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Kuopion ja Siilinjärven evankelisluterilaisten seurakuntien lehti
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Paastonaika on kirkkovuoden 
jännittävintä, ehkä myös haas-
tavinta aikaa. Kuuluuhan siihen 
katumus, siis omien pinttynei-
den ajattelutapojen kriittinen 

arviointi ja omien elämäntapojen asetta-
minen Jumalan sanan läpivalaisuun. Ei se 
helppoa ole. Mukavuudenhalu on taita-
va vastustaja. Mutta sielun suursiivous voi 
tehdä hyvää ja auttaa löytämään jotakin 
uutta.

Kuinka pääsiäiseen valmistaudutaan? 
Jos teet haun tietokoneella hakusanal-
la ’paasto’, löydät ensimmäisenä ohjeita 
siitä, kuinka saadaan kevyempi olo mehu-
paaston ja suolihuuhtelun avulla.

 Terveys on tärkeä asia, onhan ruumis 
Pyhän Hengen temppeli. Kristillisessä 
perinteessä paaston tarkoitus on laihdut-
tamista laajempi: pääsiäispaaston tarkoi-
tuksena on valmistautua pääsiäisen iloon. 
Antaa tilaa uskossa läsnäolevalle Kristuk-
selle. Vahvistua uskossa ja rakkaudessa. 
Havahtua kärsivien hätään.

 Kristillisen paaston juuret ovat Vanhas-
sa testamentissa ja Jeesuksen omassa 
esimerkissä: ennen julkisen toimintan-
sa alkua hän paastosi yksinäisyydessä 40 
päivää ja Vuorisaarnassa ohjasi oikeaan 
paastoon. Varhaiset kristityt kutsuivatkin 

paastonaikaa termillä ”neljäkymmentä” 
(quadragesima). Varhaisten opettajien ja 
kirkolliskokousten teksteistä löytyy muun 
muassa seuraavia ohjeita.
1.  Lue mietiskellen evankeliumin 

kertomuksiaJeesuksen kärsimyksestä ja 
kuolemasta.
2. Hiljenny rukoukseen. Voit tehdä 

sen omassa kammiossasi tai yhteisessä  
jumalanpalveluksessa.
3. Kevennä ruokavaliota. Pidä taukoa 

lihasta ja alkoholista. Se on yksi tapaa 
seurata Kristusta hänen kärsimystiellään. 
Nykyaikana sille on uusia syitä: ilmasto 
kiittää ja paino kevenee.

4. Hiljennä tahtia. Sielulle tekee hyvää  
vähentää iltarientoja ja alituista suoritta-
mista. 
5. Käy ripillä, sovi riitasi. Yksityinen 

rippi on aarre, jonka rohkeampi käyttämi-
nen puhdistaisi monien mieltä. Tiedät itse 
parhaiten, kenen kanssa sinun on etsittä-
vä sovintoa.
6. Osoita myötätuntoa köyhille ja 

kärsiville. Ei ole vahinko, että kirkkomme 
Yhteisvastuu-keräys osuu juuri paaston-
aikaan.

Joku voi kuvitella, että paastonajan on 
tarkoitus pitää ikävää ja osoittaa moraali-
säteilyä muille. Jo Jeesus torjuu molem-

mat käsitykset: ”Kun paastoatte, älkää 
olko synkän näköisiä kuin tekopyhät. He 
muuttavat muotonsa surkeaksi, jotta kaik-
ki varmasti huomaisivat heidän paasto-
avan.”

 Paastonaika kutsuu matkalle kohti 
pääsiäisen iloa. Siksi kutsun sinua osal-
listumaan rohkeasti paaston- ja pääsiäis-
ajan jumalanpalveluksiin. 

Hyvää ristin ja ylösnousemuksen 
pääsiäistä!

JARI JOLKKONEN
KUOPION HIIPPAKUNNAN PIISPA

Kutsu paaston matkalle
kohti PÄÄSIÄISEN ILOA
Paastonaikana kristityt 
kaikkialla maailmassa 
valmistautuvat ristin 
ja ylösnousemuk-
sen pääsiäiseen. 
Tavat vaihtelevat, mutta 
valmistautuminen pää-
siäisen iloon yhdistää

Nuorten aikuisten suhde 
uskontoon muutoksessa
Suomalaisten uskonnollisuutta kartoit-
taneesta tuoreesta kyselytutkimuksesta 
käy ilmi, että alle 35-vuotiaiden suoma-
laisten keskuudessa suhde uskontoon 
on voimakkaassa muutoksessa.

Kyselyn tuloksista ilmenee, että 
25–34-vuotiaiden ikäryhmässä on kaik-
kein eniten vastaajia, jotka ilmoittivat 
jumalauskonsa muuttuneen suuntaan 
tai toiseen. Tämän ikäryhmän naisis-
ta 29 prosenttia ja miehistä 22 prosent-
tia ilmoitti luopuneensa jumalauskosta. 
Jumalauskosta luopuneiden suurempi 
osuus kertoo maallistumiskehityksestä.

Erityisesti naisten keskuudessa on 
kuitenkin nähtävissä myös lisääntynyt-
tä kiinnostusta hengellisiin ja henki-
siin asioihin. Uskonnosta etääntyneiden 
ohella kasvua on nähtävissä myös siinä 

ryhmässä, joka ilmoitti, ettei nouda-
ta uskontoa, mutta pitää silti itseään 
hengellisenä ihmisenä.

Nämä havainnot kertovat siitä, että 
nuorissa ikäryhmissä suhde uskontoon 
on yhä herkkäliikkeisempää ja siihen 
vaikuttavat aikaisempaa enemmän yksi-
lön omat arvostukset ja elämäntilanne.

ISSP (International Social Survey 
Programme) on maailmanlaajuinen 
yhteiskuntatieteellinen vertailututki-
musohjelma, joka perustuu vuosittai-
seen aineistonkeruuseen osallistu-
jamaissa. Tilastokeskus keräsi tiedot 
internet- ja postikyselyllä syys-joulu-
kuun aikana. 

Kyselyn teemana oli uskonto ja siihen 
vastasi 1229 henkilöä 15–74-vuotiaista 
suomalaisista.

TU
IJ

A 
H

YT
TI

N
EN



3Nro 3 — 27.3.2019 &

Piispojen yhteinen 
paastokirje kehottaa 
ihmisiä parannukseen 
ja ottaa esille mm. 
ilmastonmuutosasiat.  

Ilmastonmuutos on yhteinen 
huoli ja piispat vetoavat, jotta 
toimiin sen hillitsemiseksi ryhdyt-
täisiin. He korostavat toivon näkö-
alaa. 

Suomen evankelis-luterilai-
sen kirkon energia- ja ilmasto-
strategia linjaa ja aikatauluttaa,  
miten seurakuntien toivotaan 
leikkaavan hiilipäästöjä kiinteis-
töissä, liikenteessä ja esimerkik-
si ruuassa, ja mitä ei voida leika-
ta, kompensoidaan esimerkiksi 
metsien hiilinieluja vahvistamalla.

Työryhmän kokoaja, kirkon 
yhteiskuntatyön sihteeri Ilkka 
Sipiläinen, ihmetystä on herät-
tänyt, miksi missään vaiheessa 
prosessia ei konsultoitu metsä-
ammattilaisia, vaikka metsien 
hiilinieluvaikutuksesta keskeises-
ti puhutaan?

”Varsinaista metsäasiantun-
tijaa ei ryhmässä ollut, jäsenet 
konsultoivat laajalti taho-
jaan. Suomen metsäyhdistyk-
sen toiminnanjohtaja Anders 
Portinin kommentit huomioi-
tiin luonnokseen”, Ilkka Sipiläi-
nen kertoo. MTKn ympäristöjoh-
taja Liisa Pietolan kommentit 
otettiin osittain huomioon. Sipi-
läinen painottaa, että Luonnon-
suojeluliiton edustaja työryh-
mässä on erikoistunut metsään. 
Valtiollisilla ja puolueettomil-
la toimijoilla Suomen Metsäkes-
kuksella tai Luonnonvarakeskuk-
sella luonnos ei käynyt eikä heitä 
valmistelun aikana konsultoitu tai 
kutsuttu työryhmään. Metsäkes-
kuksella on ajantasainen, kattavin 
metsävaratieto, Luonnonvarakes-
kus tekee valtakunnan metsien 
inventoinnin. 

Metsän monipuolinen 
kestävyys

Strategiatekstiin lisättiin aivan 
loppuvaiheessa suositus kirkon 
metsien hoitamisesta ekologi-
sen lisäksi ”sosiaalisesti, kulttuu-
risesti ja taloudellisesti” kestäväl-
lä tavalla. Kirkkohallituksen täys-
istunto hyväksyi strategian sen 
jälkeen yksimielisesti. 

Millainen merkitys muutoksel-
la on itäisen ja pohjoisen Suomen 
hiippakunnissa, joissa maan 
suurimmat metsät ovat, piispa 
Jari Jolkkonen?

”Seurakunnat päättävät itse 
metsiensä hoidosta. Useimmilla 
on sopimus paikallisen Metsän-
hoitoyhdistyksen kanssa. Hiip-
pakuntamme seurakunnat ovat 
hoitaneet metsiään hyvin ja kestä-
västi. Ekologisuus ja ilmaston-
muutos pitää jatkossakin ottaa 
huomioon.” 

”Sen kanssa joudutaan sovit-
tamaan yhteen myös muita arvo-
ja. Varsinkin pienille seurakun-
nille metsätulot ovat viimeinen 
oljenkorsi, jota ilman kirkot jäisi-
vät hoitamatta tai ainoa lapsityön-
tekijä palkkaamatta. Yliopiston 
metsäntutkijoiden kanssa käymie-
ni keskustelujen pohjalta minulla 
on luottamus siihen, että yhteen-
sovittaminen on mahdollista.”

Ilmastovaalit?
Energia- ja ilmastostrategia 
julkaistiin alle kaksi kuukaut-
ta eduskuntavaaleja ennen 26.2. 
ja piispojen voimakas ulostulo 
pian sen jälkeen. Strategia sisäl-
tää mm. maininnan: "Kirkko halu-
aa myös kannustaa vaikuttamaan 
aktiivisina kansalaisina, äänestäji-
nä ja kuluttajina."  Oliko tarkoitus 
vaikuttaa näihin vaaleihin siten, 
että näistä vaaleista tulee ilmas-
tovaalit, arkkipiispa Tapio Luoma? 

”Kirkkohallituksen täysistunto 
asetti asiantuntijaryhmän strate-

gian valmistelutyöhön jo yli vuosi 
sitten, tammikuussa 2018, ja se 
valmistui aikataulussa. Strate-
giassa on kysymys ennen kaik-
kea kirkon omasta sitoutumises-
ta työhön ilmastonmuutoksen 
hillitsemiseksi. Kirkon näkökul-
masta kysymykset ihmiskunnan 
ja luomakunnan hyvinvoinnista ja 
tulevaisuudesta eivät ole puolue-
poliittisia vaan nousevat kristil-
lisestä uskosta ja etiikasta sekä 
käytännön realiteeteista.”

”Piispojen ennen kaikkea 
seurakunnille suunnattu paasto-
kirje ajoittui paastonajan alkuun. 
Kirkko ei pyri vaikuttamaan niin-
kään ihmisten äänestyskäyttäyty-
miseen kuin kaikkiin puolueisiin, 
jotta ne hallitusvastuuseen pääty-
essään kiinnittäisivät huomiota 
kirkon tärkeinä pitämiin asioihin.”

Vaalien alla kirkolle tärkeitä 
asioita on muitakin kuin ilmasto.

Kirkolle tärkeitä asioita on 
kirjattu kirkon hallitusohjelmata-
voitteisiin, ja niihin kuuluvat mm. 
lapsiköyhyyden lievittäminen, 
turvapaikanhakijoiden perheen 
yhdistämisen helpottaminen sekä 
alueellinen yhdenvertaisuus. 

”Äänestäjiä kirkko kannus-
taa käyttämään äänioikeuttaan 
vapaasti. Mitä tulee toimimiseen 
ilmastonmuutoksen pysäyttämi-
seksi, kirkko pitää sitä ensiarvoi-
sen tärkeinä”, Luoma päättää.

Pääsiäisen alle ajoittuu myös 
kirkossa lanseerattu ekopaasto, 
joka on saanut Luonnonsuojelu-
liitolta palkinnon 2015. 

ULLA REMES

74% 

2021

Minna Siikaniva
minna.siikaniva@evl.fi

KUUKAUDEN VALINNAT

PÄÄKIRJOITUS

RUKOILEN

Pyhä Jumala, 
älä anna 
miellyttämisenhaluni 
ja hyväksytyksi 
tulemisen tarpeeni 
ohjata elämääni. 
Anna minulle rohkeutta 
tehdä omia valintojani 
ja pitää kiinni siitä, 
mikä on tärkeää.

