Anu Pulkkinen, Eero 
Väätäinen, Tuomiokirkon Kamari-
kuoro ja Ilpo Rannankari.  Kolehti 
Yhteisvastuukeräykselle.
syntymäpäivävastaanotto kes-
kusseurakuntatalossa tiistaina 
30.3. klo 15-17. 
seppo Kirkinen juhlistaa 50-
vuotissyntymäpäivää Kallaveden 
kirkossa lauluseuroilla keskiviik-
kona 31.3. klo 19. Kahvitarjoilu 
ennen seuroja klo 17-19.

•

•

Hyvää syntymäpäivää Pertti 
Rusanen ja Seppo Kirkinen.

Kanttorit juhlivat

�
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  ilmoitusmarkkinointi

Ilmoita
Kirkko ja koti

-lehdessä!
Kysy lisää

Vappu Kuusiniemi
p. (014) 619 824,

040 486 6726

Hahmoterapeutti
Risto Tarkiainen
- yksilöterapiaa

  aikuisille ja nuorille
- työnohjausta
- luentoja

050-566 4695

• Matot
•vuodevaatteet • ym.

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

Huonekaluverhoilua
Veneverhoilua

Korjausompelua
Tilauskankaita yms.

Männistön ostoskeskus, 
kirkon vastapäätä

puh. 045-126 0457.
Ota yhteyttä!

Itkonniemenkatu 13
puh. (017) 2621 130

• Merkkipäivät • Häät
• Muistotilaisuudet

• Perhejuhlat
• Ylioppilas- ja rippijuhlat

TYYLILLÄ JA TAIDOLLA
TÄYDEN PALVELUN

JUHLAPALVELU

Muistot
kauniisti

kehyksiin.
Kuninkaankatu 20

70100 Kuopio
050 328 3369
www.kehysta.fi

Avoinna
ma-pe 10-17.00 

la 10-15.00

Asianajotoimisto

J.S KETTUNEN
asianajaja, varatuomari

Kuiluntie 3 B, 71800 Siilinjärvi
Puh. 5800 140, fax 5800 144

0400-573 469
jouni@jskettunen.fi
www.jskettunen.fi

• riita- ja rikosasiat
• testamentit
• perunkirjoitukset ja

perinnönjaot
• avioerot, ositukset
• perintä ym.

LÄHIMMÄISTYÖSSÄ TOIMIVIEN

JATKOKOULUTUSPÄIVÄ
       la 17.4.2010 klo 8.30- 16.00
Keskusseurakuntatalossa, Suokatu 22
                              Teemat:
”Vuorovaikutus muistisairaan kanssa”
Pohjois-Savon Muistiluotsi, Eine Korhonen
”Miten rohkaista ikäihmistä liikkumaan?”
kuntohoitaja Sirpa Airaksinen.
Ilmoittautuminen arkisin 9.4. mennessä

diakoniakeskuksen sihteeri Katri Kunnakselle p. 040  4848 464

Olet lämpimästi tervetullut!
 Kuopion seurakuntien diakoniatyö

KIIRASTORSTAI

messu
klo 18 Männistön Vanhassa 
kirkossa 
klo 19 Tuomiokirkossa, Alavan 
kirkossa, Kallaveden kirkossa, 
Puijon kirkossa, Päivärannan 
kirkossa, Vehmersalmen kir-
kossa, Riistaveden kirkossa 
sekä Siilinjärven kirkossa ja 
Vuorelan kirkossa.

PITKÄPERJANTAI

Jumalanpalvelus
klo 10 Tuomiokirkossa, Alavan 
kirkossa, Pyhän Johanneksen 
kirkossa, Kallaveden kirkossa, 
Puijon kirkossa, Riistaveden 
kirkossa sekä Siilinjärven kir-
kossa.
klo 13 Vehmersalmen kirkossa 
ja Vuorelan kirkossa.

Rukoushetki Kristuksen
hautaamisen muistoksi ja
Ylös Jerusalemiin -kuvaelma
Tuomiokirkossa klo 18.

LAUANTAI

urkutuokio ja rukoushetki
Tuomiokirkossa klo 15.

PÄÄSIÄISYÖ

messu
klo 22 Alavan kirkossa
klo 23 Tuomiokirkossa ja Vuo-
relan kirkossa

•

•

•

•

•
•

1. PÄÄSIÄISPÄIVÄ

messu
klo 8 Männistön Vanhassa 
kirkossa, 
klo 10 Tuomiokirkossa, Alavan 
kirkossa, Pyhän Johanneksen 
kirkossa, Kallaveden kirkossa, 
Puijon kirkossa, Riistaveden 
kirkossa sekä Siilinjärven kir-
kossa. 
klo 13 Neulamäen kirkossa, 
Vehmersalmen kirkossa, Veh-
masmäen kappelissa ja Vuore-
lan kirkossa sekä Päivärannan 
kirkossa.

Yhteyden ja ilon pääsiäisateria 
Päivärannan kirkossa klo 11.

2. PÄÄSIÄISPÄIVÄ

messu
klo 10 Tuomiokirkossa, Alavan 
kirkossa, Puijon kirkossa, Hir-
vilahden kappelissa. 

Jumalanpalvelus 
klo 10 Siilinjärven kirkossa

klo 13 Vehmersalmen seura-
kuntakodissa.

Lasten pääsiäinen  
klo 16 Pyhän Johanneksen kir-
kossa, Kallaveden kirkossa ja 
Riistaveden seurakuntatalossa.

•

•

•

•

•

Kiirastorstaista 
pääsiäiseen

”Herra, ehtoollispöydässä olemme yhtä, miehet ja naiset, nuoret 
ja vanhat. Herra, yhdistä meidät niin, että voisimme olla yhtä 
myös arjessa.”
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Mittari punaisella

Kuopiossa kirjoitetaan noin 
20 000 pysäköintivirhemaksua 
vuodessa. Kuopion pysäköin-

ninvalvontatoimiston asiakaspalvelu-
sihteeri Ulla Halonen on työskennel-
lyt alalla jo parikymmentä vuotta ja 
tuntee liikennemerkkienkin sijainnit 
kuin omat sormensa.

Paljonko pysäköintivirhemaksu on? 
”Kuopiossa 40 euron maksu on maan 
keskitasoa. Maksu on suoritettava 
kahden viikon sisällä, minkä jälkeen 
se nousee 60 euroon. ” 

Riittävätkö pysäköintitilat? 
Houkuttavatko tietyt paikat 
pysäköimään väärin?
”Tilaa on Kuopiossa riittä-
västi. Esimerkiksi Haa-
paniementien park-
kitalo on hyvällä 
paikalla, mutta sen 
vähäinen käyttö 
ihmetyttää. Ympäri 
kaupunkia pysäköidään 
väärin.”

Mitkä ovat yleisimmät 
syyt pysäköintivir- he-
maksuun?
”Mittari menee pu-
naiselle, pysäköinti-
kiekko puuttuu tai 
auto on pysäköinti-
kieltoalueella. Har-
mittavaa on, etteivät 

jotkut autoilijat noudata aurauksesta ja 
puhtaanapidosta johtuvia kieltomerk-
kejä. Jos kieltomerkkiä ei ole noudatet-
tu, tehdään lähisiirto. Omistajalle lan-
keaa myös siirtomaksu, jolloin makset-
tavaa tulee yli kaksisataa 

euroa.”

Peruutetaanko virhemaksuja?

”Ne ovat tapauskohtaisia, joissa laki-
miehemme tutkii asian ja tekee pää-
töksen. Kiire on usein syynä tai mak-
sulapun on tuuli vienyt.”

Miksi kaikki pysäköintikiekot eivät 
ole virallisia?
”Tieliikennelaissa määritellään kiekon 
ominaisuudet. Oleellista on, että kie-
kon kummallakin puolella on lain vaa-
timat tekstit ja merkit. Kulmat voivat 
olla pyöristetyt.”

Pysäköintifirmat saavat myös periä 
virhemaksun.
”Isoissa kaupungeissa päätöksellä on 
varmasti suurempi merkitys.”

Paljonko pysäköinninvalvonnassa  
on henkilökuntaa?
”Pysäköinnintarkastajia on kuusi ja 
kesällä seitsemän, asiakaspalvelussa 
on kaksi ja pysäköinninvalvoja on esi-
miehemme. Hoidamme myös Siilin-
järven pysäköinninvalvonnan.”

Työsi parhaat puolet ja vähemmän 
mukavat?
”Erilaisten ihmisten kohtaaminen ja 
asioiden pyörittely. Työn ohessa voi 

markkinoida merkittäviä tapahtu-
mia. Ainainen kiire.”

Teksti ja kuva Hilkka Sipilä

Kun kaikki on syntiä
Kiirastorstaista 1933 alkoi Leevin 
lapsenelämän kiirastuli. Vieras 
nainen koppasi pojan potalta ja vei 
saunalle hakatakseen pojalta oman 
tahdon pois. Pian Leevin pieksäjästä 
Alma Kartanosta ja tämän uskonsi-
saresta tuli neljävuotiaan kasvattaja. 
Ilman hyvästejä äiti joutui jättämään 
Leevin lahkolaisten armoille. 

Alma Kartano oli lahjakas puhu-
ja ja saarnaaja, joka vakuutti ihmi-
set, kertoo Ulla Appelsin kirjassaan 
Lapsuus lahkon vankina, Leevi K. 
Laitisen tarina.   

Leevin vanhemmat kääntyivät 
kartanolaisiksi ja muuttivat aelä-
mänsä askeettiseksi. He hylkäsivät 
ystävät ja naapurit. 

Lapsisaarnaajan elämä oli an-
karaa työtä. Neljävuotiaan Leevin 
saarnat hellyttivät ihmiset antamaan 
ison kolehdin. Leevin piti valehdella, 
ettei häntä opetettu, vaan Jumalan 
henki antaa sanat. 

Saarnaajan kiero suhtautumi-
nen lapsiin on hirvittävää luettavaa. 

Huoruuden himot piti kitkeä alle 
kouluikäisistä hakkaamalla pois. 
Leeviäkin syytettiin monista syn-
neistä, joiden merkitystä hän ei edes 
ymmärtänyt.

Kurittamista riitti aina 18-vuoti-
aaksi asti, jolloin Leevi päätti, että 
nyt riittää. Leevin sisar Saara oli 
myös annettu kartanolaisille. Yh-
dessä he karkasivat 1949. Oli aika 
elää! 

Lasten selviäminen lahkon helve-
tistä on ihme. Vain vahva ihminen 
voi sanoa Laitisen tavoin:

”On paljon onnellisempaa olla se, 
joka on saanut selkään, kuin se, joka 
on antanut selkään.”

  
ulla Appelsin: 
Lapsuus lahkon vankina, 
Leevi K. Laitisen tarina, 
231 s., 27 e., WsoY 2010.

Noudatin vain ohjeita
FL, kirjastonjohtaja Mauri Männis-
tö on toimittanut artikkelikokoel-

man Pahuuden ongelma. Kuusi eri 
alan ammattilasta pohtii pahuutta.

Emeritusprofessori Anto Lei-
kola käsittelee pahan monia merki-
tyksiä eri kielissä. Hän muistuttaa, 
että ihminen on ainoa eläinlaji, jon-
ka voidaan sanoa olevan vastuussa 
tekemästään pahasta. Mutta onko 
pahantekijästä vastuun kantajaksi?

Pahuudesta ei voi puhua puhu-
matta hyvyydestä, sanoo Suomen 
Akatemian vanhempi tutkija Heta 
Aleksandra Gylling. Kirjallisuuden 
professori emeritus Tarmo Kunnas 
kirjoittaa, ettei ihmisen perusolotila 
ole sen paremmin hyvä kuin paha. 
Hän kertoo esimerkein ihmisten 
tuottamasta pahasta ja ihmisistä 
riippumattomasta pahasta. 

Ihminen selittää ja kaunistelee 
tekojaan, psykologian emerituspro-
fessori Markku Ojanen muistuttaa. 
”Noudatin vain ohjeita.” Pahuus 
kuuluu ihmisen elämään, ja suurim-
man osan pahoista teoista tekevät 
hyvää tarkoittavat tavalliset ihmi-
set. 

Akatemiaprofessori Kari Pa-
lonen pohtii ammattipoliitikkojen 
asemaa ja tekemisiä. Semiootikko 
ja myyttitutkija Hannele Seitsonen 
kirkastaa pahuuden ja uskontojen 
suhdetta. Syntiä ja syitä pahoihin te-
koihin voi miettiä monelta kantilta. 

Edellä olevat ovat pikku raapai-
suja pienen kirjan isosta sisällöstä. 
Kirja haastaa pohtimaan ja keskus-
telemaan.

mauri männistö, toim.: 
Pahuuden ongelma, 
161 s., 26 e., BTJ 2010.

Ritva Kolehmainen

Rukoi lemme

Pidetään huolta 

“Auttaminen ja vapaaehtoistyö ovat olleet mukana koko 
elämäni”, kertoo Maija Vihonen.

Nauravainen ja jämäkkä kuopiolainen on monitoi-
minainen. Hän on asunut monella paikkakunnalla ja 
etsiytynyt siellä piireihin, jossa voi olla avuksi. Häneltä 
onnistuu niin housujen lyhentäminen kuin renkaiden 
vaihtokin. 

Naapuritalojen ystävien ringissä tarjotaan kyyti- ja sii-
vousapua, mitä vain itse kukin tarvitsee. Alakerran mum-
molle Vihonen toi tänään omenoita kauppareissultaan. 

“Sanoma- ja aikakausilehdet kiertävät ringissä. Toi-
sista pidetään huolta ja jos joku ei ole hakenut tai tuonut 
lehteä, lähdetään tarkistamaan, ettei mitään ole sattu-
nut.”

Vihonen tykkää olla ihmisten kanssa. Vapaaehtoistyö 
ja niihin liittyneet kurssit ja luennot ovat antaneet työka-
luja erilaisiin kohtaamisiin. Hän on ollut muun muassa 
Syöpäyhdistyksen tukihenkilönä, Saapas-toiminnassa ja 
lähimmäispalvelussa.

“Niin palkka- kuin vapaaehtoistyökin on ollut jolla-
kin tavalla ihmisten tai eläinten kanssa olemista”, muun 
muassa lomittajana ja henkilökohtaisena avustajana työs-
kennellyt Vihonen tuumaa.

“Auttamisesta tulee hyvä mieli. Olen sellainen tuup-
pija, ohjaan mielelläni ihmisiä porukkaan ja löytämään 
kavereita, ettei kenenkään tarvitsisi olla yksin.” 

Hanna Karkkonen 

Ark ienke l i

Pääsinpäivä talven alta
Pääsinpäivä talven alta,
lämmön laine taivahalta.
Valkosilmut uskon puussa,
kiitosvirsi kurjan suussa.
Armon räystäs vuotamassa,
mieli miehen niin kuin lassa.

Pääsinpäivän rauha teille, 
sulku tuskan kyyneleille.
Lounatuulet Golgatalta:
Rikki lyöty synnin valta!
Lemmen hehku maiden yllä,
köyhimmällä yltäkyllä.

Kohta Luojan suuri suvi,
kohta yökin kirkastuvi.

Väinö Havas (1898 – 1941). 
Kuva ja Sana 1944.
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Maija Vihonen ja 
Hemuli-kissa tar-
joavat mielellään 
apuaan.

Arkienkeli (KK 5/2010) oli Seija Häyrinen.
Olemme pahoillamme nimivirheestä.

�



kirkon kulmilta
Jeesus 
Getsemanessa
Saksalaisen taidemaalarin Heinrich 
Hofmannin vuonna 1890 maalaaman 
taulun ’Jeesus rukoilee Getsemanes-
sa’ sanotaan olevan yksi maailman 
eniten kopioiduista taideteoksista. 
Se on levinnyt painokuvina ja lukui-
sina jäljennöksinä.

 Se on ollut esikuvana meilläkin mo-
nien kirkkojen ja rukoushuoneiden 
alttaritauluissa, Pohjois-Savossa ai-
nakin Heikki Hämäläisellä Säynei-
sissä, Hilja Karolalla Karttulassa ja 
Laukkalassa Pielavedellä sekä Art-
hur Heickellillä Leppävirralla. 