USEAMPI KUIN KAKSI VIIDESTÄ ihmisestä on 
päättänyt ensimmäisen lapsensa kastamises-
ta jo ennen parisuhteen muodostamista, käy 
ilmi Kirkon tutkimuskeskuksen tutkimuksesta.

2/5

KOLME LASTA NELJÄSTÄ syntyneestä on 
kastettu luterilaiseen kirkkoon. Viidesosaa 
lapsista ei ole kastettu. Vuonna 2000 lapsista 
kastettiin 90 prosenttia.

VUONNA 2021 jokaisesta tiekirkosta tulee 
löytyä sähköauton latauspiste, linjaa kirkon 
tuore ilmastostrategia.

PERHEEN PERINTEIDEN JATKAMI-
NEN ja kummien saaminen lapselle ovat 
tärkeimpiä syitä kastaa lapsi luterilaisen 
kirkon jäseneksi. Neljä viidestä piti perin-
nesyitä ja halua saada lapselle kummi 
tärkeimpinä tekijöinä kastamiselle, käy 
ilmi Kirkon tutkimuskeskuksen kyselystä.

BO-GÖRAN ÅSTRAND ja Sixten Ekstrand 
etenevät Porvoon piispanvaalin toiselle 
kierrokselle 19.3. pidetyssä Porvoon hiip-
pakunnan piispanvaalissa. Vaalin toinen 
kierros on 10.4. 

SUOMALAISTEN USKONNOLLISUUT-
TA kartoittaneesta tuoreesta kyselystä 
ilmenee, että 25–34-vuotiaiden ikäryh-
mästä molempien sukupuolien edus-
tajista 8 prosenttia ilmoitti alkaneensa 
uskoa Jumalaan.

Ihailen suuresti joitakin pappeja. Heitä yhdistää ainakin yksi 
piirre. He kohtelevat kaikkia ihmisiä tasa-arvoisesti riippu-
matta tämän asemasta, iästä, sukupuolesta, rodusta tai 
uskonnosta. He ovat aina valmiita kuuntelemaan ja suhtau-
tuvat kaikkiin ihmisiin kunnioittavasti, vaikka olisivat eri 

mieltä asioista. Heidän katseestaan välittyy aito läsnäolo ja 
välittäminen. He muistavat myös kiittää tai pyytää anteek-
si, kun siihen on aihetta. Kunpa pystyisin itse aina samaan. 

Kristillisen ihmiskäsityksen mukaan jokainen ihminen on 
Jumalan luoma ja siksi arvokas. Ihmisen arvo ei perustu ikään 
eikä sosiaalisen asemaan. 

Viime viikkoina olemme saaneet kuulla pysäyttäviä ja surul-
lisia kertomuksia muun muassa lasten- ja vanhustenhoidon 
nykytilasta. 

Ihmisiä tulisi kohdella arvos-
tavasti kaikissa elämänvai-
heissa. Ihmisten tulisi myös 
saada yksilöllisten tarpeiden 
mukaista hoitoa ja huolenpi-
toa läpi elämän. 

On hyvä palauttaa mieliin Jeesuksen esittämä rakkauden 
kaksoiskäsky: ”Rakasta Jumalaa yli kaiken ja lähimmäistäsi 
niin kuin itseäsi”. (Matt. 22: 37–39). Käsky esitetään Raama-
tussa Jumalan lain tiivistelmänä. 

Yhtä tärkeä on kultainen sääntö, jonka Jeesus opetti vuori-
saarnassaan: ”Kaikki, minkä tahdotte ihmisten tekevän teille, 
tehkää te heille.” (Matt. 7:12)

Kultainen sääntö on keskeinen kristillisessä lähimmäisenrak-
kauteen kannustavassa etiikassa. Samanlainen ohje esiintyy 
hieman erilaisessa muodossa monissa muissa uskonnoissa 
ja aatesuunnissa.

Paaston aikana on hyvä tarkastella omaa käytöstään ja asen-
teitaan. Ystävällisellä katseella ja  kunnioittavalla kohtaami-
sella viemme viestiä kristillisen uskon peruspilarista – lähim-
mäisenrakkaudesta. 

”Myös minä Herran lakia näin seuraavani soisin, vaan mistä 
saisin voimia kun teen ja elän toisin”. Virsi 191:4

Rakastava katse

Jokainen ihminen 
on Jumalan luoma

Kirkosta ilmastovaikuttaja

Lue lisää evl.fi -verkosta
hakusanoilla hiilineutraali kirkko, ekopaasto, piispojen paastokirje 2019 ja 
kirkon hallitusohjelmatavoitteet 2018
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KUOPIOSSA PIDETÄÄN ennen jokaisia eduskuntavaaleja perheteemainen 
keskustelu, järjestäjät vaihtelevat. Tällä kertaa mukana vas. Kaisa Kantele, 
Marjaana Mikkonen, Minna Rytkönen, Eeva Heinonen ja Vesa Linnanmäki.

PYSÄKILLÄ

Lapsiperheköyhyys on teema, joka löytyy jo kirkon 
hallitusohjelmatavoitteista. Perheistä keskuste-
lua kuulee vaalienkin alla valitettavan vähän.

Miten PERHETEEMA NÄKYY 
näissä eduskuntavaaleissa?

Lapsissa on tulevaisuus. Jokai-
nen haluaisi synnyttää lapsen-
sa vakaisiin, turvallisiin, rakas-
taviin oloihin. Perheiden jaksa-
misella on suuri yhteiskunnal-

linenkin merkitys. 
Väestön ikääntyminen ja lasten 

syntymisen vähäisyys ovat huolestutta-
neet tutkijoita jo kauan. Myös poliitikot 
ovat vaihtelevasti ilmaisseet huolensa 
huoltosuhteen heikkenemisestä. Millai-
nen tulevaisuus kansalla on, miten 
pienet ikäluokat selviytyvät haasteis-
ta omassa työssään ja vastuissa edelli-
sen ja seuraavan sukupolven suhteen? 
Yhteiskunnan rakenteiden tasolla on 
mietittävä, kuka tekee yhteiskunnas-
sa työt ja tuottaa yrityksissä tulopoh-
jaa sekä maksaa verot, joilla mahdol-
listetaan vanhustenhoitoa, koulutusta 
ja sosiaali- ja terveyspalveluita. Miten 
resurssit jaetaan? Kuka hoitaa vanhuk-
set, kuka maksaa tulevat eläkkeet? 

Lapsia vähän kuten  
sata vuotta sitten

Vuoden alussa maan hallitus havah-
tui siihen faktaan, että Suomessa syntyi 
yhtä vähän lapsia kuin sata vuotta 
sitten (1868 syntyi vähemmän edellisen 
kerran). Synnytystalkoista kukaan ei nyt 
puhunut: Antti Rinne (SDP) oppositiosta 
sai paljon palautetta kehotettuaan reilu 
vuosi sitten kansalaisia synnytystalkoi-
siin. Vaaleja ennen hänen puheenjoh-
tajan poliiitikkosivuiltaan ei kuitenkaan 
juuri löydy perheteemaan tukea. Puolu-
een vaalivideossa näkyy tosin muutama 
lapsi ja äiti, joka puhuu lasten harras-
tusmahdollisuuksista.

Poliittiset päätökset vaikuttavat 
perheiden jaksamiseen ja ratkaisuihin 
lapsimäärästään. Kuopiossa on perintei-
sesti eduskuntavaalien alla pidetty yksi 
perhe- tai lapsiteemainen keskusteluti-
laisuus, jonne on kutsuttu eri puolueista 

ehdokkaita, joilla on esimerkiksi perhei-
den asioihin liittyvä koulutus tai työ.

Kuopion Lyseolla helmikuussa pidet-
ty perhepaneeli kokosi asiantuntijoita ja 
kansanedustajaehdokkaita. Lastensuo-
jelun parissa elämäntyönsä tehnyt sosi-
aalityöntekijä Eeva Heinonen ja lapsia 
ja perheitä tukevan Lape-hankkeen 
koordinaattori Minna Rytkönen saivat 
keskusteluun kumppaneikseen sosiaa-
lityöntekijä Marjaana Mikkosen (vas), 
Kaisa Kanteleen (vihr) ja luokanopetta-
ja, koulutuksen kehittäjä ja kanttori Vesa 
Linnanmäen (kesk).  

Ennakoi, ehkäise, puutu,  
anna aikaa
Minna Rytkönen muistutti, että Kuopi-
ossa kevään aikana voimakkaasti esille 
noussut nuorten pahoinvointi ei synny 
tyhjästä. Tutkimus tuntee asian juuri-
syyt. Hyvinvoinnin keskeiset tekijät 
ovat mielen hyvinvointi, perheen ihmis-
suhteet ja kokemus osallisuudesta ja 
yhteiskuntaan kuulumisesta. Tervey-
den ja hyvinvoinnin laitoksen tutki-
muksen mukaan joka neljäs nelivuoti-
aiden lasten perheistä tarvitsee tukea 
vanhemmuuteen. Pohjois-Savossa tuki 
jää usein saamatta.

Eeva Heinonen korosti, että keskeisiä 
vaikuttavia asioita arjessa on muutama: 
on oltava aikaa lapselle, on työsken-
neltävä lasta lähellä ja oltava saapeil-
la matalan kynnyksen palveluna, ja on 
muistettava, että yksi pysyvä auttaja on 
parempi kuin vaihtuvat ammattilaiset tai 
muut aikuiset. 

”Ennakoi, ehkäise, puutu, anna aikaa”, 
Heinonen korosti. Vanhojen hyvien 
käytäntöjen on palattava.

Kaisa Kantele kuvasi sosiaalityönte-
kijän arkeaan, kuinka karua on sanoa 
apua pyytävälle vanhemmalle, että pala-
taan kriisiinne viiden kuukauden päästä. 
Resurssia on suunnattava auttamiseen 

ja ennaltaehkäisyyn, ja työelämään on 
saatava joustoa.

”Lapsiperheköyhyyteen on puututta-
va. Se kasautuu moniin asioihin ja näkyy 
vielä aikuisuudessa. Toinen keskeinen 
kärki on mielenterveyden tuki: liian 
usein apua tarvitseva jää vaille tukea.”

Kodinhoitajat  
takaisin perheisiin
Marjaana Mikkonen pohti, miten lasten 
ja perheiden hyvinvointi on monitahoi-
nen kokonaisuus, jossa keskeistä on 
työn ja perheen yhteensovittaminen. 
Varhaiskasvatuksen laadun paranta-
minen on tärkeää, lisäkäsiä tarvitaan 
päiväkoteihin, ja laatueroja on tasatta-
va. Hän otti esille lasten tunne-elämän 
haasteet ja esimerkiksi yksinhuoltaja-
perheiden tukemisen. Traumatilanteis-
ta selviämiseen tarvitaan lisäkoulutus-
ta lasten kanssa työtä tekeville tahoille.

Vesa Linnanmäki korosti perhei-
den valinnanvapautta lasten hoito-
muodon valitsemisessa eikä pitä-
nyt hyvänä vanhempainvapaan 6+6+6 
-mallin pakkojakoa vanhempien kesken. 
Vanhemmuuden kulut tulisi hoitaa 
valtiolta eikä äidin työnantajan kassas-
ta ja kodinhoitajat pitää saada lapsi-
perheisiin. Tuella perheisiin saadaan 
huikeat säästöt, Kuopiossakin kuuden 
kodinhoitajan palkkaaminen tuotti 200 
000 euron sijoituksella miljoonasääs-
töt. Parasta tukea koko yhteiskunnalle 
on kuitenkin työllisyyden kasvu: yhden 
prosentin kasvu riittää yksinään kaikkiin 
lapsilisiin. Linnanmäki otti esiin Islan-
nin esimerkin yhteisöllisestä kasvatuk-
sesta, jolla saatiin vakava päihdeongel-
ma kuriin, ja kyseli päätöksenteon arvo-
jen perään:

”Kodinhoidontuen reaaliarvo on 
laskenut vuodesta 2000 vuoteen 2009 
29 prosenttia. Samaan aikaan asumis-
tuen reaaliarvo on noussut 35 prosent-

tia, ja se menee suoraan osakkeenomis-
tajien ja sijoittajien taskuun. Mitä tämä 
kertoo päättäjien arvoista?”

”Entä minne on unohtunut ilo lapses-
ta?”, Linnanmäki kaipasi.