Myös August Ripatin Vehmer-
salmen kirkkoon vuonna 1925 maa-
laama alttaritaulu pohjautuu samaan 
traditioon. Hänkin on sijoittanut 
tapahtumat metsäiseen kalliomaas-
toon, mutta ilman taustalla näkyvää 
kaupunkia. Sen sijaan rukoilemaan 
polvistuneen Jeesuksen vasemmalla 
puolella olevan kallion takaa näkyy 
kolme ihmishahmoa, opetuslapset 
Pietari, Jaakob ja Johannes. 

Lisäksi Ripatin maalauksen 
muoto ja kellanruskeanvihreä väri-
maailma poikkeaa hofmannilaisen 
koulukunnan kapeista, korkeista ja 
usein sinisävyisistä töistä.

Ripatti oli sidottu Josef Stenbäckin 
suunnittelemaan kirkkosalin väri-
tykseen ja maalaukselle varaamaan 
pyörökaariseen muotoon ja kokoon. 
Alttaritaulu otettiin käyttöön piis-
pantarkastuksen yhteydessä heinä-
kuussa 1926.  

Taulun lahjoitti Kuopiossa Poh-
jois-Savon Rautakaupan johtajana 
toiminut, Litmaniemen Heikkilästä 
kotoisin ollut Juho Miettinen. 

Taulu oli esillä edellisenä syksynä 
August Ripatin näyttelyssä Kuopion 
teollisuuskoulussa. Lisäksi näyttelyn 
viidestäkymmenestä työstä on Savo-
lehdessä erikseen mainittu maalaus 
Miettisen pikkutytöstä kotoisessa 
ympäristössään. 

August Ripatti (1891–1966) oli 
mäntyharjulaissyntyinen taidemaa-
lari. Hän toimi piirustuksenopet-
tajana ensin koulukaupungissaan 
Mikkelissä, lyseossa ja yhteiskoulus-
sa, sitten Salmin keskikoulussa, sen 
jälkeen Heinolassa ja vuodesta 1929 
Helsingissä. 

Taitelijana hänet tunnetaan parhai-
ten muotokuvistaan sekä Heinolassa 
maalaamistaan maisemista ja kau-
punkinäkymistä. Kirkkomaalauk-
sia tiedetään vain Vehmersalmelle 
tehty.

Getsemane-aiheisia töitä oli kirkois-
samme jo ennen Hofmanniakin. 
Yksi niistä on Mikael Toppeliuksen 
taulu Kiuruvedelle vuodelta 1777 ja 
vielä tätäkin varhaisempi on 1660-
luvulta Pyhämaan uhrikirkossa. 

Helena Riekki
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n”Kirkon suuri ongelma on, ettei se ole kiin-

nostunut teologiasta, vaan kaikesta muus-
ta.”, sanoo Savonlinna-Säämingin seurakun-
nan kirkkoherra Sammeli Juntunen. Yksi 
syy tähän hänen mukaansa on se, että on 
kadotettu luottamus Raamattuun Jumalan 
sanana. 

Tämän seurauksena kirkollinen viestin-
tästrategia on vinoutunut, Juntunen väittää. 
Nyt siellä puhutaan uskonnosta ja etiikasta, 
keskustelusta ja kokemuksista, ja kaikkein 
eniten kirkosta itsestään.

”Minne on hävinnyt pyrkimys lausua kir-
kon sanoma, se ajatuksellisesti ymmärrettä-
vä ja sanoilla muotoiltu viesti Jumalasta ja 
hänen tahdostaan.”

Turhaa oppiallergiaa
Helsingin yliopistossa vuosia ekumenian 
dosenttina työskennellyt Juntunen harmit-
telee opin väheksymistä kirkossamme. Nyt 
papin työväline on korvat, eikä suu. 

”Outoa, että sanasta ja opista on tullut 
melkein kirosana, vaikka Jeesus itse nimen-
omaan kiersi ja opetti.”  

Juntunen itse on pitänyt seurakunnas-
saan kahden vuoden ajan raamattuluen-
tosarjaa. Ensin käytiin läpi Ensimmäistä 
Mooseksen kirjaa ja nyt Markuksen evan-
keliumia. 

”Paikallisseurakuntien pitäisikin panos-
taa säännölliseen raamattuopetukseen.”

 Juntusen mielestä monet papit eivät 
uskalla käsitellä Raamatun suuria koko-
naisuuksia, ehkä koska pelkäävät tekevänsä 
eksegeettisiä virheitä. 

Diagnoosina tiedefundamentalismi 
Uudessa kirjassaan Juntunen hahmottelee 
suomalaisen raamattunäkemyskeskustelun 
ongelmia. ”Kiitos Uuden testamentin ekse-
getiikan professori Heikki Räisäsen, yksi-

silmäinen fundamentalismi on kaatunut.”
Mutta tilalle on tullut joukko uusia on-

gelmia. ”Nyt miellämme raamattukeskus-
telijat mustavalkoisesti liberaaleina tai kon-
servatiiveina. Raamatun sanoma kapeutuu 
sen yksittäisten tekstien ja kirjoittajien al-
kuperäisen ajatuksen ja tilanteen etsimiseen 
tieteellisen tutkimuksen keinoilla.” 

”Raamattutiedettä pidetään virheel-
lisesti arvovapaana tieteenä, jossa millään 
uskonnollismaailmankatsomuksellisilla 
olettamuksilla ei muka ole merkitystä lop-
putuloksille.” 

Juntunen jatkaa diagnoosiaan: 
”Teologinen tulkinta irtautuu Raama-

tusta itsestään, jolloin sanotaan, että Raa-

mattua voi tulkita monilla tavoin. Tälle su-
kua on vielä tendenssi korostaa Raamatun 
sisäistä moninaisuutta niin voimakkaasti, 
että sen perusjuoni häviää näköpiiristä.” 

Juntusen mielestä näihin ongelmiin on 
olemassa lääke. 

On mahdollista löytää uudestaan Raa-
mattu Jumalan sanana luterilaisessa kir-
kossa, niin että emme vain keskustele lo-
puttomiin mielenkiintoisista tulkintavaih-
toehdoista, vaan asetumme Suuren kirjan 
sanoman alle.”

Kari Kuula

Jumalan sana umpikujassa
Kirkolta on kadonnut usko Raamattuun.

”Yliopistollinen koulutus ei ole palvellut kovin hyvin käytännön Raamatun selittämis-
tä”, kirkkoherra Sammeli Juntunen sanoo. Taustalla Savonlinnan kirkon alttaritriptyyk-
ki Jeesus Getsemanessa.

Painavaa puhetta

 Kari Jämsén, Kuopion taidemuseo.

Dosentti Sammeli Juntunen 
ottaa kunnianhimoisen teh-
tävän, johon harva rohkenee 
ryhtyä. Hän esittelee tyy-
lilleen uskollisen rosoisesti 

kirkollisen raamattuteologiamme suden-
kuopat ja umpikujan, ja sitten lupaa näyt-
tää, miten niistä päästään eteenpäin. 

Etsin tässä kirjassa sitä, ”kuinka Suo-
men evankelisluterilainen kirkko voisi uu-
delleen löytää Raamatun auktoriteettinaan, 
kirjoitettuna Jumalan sanana, joka kertoo 
pätevän version sille uskotusta sanomasta”. 

Miten tähän päästään? Juntunen löytää 
tärkeän avaimen puheaktiteoriasta. Sen 
mukaan kaikessa kommunikoinnissa ta-
pahtuu samanaikaisesti kolme asiaa. Joku 
puhuu tai tekee asioita. Samalla hän pyrkii 
lähettämään niiden kautta jonkin viestin. 
Ja tuo viesti saa aikaan tietyn vaikutuksen 
kuulijassa tai katsojassa.

Tämän logiikan pohjalta voidaan aja-
tella, että Jumala itse puhuu Raamatun 
kautta, sillä hän on hyväksynyt rajallisten 
ihmisten kirjoitukset omaksi puheekseen. 
Samalla Jumala itse välittää noiden sanoji-
en kautta viestin, joka voi saada aikaa hyvin 
monenlaisia vaikutuksia vastaanottajassa.

Toinen avainidea on ns. narratiivinen 
raamatuntulkinta, jolla tarkoitetaan Raa-
matun tekstien sisäisestä logiikasta nouse-
van ”suuren kertomuksen” hahmottamista. 
Raamattu esittää yhden perusviestin, ei 
monta oman aikansa tulkintaa siitä ja täs-
tä. 

Juntunen korostaa, ettei Raamattu ole 
kuitenkaan pelkkää kertomusta, vaan siinä 
myös tapahtuu asioita, koska Jumala on 
toiminut historiassa. Mutta toiminta ei tar-
koita mitään ilman sen selitystä. 

Siksi on katsottava, että Raamatun teo-
logit antavat oikean tulkinnan siitä, mitä 
kyseiset Jumalan teot oikein tarkoittavat. 
Esimerkiksi apostolit selittivät oikein, mitä 
Jeesuksen ylösnousemus tarkoitti. 

Kolmas Juntusen mielestä tärkeä tulkin-
taväline on Raamatun, uskontunnustuksen 
– eli kirkon tradition – ja sen opetusviran 
eli käytännössä piispojen välinen yhteis-
peli. 

Tämä lyhyt otsikointi ei tee täyttä oi-
keutta Juntusen kirjalle. Kyseessä on erit-
täin tärkeä ja painava raamattuteologinen 
puheenvuoro poleemisista täräytyk-
sistään huolimatta, tai ehkä myös 
niidenkin ansiosta. 

Juntunen arvioi säälittä kirkol-
lista raamattuajattelua, jolloin 
lunta pyryttää myös eräisiin kuo-
piolaisiin tupiin. Se meidän löpe-
römpien ajattelijoiden on vaan 
hyväksyttävä.

Sammeli Juntunen: Kirkon 
raamattuteologiasta ja sen 
puutteesta. Kirjapaja 2010. 
312 sivua.

Kari Kuula

Pyhä Kirja. Raamat-
tuteologinen seminaari 
Puijon kirkossa sun-
nuntaina 11.4. klo 
17.30-20.00. Kirkkoher-
ra Sammeli Juntunen.
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”Marjastan, sienestän, ka-
lastan, metsästän, juoksen ja 
hiihdän.” 

Mutta ei siinä kaikki.
Eero Hynninen ja Seppo 

Maukonen tutkivat elämänsä 
palapelin rakentumista myös 
sisäisesti. 

Mutta pelkästään Formu-
la- tai Kalpa –miehiksi he ei-
vät halua julistautua.  Pohtivat 
keskustelut ovat näiden kah-
den heiniä.

Puhuminen nolottaa 
ja hävettää
Hynninen ja Maukonen ku-
moavat jo kättelyhetkellä sen 
myytin, etteikö mies muka 
osaisi puhua. Turvallisessa po-
rukassa se onnistuu, ehkä jopa 
paremmin kuin naisilta.

Tosin nyt he ovat hiukan 
huolissaan. He ovat nimittäin 
järjestämässä miesten kurssia 
ja kymmentä miestä näyttää 
olevan vaikeaa saada kokoon.

Kynnyskään ei vaadi korke-
ushyppääjän taitoja.  Kyse ei ole 
terapiasta eikä komennuksesta it-
sensä muuttamiseen. Itse kullakin 
on mahdollisuus kertoa omaa tari-
naansa peiliksi itselleen ja toisille. 
Miten minusta tulikaan tällainen 
kuin tuli?

”Emme halua rämpiä sielujemme 
sopukoissa. Tavoitteena on se, että 
voisi puhua ja tulla kuulluksi”, Sep-
po Maukonen hahmottaa. ”Mutta 
puuhastelun taakse ei mennä.”

Mikä puhumisessa pelottaa?
”Tottumattomuus ilmaista it-

seään vieraassa ryhmässä.  Ellei 
milloinkaan ole tottunut puhu-
maan, pelkää, että joutuu noloon 
tilanteeseen”, entinen kilpaurheilija 
Eero Hynninen arvelee. ”Jokainen 
käsittelee omia asioitaan kykyjensä 
rajoissa. Ehkä ajatteleminen ei kiin-
nosta. Ehkä ei kiinnosta kuunnella 
toisia.”

”Ujoutta ja häpeää”, Maukonen 
ehdottaa. ”Harjoituksen puutetta.”

Ennemmin vaikka 
telkien taakse
Hynninen itse on aukaissut elämän 
tiiviitä umpisolmuja puhuen ja omia 
tunteitaan kuunnellen. Ellei näin 
olisi tapahtunut, edessä hänen mu-
kaansa olisi ollut katastrofi. 

Viha puski jääräpäisestä mie-
hestä ulos sellaisella voimalla, että 
seuraukset olisivat olleet arvaamat-
tomat ja vaihtoehdot vähäiset. ”Tel-
kien taakse.”

”Olin lukossa, tukossa ja piilossa 
itseltäni. Vanhempien tekemän kä-
sikirjoituksen mukaan ei voi mennä 
loputtomiin.”

Urheilusta oppien Hynninen te-
ki valmennussuunnitelman. ”Avus-
tajan, ammatti-ihmisen kanssa läh-

din kulkemaan omia vahvuuksiani 
ja hyvää kohti.”

Hän on askeltanut uutta tie-
tään yhden eteen ja kaksi taakse 
parikymmentä vuotta eikä täysin 
valmista tule. Mutta turhat rönsyt 
ovat karisseet päästä pois ja kauan 
haitannut unettomuuskin on kurja 
muisto menneestä.

elämä selkenee ja vanhenemisen 
myötä eheytyy.”

”Meille on annettu puhekyky.  
Jos omia ajatuksiaan ei testauta 
minkään peilin edessä, tulee soke-
aksi”, Hynninen puntaroi. ”Puhu-
minen on kuin saisi väritelevision 
mustavalkoisen sijaan.”

”Ei ihmisen paha olo poistu sil-
lä, vaikka kuinka paljon juoksee ja 
lenkkeilee”, Seppo Maukonen vah-
vistaa. ”Kun omaa tarinaansa tes-
tauttaa toisella, sieltä aina palautuu 
jotain itselle takaisin.”

Sinuiksi 
itsensä kanssa 
Eero Hynninen, 56, on liikuntakas-
vattaja ja työnohjaaja.  Seppo Mau-
konen, 52, on mielisairaanhoitaja ja 
kuntoutusohjaaja.

Miehiset unelmat?
”Sisäinen hyvä olo, sinuiksi it-

sensä ja oman elämän kanssa”, Eero 
vastaa. ”Kun on sisäisesti hyvä olo, 
on sama, mitä ulkoisesti tekee.”

Sepon vastaus toistaa saman: 
”Sisäinen tasapaino.” Elämä tässä 
hetkessä on molempien yhteisen 
ääntenlaskun tulos. 

Maukosten lapset ovat vielä kas-
vuiässä, joten perheen onnellinen 
elämä on mitalisijoilla. Uutena har-
rastuksena Maukosella on vaimon 
kanssa tehtävät Lapin vaellukset, 
viikon tarvittava kuorma rahisee 

ahkiossa hiihtäjien perässä - eikä 
kaveria jätetä.

Jujutus ja 
petkutukset pois
Hynninen toivoo osaavansa vanheta 
oikealla tavalla, arvokkaasti. ”Tämä 
on pitkä elämänvaihe. En halua ra-
sittaa puolisoa enkä läheisiäni liikaa 
omalla itselläni.”

 ”En saa jujuttaa itseäni, eikä täs-
sä iässä enää kannata harrastaa itse-
petosta. Vaivojensa kanssa on olta-
va sinut. Luopuminen on haastava 
paikka. Seksuaalinen luopuminen 
on sieltä rajuimmasta päästä, joka 
on käytävä läpi puolison kanssa.”

Lauantaiaamun valokuvaukses-
ta sataman hangilta Hynninen kii-
ruhtaa voimaannuttavan valokuvan 
kurssille. Ennakkoluulottomasti 
hän osallistuu retriitteihin tai psy-
kodraamaan, vaikka useimmissa 
valtaväestö onkin naisia. 

Mutta terästy korva ja kuule 
myös ”pelimanni –Hynnisen”  soit-
tavan  kitaraa ja huuliharppua tai 
laulavan. Elämän ihmettelyn lomas-
sa.

Yks, kaks, kolme, neljä…. Se-
polla on auton peräpenkillä linnun-
pönttöjä, metsän linnuille kotiko-
loiksi.

Lahja Pyykönen

Matkalla kohti parempaa
Itsepetos ei kannata.
Kelju olo ei poistu juoksemalla.

Minun tarinani. 
Miestenkurssi.

Hirvijärven leirikeskuksessa 
10. -11.4. 
Ensi syksynä kurssi järjestetään 
Tuusniemellä Viitakossa.

Seppo Maukonen
puh. 050 5119922 
seppo.maukonen@gmail.com

Eero Hynninen
puh. 050 4909199
eero.hynninen@kolumbus.fi

Seppo Maukonen (edessä) ja Eero Hynninen saavat elämälle voimaa myös luonnosta.
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Pelkureita vai 
sankareita
Tuomas, epäilijä
”En usko, jos en itse näe…”
Tuomas on ymmällään Jeesuksen kärsi-
myksen edessä: ”Herra, me emme tiedä, 
minne sinä menet, kuinka voisimme tuntea 
tien?”
Kuitenkin Tuomas tunnustaa:
”Minun Herrani ja minun Jumalani.”

Juudas, pettäjä
Juudas Iskariot oli Jeesuksen valitsema ja 
kutsuma, mies, jolla oli taloussilmää.
Vähäisestä vilpistä kasvoi kavallus. Kol-
mestakymmenestä hopearahasta tuli ih-
misen hinta.

Simon, tuntematon
Simon Kyreneläinen, kärsimyskertomuk-
sen sijainen.
Via Dolorosalla Jeesuksen ristin kantajaksi 
pakotettiin kyreneläinen Simon, kärsineen 
ja kidutetun uuvuttua.
Kohtalonyhteys Jeesukseen jätti Simoniin 
lähtemättömän vaikutuksen.

Pääsiäisen sanoma on mi-
nulle järisyttävän tärkeä.

”Tämän lyhyen ja vajavaisen elämän keskel-
lä en löydä mitään puhuttelevampaa kuin 
Kristuksen ylösnousemus”, Johannes Hä-
kämies sanoo.

Maastoauto ja 
nopeat liikkeet
Hämäläisyyden sydänmailta, Tampereelta 
kotoisin oleva teologi Johannes Häkämies 
nauttii Kuopiosta, kaupungin luonnosta se-
kä ihmisten välittömästä tavasta keskustel-
la.  ”Lupsakkuus ja hitaus osuvat jollainen 
tavalla yksiin”, hän luonnehtii.

Häkämies on Suomen luterilaisen evan-
keliumiyhdistyksen (SLEY) Itä-Suomen 
piirivastaava. Eilen Nurmeksessa, huo-
menna Jyväskylässä…. Työ vie saarnojen, 
lähetyspiirien ja raamattuiltojen merkeissä 
ympäri Savoa ja Pohjois-Karjalaa.

Juuret ovat evankelisessa liikkeessä, isä 
on pappi. ”Olen ollut sanan hoidossa koko 
elämäni. Evankelisuudesta on tullut hen-
gellinen kotini.”

Tappaja ja ohikulkija
”Nyt ollaan asian ytimessä”, Häkämies sa-
noo pääsiäisestä. 

”Vaikkakin pääsiäisen valo paistaa joka 
sunnuntai kun vietämme ylösnousemusjuh-
laa messussa.”

Ylösnousemus on Häkämiehelle se ai-
noa, josta hän saa merkityksen elämään.

”Hauta on kolmantena päivän tyhjä. 
Kuolemalla ei ole viimeistä sanaa. Kris-
tus on sovittanut syntini ja kantaa taivaan 
kotiin. Tätä ei edes Viikatemies voi estää. 
Ilman Kristusta jokainen päivä olisi vain 
karmivaa kuoleman odotusta.”

Golgatan ristin tiellä Häkämies haluaisi 
pysäyttää kaksi miestä: Barabbaan ja Simon 
Kyreneläisen.

”Tuskin kukan ymmärsi pitkäper-
jantain merkityksen niin konkreet-
tisesti kuin Barabbas. Hänethän oli 
tuomittu taposta ja kapinasta ristille.”

”Olen melko varma, että hän muun 
kansan tavoin meni Golgatalle, ja taju-
si:  minä olen syyllinen, tuo on minun 
ristini.”

Simon Kyreneläinen oli ohikulki-
ja, jonka roomalainen sotilas pakotti 
kantamaan Jeesuksen ristiä.

”Tuo yllättävä tapahtuma merkitsi 
Simonille ja hänen perheelleen uutta 
suuntaa. Jeesus tuli lähelle. Hänen läs-
näolonsa merkitys oli käsittämätön.”

Pysyn Raamatun äärellä
Johannes Häkämies pohtii paljon elä-
män rajallisuutta. Askeleita on tietty 
määrä.  

Työvälineitä on: hän säveltää ja sa-
noittaa gospel – musiikkia. Norman 
–bändi on keikkaillut on jo muutamia 
vuosia. 

Jumalan luomakunta antaa inspi-
raation valokuvaamiseen ja maalaa-
miseen. Urheilu ja eränkäynti pitävät 
nuoren miehen kropan kunnossa.

”Joskus tuulet yltyvät eikä hori-

sonttia näy. Silloin pysyn Raamatun ja eh-
toollisen äärellä. Siinä jos missä saa levätä 
ja olla Jumalan hoidettavana. Ilman tätä 
hoitoa en jaksaisi hetkeäkään.”

”Kaiken toivoni perusta on siinä, että 
Jeesus on valinnut minut omakseen.”

Lahja Pyykönen

Matkalla kohti parempaa

Nyt ollaan ytimessä

Tu
ija
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”Jumala sovittaa ja kantaa rangaistuksemme. 
Siitä on pääsiäisessä kyse”,  Johannes Häkä-
mies sanoo.
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Tuomiokirkko
Tuomiokirkko avoinna tutustumis-
ta ja hiljentymistä varten klo 10-15, 
lisäksi perjantaina 18-23. 
p. 040 4848 256
Paastonajan ehtoollinen ke 24.3. klo 
19. Olli Viitaniemi.
Lasten urkukonsertit to 25.3. klo 9. 
ja klo 10. Urkuja esittelee Outi-Orava 
ja Anu-Amppari. Konsertti kestää n. 
30 minuuttia.
Eläkeläisjärjestöjen paastonajan 
kirkkojuhla pe 26.3. klo 13. 
Ei urkutuokiota la 27.3. klo 15. 
Palmusunnuntain perhemessu 28.3. 
klo 10. Saarnan toteuttaa kehitysvam-
maisten näytelmäryhmä, liturgia Sari 
Kärhä, kanttorina Pertti Rusanen ja 
urkurina Anu Pulkkinen. Jaakko Pöy-
hönen, rummut. Vuoden 2010 rippi-
koululaiset mukana.
J.S.Bach: Johannes-passio su 28.3. 
klo 18. Johtaa kapellimestari Atso Al-
mila, solisteina: Anssi Hirvonen, Mar-
jukka Tepponen, Annastiina Tahkola, 
Ville Rusanen, Janne Sundqvist, Pertti 
Rusanen, Kari Rautsi, Marja-Leena 
Vuori. Kuopion Tuomiokirkon Kamari-
kuoro, Kamariorkesteri. Urut Anu 
Pulkkinen. 
Ylös Jerusalemiin -kuvaelma ja eh-
toollinen ma 29.3. klo 12. Risto Vouti-
lainen, kanttorina Pertti Rusanen, ur-
kurina Eero Väätäinen. Tuomiokirkon 
päiväkuoro. 
Hiljaisen viikon ehtoollinen ma 
29.3. klo 19. Saarna Risto Voutilainen, 
liturgia Ilpo Rannankari, kanttorina 
Eero Väätäinen.
Lasten pääsiäishartaus ti 30.3. klo 9. 
ja klo 10 Sari Kärhä, Pirjo Rissanen ja 
Anu Pulkkinen.
Syntymäpäiväkonsertti ti 30.3. klo 
18. Pertti Rusanen 60 vuotta. Pertti 
Rusanen, Johanna Rusanen-Kartano, 
Ville Rusanen, Anu Pulkkinen, Eero 
Väätäinen. Tuomiokirkon Kamarikuo-
ro. Ilpo Rannankari. Vapaa pääsy. Ko-
lehti Yhteisvastuukeräyksen hyväksi.
Hiljaisen viikon aamuehtoollinen 
ke 31.3. klo 7.30. Ilpo Rannankari ja 
Eero Väätäinen.
Ylös Jerusalemiin -kuvaelma ke 
31.3. klo 14.30. 
Taizémessu ke 31.3. klo 19. Sari Kärhä. 
Vuoden 2010 rippikoululaiset muka-
na.
Kiirastorstain messu 1.4. klo 19. Risto 
Voutilainen, kanttorina Pertti Rusa-
nen, urkurina Eero Väätäinen. Tuo-
miokirkkokuoro ja Tuomiokirkon päi-
väkuoro.
Pitkäperjantain sanajumalanpalve-
lus 2.4. klo 10. Saarna Sari Kärhä , litur-
gia Ilpo Rannankari, kanttorina Anu 
Pulkkinen. Tuomiokirkkokuoro.
Rukoushetki Kristuksen hautaami-
sen muistoksi ja Ylös Jerusalemiin 
-kuvaelma pe 2.4. klo 18. Ilpo Ran-
nankari ja Eero Väätäinen.
Urkutuokio ja rukoushetki la 3.4. 
klo 15. Anu Pulkkinen ja Sari Kärhä.
Pääsiäisyön messu la 3.4. klo 23. 
Saarna Olli Viitaniemi, liturgia Ilpo 
Rannankari, kanttorina Anu Pulkkinen, 
urkurina Eero Väätäinen. Tuomiokir-
kon Kamarikuoro. Nuoret. 
Pääsiäispäivän messu su 4.4. klo 10. 
Saarna Ilpo Rannankari, liturgia Sari 
Kärhä, kanttorina Anu Pulkkinen, ur-
kurina Eero Väätäinen. Tuomiokirkon 
Päiväkuoro ja Tuomiokirkkokuoro.
2. pääsiäispäivän messu ja Ylös je-
rusalemiin -kuvaelma ma 5.4. klo 10. 
liturgia Olli Viitaniemi, kanttorina Anu 
Pulkkinen, urkurina Eero Väätäinen.
Pääsiäisajan ehtoollinen ke 7.4. klo 
19. Sari Kärhä.
Messu su 11.4. klo 10. saarna Risto 
Voutilainen, liturgia Olli Viitaniemi, 
kanttorina ja urkurina Eero Väätäi-
nen.
Viikkomessu ke 14.4. klo 19. Risto 
Voutilainen.

KESKUSSEURAKUNTATALO 
Suokatu 22 
Seurakuntamestarit
p. 040 4848 259
Torstaiseurat to 25.3. klo 18. kerho-
huone Samuli.
Pertti Rusanen 60 vuotta ti 30.3. 
Syntymäpäivä vastaanotto klo 15-17.

Torstaiseurat to 8.4. klo 18 kerho-
huone Samulissa.
Veteraaniseurat ti 13.4. klo 13 kahvi-
ossa.
Raamattupiiri ti 13.4. klo 17.30 kerho-
huone Aaron, Suokatu 22 C. 
Eläkeläisten virkistyspäivä ke 14.4. 
klo 11. Raamattutunti ”Ylösnousseen 
todistaja”, Risto Voutilainen. Iltapäi-
vän ohjelmassa kanttori Anu Pulkki-
nen.

INKILÄNMÄEN 
SEURAKUNTATALO 
Inkiläntie 7
Emäntä p. 040 4848 269
Eläkeläisten virkistyspäivä ke 24.3. 
klo 11. Hartaus klo 11 ”Herran 
palvelijatar”,Ilpo Rannankari, lounas 
(6 euroa)Iltapäiväohjelmassa ”Heimo-
päällikön ja Ambojen elämää” matka-
kertomus sanoin ja kuvin, Kalle Syrjä.
Yhteisvastuumyyjäiset ja kirpputo-
ri. Myyjäiset alkavat klo 11 hartaudel-
la, Risto Voutilainen. Kirpputori avoin-
na klo 10-13. Kirpputori tavaraa ote-
taan vastaan tiistaisin klo 9-12 Inkilän-
mäen seurakuntatalossa tai soittamal-
la emännälle, Riitta Lohkoi, p. 040 
4848 273.
Palmusunnuntain messu 28.3. klo 
12. Saarna Irma Obele-Luomaa, Kan-
san Raamattuseurasta, liturgia Sari 
Kärhä, kanttorina Anu Pulkkinen, Ma-
ranata-kuoro.
Kansanlähetyksen kohtaamispaik-
ka su 28.3. klo 16 lähetyksen merkeis-
sä.
Lasten pääsiäishartaus ke 31.3. klo 
9.30. Sari Kärhä, Pirjo Rissanen ja Eero 
Väätäinen.
Perhekerho ke 7.4. klo 9.30. ”Jeesus 
nousi kuolleista” ja 14.4. klo 9.30-11 
”Hyvä Paimen” 
Eläkeläisten virkistyspäivä ke 7.4. 
klo 11. ”Laulakaa Herralle uusi virsi”, 
Risto Voutilainen. Lounas (6 euroa). 
Terveisiä Mongoliasta, Ville Partanen.
Messu su 11.4. klo 12. Saarna Risto 
Voutilainen, liturgia Olli Viitaniemi, 
kanttorina Eero Väätäinen.

MUMMON MÖKKI 
Puijonkatu 10
Avoinna ma - to 11-15,
p. 040 4848 272
Puuropäivä ma 29.3. klo 11. 
Papin päivä ti 30.3. klo 13. Olli viita-
niemi.
Viriketuokio Ulla Honkalampi kertoo 
Kalevalaisten Naisten toiminnasta.

NUORET
Pääsiäisyön messu la 3.4. klo 23. Tuo-
miokirkossa.
Ei nuorteniltaa to 8.4. klo 18. 
”Varjoripari” ke 14.4. klo 18. “Mitä 
tarkoittaa, kun perheessä on rippikou-
luikäinen nuori” Keskusseurakuntata-
lo, Suokatu 22 E takkahuone.

LÄHETYS
Kotien lähetyspiiri ke 24.3. klo 13 
Keskusseurakuntatalon Samulissa, 
Elna ja Erkki Määtän vieraina.

DIAKONIA
Keskusseurakuntatalon diakonia-
toimisto Suokatu 22 C-rappu. Avoin-
na ma, ke klo 9.00 - 10.30, puhelinpäi-
vystykset ma ja ke 10.30 - 11.30, p. 040 
4848 253. Diakonissa Pirjo Litmanen, 
p. 040 4848 282 ja diakoni Birgitta 
Oksman-Kettunen, p. 040 4848 284.
Inkilänmäen diakoniatoimisto (Inki-
läntie 7)avoinna tiistaisin klo 9-10.30. 
Puhelinpäivystys tiistaisin 10.30 - 
11.30, p. 040 4848 254, diakoniatyön-
tekijä Ville Partanen.

MUUTA
Ehtoollisjumalanpalvelus ke 31.3. 
klo 13.30 Risto Voutilainen. Suokadun 
palvelutalossa, Suokatu 6.

PERHETYÖ
Lasten urkukonsertit to 25.3. klo 9. 
ja klo 10 Tuomiokirkosssa. Urkuja esit-
telee Outi-Orava ja Anu-Amppari. 
Kesto n. 30 minuuttia.
Perheiden taidepaja la 27.3. 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 materi-
aalista riippuen.