Vaalikoneet  
ei kovin perhekeskeisiä
Miten perheiden ja lasten asiat näkyvät 
vaalikoneissa? Savon Sanomien vaali-
koneessa oli yksi väittämä perheistä: 
Mahdollinen perhevapaauudistus on 
tehtävä niin, että lasten kotihoidon-
tuki säilyy siihen asti, kun lapsi täyt-
tää kolme vuotta. Iltasanomilla oli näis-
tä teemoista kaksi väittämää kolmesta-
kymmenestäviidestä: Perhevapaauudis-
tuksessa tärkeintä on se, että perheet 
saavat itse päättää vapaista ilman kiin-
tiöitä ja Vähävaraisille perheille pitää 
maksaa erillinen 200 euron lapsilisä.

Lasten ja perheiden asia on ainakin 
Kristillisten Bjorn Cederbergin ja Minna 
Sahlbergin vaaliteemoina. Kokoomuk-
selta ainakin Tarja Arbeliuksella näyttää 
olevan perheiden asiat kärjessä. Kristil-
lisdemokraatit ovat puhuneet kasvu-
rauhan puolesta ja heillä on ehdok-
kaana myös emeritusprofessori Juhani 
Laurinkari, jonka erityisosaamista ovat 
juuri sosiaalipolitiikka ja hyvinvointi.

Ylen Vaalisohva -sarjassa kysyt-
tiin, kuka tekisi lisää lapsia. Lapsilisiä 
on leikattu ja lapsiperheiden asema on 
hankaloitunut. Keskustelu liikkui muun 
muassa siinä, kuka hoitaa lasta ja miten 
perhevapaiden sääntelyehdotukset 
suhteutuvat yksilönvapauteen ja toimi-
vatko talousbonukset. 

Perheenäiti Lea Laine kaipasi kodin-
hoitajia takaisin. Hän painotti myös, että 
lapsella on aivan oma arvonsa ja tulo-
kulmansa keskusteluun, ja se on hänen 
oma elämänsä. 

ULLA REMES
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MITÄ MIELESSÄ?

Iltaisin ja viikonloppuisin 
puh.  040 585 0456 

toimisto@hautaustoimistoparviainen.fi

www.hautaustoimistoparviainen.fi

Savonkatu 18 | 70110 Kuopio | ma-pe 9-16 | puh. 017 261 3771 

Hautaustoimisto 
Parviainen Oy

Palvelemme teitä kaikissa hautausjärjestelyihin 
liittyvissä käytännön asioissa luottamuksella, 

yksilöllisesti ja ammattitaidolla

Toimialueena Kuopion seutu ja lähikunnat

PERHEOIKEUDEN LAKIASIAT
Esim. avioehto, testamentti, perunkirjoitus 

alkaen 400 € + kulut + alv. 24 %
Asianajotoimisto Kalevi Pitkänen Oy

Puistokatu 6, 70110 Kuopio
puh. 017 282 2211 • faksi 017 282 3101

www.kalevipitkanen.com • aatsto@kalevipitkanen.com

Perunkirjoitukset, perinnönjaot, testamentit ym.

ASIANAJOTOIMISTO
ESA AIRAKSINEN

Tulliportinkatu 34, Kuopio
050 3522516, www.esaairaksinen.fi

Kauppakatu 55-57, KUOPIO, puh. 017-261 3065 , 040-505 6287
saila.lehto@nurro.fi     www.nurro.fi

Suru on 
   hitaasti vaalenevia varjoja...

KUOPION HAUTAUSTOIMISTO NIIRANEN 
& KOIVUMÄEN KARTANO

Kuopion hautaustoimisto Oy Niiranen
Savonkatu 24, 70110 Kuopio

Puh: 017 261 3686
kuopion@hautaustoimistoniiranen.fi

www.hautaustoimistoniiranen.fi

HAUTAUSALAN AMMATTILAISET

Koivumäen Kartano Oy
 Koivumäenkuja 18, 70800 Kuopio 

Puh: 017 3614 291
 kartano@koivumaenkartano.com

www.koivumaenkartano.com

ASIANAJOTOIMISTO 
KOLARI & CO.OY

Ville Heikinheimo, Kristian Kakko, Anu Kolari,  
Seppo Kolari, Katriina Manninen, Matti Reinikainen,  

Ville-Veikko Sallinen
Kauppakatu 39 A, 4.krs, 70100 KUOPIO

(017) 265 7777/puh. (017) 261 1085/fax
www.kolari-co.fi

NIMELTÄ KUTSUTTU

Maailman suurinta ilmastota-
pahtumaa Earth Houria viete-
tään lauantaina 30.3. Kuopio, lä-
hikunnat ja KierRe-hanke haas-
tavat pohjoissavolaiset yhteisöt 
ja yritykset mukaan. 

”Kuopion kaupunki on vuo-
desta 2009 alkaen osallistunut 
kampanjaan sammuttamalla va-
laistusta. Parin vuoden ajan mu-
kana ovat olleet Varkaus ja Iisal-
mi, nyt ensi kertaa myös Siilin-
järvi ja Joroinen. Kampanja on 
viesti päättäjille, että ilmaston-
muutos on otettava tosissaan”, 
Kuopion kaupungin ympäristö-
asiantuntija Minna Kuuluvainen 
kertoo. 

Mitkä kaikki Kuopion maamer-
kit sammuttavat valonsa? 
Kuopiossa julkisivu- ja ikkuna-
valaistus pimenee mm. kaupun-
gintalolta, kauppahallista, Lyse-
on lukiosta, Kuopion taidemu-
seolta, Puijon Tornista ja Itä-

Suomen yliopiston kampukselta. 
Myös kauppakeskukset Aape-
li, Vihtori, H-talo, Matkus ja Ikea 
sammuttavat valojaan.

Mitä konkreettista yksittäinen 
ihminen voi tehdä?
Jokainen voi osallistua alueen-
sa tapahtumiin. Tapahtumillaan 
mukana on tähtitorni sekä ravin-
toloita, joille kynttiläillallinen ja 
kestävän ruuan teema sopii hy-
vin. Itse voi järjestää ystäville il-
lallisen tai sammuttaa kodin tur-
hia valoja. Voi kiinnittää huomion 
kodin energiankäyttöön, vaikka-
pa turhan pitkään saunanlämmi-
tykseen. Jotkin koulut järjestä-
vät viikolla kasvisruokapäiviä tai 
pimeitä koulupäiviä. 

Kynttiläillallisteemalla noste-
taan esiin ruuan päästöjä. Miten 
kaupunki on huomioinut nämä 
päästöt? 
Kouluissa on kampanjoitu ruo-

kahävikin vähentämiseksi. Joil-
lain kouluilla on lisätty lähiruo-
kaa. Ohjaamme valintojamme 
resurssiviisausohjelmalla, jol-
la energiankulutuksen ja liiken-
teen päästöjä on vähennetty. Lii-
kenteeseen etsitään vähäpääs-
töisempiä käyttövoimia, kuten 
sähköä ja biokaasua. Keväällä 
otamme käyttöön kaupunkipyö-
rät. Resurssiviisaus on yksi kau-
punkistrategian päätavoite.
 
Earth Hour on WWF:n järjestä-
mä maailman suurin ilmastota-
pahtuma, jossa ihmiset ympä-
ri maapalloa sammuttavat tar-
peettomat valonsa tunnin ajaksi 
30.3. klo 20.30. Lisää tapahtu-
mista: www.earthhour.fi/tapah-
tumat. Sosiaalisessa mediassa 
#EarthHourSuomi #EarthHour-
Kuopio.

SINI-MARJA KUUSIPALO

Valomerkki ilmaston puolesta

Liput salkoon Juuson nimipäivänä
Maaliskuun 19. on yleinen lipu-
tuspäivä ja samalla kertaa mie-
hen ja naisen eli Juuson, Jo-
sefin ja Josefiinan nimipäivä.  
Juuso-Jasper Liinamaan perhe 
on ylpeä Juuson, tasa-arvon ja 
Kuopiossa vaikuttaneen Minna 
Canthin päivästä.  

Sari-äiti halusi lapsilleen 
sellaiset loppusointuiset nimet, 
jotka vastasivat äidin omaa si-
säistä tunnelatausta. Kaikki kol-
me saivat kaksiosaisen nimen. 

”Ei haettu erikoisuutta eikä 
nimi ollut itselle mikään tren-
dijuttu. Olisin varmaan halunnut 
itsellenikin väliviivallisen nimen”, 
kuvaa Sari Liinamaa.

Tosin kumpikaan pojista ei 
käytä väliviivallista nimeään 
muuten kuin virallisissa yhte-
yksissä.

Juuson tarina alkaa jo 15 
vuotta vanhemmasta isoveljes-
tä, jota kutsuttiin odotusaikana 
Juusoksi.

”Kun poika syntyi, hän ei tun-

tunutkaan Juusolta vaan Joo-
nalta. Kun tämä kolmas syntyi, 
tiedettiin heti, että tässä meillä 
on Juuso.”

Poikien nimiin hän halu-
si pehmeitä, pyöreitä ääntei-
tä eikä suinkaan kovia kirskah-
tavia konsonantteja. Myös lap-
sen luonne ratkaisi: Juuso-Jas-
peri ja isoveli Joona-Esai olivat 
hyvin rauhallisia ja tyytyväisiä 
vauvoja.

”Nyt kun katson jo aikuisia 
lapsiani, huomaan, miten hyvin 
nimet istuvat heille.” 

Juuso on skandinaavinen 
muunnelma Josefista. Juu-
so on vanha nimi, joka on vas-
ta 1900-luvun lopulla tullut suo-
situksi. Sen sisarnimi on Jose-
fiina, joka samoin on noussut 
2000-luvulla suosioon. Josefkin 
on ollut aiemmin yleinen nimi, 
mutta harva on sittemmin ha-
lunnut kastaa lastaan Josif Sta-
lin kaimaksi.

Juuso on siis raamatullista 

alkuperää, mutta niin on Jas-
perkin. Yksi nimeltä mainituis-
ta Itämaan tietäjistä oli Caspar, 
josta on muokkaantunut sak-
salaisella kielialueella Kasper 
ja englantilaisella kielialueel-
la Jesper. Jasper otettiin alma-
nakkaan vuonna 2010.

KAIJA VUORIO
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pimenee Earth Hourina, 
kertoo Minna Kuuluvainen.
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Poika katselee silmät suuri-
na kummin sylin suojista mitä 
ympärillä tapahtuu. Kastepappina 
toimi Kerttu-äidin pikkuserkku, 
diakoniajohtaja ja rovasti Seppo 

Marjanen. Poika ei vielä ymmärrä tapah-
tuman merkitystä, mutta vanhemmille on 
itsestäänselvyys, että lapsi kastetaan. 

”Nimiäiset eivät tulleet mieleenkään, 
sillä mielestämme kuuluu perinteeseen 
pitää ristiäiset”, Kerttu sanoo. 

Pohjois-Savossa kaste on vielä yleinen 
juhla, mutta pääkaupunkiseudulla enää 
joka toinen lapsi saa kirkollisen kasteen. 

”Kerttu ja Niko ovat sitä ikäluokkaa, josta 
monet eroavat kirkosta. Samasta syystä 
myös kummien saanti voi pääkaupunki-
seudulla olla hankalaa”, Marjanen sanoo.

Suhtautuminen kirkollisiin toimituk-

siin ja kirkkoon riippuu Marjasen mukaan 
kasvatuksesta ja siitä, millaisessa ympäris-
tössä nuori varttuu. 

Nimen valinta melko vapaata
Nimen valinta on nykyään melko vapaa-
ta, vaikka muutamia rajoitteita on. Nimi ei 
saa olla loukkaava eikä miesten ja naisten 
nimiä saa sekoittaa. Kertun ja Nikon pojas-
ta tuli Toivo, koska isän mielestä poika oli 
aivan Toivon näköinen.

”Pojan toinen nimi Niilo tuli mieleen 
silloin, kun odotin poikaa. Vielä tänä aamu-
na mietimme, kummasta tulee pojan 
etunimi, mutta päädyimme lopulta valit-
semaan Toivon”, Kerttu kertoo.  

Kirkolliset juhlat usein koskettavat 
niihin osallistuvia. Äidin ja isän silmäkulma 
kostuu liikutuksesta, kun oma pienokai-

nen kastetaan tai pääsee ripille. Läheisen 
poismeno puolestaan koskettaa sydäntä 
pakahduttavana suruna. Samoja tunteita 
kokevat myös virantoimituksessa olevat 
papit.

”Kasteessa iloitaan siitä, että lapsi liite-
tään Kristuksen kirkon ja oman alueen-
sa seurakunnan jäseneksi. Hautajaisis-
sa annetaan puolestaan omaisille toivoa 
jälleennäkemisestä ylösnousemuksessa. 
Koska elämä ei pääty kuolemaan, hauta-
jaiset ovat myös kiitoksen juhla.” 