Lasten pääsiäishartaus ti 30.3. klo 9 
ja klo 10 Tuomiokirkossa, Sari Kärhä, 
Pirjo Rissanen ja Anu Pulkkinen.
Perhekerho ti 6.4. klo 9.30. ”Jeesus 
nousi kuolleista” ja 13.4. klo 9.30-11 
”Hyvä Paimen”. Keskusseurakuntatalo, 
Suokatu 22.
Perhekerho ke 7.4. klo 9.30. ”Jeeus 
nousi kuolleista” ja 14.4. klo 9.30-11 
”Hyvä Paimen” Inkilänmäen seura-
kuntatalossa.

KASTETUT
Eevi Alina Haaparanta, Helmi Isabella 
Heikintytär Matero, Sara Linnea Wel-
ling, Jerry Valtteri Kyllönen, Miina Ella 
Elina Tikkanen, Tinja Aini Maria Jala-
va.

KUULUTETUT
Jari Pekka Kyllönen ja Pirjo Anneli Lap-
pi.

KUOLLEET
Kirsti Margareta Nissinen 83 v, Aino 
Maria Räisänen 99 v, Antti Sutinen 80 
v, Aili Maria Voutilainen 88 v.

A l av a

ALAVAN KIRKKO 
Keihäskatu 5 
p. 040 4848 298
Messu palmusunnuntaina 28.3. klo 
10. Saarnaa Elina Kalpio, liturgina Salla 
Tyrväinen, kanttorina Leila Savolai-
nen, Zipporim-kuoro. Karmel-yhdis-
tyksen kirkkopyhä, kirkkokahvit. 
Perheiden Tuomasmessu su 28.3. 
klo 18. Ilpo Rannankari, Salla Tyrväi-
nen, Leila Savolainen ja lapsikuoro. 
Perheen pyhäpäivä. 
Jukka Kankaisen Luukas-passio ma 
29.3. klo 19. Alavan kirkkokuoro.
Hiljaisen viikon ehtoolliskirkko ja 
kirkkokahvit ti 30.3. klo 13. 
Lasten pääsiäishartaus ke 31.3. klo 
9.30. 
Kiirastorstain ehtoolliskirkko 1.4. 
klo 19. Matti Sihvonen, Hannu Koske-
lainen, Leila Savolainen ja Zipporim-
kuoro. 
Pitkäperjantain jumalanpalvelus 
2.4. klo 10. Ilkka Koponen, Sanna Hus-
so, Ossi Jauhiainen, Vox Viri-mieskvar-
tetti. 
Pääsiäisyön Taizé-messu la 3.4. klo 
22. Sanna Husso, Leila Savolainen, tar-
joilu alasalissa. 
Pääsiäispäivän messu 4.4. klo 10. 
Salla Tyrväinen, Pirjo Kuula, Ossi Jau-
hiainen, Sirpa Pesonen, nuoret muusi-
kot, kirkkokahvit alasalissa, pääsiäis-
kakkuarpajaiset yhteisvastuun hyväk-
si, yllätys lapsille. 
Cospelkonsertti su 4.4. klo 18. Popo 
Salami -band ja Alavan kirkkokuoro.
2. Pääsiäispäivän messu 5.4. klo 10. 
Ilkka Koponen, Hannu Koskelainen, 
Leila Savolainen, lapsikuoro. 
Krysostomos-kamarikuoron kon-
sertti la 10.4. klo 19. 
Messu su 11.4. klo 10. Saarnaa Hannu 
Koskelainen, liturgina Salla Tyrväinen, 
kanttorina Ossi Jauhiainen. ”Kunnon 
ihmisten kirkkopyhä”.

NEULAMÄEN KIRKKO 
Vesurikuja 4 
p. 040 4848 311
Taize-messu ja Haiti-ilta ke 24.3. klo 
18. Mukana Ilkka Koponen, Ulla Turu-
nen, Pia Sahi Sousa ja Martti Olsen. Il-
tapalaa. Kutsutaan erityisesti Martto-
ja. 
Lasten pääsiäishartaus ma 29.3. klo 
10.30. 
Hiljaisen viikon ehtoollinen ja arki-
nen ateria ke 31.3. klo 11. 
Pääsiäispäivän messu su 4.4. klo 13. 
Salla Tyrväinen, Pirjo Kuula, Ossi Jau-
hiainen, nuoret muusikot.

ALAVAN SEURAKUNTAKES-
KUS 
Keihäskatu 5 B 
Kirjallisuuspiiri to 25.3. klo 14. ker-
hohuone 1:ssä. Kirjana Annukka Taka-
la: Aina on polku eessä. 
Yhteisvastuumyyjäiset pe 26.3. klo 
11 seurakuntasalissa. Leivonnaisia, pii-
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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

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.

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

Asianajotoimisto Kalevi PitkänenOy
Puistokatu 6, 70110 Kuopio, puh. 017-282 2211

faksi 017-282 3101, www.kalevipitkanen.com, 
aatsto@kalevipitkanen.com

ERIKOISHAMMASTEKNIKKO
ANSSI SOININEN

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

Ma, ti, to, pe
Kuopio
Hapelähteenkatu 41

Ke klo 9-12
Siilinjärvi
Kasurilantie 13
Palvelukeskus Akuliina

• Hoivapalvelut • Siivouspalvelut
• Kotisairaanhoidon palvelut

Palveluja kotiin jo vuodesta 1993
Gerttu Ky – Kuopion Hellähoito Oy – Kotihoito Saga Oy
Puh. 044 355 54 51 Haapaniemenkatu 2, 70100 Kuopio

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
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Palmusunnuntain evankeliumiteksti on Joh. 12:12-24.

Kärpännahkaa ja purppuraa

Kuninkaallinen on yleviä 
mielikuvia herättävä laa-
tusana. 

Lastenkamarin tarinois-
ta opimme, miten kuningas on hyvä 
ja jalo hallitsija. Hän valvoo ala-
maistensa parasta: tietää näiden 
tilanteen ja ohjaa säädöksillään 
valtakuntaa oikeaan suuntaan. Hän 
huomaa, kuinka pieni ja köyhäkin 
voi olla tärkeä. 

Tarinan lopussa kunnollinen ku-
ningas palkitsee hyvät ja läksyttää 
pahat, kunkin ansionsa mukaan. 
Sellainen on mielikuva kuninkaasta: 
kärpännahkaa, purppuraa, tarjolla 
prinsessa ja puoli valtakuntaa. 

Eiväthän ne sellaisia oikeasti 
ole, ne kuninkaat. Samanlaisia ne 
ovat kuin muutkin. Pikkumaisia, 
ahneita, pelkurimaisia oman edun 
vartijoita. Mitä nyt kyky toteuttaa 
omaa halpamaisuutta on suurempi 
kuin muilla. Mieluummin ne pitä-
vät prinsessat itsellään ja vievät 
toistenkin valtakunnista vähintään 
puolet jos ei ole tarkkana, ne ku-
ninkaat.  

Mutta siihen on niin kiva uskoa. 
Siihen satuun hyvästä kuninkaasta. 
Sen pahempi tosiasioille, se.

Hyvän kuninkaan piti ratsastaa 
Jerusalemiin. Profeetta lupasi, että 
hyvä kuningas saapuu aasin kan-
tamana. 

Kaikki halusivat nähdä kunin-
kaan. Koska tämän mukana tulisi 
valtakunta täynnä kärpännahkaa 
ja purppuraa. Ja ehkä palkinnoksi 
neuvokkaille ja uskollisille se prin-
sessa ja edes neljännes valtakun-
taa. Siinä toivossa oli kuningasta 
ihana odottaa.

Se todellinen Hyvä Kuningas 
sanoi:

 ”Hetki on tullut: Ihmisen Poi-
ka kirkastetaan. Totisesti, totisesti: 
jos vehnänjyvä ei putoa maahan ja 
kuole, se jää vain yhdeksi jyväksi, 
mutta jos se kuolee, se tuottaa 
runsaan sadon.” 

Ei mennyt pitkään – ja kaikki 
saivat nähdä, kuinka Hyvä Kuningas 
esiteltiin kaikille. Ei mennyt pitkään 
– ja Hyvä Kuningas kruunattiin, 
orjantappuralla.. Ei mennyt pitkään 

– ja satu oli lopussa.
Hyvä Kuningas kuoli, vehnän-

jyvän lailla. Saduista, niiden hah-
moista piti luopua. Että totuus voisi 
kirkastua. Mitä niistä prinsessoista 
ja tämän maailman valtakuntien 
puolikkaista. Mitä edes kärpännah-
kasta ja purppurasta. 

Mitä mistään muusta kuin hy-
västä Kuninkaasta, siitä todellisesta 
Kuninkaasta, Jeesuksesta Kristuk-
sesta. Hyvä Kuningas kuoli ja tuot-
ti runsaan sadon. Hyvä Kuningas, 
Jeesus Kristus, vehnänjyvä, itää 
ikuisen elämän. Siinä toivossa on 
Kuningasta ihana odottaa.

Miika Turunen

Kirjoittaja on 
Tuomiokirkko-

seurakunnan vs. 
nuorisopastori

Joonas Vähäsöyrinki

rakoita, käsitöitä, hernekeittoa omiin 
astioihin. Mahdollisuus ruokailuun. 
Muistatko? -piiri ti 30.3. klo 13 kirkon 
alasalissa. Keskustelua historiasta ja yh-
teiskunnallisista asioista. 
Jerusalem - maailman keskipiste ja 
israelilainen pääsiäisateria ma 5.4. 
klo 14. kirkossa klo 14 raamattutunti, 
Teuvo V Riikosen aiheena Jerusalem – 
maailman keskipiste, musiikki Zippo-
rim-kuoro. Aterialipun ennakkoon va-
ranneille ruokailu n. klo 15. Erityisruo-
kavaliot ilmoitettava erikseen. Peruun-
tumisesta myös ilmoitettava. Hinta aik. 
12 €, lapset alle 12 v 6 €, alle 4 v ilmai-
seksi. Lippujen ennakkomyynti pe 26.3. 
mennessä Alavan seurakunnan toimis-
to, Keihäskatu 5 B, p. 040 4848 286 (ark. 
8 -16) tai 040 4848 287 (ark. 10-12) sekä 
Lähetyskauppa Vakka, Kuninkaankatu 
22, p. (017) 262 2322 (ti - pe klo 11-15, la 
klo 11-14) Järj. Alavan seurakunta, lähe-
tystyö ja Zipporim-kuoro.

SÄRKINIEMEN 
SEURAKUNTATALO 
Särkiniementie 20 
p. 040 4848 307 
Yhteisvastuumyyjäiset la 27.3. klo 11. 
Leivonnaisia, piirakoita, hernekeittoa ja 
arpoja. Järj. Särki-Tupa ja diakonia- ja 
lähetyspiiri. 
Palmusunnuntain messu su 28.3. klo 
13. Juha Välimäki, Ilkka Koponen, Leila 
Savolainen, Zipporim-kuoro, kirkkokah-
vit. 
Pääsiäishartaus ja arkinen ateria ti 
30.3. klo 10.30. 
Perheen Pyhä - Varhaisnuorten Sun-
nuntai (VaSu) 11.4. klo 16-18.30. Sanna 
Husso, Leila Savolainen, lapsikuoro ja 
soittajat sekä King´s Kids. Ruokailu, va-
paaehtoinen maksu Yhteisvastuulle. 
Toimintapisteissä mm. askartelua ja on-
nenpyörä. 

VARHAISNUORET
Rovastikunnallinen isien ja poikien 
leiri 21. - 23.5. Rytkyllä. Ilm. 26.4. klo 15 
- 17 Jukka Korhoselle, p. 040 4848 292 
ja 27 - 28.4. Alavan srk:n toimistoon klo 
9 – 15, p. 040 4848 286. Leirimaksu isäs-
tä ja pojasta on 56 euroa, seuraavat 
pojat 16 euroa. Ilmoittautuneille lähe-
tetään tarkempi leirikirje. 

DIAKONIA
Diakoniatoimistot Alavan kirkko: ajan-
varausvastaanotto keskiviikkoisin klo 9 
– 11, p. 040 4848 324, diakoniatyönteki-
jä Liisa Tiilikainen. Neulamäen kirkko-
seurakuntakeskus: ajanvarausvastaan-
otto torstaisin klo 9 -11, p. 040 4848 
296, diakoniatyöntekijä Ulla Turunen, p. 
040 4848 325. Diakoniatyöntekijä Ulla 
Halonen ma ja ti, yhteydenotot ajanva-
rausta varten puhelimitse, p. 040 4848 
405. Särkiniemen kirkko-seurakuntako-
ti: ajanvarausvastaanotto tiistaisin klo 9 
-11, p. 040 4848 295, diakoniatyöntekijä 
Sisko Laitinen, p. 040 4848 326. 

PERHETYÖ
Muutos Perheen Pyhässä Särkinie-
men Perhekirkon 28.3. klo 16 aika ja 
paikka on vaihtunut. Tervetuloa Alavan 
kirkkoon klo 18 perheiden tuomasmes-
suun.

KASTETUT
Valtti Arthur Matias Nurro, Netta Maria 
Kirjavainen, Aatos Mikael Niskanen, 
Kaapo Jere Kristian Hynnä, Helvi Oner-
va Puomilahti, Mariella Aletta Ahonen, 
Veeti Aleksi Törrönen, Onni Ilmari Räi-
sänen.

KUOLLEET
Raimo Johannes Kekäläinen 68 v, Tauno 
Ilmari Mönkkönen 77 v, Reijo Pekka Ju-
hani Hiekkala 71 v.

Ka l l ave s i

KALLAVEDEN KIRKKO 
Rauhalahdentie 21
Merimieskirkon työ tänään - Seura-
kuntailta ke 24.3. klo 18.30. Suomen 

Merimieskirkosta hallintojohtaja Ville 
Nieminen.
Palmusunnuntai Messu 28.3. klo 10. 
Saarna Lauri Kastarinen, liturgia Veli 
Mäntynen, kanttorina Anna-Mari Linna 
ja kirkkokuoro.
Ahtikirkko ma 29.3. klo 19. Saarna Raili 
Rantanen, liturgia Matti Pentikäinen ja 
kanttorina Anna-Mari Linna.
Kanttori Seppo Kirkinen 50-vuotta 
1.4. Lauluseurat syntymäpäivien mer-
keissä ke 31.3. klo 19. Kahvit klo 17-19. 
Kiirastorstain messu 1.4. klo 19. Saar-
na Esko Konttinen, liturgia Anna-Maija 
Hella ja kanttorina Anna-Mari Linna.
Pitkäperjantain sanajumalanpalve-
lus 2.4. klo 10. Saarna Lauri Kastarinen, 
liturgia Veli Mäntynen, kanttorina 
Anna-Mari Linna ja kirkkokuoro.
Pääsiäispäivän messu 4.4. klo 10. Saar-
na Unto Niskanen, liturgia Esko Kontti-
nen, kanttorina Anna-Mari Linna ja kirk-
kokuoron seniorit.
2. pääsiäispäivän lasten pääsiäinen 
5.4. klo 16. Matti Pentikäinen,Unto Nis-
kanen, Mari Vuola-Tanila,lapsikuoro,Jyn
känvuoren ja Kurkimäen päiväkerholai-
set ohjaijineen.
Nousi kolmantena päivänä kuolleis-
ta - Seurakuntailta ke 7.4. klo 18.30 
toisesta uskonkappaleesta. Ylösnoussut 
Kristus, pastori Anna-Maija Hella.
Messu su 11.4. klo 10. Saarna Esko Kont-
tinen, liturgia Anni Tanninen ja kantto-
rina Vesa Linnanmäki.
Toinen uskonkappaleesta - Seura-
kuntailta ke 14.4. klo 18.30. Jeesus Kris-
tus, totinen Jumala.

VEHMASMÄEN KAPPELI 
Sotkanniemi 15
Messu su 4.4. klo 13. Unto Niskanen ja 
Mari Vuola-Tanila.

HIRVILAHDEN KAPPELI 
Länsirannantie 2410 
Messu ma 5.4. klo 10. Raili Rantanen ja 
Mari Vuola-Tanila. Messussa avustaa 
Risto Huttunen.