Kummisuhde ei purkaudu
Marjanen arvostaa sitä, että nuori ikäpolvi 
jakaa kirkon hyvät ja kestävät arvot. Kaste 

muistuttaa hänen mukaansa siitä, miten 
kenenkään ei tarvitse pärjätä omillaan. 

”Jumala on luvannut olla anteeksianta-
va Isä, joka kantaa meitä läpi koko elämän.” 

Vanhempien lisäksi lapsen tukena on 
yksi tai useampi kummi, jotka kutsutaan 
tehtäväänsä kasteessa. Kummisuhdet-
ta ei voida purkaa, vaan se on loppuelä-
män tehtävä. 

”Kirkosta eroaminen ei lopeta kummi-
utta, mutta uusia kummilapsia ei enää voi 
saada”, Marjanen toteaa. 

MAIJU KORHONEN

RISTIVETOA

KOLUMNI

118 279 

Kuopiossa on otsikon verran asuk-
kaita ja saman verran avainpe-
laajia hyvän elämän pääkaupun-
gin pelikentällä. Hyvän elämän 
pääkaupungissa meillä kaikilla 

on ihmisen kokoinen merkittävän ratkai-
sijan rooli.  

Menneinä aikoina Kuopiossa vaikut-
ti myös Minna Canth. Hänen taistelu-
kenttänsä oli yhdenvertaisuuden puoles-
ta puhuminen. Hänen vaikutuksensa on 
maailmanlaajuinen ja yhä ajankohtainen. 

Minna kirjoitti, vaikutti ja eli oppiensa 
mukaisesti. Hän oli mukana perustamas-
sa suomenkielistä yhteiskoulua Kuopi-
oon. Hän keskusteli salongissaan intohi-
moisesti silloisen ajan epäkohdista, jois-
ta moni on myös tämän päivän epäkoh-
ta. Minna nautti elämästään Kuopiossa, 
luonnosta ja Puijosta. Hän oli sydämelli-

nen ja avarakatseinen, nautti keskuste-
luista erimielisten ihmisten kanssa ja oli 
sovinnonhakuinen. 

Kuitenkin hänen työtään arvosteltiin, 
julkisesti julmastikin kyseenalaistettiin.  
Meillä on tuosta ajasta paljon opittavaa. 
Maailmaan tarvittaisiin enemmän puhet-
ta tärkeistä asioista. 

Välillä tuntuu siltä, että ilmatilamme 
täyttyy toisarvoisista asioista kiihkoami-
sesta ja sen alle peittyvät ne asiat, jois-
ta oikeasti kannattaisi välittää ja joiden 

puolesta töitä tehdä. Reunoilta huutelu 
voisi vaihtua eri näkökulmista rakentavaan 
keskusteluun, jossa haasteita ratkaistaan 
yhdessä, samalta puolelta pöytää. 

Pieniä auttamisen tekoja voi tehdä 
joka päivä katsomalla ympärilleen ja välit-
tämällä. Ihmisenä kasvamisen mahdolli-
suuksia on paljon ja samalla löytyy oma 
rooli ratkaisijana. 

Onni on pienissä kohtaamisissa, taval-
lisissa hetkissä, jolloin voi edes hieman 
olla toiselle ja maailmalle avuksi. Iso onni 
rakentuu pienistä teoista, arkipäivän välit-
tämisestä, tavallisista teoista toistemme 
ja ympäristömme puolesta. Se on huolen-
pitoa itsestä ja läheisistä. Tavallisen kokoi-
sia asioita. Pienet asiat muuttavat maail-
maa ja tekevät elämästämme merkityk-
sellistä.

KIRSI SOININEN

Onnea ovat tavalliset 
avuliaat teot.

KASTE  
tuo turvaa 
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KASTEESSA KUMMIT JA VANHEMMAT 
siunaavat lapsen.

Jumalan kämmenellä kaikuu komeasti 
Petosen seurakuntatalon kirkkosalin val-
koisista seinistä. Paikalla on kolmisenkym-
mentä henkeä todistamassa Kerttu Ulmasen 
ja Niko Liikasen pojan kastetilaisuutta.

KERTTU ULMASEN ja Niko Liikasen poika sai 
kasteessa nimen Toivo. Hän sai kolme kummia.
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Jalkahoitola 
Jalkahoiva Ria
jalkahoidot, kotikäynnit ja kuumakivihierontaa.
Kissakuusentie 2, Karttula (Osuuspankin talo)
p. 045-157 3311, www.jalkahoivaria.fi

PERUNKIRJOITUKSET
testamentit – EDUNVALVONTAVALTUUTUKSET ym. asiakirjat 

ammattitaidolla ja joustavin maksuehdoin
Herastuomari Leila M. Tuomainen

p. 044 211 9876, sähköposti tuomainen.leila.m@gmail.com

VARPAISJÄRVEN GRANIITTI OY
Savonkatu 24, Ollinpuisto,
Kuopio, puh. 017 263 3408
Graniitintie 7, Varpaisjärvi

puh. 017 771 811
Myös lisänimen kaiverrukset 

ja kivien enstisöinnit

HAuTAkIVET 
SuORAAN VAlmISTAJAlTA

HAUTAKIVET
LISÄKAIVERRUKSET
sekä kaikki kivialan palvelut

KAAVIn KIVI OY - KIVILÄHDE
Kirjekuorentie 6, Kaavi

p. 017 6880100, myynti@kaavinkivi.fi
Avoinna ma-pe 8-17
www.kaavinkivi.fi

Linjurin Kukka
Puijonkatu 45, p. 046 921 4720,

JOKA PÄIVÄ 8-18    
verkkokauppa avoinna 24/7 

linjurinkukka.com    
 info@linjurinkukka.fi

PUIJON KIVI
HAUTAKIVET

KAIVERRUKSET
ENTISÖINNIT

MUUT KIVITYÖT
Pyöräkatu 15, kuOPIO

Tervetuloa tututustumaan 
myyntinäyttelyyn!

Puh. 017 282 9000
puijonkivi@puijonkivi.fi

www.puijonkivi.fi

Vesa Linnanmäki
luokanopettaja, kanttori

Kaikkiin koteihin
Oppimiseen
Alueiden elinvoimalle
Ympäristölle

vesa.l innanmaki.f i

Hyvää huomenta

42
Suomi tarvitsee 
terveydenhuollon 
ammattilaisia!

MINNA 
REIJONEN 
farmaseutti, 
kansanedustaja-
ehdokkaasi
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Kirkossa katsotaan tällä 

hetkellä jo kymme-
nen vuoden päähän 
ja pidemmällekin. Yksi 
näky tulevaisuuteen 

poikii huolen kasteiden vähene-
misestä.

Tuoreen tiedon mukaan 
kasteiden määrän on arvioitu 
vähentyneen lähemmäs 3000:lla 
vuodesta 2017 päättyneeseen 
vuoteen 2018.

Kirkkoon kuuluvat vanhem-
matkaan eivät enää entiseen 
tapaan tuo lapsiaan kasteelle.

Näin todetaan loppuvuodes-
ta ilmestyneessä Kirkkohallituk-
sen julkaisussa Kirkon kasvatus 
vuonna 2030.

Siunaus vai kaste?
Julkaisun toimittaneella Jarmo 
Kokkosella on ehdotus: pappi-
en olisi ryhdyttävä pyydettä-
essä siunaamaan kastamatto-
mia lapsia. Näin ei ole kirkos-
sa perinteisesti toimittu, mutta 
siunaamispyyntöjä seurakuntiin 
on tullut.

Siunausta kasteen sijaan 
kysytään esimerkiksi silloin, 
kun perheessä kohtaavat kaksi 
erilaista vakaumusta. Siuna-
usta saatetaan pyytää myös, 
jos vanhemmilla on halu antaa 
lapsen myöhemmin itse valita 
oma uskontonsa.

Osassa maamme seurakun-
tia pappeja on esimiesten tahol-
ta kielletty menemästä tällaisiin 
”nimiäisiin”. Toisissa seurakun-
nissa pyyntöön on voitu vastata 
myöntävästi keskustelun jälkeen.

Kokkosen mielestä jotakin 
on pielessä sellaisessa kirkossa, 
joka pihtaa ihmisten siunaamis-
ta. Kokkonen toimii Kirkkohalli-
tuksessa toiminnallisen osaston 
johtajana. 

Mahdollisuus  
kohtaamiseen
”Jos vanhemmat haluavat siunauk-
sen lapselleen, on ensiarvoista, 

että vanhemmat tulevat kohda-
tuiksi. Avoin, merkityksellinen 
kohtaaminen voi johtaa seura-
kuntayhteyteen, myös silloin, kun 
lapsi jää kastamatta.”

Kirkkohallituksessa tiede-
tään pelko, joka sisältyy lapsen 
siunaamiseen. Siunaaminen saa 
näyttämään siltä, että kirkko 
hyväksyy sen, ettei lasta kasteta. 
Tämä pelko todetaan myös tule-
vaisuusjulkaisussa.

Selontekoa kootessaan Kok-
konen havahtui omien sanojen-
sa mukaan siihen, kuinka totaa-
lisesti kirkko on laiminlyönyt 
kummiuden vahvistamisen viime 
vuosiin asti. 

”Kummius on ollut itses-
täänselvyys kasteen tavoin, ja 
molemmista on itsestäänselvyy-
det nyt kaikonneet”. 

Yhteiset kastepäivät
Koska kasteet vähentyvät, 
kasteeseen ja kummiuteen liit-
tyvää työtä on ryhdytty teke-
mään kirkossa. Tavoite on turva-
ta kasteen asema suomalaisten 
perheiden elämässä.

Yksi keino päämäärään pääse-
miseksi ovat seurakuntien järjes-
tämät yhteiset kastepäivät ja 
kastemessut, joissa voidaan 
kastaa myös isompia lapsia ja 
aikuisia. 

Seurakunnissa kysellään 
myös, arvostavatko nuoret aikui-
set henkilökohtaista yhteydenot-
toa vai postitse välitettyä esitet-
tä, joka avaisi kasteen merkitys-
tä nykykielellä.

Tätä pohtii myös Kokkonen.
”Viestintäämme on kehitettä-

vä aiempaa henkilökohtaisem-
maksi ja arkeen kiinnittyväksi. 
Kaste on suurimman mahdolli-
sen hyvän välittämistä, näkyvää 
ja tuntuvaa, ihmistä suurempaa 
rakkautta. Tätä ajatusta emme 
kirkossa vielä osaa riittävästi 
ihmisille kommunikoida. Moni-
en mielikuvissa kaste on jäykkä 
muodollisuus.”

RIITTA HIRVONEN
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Pitääkö lasten siunaamispyynnöille sanoa 
"kyllä", jos vanhemmat sitä pyytävät kasteen  
sijaan. Tätä pohditaan nyt kirkossa.

Itsestäänselvyydet 
KAIKKOSIVAT

Uusi etu- ja sukunimilaki 
tuli voimaan vuoden alus-
sa. Seurakuntien kannal-
ta keskeistä on, että uudessa 
laissa selkiytetään seurakun-
tien ja maistraattien vastuun-
jakoa. Muutokset vaikuttavat 
sekä kasteisiin että avioliittoon 
vihkimisiin.

Uusi laki toi mahdollisuu-

den antaa lapselle neljä etuni-
meä entisen enimmäismäärän, 
kolmen sijaan. Sukunimivaih-
toehtoja on nyt selvästi enem-
män, ja vieraiden kulttuurien 
nimikäytännöt otetaan parem-
min huomioon.

Myös menettelyihin tuli 
muutoksia: uuden lain myötä 
vanhemmille tuli yksi kuukau-

si enemmän aikaa ilmoittaa 
lapsen nimi (jatkossa siis 3 
kk). Vanhempien pitäisi ilmoit-
taa lapsen nimet kastepa-
pille kuitenkin hyvissä ajoin 
ennen kastetta. Seurakuntien 
on tarkastettava nimen lain-
mukaisuus ja siirrettävä asia 
tarvittaessa maistraatille. 

KIRKON VIESTINTÄ

Uusi nimilaki toi muutoksia

VUODEN 2017 
suosikkinimet näkyvät 

sanapilvessä.
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Kuolema on ihmisen viimeinen 
oma teko tässä ajassa. Hän 
astuu Jumalan Pojan kans-
sa tästä ajasta toisenlaiseen 
elämään. Tätä tarkoittaa kuole-

man voittaminen. 
Isäni sairasti eturauhassyöpää neljän 

vuoden ajan. Eräässä vaiheessa kaikille tuli 
selväksi, että aikaa on jäljellä enää vähän. 
Ei ole helppoa puhua kuolemasta lähei-
sen kanssa. Keräsin kuitenkin rohkeuteni 
ja kysyin isältä, miltä se tuntuu, kun elämä 
on päättymässä.

On tätä jo saatu tarpeeksi, hän sanoi. 
Olipa pysäyttävästi sanottu. Kaikkea on 
jo tehty riittävästi eikä mikään jää liian 
kesken.

En usko, että pelkästään sairaus oli 
kypsyttänyt hänet tähän. Oikeasti elämän-
työ oli jo tehty. Työelämä oli takana ja 
lapset pärjäsivät omillaan. Toki kesämö-
kissä olisi ollut remontoimista, puolison 
kanssa olisi viihtynyt ja lastenlapset toivat 
iloa. Silti kaikkea oli saatu jo tarpeeksi.

Moni muukin kypsään ikään päässyt, 
joskus nuorempikin, tunnistaa itsensä 

Vanhan testamentin patriarkkojen kuolin-
kertomuksesta. He kuolivat ”elämästä 
kyllänsä saaneina”. Oma osuus tässä ajas-
sa oli tullut valmiiksi. Voin lähteä rauhal-
lisin mielin. 

Patriarkka: minä kuolen nyt
Patriarkka Jaakobin kuolema kuva-
taan melkeinpä aktiivisena tapahtuma-
na. Sairauden heikentämä vanhus nousi 
vuoteelleen istumaan, siunasi jälkeläisen-
sä, piti jäähyväispuheen ja antoi 
ohjeet hautaamistaan varten. 

Sitten hän laskeutui 
takaisin vuoteeseen ja 
kuoli. Lukijasta tuntuu 
kuin kuolema olisi ollut 
hänen elämänsä viimei-
nen teko. 

Tässä vaikutelmas-
sa itää totuuden siemen. 
Olemme tosin tottuneet 
ajattelemaan, että kuolema 
ottaa meidät ja vie mukanaan 
väkisin. Näinkin siinä tapahtuu. 

Etenkään ajankohtaan emme voi vaikut-
taa. 

Silti kuolema on samalla ihmisen oma 
teko. Sana kuoleminen on aktiivinen verbi. 
Minua ei kuoleteta, vaan minä itse kuolen. 
Jätän tämän ruumiin, lähden pois, menen 
muualle.

Kummallisesti sanottu. Selitän enem-
män. On mentävä pääsiäisen tapahtumiin.

Hän antoi henkensä itse
Katsotaan miten Jeesuksen 

viimeinen hetki kuvataan 
Johanneksen evankeliu-

missa. ”Jeesus tiesi että 
kaikki oli nyt saatettu 
päätökseen”. Niinpä hän 
sanoi, ”se on täytetty”. 
Hän kallisti päänsä ja 
laski sen sivulle lepää-
mään. Sitten hän ”antoi 

henkensä”. 
Ulkopuolisesta näyt-

ti, että Jeesus olisi surmat-
tu väkivaltaisesti. Toiset päätti-

vät hänen elämästään. Mutta pienet yksi-
tyiskohdat kertovat toista. Häneltä ei riis-
tetty henkeä, vaan hän antoi sen. Hän itse 
oli tapahtumien subjekti, eteenpäin viejä.

Tämä johtuu siitä, ettei hän ollut kuka 
tahansa ihminen. Hän on Jumalan Poika, 
Jumala Jumalasta ja Elämä Elämästä. 
Siksi hänen elämäänsä oteta, vaan hän 
itse antaa sen halutessaan. Jumalan Poika 
kuolee, koska hän itse tahtoo niin.

Hänen kanssaan osaan kuolla
Miksi sitten Jumalan Poika tahtoi antaa 
henkensä? Koska se muutti kuoleman 
luonteen. Vanhan pääsiäishymnin sanoin 
hän ”kuolemalla kuoleman voitti”. 

Ennen kuolema oli vihollinen, ihmi-
sen heikkouden huipentuma ja pahuuden 
palkka. Turmiovallan tavoin se vei ihmiset 
mukanaan pimeyteensä.

Nyt se muuttuu Kristuksen kanssa 
kuolemiseksi. ”Kun minut ylennetään maas-
ta (eli nostetaan ristille), vedän kaikki luok-
seni”, Jeesus sanoi. Toisin sanoen, ihminen 
ei kuole enää yksin, vaan ihmisek

Pääsiäinen muuttaa kuoleman. Se ei ole enää viimeinen vihollinen, vaan 
lempeä ovi, jonka kautta astumme toisenlaiseen elämään.

On tätä jo saatu tarpeeksi, sanoi isäni

PÄÄSIÄISEN ihana sanoma: kukaan ei kuole yksin
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PÄÄSIÄISEN ihana sanoma: kukaan ei kuole yksin

si tulleen Jumalan Pojan kanssa. Eikä hän 
kuole tyhjyyteen, vaan elämän antajan syliin. 

Juuri tähän meidät on tarkoitettu. Ihmi-
set on luotu iloitsemaan elämästä tässä 
ajassa ja sitten tulevassa. Tähän iloon 
kuuluu se, että kasvamme kiinni Jumalan 
Poikaan. Hän vetää meitä yhteyteensä ja 
ottaa meidät omakseen.

Siksi kuolemastamme on tullut aktiivi-
nen tapahtuma. Kristuksen kanssa ihmi-
nen ikäänkuin osaa kuolla. Kun kehon aika 
täyttyy eikä se enää jaksa kannatella 
minuutta, ihminen astuu toisen-
laiseen elämään. Häntä ei vain 
viedä, vaan hän menee itse, 
haluten ja vapaaehtoisesti, 
Kristuksen saattelemana.

Näin kuolemasta tulee 
kaksoistapahtuma. Emme 
voi vaikuttaa siihen ja 
toisaalta toimimme siinä 
itse. 

Nukahtamisessa on jota-
kin samaa. Uni tulee ikäänkuin 
minun ulkopuoleltani. Ja silti minä 
nukahdan, rakennan itse unikertomuk-

seni ja katselen sitä itse. Minulle tapah-
tuu ja samalla minä toimin.

Jeesuskin itki  
elämän päättymistä
On tätä jo saatu tarpeeksi, isäni sanoi 
voimien hiipuessa. Vaikka on valmis 
viimeiseen aktiiviseen tekoon tässä ajassa, 
elämästä luopuminen tuntuu surulliselta. 

Joskus tuleva elämä ei lohduta yhtään. 
Eikä ihme. Se kun on meille yhtä 

tuntematonta kuin synty-
män jälkeinen elämä 

kohdussa kasvaval-
le lapselle. Merkke-
jä tulevasta kyllä on, 
mutta niin ohuita, että 
ne on helppo ohittaa. 

Kuoleman lähel-
lä saa siis itkeä, niin 

kuoleva kuin läheiset-
kin. Pääsiäisen lohdutus 

ei pyyhi kyyneleitä, vaik-
ka tuokin niihin pilkahduk-

sen valoa. 

Jeesus itsekin tunsi kuoleman surun. 
Kun hänen ystävänsä Lasarus oli kuollut, 
Jeesus itki. Hänkin koki ihmisen tuskan 
kuoleman edessä. 

Samalla hän tiesi kuoleman olevan 
portti toisenlaiseen elämään. Siksi hän 
herätti Lasaruksen kuolleista. Näin hän 
antoi konkreettisen merkin siitä, että hän 
todella on ylösnousemus ja elämä. Hänen 
sylissään kukaan ei kuole, vaikka tämä 
elämä päättyykin.

Ei hyvästi vaan näkemiin
Olin Puijon kirkolla pitämässä siunauk-

sen jälkeistä muistotilaisuutta, kun äitini 
soitti minulle. Nyt isä on nukkunut pois. 
En itke kovin usein, mutta nyt kyyneleet 
virtasivat.

En osannut lohduttaa itseäni pääsi-
äisen sanomalla. Olin vähän aikaa sitten 
piirtänyt arkulle ristin ja lausunut siunaus-
sanat: ”Jeesus Kristus, Vapahtaja, vieköön 
sinut iankaikkiseen elämään. Sinne missä 
sielu on vapaa, missä ystävät ja rakkaat 
toisensa tapaa.”

Vieraan kohdalla on helpompi uskoa 
pääsiäisen lupaukseen. On helpompi 
nähdä tuntematon ihminen enkelten sylis-
sä kuin oma isä. Perheenjäsenen poisnuk-
kuminen tekee kuolemasta  konkreetti-
semman. Silloin tulevan elämän toivoon 
on vaikeampi tarttua. 

Kuinka uskoni onkaan ohutta. Lohdutan 
muita, mutta en osaa tarttua siihen itse. 

Minussa ei silti ole mitään vikaa. Kuole-
ma on kuolevalle aktiivinen teko, hän 
astuu siinä Kristuksen kanssa toisenlai-
seen elämään. Meille eläville taas se on 
pelkkää suostumista, vastentahtoista 
luopumista rakkaasta. 

Siksi paraskin pappi vavahtaa kuoleman 
tullessa aivan lähelle. 

Onneksi pääsiäisen lahja ei riipu minun 
ymmärryksestäni. Joka tapaukses-
sa Jumalan Pojan kuolemasta on tullut 
meille elämä. Siksi kukaan ei katoa tääl-
tä lopullisesti. Jätämme poisnukkuval-
le hyvästit, mutta tarkoitamme näkemiin. 

KARI KUULA

Ihminen on luotu iloitsemaan ensin tässä, sitten tulevassa elämässä
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Kun työskentelin seurakunta-
pappina Haagassa Helsingissä, 
osallistuin Helsingin yliopiston 
Vanhan testamentin eksege-
tiikan jatkoseminaariin. Osana 

meillä oli psalmiseminaari Tallinnan 
teologisessa instituutissa maaliskuus-
sa 2004”, teologian tohtori Jukka Palo-
la kertoo. 

Seminaarissa oli mukana saksalainen 
professori, joka oli keskittynyt omissa 
tutkimuksissaan psalmeihin. 

”Hän osasi hyvin mielenkiintoisesti 
yhdistää tieteellisen ja hengellisen näkö-
kulman psalmitutkimuksissa. Sain idean 
lähteä käymään läpi koko kyseisen kirjan 
psalmi psalmilta.”

Käynnistyi kolmentoista vuoden matka 
psalmipiirien kanssa.

”Ymmärrys psalmien merkityksestä 
syntyaikanaan ja myöhemmässä histo-
riassa syveni huomattavasti. Viehätyin 
siitä, että psalmit kuvaavat tavallisten 
ihmisten kokemusta Jumalaan turvau-
tumisesta: avun pyytämistä, saamista ja 
avun saamatta jäämistä. Monet ihmiselä-

män perusasiat, ilot ja surut, ovat samo-
ja kuin vuosituhansia sitten”. 

Aiempi Palolan tutkimusaihe viides 
Mooseksen kirja puhui uskonopin määrit-
telystä, psalmit kuvaavat uskon todek-
si elämistä.

Myös oikean elämäntavan 
opetusta 
Nykytutkimus korostaa Psalmien kirjan 
pitkää kokoamishistoriaa,. 

”Alkuperäisistä kirjoittajista emme 
tiedä paljoa.  Esimerkiksi Daavidin psal-
meina tunnetut tekstit ovat Daavidin 
kunniaksi kirjoitettuja monen kirjoittajan 
tekstejä. Salomolle on omistettu kaksi 
psalmia ja yhteensä 50 psalmia on ilman 
omistusta”, Palola avaa. 

Psalmien esittämisohjeita löytyy alku-
jakeista, mutta varmoja tietoja sävel-
mistä ja soittimista ei ole säilynyt. Osaa 
psalmeista käytettiin jumalanpalvelus-
musiikkina ensimmäisessä ja toises-
sa Jerusalemin temppelissä, kun taas 
osa oli tarkoitettu yksityiseen rukous-
elämään. 

”Psalmit toimivat synnintunnustuk-
sina, rukouksina, opetuksina ja ylistyk-
sinäkin. Niistä löytyy myös ’ripin kaava’ 
(Ps. 13). Osaa teksteistä käytettiin kate-
kismustyylisinä opetuskirjoina (esim. Ps. 
78 ja 119), joiden avulla opetettiin oike-
aa elämäntapaa ja kuuliaisuutta Moosek-
sen laille. Psalmien kirja onkin yhdistetty 
virsikirja, rukouskirja ja katekismus. Yhä 
edelleen psalmeja käytetään juutalaisten 
päivittäisissä rukoushetkissä ja synago-
gajumalanpalveluksessa”, Jukka Palola 
syventää.