NUORET
Nuorten Ahtikirkko ti 30.3. klo 19 Kal-
laveden kirkolla. Saarna Matti Pentikäi-
nen, liturgia Anni Tanninen ja kanttori-
na Jarkko Maukonen.

LÄHETYS
Maaliskuussa ei lähetyslöylyjä
Tervetuloa juhlimaan Seppoa.

DIAKONIA
Lähimmäis- ja vapaaehtoistyössä 
toimivat to 25.3. klo 13.30-15. Vierai-
lemme Leväsen palvelukeskuksessa 
osasto Vellamolla. Valmistamme osas-
ton asukkaiden kanssa pääsiäistä, teke-
mällä virpomisvitsoja. Ilmoittaudu 
Maaritille 18.3. mennessä, p.040 4848 
369.
Leväsen kammari ma 29.3. klo 12.30-
14. Käden taidot, Arja Mielikäinen. Ter-
vetuloa juomaan kuppi kuumaa ja jaka-
maan elämisen iloja ja suruja toisten 
kanssa.
Varttuneen väen Ahtikirkko ke 31.3. 
klo 12-14. Hartaudessa Esko Konttinen, 
Matti Pentikäinen, kanttorina Anna-
Mari Linna ja kirkkokuoron seniorit. 
Kirkkokahvit.
Hyvän hoidon päivät (Omaishoitajille, 
hoidettaville ja kyytipalvelua käyttävil-
le) ke 7.4. klo 10.30- 14.30 Rytkyn leiri-
keskuksessa. Kirkkovuosi tutuksi, sanan 
keskiviikko, Raili Rantanen. Mukavaa 
yhdessä oloa ja lounas (5 €). Ilmoittau-
tumiset Maarit Kirkinen, p. 040 4848 
369 tai Riitta Reima, p. 040 4848 370 tai 
diakoniatoimisto, p. 040 4848 332.
Leväsen kammari ma 12.4. klo 12.30-
14. Entisajan kuvat, toiminnanohjaaja 
Maarit Patama. Juodaan kuppi kuumaa 
ja jaetaan elämisen iloja ja suruja.

MUUTA
Kallaveden seurakunnan retki Tikka-
kosken ilmailumuseoon ja Viherlandi-
aan ma 10.5. Lähtö Kallaveden kirkolta 
klo 8 ja paluu klo 19. Matkan hinta on 
40 €. Hinta sisältää matkat, pääsymak-
sut ja lounaan Ranssin Kartanossa. Mat-
kanjohtajana Matti Pentikäinen. Ilmoit-
tautumiset 16.4. mennessä Kallaveden 
seurakunnan toimistoon, p. 040 4848 
327. 
Leväsen messu ti 30.3. klo 13.30. Esko 
Konttinen, Anna-Mari Linna ja kirkko-
kuoron seniorit.
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PERHETYÖ
Taidetiistaina ti 6.4. ja ti 13.4. käden-
taitojen pariin koko perhe klo 9.30-
11.30 tai klo 13-15. Kallaveden kirkon 
alakertaan, Rauhalahdentie 21.

PIIRIT
Kaislastenlahden päiväpiiri ti 6.4. 
klo 13 Lyytikäisellä, Kaislastentie 36.
Rytkyn seurakuntapiiri ke 7.4. klo 
18.30 Irma Tiihosella, Matomäki 29.
Puutossalmen lähetyspiiri su 11.4. 
klo 13 Kallaveden kirkolla Hilja Airaksi-
sen 90-vuotis syntymäpäivien mer-
keissä.
Lamperila-Niemisjärven seurakun-
tapiiri ti 13.4. klo 12 Mirjami Hortta-
naisella, Lamperilantie 62.
Sotkanniemen työseurat to 15.4. klo 
18.30 Liisa ja Heikki Korhosella, Kum-
puniemi 44.

AIKUISTYÖ
Miesten Raamattupiiri to 25.3. ja 
8.4. klo 18.30. Jynkänvuoren kerho-
huoneessa (Isännäntie 22). Lisätietoja 
Veijo Olli, p. 044 3182 146 tai Veijo.
Olli@iwn.fi

KASTETUT
Nooa Olavi Kvick, Ville Matias Parkko-
nen, Voitto Eelis Ylermi Anttonen, Ilo-
na Maria Antila, Milla Justiina Mönk-
könen.

KUULUTETUT
Jarmo Tapani Pöyhönen ja Palma Or-
vokki Margherita Cameli.

KUOLLEET
Kaija Lempi Lyytikäinen 88 v, Martti 
Johannes Välimaa 71 v, Aino Kaarina 
Lappalainen 59 v, Veini Edvin Konti-
nen 82 v.

M ä n n i s t ö

PYHÄN JOHANNEKSEN 
KIRKKO 
Kellolahdentie 8
p. 040 4848 386
Kalevi Kiviniemen ja Tanja Karjalai-
sen Yhteisvastuukonsertti ke 14.4. 
klo 19. Ohjelma 10 e Yhteisvastuulle.
Perhekerho keskiviikkoisin klo 9.30-
11. Ke 31.3. ei perhekerhoa.
Elämää etsimässä -kerho torstaina 
25.3. klo 14.30-16 muutoksen koke-
neille. Aiheena Rukouksen merkitys 
eheytymisessä, Outi Pohjanen. Kah-
vit. 
Palmusunnuntain perhekirkko 
28.3.klo 10. Saarna ja liturgia Lauri 
Paatero, kanttorina Riitta Matilainen, 
lapsikuoro. Varhaisnuorten leiri, Kale-
valan ja Pohjantien koulun 10-vuoti-
aat mukana messussa. Mehutarjoilu.
Rauhanyhdistyksen nuorten päivi-
en ehtoolliskirkko palmusunnuntai-
na 28.3. klo 18. Saarna Juhani Alaran-
ta, liturgia Pertti Lahtinen.
Hiljaisen viikon tiistain hartaus ti 
30.3. klo 12. Reijo Virolainen.
Lasten pääsiäishartaudet ke 31.3. 
klo 9.30 ja 10.15 Lauri Paatero, Riitta 
Matilainen.
Pitkäperjantain sanajumalanpalve-
lus 2.4. klo 10. Saarna ja liturgia Mika 
Pulkkinen, kanttorina Riitta Matilai-
nen.
Pääsiäispäivän messu su 4.4. klo 10. 
Saarna ja liturgia Reijo Virolainen, 
kanttorina Heikki Mononen
Koko perheen Pääsiäiskirkko 2. 
pääsiäispäivänä 5.4. klo 16. Nukkete-
atterisaarna, lasten lauluja, mehutar-
joilu. 
Messu su 11.4. klo 10. Saarna ja litur-
gia Juha Välimäki, kanttorina Riitta 
Matilainen.

MÄNNISTÖN VANHA KIRKKO 
Lönnrotinkatu 24
p. 040 4848 391
Perhekerho keskiviikkoisin klo 9.30-
11. Ke 31.3. ei perhekerhoa.
Ääni huutaa - Jaakko Löytyn kon-
sertti palmusunnuntaina 28.3. klo 16. 

Jaakko Löytty (laulu, kitara, huuliharp-
pu), Jarkka Rissanen (kitara), Seppo 
Rauteva (rummut, lyömäsoittimiet), 
Minna Kettunen (laulu). Ohjelmassa 
yhteislauluja, joiden sanat käsiohjel-
missa (10 e). Järj. Väärnin Pappila.
Lasten pääsiäishartaus kiirastorstai-
na 1.4. klo 10. Lauri Paatero, Anna Ko-
sola.
Kiirastorstain messu 1.4. klo 18. Juha 
Välimäki, Riitta Matilainen.
Messu pääsiäispäivänä 4.4. klo 8. 
Saarna ja liturgia Reijo Virolainen, 
kanttorina Heikki Mononen.
Herättäjäyhdistyksen seurat
su 11.4. klo 18. Lauri Paatero, Juha Vä-
limäki.
Törmälän ystävät ti 13.4. klo 11.
Annikki Tenhunen.
Kätevät kädet ti 13.4. klo 17.
Vieno Arpola.

VARHAISNUORET
Rovastikunnallinen isien ja poikien 
leiri 21.- 23.5. Rytkyllä. Leiri on tarkoi-
tettu isille ja kouluikäisille pojille. Il-
moittautuminen 26.4. klo 15-17 Jukka 
Korhoselle, p. 040 4848 292 ja 27.-28.4. 
Alavan srk:n toimistoon klo 9-15, p. 
040 4848 286. Leirimaksu isästä ja 
pojasta on 56 euroa, seuraavat pojat 
16 euroa. Ilmoittautuneille lähetetään 
tarkempi leirikirje. 

DIAKONIA
Diakoniatyön ajanvarauspäivys-
tykset Männistön Vanhalla kirkolla 
(Lönnrotinkatu 24) tiistaisin klo 9-10, 
p. 040 4848 385. Pyhän Johanneksen 
kirkolla (Kellolahdentie 8) torstaisin 
klo 9-10, p. 040 4848 384. Ulla Halo-
nen ke-pe, p. 040 4848 405. Maija 
Huttunen ke-pe, p. 040 4848 407. 
Merja Hyvärinen ma-ke, p. 040 4848 
283. Mari Mertanen, p. 040 4848 406. 
Sähköposti: etunimi.sukunimi@evl.fi 
Ukintupa to 25.3. klo 12. Sanan tor-
stai, Outi Pohjanen. Vohvelipäivä.
Hyvän Mielen Päivä ke 31.3. klo 11-
13.30 Pyhän Johanneksen kirkolla. 
Ruokailu ja kahvi klo 11-12. Hiljaisen 
viikon messu klo 12. Outi Pohjanen, 
Heikki Mononen, Päiväkuoro. Linja-
auton (Jääskeläisen auto) reitti: Päivä-
rannantie, City Marketin jälkeinen 
pysäkki Kettulanlahteen päin klo 9.50, 
Kaijan Padan pysäkki klo 10, Pihlaja-
harjuntie (Rahusentien risteys) klo 
10.05, Kelloniemen Sale klo 10.15, It-
konniemen kioski klo 10.20, Tellervon-
kadun pysäkki 10.25, Lönnrotinkatu 
52 klo 10.30 (entinen seurakuntatalo), 
Saariaitta klo 10.35, Pyhän Johannek-
sen kirkko. Paluu samaa reittä alkaen 
klo 13.30 Pyhän Johanneksen kirkolta. 
Päivän kustannukset 5 €.

MUUTA
Pääsiäishartaudet ma 29.3. klo 13 ja 
13.30 Sunnen kodissa, Päivärinteentie 
29. Lauri Paatero.
Hartaus kiirastorstaina 1.4. klo 13.15 
Mäntylän palvelutalossa, Untamonka-
tu 5. Mika Pulkkinen, Riitta Matilai-
nen.

KASTETUT
Janika Iida Maria Raatikainen, Iina So-
fia Elina Ollikainen, Martta Aada Inke-
ri Tervonen, Jaro Leevi Kristian Siitari, 
Mico Jesper Johannes Matero.

KUOLLEET
Tyyne Ihalainen 93 v, Jouko Juhani 
Karttunen 55 v, Rakel Seppänen 85 v, 
Raimo Johannes Ollanketo 41 v, Mart-
ti Matias Nenonen 76 v, Anna Marja 
Niemeläinen 75 v.

Pu i j o

PUIJON KIRKKO 
Taivaanpankontie 3
p. 040 4848 419
Kohtaamispaikka to 25.3. klo 18.30 
yhteistyössä Kansanlähetyksen kans-

sa. Mirja Halonen, Maija Antikainen, 
lauluryhmä Välke.
Palmusuunnuntain messu 28.3. klo 
10. Heikki Hyvärinen saarnaa, Pekka 
Nieminen, Piio Lappalainen. Kanttori-
na Outi Keskisipilä. Kamarikuoron 
kvartetti. Lapsille pyhäkoulu.
Markuksen evankeliumi -monologi 
ti 30.3. klo 18.30. Pauli Mahlamäki Tor-
nion kaupunginteatterista. Kesto 2 
tuntia. Ohjelma 10/5 euroa ja väliajan 
kahvi 3 euroa Yhteisvastuun hyväksi.
Lasten pääsiäishartaus ke 31.3. klo 
9.45. Piio Lappalainen, Susanna Pak-
kala-Koskelainen, Outi Keskisipilä, An-
niina Risulainen, Marita Liimatainen.
Viikkomessu ke 31.3. klo 14. Pekka 
Nieminen, Jaana Marjanen, Riitta Mur-
torinne, Maija Antikainen, Joona Sa-
raste.
Kärsimysvirsiä ja -runoja ke 31.3. klo 
18.30. Piio Lappalainen, Joona Saras-
te.
Kiirastorstain messu 1.4. klo 19. Jaa-
na Marjanen saarnaa, Piio Lappalai-
nen, Pekka Nieminen. Kanttorina Outi 
Keskisipilä. Kamarikuoron kvartetti.
Pitkäperjantain sanajumalanpalve-
lus 2.4. klo 10. Pekka Nieminen saar-
naa, Piio Lappalainen. Kanttorina Joo-
na Saraste.
1. pääsiäispäivän messu 4.4. klo 10. 
Piio Lappalainen saarnaa, Pekka Nie-
minen, Kari Kuula, Jaana Marjanen. 
Kanttorina Joona Saraste. Soitinyh-
tye.
2. pääsiäispäivän messu 5.4. klo 10. 
Kari Kuula saarnaa, Heikki Hyvärinen. 
Kanttorina Outi Keskisipilä. Lauluryh-
mä Verso.
Messu su 11.4. klo 10. Kari Kuula saar-
naa, Heikki Hyvärinen, Pekka Niemi-
nen. Kanttorina Outi Keskisipilä.
Perhemessu ja lasten pääsiäinen su 
11.4. klo 16. Heikki Hyvärinen saarnaa, 
Markku Puhakka. Kanttorina Outi Kes-
kisipilä. Rajalan koulun musiikkiluok-
kalaisia. Pientä tarjoilua ja toiminta-
tuokio.

PUIJON SEURAKUNTAKESKUS 
Taivaanpankontie 3
Siioninvirsiseurat su 28.3. klo 18. 
Jaro Julkunen, Pekka Nieminen, Matti 
Pentikäinen.
Raamattuluento - Mitä ylösnouse-
mus tarkoittaa? ma 29.3. klo 18.30. 
Kari Kuula.
Perhekerho ke 24.3. klo 9.30 - 11 Lii-
kunnan ilot, vieraana Fressi. Ke 31.3. 
klo 9.45 Pääsiäishartaus kirkkosalissa. 
Ke 7.4. Avataan ehtoollisen salat.
Raamattuteologinen ilta su 11.4. klo 
17.30. Sammeli Juntunen ja Kari Kuula. 
Väliajalla kahvitarjoilu.