Ympäristöhuolet näkyvät 
nykypsalmeissa
Jukka Palolan tutkimus on saanut paljon 
hyvää palautetta.

 ”Itse toivon psalmitutkimukse-
ni vahvistavan teologisesti sitä näkö-
alaa, että Uusi testamentti ei suinkaan 
ole Vanhan testamentin vastakohta, 
vaan Uuden testamentin usko rakentuu 
saumattomasti sen Vanhan testamen-
tin uskon varaan, joka tulee ilmi myös 
psalmeissa. Toivon tutkimukseni olevan 

kirkon papeille ja muille työntekijöil-
le hyvä apuväline saarnojen ja raamat-
tuopetuksen valmisteluun. Joku runoi-
lija saattaa saada innoitusta joidenkin 
psalmien aakkosrakenteesta, joka tulee 
kirjassa esiteltyä. Psalmeissa on käytetty 
kaiken kaikkiaan paljon enemmän erilai-
sia tyylikeinoja kuin mitä itse odotin.”

Voisi ajatella, että nykyään virret ovat 
korvanneet psalmit. 

”Virsissä kuvastuvat myös sellaiset 
nykyajan ihmisten kokemukset, joita ei 
koettu samalla tavalla kaksi vuosituhatta 
sitten, esimerkkeinä vaikkapa työttömyys 
tai ympäristöön liittyvä huolet.”

Mikä psalmi puhuttelee tutkijaa, 
pappia ja Jämsän kristillisen kansanopis-
ton rehtoria eniten?

”Hankala nimetä vain yhtä. Psalmit 8 ja 
139 eivät lakkaa puhuttelemasta. Ajatuk-
set kuten ’Mikä on ihminen!’ ja ’Minä olen 
ihme, suuri ihme’ pysäyttävät aina uudel-
leen Jumalan käsittämättömän ihmeel-
lisen luomistyön äärelle. Valtavan suuri 
Jumala välittää meistä mitättömän 
pienistä ihmisistä.”  

Valitus, 
avunpyyntö,  
KIITOS VAI 
RUKOUS?
Psalmien elämäntunnot kuvaavat myös 
nykyihmisen tuntoja. Jukka Palola kulki 
psalmien rinnalla kolmetoista vuotta. 

Suosittu virsi on syntynyt usein psalmin 
pohjalta. Virrestä virtaa –tilaisuuksissa 
Karttulassa kuullaan omia kokemuksia 
toivevirsien kautta. 

Karttulassa on vuoden alusta lähtien 
kokoontunut virsilaulusta kiinnostunei-
den joukko. Kristilliset eläkeläiset, Eläke-
liitto ja seurakunta järjestävät porukalla 
Virrestä virtaa -hengellisten toivelaulujen 
hetkiä kerran kuukaudessa.

”Nyt oli oikea aika, innostusta ja 
tarvetta tälle”, kertoo tilaisuuksia vetä-
vä kanttori Anne Keränen.

”Jos emme näin pienellä paikka-
kunnalla toimi yhdessä, moni asia jää 
toteutumatta”, sanoo Kristillisten eläke-
läisten puheenjohtaja Erkki Laitinen. 
Puheenjohtaja Erkki Taarasti Eläkelii-
tosta kertoo, että mukana yhteistyös-
sä ovat ekumeenisessa hengessä orto-
doksit ja vapaat suunnat, ja että musiik-
kityöstä kuuluu kanttorille ja seurakun-
nalle erityinen kiitos.

”Koen tämän tervetulleena piristyk-
senä. Yhteinen virsilaulu on vähentynyt 
monista sellaisista yhteyksistä, joissa 

se vielä pari vuosikymmentä sitten oli 
luontevaa. Mutta kuinka voimaannutta-
vaa onkaan yhdessä veisata voimallises-
ti, juuri tätä me tarvitsemme! Sävelmät 
ovat tuttuja tälle ikäpolvelle jo lapsuu-
desta asti”, sanoo Anne Keränen.

Appiukon sairasvuoteella
Toivevirsien ja hengellisten laulujen 
tilaisuuksissa kuullaan usein toive, joka 
osoittautuu psalmin pohjalta kirjoitetuk-
si. Psalmirunous on innoittanut lyriikkaa 
aina, ja moni teksti on päätynyt virreksi.

Illoissa jokainen kertoo myös toivee-
seen liittyvän tarinan: miksi juuri tämä 
puhuttelee.

”Itselleni on erityisen läheinen Herraa 
hyvää kiittäkää, virsi 332, jota jo mummu-
ni lauloi”, kertoo Leena Kumpusalo. 

”Kun on raskasta, veisaan kiitosvir-
ren. Koen, että Jumala kääntää pahan 
hyväksi, vastoinkäymiset siunaukseksi.”

Virsi 332 on erityisesti körttiläisyy-
dessä suosittu psalmivirsi psalmista 150, 
jonka niekutukseen hän on vasta Karttu-
lassa oppinut. Hän kuvaa virttä mahta-

vaksi kiitosvirreksi etenkin kuoron kans-
sa äänissä laulettuna. Hieno rukousvirsi 
myös Sinulle kiitos Isä maan ja taivaan.

Erkki Taarastille on tullut rakkaaksi 
virsi Kirkasta oi Kristus meille (301), joka 
laulettiin aina appiukon sairasvuoteella..

”Appiukko makasi viisi vuotta hoitolai-

toksessa. Ei kahdesti kysytty mikä virsi 
siellä lauletaan, sen tiesi joka kerran jo 
sinne mennessään. Siksi tästä virrestä 
on jäänyt koko perheen ja suvun virsi, 
joka on mennyt kolmanteen ja neljän-
teen polveen saakka. Virsi liittyi hänellä 
sotareissuihin ja oli enemmän kuin virsi.”

Nyt kiitosvirren mä riemuin laulan
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KARTTULAN 30-40 virsilaulajasta koolla 
Erkki Laitinen, Leena Kumpusalo, Erkki 
Taarasti, Annnukka ja Timo Moilanen, 
edessä Anne Keränen.
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JÄRVI-KUOPION työyhteisöpäi-
vässä oli viime keskiviikkona to-
della sekalainen seurakunta kool-
la. Järvi-Kuopion seurakunnan 
työntekijät oli haastettu mukaan 
Yhteisvastuukeräykseen. Tärkeän 
asian puolesta lähes kaikki noin 
50 osallistujaa pukeutui hassusti. 

Juankoskella jokaisella oli 
mahdollisuus pukeutua pienes-
ti tai isosti. Maksamalla kolme 
euroa  Yhteisvastuulle sai osal-
listua asukilpailuun. Voittaja valit-
tiin arpomalla ja arpaonni suosi 
toimistosihteeri Raija Oksmania. 
Tempauksen ideoivat diakonia-
työntekijät. Yhteisvastuu 2019 
tukee lasten ja nuorten koulutus-
ta.

Työyhteisöpäivän aikana käsi-
teltiin tämän hetken ajankohtai-
sia työntekijöitä koskevia asioita. 
Ensi vuonna tulevaa moduulityö-
aikaa harjoitellaan Järvi-Kuopios-
sakin. Todettiin, että erityisesti 
siinä mietityttävät ajomatka, joita 
Järvi-Kuopiossa tulee pakostakin 

paljon. Erilaiset leirit aiheuttavat 
myös mietintää. 

Moduulityöajalla pyritään työ- 
ja vapaa-ajan selkeämpään erot-
tamiseen ja parantamaan työs-
säjaksamista. Samalla myös 

työmäärää voidaan jakaa tasai-
semmin.

ERIKA SUOMINEN

KUULUN IKÄLUOKKAAN, jota 
vanhemmilla oli oikeus kasvat-
taa myös ”Koivuniemen her-
ran” avustuksella. Pääsin vähäl-
lä, sillä vain kerran sain isältä ja 
äidiltä kehotuksen käydä taitta-
massa pihakoivusta oksan, las-
kemaan housut kinttuihin ja ot-
tamaan vastaan muutamat kir-
peät sivallukset. 

Kuusivuotiaan takamukseen 
Koivuniemen herran vierailus-
ta tuskin jäi jälkiä, mutta mieleen 
tuon nöyryyttävän ja todennä-
köisesti opettaneen tapahtuman 
muisto on jäänyt pysyvästi. Vaik-
ka kokemus lie tuntunut miten 
ikävältä, ei se kuitenkaan ole 
jäänyt jäytämään sieluani enkä 
ajattele katkeruudella seitsemän 
vuosikymmenen takaisia kasva-
tustapoja. Ymmärrän vanhempie-
ni huolen ja tunnustan syyllisyyte-
ni. Ei ollut oikein, että alle koulu-
ikäinen poika mennä miilusti teil-
lä tietymättömillä aamusta iltaan 
naapurin lasten kanssa käymättä 
välillä kertaakaan kotona.

Harva haluaa ottaa syitä niskoil-
leen, mutta se ei hillitse meitä 
syyttämästä toisia – ajattele-
matta, miltä se tuntuu syytöksen 
kohteista. 

Vasta iän myötä olen alkanut 
ymmärtää, miltä mahtoi tuntua 
rintamalla parhaat vuotensa viet-
täneistä isistämme, joiden päälle 
me 1960-luvun lopun kaikkitietä-
vät ja maailmaa parantavat radi-
kaalit nuoret langetimme vastuun 
niin talvi- kuin jatkosodastakin. 

Olin itsekin touhussa muka-
na. Nuoruuden innolla julistettiin 
moni viaton mies syylliseksi tekoi-
hin, joihin hänellä ei ollut osaa 
eikä arpaa, ja jälkikäteen nähty-
nä tuomio pitempi kuin murhista 

tuomitun elinkautinen.
Vapauttavaa tuomiota sotasu-

kupolvi joutui odottamaan neljän-
nesvuosisadan eli aina vuoteen 
1987, jolloin Mihail Gorbatshov 
silloisen Neuvostoliiton ylimpänä 
vallankäyttäjänä myönsi maansa 
aloittaneen talvisodan.

Minkä taakseen jättää, sen 
edestään löytää. Jos me kuusi-
kymmenlukulaiset syytimme 
surutta edellistä sukupolvea, niin 
helpoksi ei tee myöskään nyky-
nuoriso meidän vanhempien 
elämää.

Ja kun kehitys kehittyy, syytök-
setkin ovat kahta kovemmat. 
Me tyydyimme tuomitsemaan 
vanhempamme fasisteiksi, mili-
taristeiksi ja Neuvostoliiton vihol-
lisiksi, mutta nyt me sodanjäl-
keiset sukupolvet saamme kuul-
la päivästä toiseen, miten olem-
me kyltymättömällä elintason 
kasvattamisella tuhoamassa koko 
maapallon.

Olemme olleet tuhoamassa 
ilmakehän savukaasuilla, pilaa-
massa meret ja järvet jätteil-
lä, kaatamassa kaikki metsät ja 
hävittämässä sukupuuttoon lajin 
toisensa jälkeen.

Kaipa minäkin olen osavas-
tuussa siitä tuhosta, jota maapal-
lolle nyt joka taholla luetaan. Ajan 
vuodessa 50 000 kilometriä diese-
lautolla kokousten, harrastus-
ten ja joskus harvoin sukuloin-
ninkin takia ja lämmitän saunan 
kesät tullet puilla. Syön punais-
ta lihaa, että saisin joskus pakas-
timen tyhjäksi.

Lehmät on ehditty jo julistaa 
ympäristörikollisiksi kaasupääs-
töjensä vuoksi, enkä pidä ihmee-
nä, etteikö joku puhdashenkinen 
esitä vastaavia päästökiintiöitä 

meille kaksijalkaisillekin.
Suurella tilastollisella toden-

näköisyydellä voin vuoden 1945 
lapsena luvata, että vuonna 2030 
en ole enää ilmaa pilaamassa tai 
hiilijalanjäkeä jättämässä.

Miksi sukupolvi toisensa perään 
pannaan syytettyjen penkille? 
Onko jatkuva pelottelu ja kauhu-
kuvien maalailu todella välttämä-
töntä, että ihmiset saadaan pysy-
mään heille rakennetulle kaidal-
la tiellä? Vastaako poliitikkojen ja 
tiedotusvälineitten luoma mieli-
kuva tämän päivän Suomesta 
vallitsevaa todellisuutta?

Tätä kysyn. Jos meillä jo tässä 
syyllistämisen ilmapiirissä elää 
jo maailman onnellisin kansa ja 
eritoten onnellisimmat nuoret 
miehet, niin miten onnellista 
meillä olisi, jos ei koko ajan tökit-
täisi toista tikulla silmään.