PÄIVÄRANNAN KIRKKO 
Tuomikuja 4 
p. 040 4848 426
Palmusunnuntain messu 28.3. klo 
13. Heikki Hyvärinen, Outi Keskisipilä. 
Kamarikuoron kvartetti.
Tehdään yhdessä -ryhmä ma 29.3. 
klo 18. Pääsiäispupu, Riitta Murtorin-
ne, Helena Heija-Nuutinen ja Seija 
Rissanen.
Ystävänpäivä ke 31.3. Hiljaisen viikon 
viikkomessu Puijon kirkossa klo 14. 
Lähtö Päivärannasta, Metsäkummun-
tieltä klo 13.30, paluu takaisin klo 16.
Lasten pääsiäishartaus ke 31.3. klo 
9.45. Heikki Hyvärinen, Joona Saraste, 
Tuula Pitkänen, Kirsi Suolaniemi, Tanja 
Heikkinen.
Perhekerho ke 31.3. klo 9.45. Pääsiäis-
hartaus kirkkosalissa.
Kiirastorstain messu to 1.4. klo 19. 
Heikki Hyvärinen saarnaa, Riitta Mur-
torinne. kanttorina Joona Saraste. Kai-
ja-Liisa Honkanen, viulu.
Yhteyden ja ilon pääsiäisateria su 
4.4. klo 11. Kanakeitto, pääsiäismunat, 
kahvi ja pasha. Voit halutessasi täy-
dentää ateriaa tuomalla leipää, leikke-
leitä, hedelmiä tms. Valmistelut la 3.4. 
klo 10.
1. pääsiäispäivän messu 4.4. klo 13. 
Piio Lappalainen saarnaa, Heikki Hy-
värinen. Kanttorina Joona Saraste. 
Päivärannan lauluryhmä.
Perhekerho ke 7.4. klo 9.30. Pääsi-
äisaskartelua.
Ystävänpäivä ke 7.4. klo 10.45. Tervei-
siä Sudanista, Hannu, Seija ja Pirjo 
Hyvärinen sekä Riitta Murtorinne.
Naistenpäivä la 10.4. klo 10-14. ”Miksi 
Aino ajattelee ja reagoi samassa tilan-
teessa erilailla kuin Reino” Tule kuun-
telemaan ja keskustelemaan naisen 
tunteista sekä pohtimaan miehen ja 
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naisen välisiä erilaisuuksia. Aiheesta 
alustaa sairaalapastori Annamaija Lou-
heranta. Päivän alussa musiikkiesitys 
Aissa Bach sekä Yhteisvastuumyyjäiset. 
Lisätietoja diakoniatyöntekijä Riitta 
Murtorinteeltä p. 040 4848 437.
Tehdään yhdessä -ryhmä ma 12.4. klo 
18. Fantti-avaimenperä, Riitta Murtorin-
ne, Helena Heija Nuutinen ja Seija Ris-
sanen.
Ystävänpäivä ke 14.4. klo 10.45. Puu-
tarhan kevät, Pohjois-Savon Martoista 
Tiina Ikonen ja Riitta Murtorinne.

LÄNSI-PUIJON KERHOHUONE 
Rypysuontie 28-30
p. 040 484 8419
Perhekerho ke 31.3. klo 9.45 Pääsiäis-
hartaus Puijon kirkossa. Ti 6.4. klo 9.30-
11 Lapsi ja ehtoollinen ja ti 13.4. Karkki 
vai purkka?

KASTETUT
Aava Ilona Laurén, Tuukka Otto Olavi 
Karvanen, Jasperi Sulo Vilpertti Räsä-
nen, Veikka Aarne Tapio Ruuskanen, 
Patrik Aleksanteri Vokkolainen, Jani 
Christian Hiltunen, Eetu Juhani Koisti-
nen, Alina Ella Emilia Varis.

KUOLLEET
Veikko Ilmari Voutilainen 72 v, Risto 
Heikki Juhani Puumalainen 64 v, Hannu 
Olavi Hätinen 64 v.

R i i s t ave s i

RIISTAVEDEN KIRKKO 
Joensuuntie 2505 
Pääsiäisajan lauluja su 28.3. klo 14. 
Jari Parviainen laulu, Olli Linjama säes-
tys.
Kiirastorstain messu 1.4. klo 19. Kirsi 
Leino, Marjatta Piironen.Markku Hyvä-
rinen, piano ja Henni Hyvärinen sello. 
Kirkkokuoro.
Pitkäperjantain jumalanpalvelus 2.4. 
klo 10. Kirsi Leino, Marjatta Piironen, 
Päiväkuoro.
Pääsiäisen messu su 4.4. klo 10. Kirsi 
Leino, Marjatta Piironen, Kirkkokuoro.

RIISTAVEDEN 
SEURAKUNTATALO 
Keskustie 2 
Perhekerho ke 24.3. klo 9.30. 
Naiset sanan äärellä ke 24.3. klo 19 
kammarissa.
Jumalanpalvelus su 28.3. klo 10. Sley:
n kirkkopyhä. Markku Niemelä, Kirsi Lei-
no, Marjatta Piironen. Lähetyslounas, 
raamattutunti ja Siionin kanteleen lau-
luseurat. klo 14 alkaen Sley:n Itä-Suo-
men piirin vuosikokous. Mukana evan-
kelisten opiskelijoiden lauluryhmä. Lä-
hetyslounaan tuotto nimikkolähetti 
Arvo Survon työn tukemiseen.
Hiljaisen viikon ahti ma 29.3. klo 19. 
Tiistaitupa ti 30.3. klo 8-10 Kammaris-
sa.
Lasten pääsiäisnäytelmä ke 31.3. klo 
9 ja 10. 
2. pääsiäispäivän perheen pyhä 5.4. 
klo 16. Kirsi Leino, Mervi Mannila, Mar-
jatta Piironen. Pääsiäisaiheista ohjel-
maa ja tarjoilua.
Tiistaitupa ti 6.4. klo 8-10 Kammarissa.
Omaishoitajien ja -hoidettavien ryh-
mä ti 6.4. klo 12-14 Vieraana Matti Kes-
ki-Nisula. Keskustelua aiheesta ”Tuntei-
den vuoristorata”. Eeva Leinonen.
Jumalanpalvelus su 11.4. klo 10. Kan-
sanlähetyksen kirkkopyhä. Jouko Kau-
hanen, Pekka Nieminen, Marjatta Piiro-
nen.
Tiistaitupa ti 13.4. klo 8-10 Kammaris-
sa.
Virkistyspäivä ke 14.4. klo 12. Vieraana 
Reetta Mustonen, aiheena; ”Syö hyvin, 
voi hyvin. Tule keskustelemaan tervey-
destä. Mukana myös Eeva Leinonen.
Arki-illan ehtoollinen ke 14.4. klo 19. 
Juha Välimäki, Marjatta Piironen.

MUUTA
Palvelukeskuksen hartaus ja ehtool-
linen ke 31.3. klo 13. Kirsi Leino, Marjat-
ta Piironen.
Roinilan hoitokodin hartaus ja eh-
toollinen ke 31.3. klo 14.15. Kirsi Leino.

Miesten lenkkipiiri ma 12.4. klo 18.30 
OP:n kerhohuoneessa. 

KUOLLEET
Anja Sanelma Kyllikki Hassinen 82 v, 
Liisa Helena Heiskanen 73 v.

Ve h m e r s a l m i

VEHMERSALMEN KIRKKO 
Lempeläntie 15
Jumalanpalvelus su 28.3. klo 13. Saar-
naa Anne Nousiainen, liturgina Aulikki 
Mäkinen, kanttorina Marjatta Piironen.
Pääsiäisajan iltamusiikkia su 28.3. klo 
19. Jari Parviainen laulu, Olli Linjamo 
säestys.
Alakoulun pääsiäishartaus
to 1.4. klo 8.30. 
Yläkoulun pääsiäishartaus
to 1.4. klo 9.30. 
Messu 1.4. klo 19. Aulikki Mäkinen,
Joose Vähäsöyrinki, kirkkokuoro.
Pitkäperjantain jumalanpalvelus
2.4. klo 13. Aulikki Mäkinen, Marjatta 
Piironen, kirkkokuoro.
Messu su 4.4. klo 13. Aulikki Mäkinen, 
Marjatta Piironen, kirkkokuoro.
Jumalanpalvelus su 11.4. klo 13. Syö-
päyhdistyksen kirkkopyhä. Aulikki Mä-
kinen, Marjatta Piironen. Kirkkokahvit.

VEHMERSALMEN 
SEURAKUNTAKOTI 
Lempeläntie 17
Perhekerho ke 24.3. ja 31.3. klo 9.30. 
Jumalanpalvelus ma 5.4. klo 13. Aulik-
ki Mäkinen. Kahvitarjoilu.
Perhekerho ke 7.4. ja 14.4. klo 9.30. 
Vanhemmanväen virkistyspäivä ti 
13.4. klo 10. 

MUUTA
Yökahvila pe 26.3. klo 19-22
Majakassa.
Lähimmäisen Kammari
ma 29.3. klo 10. 
Puutosmäen ahti ti 30.3. klo 19 kappe-
lissa. Kirsi Leino, Marjatta Piironen.
Mustinlahden ahti ke 31.3. klo 19
kylätalossa. Aulikki Mäkinen.
Ehtoollishartaus to 1.4. klo 13.30
Hoitokoti Vehmuksessa. Aulikki Mäki-
nen, Marjatta Piironen.
Kirkkokuoron harjoituksia ei ole
ti 6.4. 
Naisia Raamatussa ti 6.4. klo 18 lähim-
mäisen Kammarissa. Teemana Magda-
lan Maria. Aulikki Mäkinen.
Lähimmäisen Kammari
ma 12.4. klo 10. 

KASTETUT
Tapani Juhani Matias Miettinen.

KUOLLEET
Pentti Olavi Pikkarainen 74 v, Siiri Maria 
Puustinen 92 v, Toivo Aaro Mönkkönen 
69 v.

S i i l i n j ä r v i

Haarahongantie 4 
KIRKKO
Perjantaimessu pe 26.3. klo 19. Matti 
Hoffrén, Risto Huotari ja Vesa Kajava.
Konfirmaatiomessu (ryhmä 1) su 28.3. 
klo 10. Tapio Lepola ja Anne-Mari 
Kraft.
Hiljaisen viikon hartaus ma 29.3. klo 
19. Tapio Lepola ja Anne-Mari Kraft.
Hiljaisen viikon iltamusiikki ti 30.3. 
klo 19. S. Pänkäläisen Luukas-passion 
esittävät Sola Gratia-kuoro, johtaa Vesa 
Kajava, solisteina Ossi Jauhiainen ja Olli 
Ristolainen, Anne-Mari Kraft urut.
Hiljaisen viikon viikkomessu ke 31.3. 
klo 10. Risto Huotari, Matti Hoffrén.

Hiljaisen viikon hartaus ke 31.3. klo 
19. Risto Huotari, Airi Heiskanen, Anne-
Mari Kraft, lapsikuoro ja gospelryhmä.
Kiirastorstain messu 1.4. klo 19. Eero 
Holma, Matti Hoffrén, Vesa Kajava ja 
virsikuoro.
Pitkäperjantain sanajumalanpalve-
lus 2.4. klo 10. Tapio Lepola, Anne-Mari 
Kraft ja Lauluveikot.
Pääsiäispäivän messu 4.4. klo 10. Mat-
ti Hoffrén, Sirpa Ylikotila ja Airi Heiska-
nen.
2. pääsiäispäivän sanajumalanpal-
velus 5.4. klo 10. Markku Kettunen, 
Vesa Kajava ja nuortenkuoro.
Messu, kehitysvammaisten kirkko-
pyhä su 11.4. klo 10. Markku Kettunen, 
Matti Hoffrén ja Anne-Mari Kraft.

SEURAKUNTATALO
Lähetyksen sydänäänet ke 24.3.
klo 8.30 lähetyskellarissa. Joh 13,
Eero Holma.
Naisten kahvihetki su 28.3. klo 17
isossa salissa.
Musiikkiopiston oppilaskonsertti
ma 29.3. klo 18, iso sali.
Seurat, kristilliset eläkeläiset
ti 30.3. klo 13 pienessä salissa.
Uusi katekismuspiiri ti 30.3. klo 14, 
lähetyskellari. Keskustelujen johdatteli-
jana Martti Simojoen kirja: Kristinopin 
pääkappaleet. 
Askartelupiiri ke ke 24.3., 7.4. ja
14.4. klo 9 lähetyskellarissa. 
Omaishoitajakerho ke 7.4. klo 12
takkahuoneessa.
Perjantaikahvila 9.4. klo 18-22,
sananurkka klo 19 ja klo 20.
Pariviestinnän kurssi su 11.4. klo 12-
15, pieni sali. Kokoontumiset viikonlop-
puna 11.4., 25.4., 8.5. ja 23.5. Lastenhoi-
to järjestetään tarvittaessa, kurssin 
hinta 25 euroa. Ilmoittautumiset ja lisä-
tiedot perhetyöntekijä, p. 044 7284 
646.
Kirkonkylän päiväpiiri ma 12.4. klo 13, 
iso sali.
Yhden vanhemmat ja perheiden ver-
taisryhmä Siiliemot ma 12.4. klo 17.30-
19.30. Tule keskustelemaan ja saamaan 
tukea arjen jaksamiseen, lapsille omaa 
tekemistä, pieni iltapala.
Kohtaamispaikka ma 12.4. klo 18.30 
pienessä salissa. Raamattutunti Veikko 
Kettunen, Kansanlähetys.
Katekismuspiiri ti 13.4. klo 14 lähetys-
kellarissa. Keskustelujen johdattelijana 
Martti Simojoen kirja: Kristinopin pää-
kappaleet.
Siioninvirsiseurat ti 13.4. klo 18
pienessä salissa.
Donkkis ti 13.4. klo 18-20
isossa salissa.
Lähimmäispalvelun tukiryhmä
ke 14.4. klo 18 takkahuoneessa.

VUORELAN KIRKKO
Sananen ke 24.3. klo 18.30.
Donkkis to 25.3. klo 18-20.
Messu su 28.3. klo 13. Tapio Lepola, 
Vesa Kajava ja gospelkuoro.
Kiirastorstain messu to 1.4. klo 19, 
Sirpa Ylikotila ja Airi Heiskanen.
Pitkäperjantain sanajumalanpalve-
lus pe 2.4. klo 13, Tapio Lepola ja Anne-
Mari Kraft.
Pääsiäisyön messu la 3.4. klo 23. Eero 
Holma ja Vesa Kajava.
Pääsiäispäivän messu su 4.4. klo 13. 
Matti Hoffrén, Sirpa Ylikotila ja Airi Heis-
kanen.
Vuorelan lähetyspiiri ti 6.4. klo 10.
Sananen ke 7.4. klo 18.30.
Messu su 11.4. klo 13. Markku Kettunen 
ja Anne-Mari Kraft.
Vuorelan päiväpiiri ma 12.4. klo 13.

MUUTA 
Koivusaaren lähetyspiiri ma 29.3. klo 
18 Viljo Hannosella, Koivusaarentie 602, 
mukana Risto Huotari.
Ystävän tupa ma 12.4. klo 9
Leppäkaarteen kerhohuoneessa.
Risulantien kerho ma 12.4. klo 13
Risulantie 12 kerhohuoneessa.
Näkökerho ti 13.4. klo 12
Akuliinan kabinetissa.
Ehtoollishartaus ke 14.4. klo 14
Akuliinassa.

KASTETUT
Roope Juhani Roponen, Lumia Magda-
leena Jegoroff, Saga Lumia Smolander, 
Oona Lumia Rissanen, Iina Siviä Mäkelä

KUOLLEET  
Katri Annikki Julkunen 85 v., Helvi Eske-
linen 88 v., Hannu Juhani Pietarinen 49 
v.

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. 
Syöpäryhmä ke 24.3. klo 13. 
Hyväntuulenpiiri Saunaretki,
etukäteen ilmoittautuminen Stinalle. 
Hyväntuulenpiiri ti 30.3. klo 12. 
Katulähetyspiiri ti 30.3. klo 17. 
Varttuneiden kehitysvammaisten 
päiväpiiri ke 31.3. klo 13.30. 
Hyväntuulenpiiri ti 6.4. klo 12. 
Syöpäryhmä ke 7.4. klo 13. 
Sokeiden lähetyspiiri to 8.4. klo 13. 
Pullakirkko pe 9.4. klo 12. 
Hyväntuulenpiirin saunaretki
Ilmoittautuminen ennakkoon. 
Katulähetyspiiri ti 13.4. klo 17. 
Varttuneiden kehitysvammaisten 
päiväpiiri ke 14.4. klo 13.30. 

KESKUSSEURAKUNTA- 
TALOSSA, Suokatu 22 
Huonokuuloisten seurakuntapiiri ke 
24.3. ja 7.4. klo 13. 
Kuurojen lähetyspiiri ma 29.3. ja 12.4. 
klo 17. 

Opiske l i jat  ja 
nuor et  a ikuiset  

TUOMIOKIRKKO
Tuomiokirkko avoinna tutustumista 
ja hiljentymistä varten klo 10-15, li-
säksi perjantaina 18-23, p. 040 4848 
256.
International Service of Holy Com-
munion ma 5.4. klo 14. International 
Easter Service of Holy Communion 
Revd Rupert Moreton, Anglican Church 
in Finland Kuopio Cathedral. Refresh-
ments afterwards. 
Perjantaimessu pe 9.4. klo 19. Perjan-
taimessu on opiskelijoiden ja nuorten 
aikuisten ehtoollisenvietto perjantai-il-
taisin Tuomiokirkossa. Messun jälkeen 
mukavaa yhdessäoloa ja iltapalaa van-
hassa Pappilassa, Kuninkaankatu 12 
hyvässä seurassa.

KUOPION 
OPISKELIJALÄHETYS  
Museokatu 24  
www.opko.fi/kuopio 
Opiskelijaillat la klo 19.
Vain muutama askel 27.3. Olli Lehmo-
nen.
Pääsiäinen, 3.4. ei iltaa. 
Mikä minusta tulee isona? 10.4. Jenni 
Heikkilä.
Elämän synty ke 14.4. klo 18 yliopistol-
la. Matti Leisola.

KANSANLÄHETYKSEN 
OPISKELIJATOIMINTA 
Museokatu 24 
keskiviikkoisin klo 18  
Avaimia Raamatun ymmärtämiseen 7.4. 
Veijo Olli.
Elämän synty ke 14.4. klo 18 yliopistolla. 
Matti Leisola.
www.kolmekohtaamista.com

Perheasiain  
neuvottelukeskus

Suokatu 22
Luottamuksellista ja maksutonta 
keskusteluapua parisuhteen 
kysymyksissä. Käynnit sopimuksen mu-
kaan. Tiedustelut vastaanottosihteeril-
tä, 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 paikallisverkkomaksu/matkapuhe-
linmaksu.
Nettiosoite: pp.kuopio@evl.fi

J ä r j e s t ö t

NNKY, Myllykatu 5 
p. 017 2614 500, toimisto@knnky.fi
Lauluharjoitus maanantaisin klo 16.
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. KANSANLÄHETYS, 
Museokatu 24
P. (017) 262 2082,
www.p-savonkl.sekl.fi 
www.tarjolla.net
Toimisto auki ma ja ke klo 10-15. 
Kristillinen Kirjapalvelu ma ja ti klo 
10-15. 
Lähetyskodissa aamurukoushetki ma 
klo 8. Raamattupiiri parillisina maa-
nantaina klo 17, rukouspiiri parillisen 
viikon ti klo 18. Israel-piiri 13.4. klo 16. 
Päivähartaus ja kahvihetki keskiviik-
koisin klo 12. Nuorten aikuisten 3Koh-
taamista ke klo 18, raamattu- ja lähe-
tyspiiri parittomina to klo 17, nuorten 
Nuotta-ilta to klo 18.30. 
Kohtaamisia sanan ja rukouksen il-
lassa 25.3. klo 18.30 Puijon kirkossa. 
”Hetki on tullut”, Joh.12:20-26. Opetus 
Mirja Halonen, mus. Välke. 
Raamatun opettaminen lapsille -
kurssi  27-28.3. Särkiniemen seurakun-
tatalossa la klo 9-17, su klo 9-14. Op. 
Pekka Siitonen, Irma Mantsinen, Helena 
Vähäkangas. Ilm. Jouni Haverinen, p. 
050 3041 611, jouni.haverinen(at)sekl.fi. 
Kerro erikoisruokavaliosi. 
Kohtaamispaikka 28.3. klo 16 Inkilän-
mäen seurakuntatalossa, ”Lähettäjän 
rooli lähetystyössä” – kutsutilaisuus lä-
hetysrenkaitten jäsenille. Raimo (Aki) 
Tuppurainen, Sari Kärhä, Jouko Kauha-
nen, mus. Välke. Lapsille pyhäkoulu. 
Kulj. Maljalahdenkadun ja Puijonkadun 
kulmasta klo 15.30. 
Elämän Leipää sanoin ja sävelin 5.4. 
klo 16 Kuopion NNKY:ssä. Välke-laulu-
ryhmä. 
Miestenpäivämessu 11.4. klo 10 Riista-
veden kirkossa. Kirkkokahvit ja miesta-
pahtuma srk-talossa. 
Kohtaamispaikka 11.4. klo 16 Neula-
mäen kirkossa. Rtunop. ”Minäkö Jee-
suksen todistaja?”, Apt.1:4-8, Ilkka Sor-
munen. Mus. Houseband. Lapsille 
Donkkis-kerho ja pyhäkoulu. Kulj. Mal-
jalahdenkadun ja Puijonkadun kulmas-
ta klo 15.30.
Kohtaamispaikka 12.4. klo 18.30 Siilin-
järven srk-talon pienessä salissa. Raa-
mattutunti Veikko Kettunen, Kammar-
kuoro.
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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. 
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, 
käynti päihdeosaston rak. päädystä. 
Avoimet vertaistuki-/keskustelu-
ryhmät päihteettömyyden tukemi-
seksi ma, ti, ja to klo 18, p. 045 1134 
245 ryhmäiltoina. www.kuopiona-
kilta.fi
Kuopion Kristilliset Eläkeläiset 
Keskusseurakuntatalon Samulissa 

6.4. ja 20.4. klo 12.30. ja Mäntylän 
palvelutalossa 27.4. klo 13.15.
Kuopion mielenterveystuki ry. 
Koljonniemenkatu 2 II krs. P. 017 
2618 828,  040 7331 713, 046 6218 
133.
Kuopion Työttömät ry. Suokatu 18. 
Avoinna ma-pe 8-15, p. 050 4400 
900. www-kuty.fi.
Länsi-Puijon asukastupa avoinna 
ma - pe klo 9-16. Ruokapäivät ti, 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 vertaistu-
kiryhmä maanantaisin klo 18 Maja-
kassa, 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 Mielenterveyspoti-
laiden ja -kuntoutujien omaisten 
päiväkahvit to 8.4. klo 14-15.30 Ma-
jakassa, Minna Canthin katu 4 C 3. 
krs. 
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 arkisin klo 9-16.
Päihdeklinikka Puistokatu 14-16, 2 
krs. Päivystys vastaanotto ma - pe 
klo 9-11. Ajanvaraus alkaen klo 8, p. 

183 672. Päihdeosasto, Mäkikatu 11 
p. 183 684.
Rikosuhripäivystys käytännön 
neuvoja, ohjausta ja henkistä tukea. 
Palvelupiste/Kriisikeskus, p. 2627 
738. Auttava puhelin, p. 0203-16116, 
ma-ti klo 13-21 ja ke-pe klo 17-21. 
Help line p. 0203-16118 ma-ke klo 
15-18.  Juristin puhelinneuvonta ma-
to klo 17-19, p. 023-16117.  www.riku.
fi 
Sanan ja rukouksen aamu 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. 
Turvakoti- ja lastensuojelu 24h/
vrk p. 017 183 393. Perhekriisiyksik-
kö, Lastentie 1.
Vertaisryhmä itsemurhan tehnei-
den läheisille to 8.4. klo 18.                    
Mielenterveysseuran koulutustilas-
sa, Myllykatu 8, sisäpiha 2 krs. Tied. 
Riitta Mäntylä, p. 044 3212 725. An-
neli Hartikainen, p. 040 8324 955.
Virvatuli ry:n lahjoitusruokajake-
lu 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. 

Hiihto- ja Raamattuleiri Pallaksen 
maisemissa Vuontispirtillä 5.-11.4. yh-
dessä Savon KL:n kanssa. Ilmoittautu-
miset Pekka Kiiski 044 5319 697. 
Rukous- ja yhteyskonferenssi Ryt-
tylässä pe-su16-18.4. Yhteiskuljetus, 
ilm. Hilja Väisänen, puh. iltaisin 
050 303 3874 tai hiljavai@meili.fi.
 

KANSAN RAAMATTUSEURA  
Sanan Kulma, 
Tulliportinkatu 22 
p. 0207 681 660
www.sana.fi/kuopio
krs-kuopio@sana.fi
Kirjamyynti Risto Ruuskanen,
p. 040 7435 615.
Avoimet ovet ke, to, pe klo 14-17,
pe rukouspäivystys.
Rukouspiiri ma parill.vk klo 18 -
19.30. 
Rukouskoulutus ma paritt.vk. klo 17-
19.30, ”Seurakunta rukoilee”. 
Jumppa naisille ti klo 12-13.30.
Raamattupiiri ke parill.vk klo 18-
19.30.
Alfa-kurssi to klo 18-20.30.
Kritot: Nuoret aikuiset ti klo 18-20.
Aikuiset ke ja to klo 11-13.
Bibliodraama/eläytyvää raamattu-
työskentelyä pe-la 26-27.3. Irma 
Obele-Luomaan johdolla. Pe klo 18-
20 ja la klo 15-17. Alussa kahvitarjoi-
lu.
KRS:n kirkkopyhä su 28.3. klo 12 In-
kilänmäen srk-talossa. Saarna Irma 
Obele-Luomaa.
Sanana ilta 9.4. klo 18. Evankelista 
Tuija Valtanen.
Krito -ryhmänohjaajakoulutus 22.-
23.3. Kristillisellä Kansanopistolla. 
Kouluttajana Paula Tähtinen. Haluat-
ko auttaa kanssakulkijoita ryhmän 
avulla löytämään elämänsä kipupis-
teet? Tied. ja ilm. p. (08) 4639 200 ja 

toimisto@kkro.fi, www.kkro.fi. 
Lupa tuntea -viikonloppu 16-18.4. 
Kalajoen Kristillisellä opistolla.  Sinul-
la on mahdollisuus tutustua omiin 
tunteisiisi psykoterapeutti Mirja Sink-
kosen, Krito -työnvetäjän Paula Tähti-
sen, rovasti Jorma Kalajoen, musiikko 
Jukka Salmisen ja Anja Komulaisen 
avustuksella. Aiheina mm rakkaudes-
ta rohkeaksi, kiukku, raivo ja viha, ilo 
ja suru raivaa tietä uuteen! Kuopiosta 
lähtee pikkubussi soita Anjalle! 

SUOMEN 
RAAMATTUOPISTO 
Kotiseurat 27.3. klo 17 Annukka Jäm-
sä-Taskisella ja Osmo Taskisella, 
Petosella, Pitkäsiima 3. Mukana mm. 
Anni Tanninen.

SUOMEN LUTERILAINEN 
EVANKELIUMIYHDISTYS
Raamattu- ja lähetyspiiri to 25.3. ja 
8.4. klo 18.30 Keskusseurakuntatalon 
Aaronissa. Uskon ABC.
Kirkkopyhä ja juhla Riistavedellä su 
28.3. klo 10. Hannu Savinainen, Mark-
ku Niemelä, Johannes Häkämies ja 
eo:n lauluryhmä, lähetyslounas ja 
kirkkokahvit.
Evankelisten opiskelijoiden kotisi-
vut www.sley.fi/eo/html/fi/kuopio.
html
Itä-Suomen piirin työntekijä Jo-
hannes Häkämies, p. 050 3212 938, 
johannes.hakamies@ sley.fi

KUOPION PIPLIASEURA
Vuosikokous pe 16.4.2010 klo 16.30 
seurakuntasalissa, Suokatu 22.
Raamattuopetus 18.4. klo 18 Kes-
kusseurakuntatalossa. Pastori Jukka 
Norvanto. Lisätietoja Pipliaseurasta. 
Sihteeri p. 040 536 0024 (iltaisin) tai 
http://www.bible.fi/

Matka Tyrvään Pyhän Olavin kirk-
koon ja Tuusulanjärven kulttuurimai-
semiin 28. - 29.5. Lähtö pe klo 11 
Kuopiosta ja paluu lauantai-iltana. 
Tiedustelut ja ilmoittautuminen 10.5. 
mennessä Elsa Tenhuselle, p. 0400 
894 888, (017) 282 3962 tai Liisa Pyy-
könen, p. 040 849 8454.
Pipliaseuran sunnuntai 18.4. Puijon 
kirkolla. Jumalanpalvelus klo 10, jon-
ka jälkeen keittolounas ja raamattu-
meditaatio klo 12.

KUOPION YMPÄRISTÖN 
RAUHANYHDISTYS, 
Ahmatie 22
Seuroja voi kuunnella osoitteessa 
www.kuopionrauhanyhdistys.net.
Pääsiäislauluilta ke 24.3. klo 19 Ala-
van kirkossa.
Seurat to 25.3. klo 13 Vehmersalmen 
palvelukeskuksessa.   
Nuorten päivät la 27.3. klo 17 ja su 
28.3. klo 11.30 -15.30.
Messu su 28.3. klo 18 Pyhän Johan-
neksen kirkossa. 
Tiistaikerho 30.3. klo 10.30.
Lauluseurat ke 31.3. klo 19. 
Seurat pe 2.4. klo 15.   
Seurat su 4.4. klo 15.  
Seurat ma 5.4. klo 15. 

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

LÄHETYSKAUPPA VAKKA,
Kuninkaankatu 22
Avoinna hiljaisella viikolla ti-to 
30.3.-1.4. ja seuraavan kerran ti 6.4. 
avoinna ti-pe klo 11-15, la klo 11-14.
www.kuopionseurakunnat.fi/lahe-
tyskauppavakka 
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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

LATTIAREMONTOIJAT HUOM!
Teemme puu- ja parkettilattioiden hionnat,

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

puh. 0400-510 175

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 2.4. 10-15, LA 3.4. 9-15, SU-MA 4.-5.4. 10-15

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

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

Siilinjärven Kukka- ja hautauspalvelu
Viertotie 7, Siilinjärvi • p. 4621 253, 0400-576 249 
PÄÄSIÄISENÄ LA 8-14 , SU 10-14, MA SULJETTU

Tarhurin Kukka ja Sidonta
Männistön Ostoskeskus  •  p. 2622 821  •  MA-PE 9-17, LA-SU 9-15
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s u u  p u h t a a k s i
Älä tyydy mutisemaan itseksesi tai puhumaan seinille. 

Suu puhtaaksi -palsta on tarkoitettu Sinun mielipiteillesi.
Kirjoita nimellä tai nimimerkillä osoitteeseen: Kirkko ja Koti, PL 1064, 70101 Kuopio, 

sähköposti kirkkojakoti@evl.fi 

s e u r a k u n n i s s a  t a p a h t u u

Kuka saa ehtoollista 
Luther – säätiön 
messussa
Kirkko ja koti  - lehden yleisön-
osastossa (KK 24.2.2010) ihme-
teltiin Luther – säätiön ehtool-
liskäytäntöä. 

Jos ehtoolliselle tulijoilta vaa-
dittaisiin synnittömyyttä, oikea-
oppisuutta ja pyhyyttä, silloin 
kukaan ei saisi ehtoollista. Ainut 
poikkeus tässä syntisten sairaa-
lassa on Kristus itse. Hänen py-
hyytensä ja anteeksiantamuksen-
sa on ilmaiseksi tarjolla kaikille 
anteeksiantamusta tarvitseville.

Kutsumme siis syntisiä, us-
kossa heikkoja ja kelvottomia 
ihmisiä tuomaan koko syntisäk-
kinsä Kristukselle. Hän ottaa 
vastaan syntimme ja me hänet 
ja hänessä kaiken, mitä ihminen 
tarvitsee.

Oikeista ja vääristä ehtoollis-
vieraista ev.lut. tunnustuskirjat 
sanovat: 

”Kelvottomia ehtoollisvieraita 
ovat ne ” jotka tulevat tälle sakra-
mentille katumatta vilpittömäs-
ti, tuntematta todellista tuskaa 
synneistään, todella uskomatta ja 
aikomatta parantaa elämäänsä”. 
Kelvolliset taas ”havaitsevat us-

konsa heikoksi, surevat sitä ja ru-
koilevat koko sydämestään, että 
pystyisivät palvelemaan Jumalaa 
lujemmin ja rohkeammin uskoen 
sekä täydellisemmin totellen. hei-
tä varten Kristus on asettanut ja 
säätänyt tämän kunnioitettavan 
sakramentin”.