SEPPO KONONEN

Erilainen työyhteisöpäivä  
Järvi-Kuopiossa

Syntynyt syylliseksi
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Tutustu ainakin 
näihin  psalmeihin 
– tutkijan vinkit

Teologisesti merkittävimpiä psal-
meja: 8, 22, 51, 78, 139 ja 143. 

”Psalmi 8 kuvaa ihmisen asemaa 
Jumalan luomakunnassa ja psalmi 
139 ihmistä Jumalan luomisteko-
na. Psalmin 22 sanat Jeesus lausui 
ristillä. Psalmi 51 tuo esiin sen, että 
ihminen on syntinen jo syntyessä-
än, psalmi 143 puolestaan sen, että 
kukaan ihminen ei ole itsessään 
vanhurskas eli Jumalalle kelpaa-
va. Psalmi 78 kuvaa Israelin kansan 
historiaa ja tuo samalla esiin sen, 
miten Raamatun kertomukset ovat 
kulkeutuneet sukupolvelta toiselle 
ennen kuin ne kirjoitettiin kirjaksi.” 
Kirjallisuutena merkittävimpiä 
psalmeja: 23 ja 119. 

”Psalmi 23 lienee sisältön-
sä puolesta maailman käytetyin 
psalmi. Psalmi 119 on puolestaan 
kahdeksankertaisen aakkosraken-
teensa vuoksi kirjallisen muotonsa 
tähden merkittävä.”

”Psalmin 25 rukoilijan pyyntö ’Herra, 
nimesi kunnian tähden anna anteek-
si suuret syntini’ puhuttelee puolestaan 
sillä, että minulla itselläni ei ole mitään, 
johon vedoten voisin pyytää Jumalaa 
antamaan syntini anteeksi. Vain Juma-
la itse, hänen nimensä kunnia, on ainoa 
asia, johon voin vedota. Psalmin 32 kirjoit-
tajan tavoin voin puolestaan iloita siitä, 
että olen saanut syntini anteeksi.”

ULLA REMES

Perille kerran

Anna-Liisa Moilanen muistaa virsilau-
lun jo nuoruudestaan, tapa on siellä 
juurtunut.

”Ei sitä Mäntylänrannassa disko-
ja ollut, me lauloimme Siionin virsiä!”

Hän ottaa esille virret Jeesus sä 
ainoa (318) ja Siionin virsistä Jaak-
ko Löytyn virren Viimeisen laulun 
vielä laulan (SV254). Edellinen laule-
taan melkein joka kerran Kristillisten 
eläkeläisten kerhoissa ja jälkimmäinen 
puhuttelee erityisesti.

”Olen sanonut, että tästä viimeinen 
säkeistö pitäisi laittaa kuolinilmoituk-
seeni, on se niin hieno!”  

Sen karttulalaiset ystävykset, kuoro-
laiset, virsilaulajat laulavatkin spontaa-
nisti yhdessä: ”Perille kerran taivaan 
kotiin Päästään vain yksin armostaan. ”

Tämän kevään seuraavat Virrestä 
virtaa -tilaisuudet ovat 28.3., 25.4. ja 
23.5. klo 12 Karttulan seurakuntako-
dilla.

ULLA REMES

TEHOKKAAN TYÖNTEON lomassa 
esiteltiin ”uusia virka-asuja”.
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VIRVON VARVON -  
Jumala sinua siunatkoon! 
Pääsiäisen symboleissa yhdistyvät itäinen
ja läntinen perinne, uusi ja vanha.

Palmusunnuntainen virpominen 
on esimerkki Suomen itäisen 
ja läntisen perinteen yhdisty-
misestä. Pakanallisena tapa-
na on ollut karkottaa oksan-

heilautuksella pahoja henkiä. Raama-
tun mukaan palmunoksilla toivotettiin 
Jeesus tervetulleeksi pääsiäisenviet-
toon Jerusalemiin, ja samalla tavalla 
kristityt ovat juhlineet palmusunnun-
taita ainakin 300-luvulta lähtien. Meil-
lä palmut on korvattu lumisen luonnon 
elävillä oksilla, pajuilla. Sana virpominen 
tuleekin muinaisvenäjän pajua tarkoitta-
vasta sanasta verba. Palmun- ja pajunok-
sat symboloivat Kristuksen kuninkuutta.

Virpomavitsojen kerääminen ja koris-
telu on erityisesti lasten puuhaa. Ja 
mieleistä ja jännittävää on kiertää ovil-
la virpomassa ja saada jotain palkaksi. 
Nykyisin osa lapsista pukeutuu trulleik-
si, osa pupuksi, osa kulkee arkisemmissa 
vaatteissa. Vanhan tavan mukaan orto-

doksisessa kirkossa virpomavitsat siuna-
taan edelleen. 

Virpomalorussa toivotetaan ensin 
hyvän onnen toivotuksia ja siunausta ja 
pyydetään sen jälkeen pientä palkkio-
ta. Sotien jälkeen virpominen levisi koko 
Suomeen, ja tapaan yhdistyi Ruotsis-
ta tuleva perinne: trulleiksi tai noidiksi 
pukeutuminen. Tähän liittyy myös risti-
riita: virpojat toivottavat hyvää, mutta 
noidat tuovat pahaa. 

Nykyisin palkka annetaan heti virpo-
misen jälkeen, mutta ortodoksiperin-
teen mukaan virpojat kiersivät hakemas-
sa palkkansa pääsiäissunnuntaina. Virpo-
minen oli entisajan Karjalassa myös yksi 
tapa auttaa köyhiä.

Saako teillä virpoa?
Virpomatavan ohennuttua voi olla paikal-
laan ilmoittaa jo ovessa, ovatko virpojat 
tervetulleita. Vuorelan kirkolla eläkeikäis-

ten ryhmässä askarreltiin pääsiäiseksi 
ovikoriste, jonka toisella puolella toivo-
tetaan virpojat tervetulleiksi. Palmu-
sunnuntain mentyä ohi – tai ellei halua 
toivottaa virpojia tervetulleiksi – käänne-
tään näkyville hyvän pääsiäisen toivotus.

Ryhmässä virisi keskustelu pääsiäi-
sen kristillisen ja pakanallisen perinteen 
jännitteestä. ”Ennen vanhaan lankalauan-
tai-iltana noidat ja trullit kiertelivät maata-
loissa. Ottivat kuulemma lehmän nahkasta 
palasen ja sanoivat, että se tuo kalaonnea. 
Joku muisti virpojien sotkeneen navettaa”, 
kerhon ohjaaja Auli Kela kertoo.

Askarrellessa pohdittiin myös virpo-
mispalkkaa. ”Jotain mietitytti, miten 
palkita virpojat, joita on kerralla monta. 
Joku antaa kaikille pienen palkan, toinen 
taas ohjeisti, että yhtä virpomisoksaa 
vastaan yksi palkka.”

Muna ja ylösnousemus
Yksi virpomispalkka on suklaamuna.
Muna kuuluu myös pääsiäisen ruokapöy-
tään. 

Päistä parsinneulalla rikotut ja tyhjik-
si puhalletut munat ovat hieno materi-
aali kodin koristeluun juhlatunnelmaan, 
ja munankuorien käsin maalaaminen on 
tuttua perheissä. Vesiväreillä voi maala-
ta muniin kukkia, ornamentteja, kasvoja, 
mitä ikinä keksiikään! Ennen myös värjät-
tiin sipuleilla ja muilla kasveilla keitettä-
viä munia. 

Munan muoto merkitsee hedelmäl-
lisyyden lisäksi ylösnousemusta, uutta 
elämää, ikuista elämää, ja se on siten 
vahva kristillinen symboli. Munan kuori 
myös kuvaa Kristuksen hautaa, jonka 
salvat murtuivat ylösnousemuksessa. 
Useissa kodeissa elävät myös keskieu-
rooppalaista perua olevat pääsiäislei-
kit: etsitään  pääsiäisaamuna piilotettu-
ja suklaamunia kodista joko avaimenpii-
lotusleikin periaatteilla tai lapuilla anne-
tuilla karttatehtävillä.

Lautasille ja kulhoihin kylvetyssä 
rairuohossa minikokoiset keltaiset tiput 
ja Saksasta kotiutuneet puput mahtu-
vat lymyilemään. Kananpojat kuvaavat 
seuraavaa askelta munista, uutta askelta.

Entä tiesitkö, että pääsiäisen perin-
neruoka, ulkomaalaisille kovin outo 
mämmi, on alun alkaen läntinen paas-
toruoka? Sitä siveltiin jopa ruisleivälle. 
Venäläisperäinen pasha on tullut jälki-
ruokana kilpailemaan mämmin rinnalle.

SINI-MARJA KUUSIPALO JA 
ULLA REMES

Lähteet: Flinckenberg-Gluschkoff & 
Heikkilä-Palo (toim.): Pääsiäinen. Juhlien 
juhla (Maahenki 2013). Helakisa & Lumme 
(toim.): Suomen lasten juhlakirja (Otava 
1999). Lempiäinen: Pyhät ajat. Kirjapaja 
2008. Seljavaara & Kärjä (toim.): Juhlat 
alkakoot! Vuotuisia tapoja ja perinteitä 
(WSOY 2005). 
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KIRKOLLISET

SANALLISTA

Marian ilmestyspäivä
Ei ole taivaassa, ei maassa
ketään hänen vertaistaan!
Hän nostaa köyhän tomusta, 
hän korottaa kurjan loasta
ja asettaa hänet ylhäisten joukkoon, 
kansansa ylimysten vierelle.

Ps. 113:5-8

Leivän haju
PERJANTAIN HAJU oli likaisten työvaatteiden haju eteisessä, 
lauantaina taas oli päivällä leivän hajun vuoro ja  sunnuntai-
na aamulla riisipuuron. 

Lauantaina leivotut leivät pitivät koko viikon työssä ja 
koulussa nälän loitolla ja antoivat voiman uurastaa työvaat-
teet likaisiksi. Sunnuntaina oli sitten vähän parempi päivä, 
kun oli sitä riisipuuroa ja pyhävaatteet päällä.  Monelle 
suomalaiselle ruisleivän haju saa yhä veden kielelle. Siitä 
tietää, että hyvää on tulossa ja kohta taas jaksaa.

Leipään se vertasi Vapahtajammekin itseään. Elämän 
leipään, joka antaa voiman kulkea tätä elämän tietä. 

Paavali puhuu Kristuksen tuoksusta, joka meidän kristit-
tyjen tulisi olla kaikenlaisten ihmisten joukossa. Eli meis-
tä pitäisi tuoksua Kristus ja se, mitä hän meille merkitsee. 
Olisiko sillä sama vaikutus kuin lauantaisella leivän hajulla? 
Että muidenkin tekisi mieli lähteä hakemaan sitä leipäkak-
kua, jotta saisi voimaa ja rohkeutta liata taas ne haalarinsa 
viikon varrella. 

Sillä niin siinä kuitenkin käy. Vaikka kuinka koettai-
si elämässään puhtaana pysyä, viikon varrella rötvääntyy. 
Ja toisaalta se on hyvä. Se, joka kuvittelee pysyvänsä tiel-
lä puhtaana ja selviävänsä omilla eväillään, ei pitkälle pötki. 
Yhä uudestaan on vaan lähdettävä hakemaan elämän leipää, 
voimistuttava ja puhdistuttava uutta viikkoa varten. 

Ja vasta sitten koittaa se pyhä ja riisipuuro ja parempi 
päivä.

RAILI PURSIAINEN
Nilsiän aluepappi

Järvi-Kuopion seurakunta

Twaarna
TUNTUUKO JOSKUS itsekkäältä rukoilla omien asioiden puo-
lesta? Tuntuuko, kuin ei niillä olisi väliä, koska maailmassa on 
niin paljon tarpeita? Rakas ystävä, saat unohtaa moisen. Jee-
sus on sinun henkilökohtainen Vapahtajasi. Hänellä on aikaa 
juuri sinulle.  

HÄMEENKYLÄNSRK@HAMIKSENSRK 17. MAALISK.