Luther –säätiön messussa 
ehtoollinen jaetaan luterilaisen 
uskon ja Raamatun mukaises-
ti ”kaikille anteeksiantamusta 
tarvitseville, jotka ovat kastetut 
Isän,.Pojan ja Pyhän hengen ni-
meen, uskossa ja elämässä tahto-
vat seurata pyhää Raamattua ja 
luterilaista tunnustusta, katuvat 
syntejään, uskovat katekismuk-
sen opetuksen mukaan nämä 
sanat: teidän edestänne annettu 
ja vuodatettu syntien anteeksian-
tamiseksi” (messuvihko).

Kalle Väätäinen 
pastori, 

Suomen Luther –säätiö

Kunnioitusta 
toisillemme
Iloitsen arkkipiispan vaalin lop-
putuloksesta.

Tuntuu kummalliselta, että 
keskeiseksi kysymykseksi nou-
si homoliittojen siunaaminen. 
Maailmassa, jossa uhkaa ekoka-
tastrofi ja suunnaton eriarvoisuus 
yhteisöjen välillä ja sisällä, huo-
lehditaan pikkuasiasta.

Helsingin Sanomien mielipi-
desivulla kysyttiin, onko Suomen 
kirkko kansankirkko vai jonkin-
lainen uskovien kerho.

Kannattaisin kansankirkkoa, 
jonka tunnustuksessa nostettai-
siin esille Jeesuksen viestin ydin: 
voimme pelastua vain rakkauden, 
totuuden, armon ja yhteyden va-
rassa.

Jeesus vapautti ”isien perin-
näissäännöistä”. Vuosituhansien 
takainen, usein maaginen ajattelu 
ei saisi sitoa meitä.

Kirkon sisällä pienet ryhmät 
ovat usein elävämpiä ja lämpi-
mämpiä. Niiden välillä voi olla 
painotuseroja, mutta tärkeää oli-
si, että ne kunnioittaisivat toi-
siaan ilman nykyään muodissa 
olevaa hyvä-paha jaoittelua. Se 
on Kristuksen mielen vastaista.

Anna-Liisa Rekola

Lähetysyhdistys Kylväjän piiri 8.4. 
klo 18.
Vakkatalkoot pe 26.3. klo 12 alkaen 
tehdään pääsiäiskoristeita. Runsaasti 
uusia tuotteita esim. huovutetut korut, 
pehmoeläimet ja tossut Mongoliasta 
sekä värikkäät kassit Senegalista. Tasa-
usteetä, kierrätyspaperikoruja Ugan-
dasta! Reilun kaupan saippuat bambu-

rasiassa ja kotimainen runokynttilä 
lahjapakkauksessa. Haluaisitko lahjoit-
taa Vakkaan käytetyn tulostimen? Ota 
yhteys Terttu Möykkyseen, p. 040 4514 
135.

AHOLANSAARI 
Pääsiäinen to-ma 1.-5.4. Messu to klo 
18, veisuut klo 21. Jumalanpalvelus pe 

klo 10, Jeesuksen kuolinhetken hartaus 
klo 15,  Kristuksen ristiin katsomisesta  
klo 17. Lukukappaleita la klo 10,  Jee-
suksen yksinäisyydestä kärsimyksessä 
ja ristillä , klo 15 seurat klo 18, pääsiäis-
yön hetkipalvelus klo 22. Jumalanpal-
velus su klo 10, seurat klo 18. Jumalan-
palvelus ma klo 10.
Tiedustelut ja ilmoittautumiset,
p. 050 4641 000, www.aholansaari.fi

LAHJOITUSRUOKAJAKELUN
         10-VUOTISTAPAHTUMAAN

Virvatuli ry on vapaaehtoistoimintana hoitanut
lahjoitusruokajakelua jo 10 vuoden ajan.

Kutsumme lahjoittajiamme, tukijoitamme, asiakkaitamme ja
vapaaehtoisiamme sekä kaikkia toiminnasta kiinnostuneita

KUOPION MUSIIKKILUKIOON (yhteiskoulu)
ke 31.3. klo 15.30

        Ohjelmassa mm.
�Katsaus toimintaan, Heikki Eitakari
�Esitelmä, tohtori Raija Väisänen
�Lahjoittajien ja tukijoiden muistaminen
�Puhe, piispa Matti Sihvonen

�Lukiolaisten musiikkia, lehtori Juha Hilanderin johdolla.
�Napostelutarjoilu

Tervetuloa!

u u t i s i a

Kuopion ev.lut.seurakuntayhtymän 
johtoryhmä pyytää maahanmuutto-
ministeri Astrid Thorsia ottamaan 
kielteisen oleskelulupapäätöksen 
saaneiden isoäitien tapaukset uu-
delleen käsittelyyn.

Korkein hallinto-oikeus päätti, 
ettei venäläisen Irina Antonovan 
ja egyptiläisen Eveline Fadayelin 
käännyttämiselle ole estettä.

Irina Antonova on 81 –vuotias 
liikuntarajoitteinen vanhus. Hän ei 
pysty kävelemään eikä jaksa istua-
kaan pitkään yhteen menoon. Eve-
line Fadayel on asunut kolme vuotta 
Suomessa ja kaikki hänen lapsensa 
asuvat Suomessa.

Myös kirkkojen johtajat ovat 

vedonneet viranomaisiin isoäitien 
puolesta.

”Kirkkojen näkökulmasta on ky-
syttävä, sovelletaanko maassamme 
ulkomaalaislakia kohtuuttomasti”, 
arkkipiispa Jukka Paarma, arkki-
piispa Leo sekä piispa Teemu Sippo 
vetoomuksessaan kysyvät.

Isoäitien tapaus heijastaa heidän 
mukaansa sellaista välinpitämättö-
myyttä, joka on ristiriidassa oikeus-
valtion perusarvojen kanssa.

Kuopion seurakuntien johtoryh-
mä on huolissaan myös asenteiden 
koventumisesta maahanmuuttajia 
kohtaan.

Kuopion seurakunnat 
vetoavat isoäitien puolesta

Irina Antonova, 
81, on joutunut 
myrskyn silmään.

Ja
n
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an
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n

Kirkossamme vietetään Pyhä-
teemavuosia 2010 – 2012. 
Kirkkopalvelut-Kotimaa-yhtiöt 
tarjoaa teemaa tukevia tuotteita, 
palveluja ja toimintoja Pyhä puhuu 
–sinetin alla. 

Tutustu ja tutki tuotteet
www.pyhapuhuu.fi
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Pirjo Rissanen, Susan-
na Pakkala-Koskelai-
nen ja Jatta Utriainen 
leikittelevät kilpaa toi-
silleen. Tosin enimmäk-

seen taitavat kuitenkin nauraa itsel-
leen ja omille sattumuksilleen. 

“Jumala on antanut meille huu-
morin armolahjan”, taustoittaa Ut-
riainen sitä, miksi triossa nauretaan 
niin paljon.  

Nämä nuorisotyönohjaajat sai-
vat Kirkon nuorisotyön keskuksen 
ansiomitalin, joka ojennetaan yli 20 
vuoden työstä nuorison parissa.

Kirkon elävät kasvot
Elämäntapatyö oli selkeä valinta. 
Vastuualueina ovat olleet vuosien 
kuluessa laajasti lapsi-, koululais-, 
nuoriso- ja perhetyö. 

He ovat saaneet elää monen 
Kuopion seudun ihmisen rinnalla, 
aina lapsuudesta perheenperusta-
miseen asti. 

“Liikuttavia tilanteita tulee vas-
taan usein”, Tuomiokirkkoseura-
kunnassa työskentelevä Rissanen 
kertoo. “Vähän aikaa sitten, vuosi-
kymmenten jälkeen syntyi ihana yh-
teys rippikoulun isosena 1970-luvul-
la olleeseen naiseen. Oli mahtavaa 
käydä läpi elämäntarinoitamme.”

“Tämän työn rikkaus on, että 
saa kasvaa itse sen mukana. Työ 
muokkautuu, kun itse vanhenee”, 
20 vuotta Puijon seurakunnassa ol-
lut Pakkala-Koskelainen pohtii.

Nuoriso- ja lapsityönohjaajat 
ovat usein arkinen ja merkittävä 
kontakti kirkkoon.

“Kirkon täytyy olla elävä. Ja me 
olemme kirkon eläviä edustajia.”

Rissanen hymyilee kertoessaan, 
että eräs lapsi oli todennut torilla 
nähtyään tutun kasvon, että tuossa 
on kirkon Pippi. 

“Ja minua on sanottu Jeesus-lap-
seksi”, nauraa Utriainen ja kysyy 
Pakkala-Koskelaiselta, että kuka 
merkkihenkilö hän mahtaa olla?

Ota syliin, olenhan tärkein
“Työajasta iso osa menee tietoko-
neen äärellä istumiseen. Se kiukut-
taa”, Pakkala-Koskelainen kertoo. 
Työala ja muodot ovat muuttuneet 
ja laajentuneet. Onko lapsi muut-
tunut? 

“Se on varmaa, että lapsi tar-
vitsee yhä enemmän kohtaamista. 
Kuulemista ja näkemistä”, aloittaa 
Rissanen.

“Tukea, että saa olla lapsi ja nuo-
ri. Haluamme sitoutua heihin ja 
osoittaa, että välitämme oikeasti. 
Luoda heille turvaa.”

Pakkala-Koskelainen kertoo, 
miten kouluikäisten seurassa huo-
maa heidän hakevan aikuisen huo-
miota.

“On valtava aikuisen ikävä. Että 

joku ottaisi syliin. Olisi edes hetken 
tärkein ihminen.”

“Nuoret kaipaavat kosketusta, 
läsnäoloa, aitoutta”, Vehmersalmen 
seurakunnan nuorisotyönohjaaja.
Utriainen lisää. 

Äiti, etsi muuta työtä
Omien rajojen pitäminen on lähes 
mahdotonta. Huonoa omaatuntoa 
on ollut kuulemma havaittavissa. 
Utriaisen tytär oli kerran tokaissut, 
että eikö äiti voisi etsiä jotain muuta 
työtä. “Se oli koskettava kysymys, 
mutta vaikka kuinka mietin asiaa, 
en voisi kuvitella tekeväni mitään 
muuta.”

“Minun tytär sanoi kerran, että 
kunpa olisit yhtä kiva kotona kuin 
olet töissä”, Rissanen muistelee.

Jaksaminen on usein koetuksel-
la. Mutta lapset ja nuoret ovat vain 
niin ihania. 

“Kun antaa, niin ihmeellisesti si-
tä saa takaisin. Kun väsyneenä olen 

lähdössä parkkipaikalla leirille ja 
näen innoissaan pomppivat lapset, 
silloin sytyn”,  tietää Pakkala-Kos-
kelainen.

“Minulle vastapaino työlle on 
perhe ja yhdessä tekeminen. Lenk-
keily, verkkokalastus ja rättisitikat”, 
luettelee Utriainen.

“Mutta kyllä kyselen, jaksaako-
han tätä eläkkeelle asti?”

Ihailu kohdentuu elämäntyönsä 
tehneille eläkkeellä oleville nuoriso-
ohjaajille.

Lapsi on kaunis, arvokas
“Lapset ja nuoret tuntuvat aina ole-
van uhan alla. Itsellä on näky tukea 
ja puhua heidän puolestaan”, sanoo 
Rissanen.

Paha olo ja epävarmuus ovat 
läsnä arjessa.  Seurakunnalla olisi 
avoimet ovet, jonne voisi aina tulla.

“Mutta on myös paljon nuoria, 
joiden hätää emme näe. Jotka eivät 
itse pysty tai osaa hakea apua ja 

joiden vanhemmat eivät vie heitä 
seurakunnan toimintaan.”

“On ollut leirejä, joiden jälkeen 
on jäänyt mieleen nuoria, jotka tar-
vitsisivat vielä enemmän rinnalla 
kulkijaa kuin pystyi siinä hetkessä 
olemaan.”

Vanhemmat voivat nykyajassa 
ehkä lapsiakin huonommin. Apua 
tarvitsisi koko perhe. Lapset jou-
tuvat käymään läpi liian rankkoja 
vaiheita.

“Tärkeää on antaa mahdollisuus 
olla juuri sellainen kuin on, viljellä 
hyviä sanoja.”

“Lapsi on ilo, pyhä, Jumalan sil-
missä kaunis ja arvokas.”

Utriainen kertoo pyyhkivänsä 
surun kyyneleitä, kun nuoret läh-
tevät Vehmersalmelta maailmalle 
opiskelemaan. “Toivon, että heillä 
olisi hyvät eväät matkalle.”

Hanna Karkkonen

Hyvien sanojen viljelijät
Hanna Karkkonen

Lapsella on 
aikuisen ikävä.
Nuori kaipaa 
läsnäoloa ja 
aitoutta.

Nuorisotyönohjaajat  Jatta Utriainen (vas.), Susanna Pakkala-Koskelainen ja Pippi  Rissanen palkittiin Kirkon nuorisotyön keskuksen ansiomitalilla.

Hän tuli pikkufiiatilla vaikka kaikki odot-
tivat hänen tulevan mersulla. 

Kaupungilla vastaanottajat eivät ol-
leet merkkihenkilöitä vaan kadun kul-

kijoita, niitä tavallisia tallaajia, jotka kaipasivat 
muutosta. Niitä, joita valtaa pitävät eivät olleet 
kuunnelleet. Virkamiehet ja edustajat olivat teh-
neet päätökset, jotka eivät auttaneet heidän 
elämäänsä. Mutta nyt odotettiin muutosta. 

Jos Jeesus Nasaretilainen olisi tullut kau-
punkiin tällä vuosikymmenellä, olisimme huo-
manneet miten kummallinen kuningas hän oli. 
Hänellä oli jumalallinen valta, mutta hänellä ei 
ollut vallan merkkejä ja korkeaa asemaa. Taval-
linen kansa kohdisti häneen suuria odotuksia. 
Uusi aika saisi alkaa ja elämä paranisi. Jeesus 
suostui kuninkaan kohteluun. Hän suostui ku-
marrettavaksi.

 Jeesus istui aasin selässä kuin narri. Sen ajan 
vallan pitäjien silmissä sen on täytynyt näyttää 
hullulta. Jeesus antoi ihmisten kumartaa itseään 
vaikka tiesi, että kohta he huutaisivat hänet 
ristille. 

Vallanpitäjillä on kavereita ja vihamiehiä. 
Myös Jeesuksella oli heitä. Ihmisen silmissä viha-
miehet muuttuvat mustiksi ja liehittelijät valkoi-
siksi. Kahtiajako on jyrkkä ja epätosi. Jeesuksen 
valta kätkeytyi vastakohtaansa. Hänen kunin-
kuutensa oli vallan merkeistä riisuttua, nöyrää 
ja palvelevaa. 

Kun valta katoaa, lähtevät kaverit. Ehkä myös 
vihamiehet jättävät. Toiveet muuttuvat petty-
mykseksi, asiat kääntyvät päälaelleen. Tapahtui 
sellaista, jota ei osattu odottaa. Vallasta riisuttu 
Jeesus ilmestyi pettyneille ystävilleen ylösnous-
seena. Hän ilmestyy meillekin odottamattomissa 

paikoissa ja tilanteissa.
Sairaalan sängyssä makaa ihminen. Hän ei 

ole puhunut aikoihin. Hän ei ole katsonut ketään 
silmiin, ei koskettanut, ei kuunnellut. Hänessä 
ei ole paljoa muuta kuin käppyrään kuihtunut 
olemus. Kukaan ei saa häneen yhteyttä. 

Ajattelen: tässä on Kristus. Hän on niin rii-
suttu kuin ihminen voi olla. Tässä avuttomuu-
dessa on vähin veljeni ja Kristus. Hänellä ei ole 
enää mitään valtaa itseensä ja ruumiiseensa. 
Mutta hän elää. Jumalan Henki puhuttelee hä-
nen henkeään. 

Heikkouden kohtaamisessa voikin olla voiman 
siemen.  

Maarit Koivurova 
Kirjoittaja on kuopiolainen 

sairaalapappi.

Narri aasin selässä
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