TUOMIOKIRKKO  
 
KASTETUT

Linus Elmeri Paananen, Iida 
Lahja Lyydia Perkiö, Gabriela 
Emeliina Konttinen

Kuolleet

Toini Marjatta Kröger 87, 
Hilkka Anneli Kröger 91, Esko 
Ensio Kinnunen 63, Eila Raita 
Kaarina Koponen 81, Anna 
Maria Hämäläinen 86, Eeva 
Liisa Horsmanheimo 87, Kaisu 
Aulikki Heikkinen 92, Maija Liisa 
Happonen 98, Pirkko Maija 
Elisabet Kaasinen 92, Aino Irene 
Heimokangas 97, Taisto Elias 
Hiltunen 79, Erkki Johannes 
Strengell 88, Marja Annikki 
Hiltunen 86

ALAVA

Kastetut

Aava Elviira Matintytär 
Palosaari, Venla Isabella 
Salmela, Tove Elvi Tuukantytär 
Ranta-Pere, Leo Sebastian 
Penttinen, Aili Kaisa Linnea 
Lipponen, Pihla Aino Kristiina 
Lohilah-ti, Karla Bettina 
Tuovinen, Otto Patrik Hoffrén, 
Joona Patrik Puumalainen

Kuolleet

Heikki Tapio Kasurinen 74, 
Veikko Ilmari Antikainen 86, 
Pertti Juhani Hukka 62, 
Hilkka Anneli Korhonen 90, 
Kirsti Helena Lappalainen 71, 
Vilho Arvid Miettinen 91, 
Raimo Juhani Tiitinen 77, 
Taimi Eeva Aulikki Ikäheimo 86, 
Kaarle Patrik Birger Hallman 83, 
Aarne Antero Oksman 88, 
Maija Liisa Kiimalainen 78, 
Sirkka Liisa Ruuskanen 90

JÄRVI-KUOPIO

Avioliittoon kuulutetut

Jan Kenneth Vilkman ja Taina 
Hannele Väätäinen, Kaavi

Kuolleet

Ritva Anneli Hartikainen 64, 
Muuruvesi; Hellin Smolander 81, 
Tuusniemi; Erkki Johannes 
Miettinen 88, Vehmersalmi; 
Vieno Vappu Lipponen 87, 
Juankoski; Vilho Armas 
Juutinen 85, Nilsiä; Elli Marjatta 
Mikkanen 84, Kaavi; Matti 
Olavi Saarelainen 78, Nilsiä; 
Edvard Hiltunen 97, Kaavi; 
Lauri Johannes Räsänen 87, 
Vehmersalmi, Katri Vartiainen 96,
Tuusniemi; Anna Liisa 
Happonen 96, Tuusniemi; 

Elvi Elina Pennanen 89, 
Riistavesi; Heikki Kalevi 
Raatikainen 57, Nilsiä; Lauri 
Johannes Laitinen 75, 
Riistavesi; Suoma Ulriika 
Toivanen 94, Juankoski; Jari 
Vilho Varma 56, Nilsiä; Lilja 
Mirjami Laitinen 88, Nilsiä; Anna 
Liisa Räsänen 93, Kaavi; 
Väinö Sakari Myöhänen 73, 
Nilsiä; Olga Eliina Vartiainen 92, 
Muuruvesi; Taimi Mirjam 
Miettinen 90, Riistavesi; 
Antti Juhani Vartiainen 63, Kaavi; 
Pauli Johannes Räsänen 87, 
Muuruvesi; Pertti Edvard 
Jauhiainen 60, Nilsiä; 
Veikko Johannes Väänänen 79, 
Riistavesi; Tyyne Esteri 
Pirskanen 93, Tuusniemi; Osmo 
Tapio Kärkkäinen 88, Juankoski

KALLAVESI

Kastetut

Kirsikka Nanna Kamilla 
Eskelinen, Aino Elina Salkinoja, 
Santeri Aaro Johannes 
Nuutinen, Helmi Eila Amalia 
Juvonen, Eemil Matti Kasperi 
Pääkkönen, Aada-Mari 
Iivanainen, Eelis Toivo Tapani 
Hirvonen, Emilia Anni Lyydia 
Sahlman, Minja Lea Emilia 
Voutilainen, Nooa Eelis Kaspian 
Tuovinen, Pipsa Laila Annukka 
Kurkipuro, Martta Johanna 
Amalia Sakki, Tino Olli Artturi 
Toroi, Noel Ville Kristian 
Kovaljeff, Elle Olivia Kuronen, 
Wilho Veli Olavi Hynninen, 
Nina Sofia Kärkkäinen, Toivo 
Niilo Ilmari Liikanen, Peetu 
Olavi Rissanen, Venla Matilda 
Kuusivuori, Beda Aava Elviira 
Tolvanen

Avioliittoon kuulutetut

Kari Juhani Ranta ja Anna Mari 
Oinonen, Marko Veli Antero 
Korhonen ja Niina Johanna 
Puroila, Marko Juhani Korhonen 
ja Ulla Maarit Marjoranta

Kuolleet

Hilja Kyllikki Puustjärvi 84, 
Sylvi Helena Mikkilä 89, 
Minna Birgitta Airaksinen 52, 
Hilkka Tellervo Virkkunen 83, 
Erkki Johannes Tossavainen 95, 
Valto Bernhard Lapveteläinen 80, 
Anna Maria Pasanen 83, 
Tero Juhani Alhonmäki 26

MÄNNISTÖ

Kastetut

Minttu Josefiina Väistö, Pyry 
Aleksanteri Blom, Danny 
Mikael Husso, Andreas Elias 
Alexander Lätti Jawhari, Aava 
Stella Juulia Korhonen, Martta 
Eila Anniina Koivisto, Hilda Aino 
Orvokki Purdy, Teo Pena Artturi 

Puhakka, Onneli Saara Inkeriitta 
Jaakkonen

Kuolleet

Anneli Heimonen 88, 
Ritva Marjatta Immonen 82, 
Jaakko Olavi Vartiainen 80, Irma 
Anneli Rissanen 68, 
Matti Johannes Mönkkönen 80, 
Riitta Marjatta Hoffrén 89, 
Veli Pekka Harstela 78, 
Marja Leena Uustie 80, 
Sirkka Liisa Laitinen 83, 
Vilho Antero Skottman 84, 
Leena Marjatta Vartiainen 81, 
Aune Vellamo Suomakari 80, 
Juhani Ilmari Kuoppala 72, 
Tenho Otto Emil Miettinen 72, 
Elma Edit Kauppinen 91, 
Heikki Juhani Pulli 80

PUIJO

Kastetut

Riku Jaakko Ilmari Hiltunen, 
Tiuku Illusia Aho, Lauri Eino 
Kalevi Turtiainen, Saima Talvikki 
Kantonen, Eemil Aarre Oliver 
Saarimäki, Tatu Heikki Juhani 
Hynynen, Omolola Helmi 
Oyinlola, Lari Armas Johannes 
Leinonen, Iiris Saima Fredrika 
Turpeinen

Kuolleet

Elsa Katri Hakkarainen 92, 
Ulla Inkeri Elisabeth Koponen 65, 
Raija Anneli Korhonen 73, 
Elvi Annikki Haatainen 91, 
Niilo Fabian Itkonen 94

SIILINJÄRVI

Kastetut 

Vilho Eino Olavi Tikkanen, 
Matias Väinö Johannes 
Rytkönen, Leevi Veikka 
Jääskeläinen, Saimi Reetta 
Mirjami Iivarinen, Petja Mikael 
Saukko, Sofia Richter, Tinja 
Senni Kaarina Haikonen, Emilia 
Hanna-Maria Rökman, Veikka 
Väinö Vilperi Laukkanen, Jiri 
Reino Juhani Kokko, Samuel 
Oskari Raunismaa

Kuolleet 

Jorma Antero Kuosmanen 72, 
Pirkko Helena Miettinen 85, 
Jari-Pekka Tenhunen 51, 
Hilja Olga Kainulainen 92, 
Veikko Kinnunen 91, 
Veikko Ensio Tuovinen 85, 
Raili Puurunen 71, 
Toivo Eetu Vihonen 88, 
Oma Auvo Aarre Huuskonen 89, 
Lauri Kalervo Turunen 85, 
Eila Sylvia Saksman 84, 
Kaisa Liisa Heikkinen 89

101 SYYTÄ KUULUA KIRKKOON 



14 Nro 3 — 27.3.2019&

Savonkatu 25, Kuopio
Puh. 017 261 6531
www.lansivuoriky.fi

Hautakivinäyttely
liikkeessämme

-tervetuloa tutustumaan!

Hautaustoimisto

LÄNSIVUORI

Ehdokkaana eduskuntaan 

Tuomo Käyhkö
-lapsena Suonenjoella
-lähettinä Thaimaassa 

(Suomen Lähetysseura)
-pappina Joensuussa (Rantakylä)

Tehdään yhdessä Suomea, jossa 
toisista välittäminen, oikeudenmukaisuus 

ja kristillisyys saavat näkyä!

Tutustu Tuomoon netissä: 
www.tuomokayhko.fi

119

Kivipaja Sari Kämäräinen
Jääskelänkatu 1, Kuopio
myynti@kivipajasarik.fi
www.kivipajasarik.fi
puh. 050 575 0004

• Lisänimen kaiverrustyöt
• Hautakivet ja entisöintityöt
• Pronssituotteet, Kivilyhdyt
• Paikallista palvelua

Kiven
Kauneutta
Kunnioittaen

Hautakivet kuntoon meiltä
• Kultaukset, hopeoinnit, kaiverrukset
• Pesu, puhdistus • Oikaisut • Uudet hautakivet

Jarkko Kivioja 044 780 4798 / 040 737 0114
www.hautakivipalvelut.fi

Kuopion Hautakivipalvelu Oy

040 5844 045 

 

 
Kotitalous-

vähennys 45% 

Tietokoneapu 

www.orden.fi 

www.keittiotuning.fi

kaikkea kivaa 
kotiin

OrtOdOksiset 
pääsiäismyyjäiset 
kuopion ortodoksisen seurakunnan seurakuntasalissa 
(Snellmaninkatu 8) lauantaina 13.4.2019 klo 11.00 alkaen
Myytävänä 
- piirakoita, pashaa ja muita pääsiäisleivonnaisia
- virpovitsoja, pääsiäismunia, pääsiäiskoristeita yms.

Arpajaiset • Kahvia ja pullaa! • Järj. eri toimintapiirit  • Tervetuloa!

APUA ASIAKIRJOJEN  
LAADINTAAN

Perunkirjoitukset, veroilmoitukset,
edunvalvontavaltuutukset sekä  
erilaisten lomakkeiden täyttö.  

Kysy tarjous! 

Kuopion Invalidit ry.
Savonkatu 16, puh. 0440 378 451

toimisto@kuopioninvalidit.fi

Mainosmyynti 
Eine Kotamaa 
050 315 5849
eine.kotamaa@slpmedia.fi

Seuraava julkaisupäivä 24.4.,
varaukset 8.4. mennessä.

• Matot
• Vuodevaatteet • ym.

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

pyykkisatama.fi
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Tutustu lisää 
WWW.KD.FI/EHDOKKAAT

www.kdsavokarjala.fi

Pirjo Backman
sairaanhoitaja, yrittäjä 

Suonenjoki

115
Tuomo Käyhkö

pappi 
Joensuu

119

Jussi Mikkonen
nuorisonohjaaja, yrittäjä 

Varkaus

123

Minna Sahlberg
diakoni-lähetyssihteeri 

Kuopio

127

Björn Cederberg
lääkäri, pastori

Kuopio

116

Juhani Laurinkari
professori,  

valtiotieteiden tohtori 
Kuopio

120
Henry Määttä

yrittäjä, kirvesmies 
Nurmes

124

Eeva-Kaarina 
Sulkamoniemi

farmaseutti 
Varkaus

128

Sari Essayah
kansanedustaja, KTM 

Lapinlahti

117

Satu Melkko
palveluesimies, 

terveydenhoitaja 
Liperi

121

Jarmo Pippola
vahtimestari, muusikko 

Joensuu

125
Rauno Taskinen

kapteeni evp 
Kuopio

129

Henna Kainulainen
lähihoitaja, hammashoitaja 

Siilinjärvi

118

Kikkis Mikkola
päiväkodin johtaja, 

gospelmuusikko 
Joensuu

122

Jasmin Pyöriäinen
yliopisto-opettaja, FM 

Joensuu

126

Rakennetaan kristillisille arvoille Suomi, johon voit luottaa.  
Perheystävällinen, turvallinen ja yritteliäs. Suomi, jossa kaikista pidetään huolta.

ammattitaitoa kotisi parhaaksi

t
KOTISIIVOUSPALVELUT

t a l o u s a s e m a  .fi
 0 4 4 0 - 7 6 9   6 7 0

a
KOTITALOUS 
VÄH 50 % 

YKS.SOS.PAL 
TUOTTAJA 

SiilinSapuska. com
Kasurilantie 13 Siilinjärvi

017 - 266 2303

Muistotilaisuudet
Vanhusten ateriapalvelut

Lounaskahvila ja pitopalvelu 
keskellä Siilinjärveä

Ihmisen ja Itä-Suomen puolesta

PEKKA NIIRANEN

Olen tähän saakka ollut säätämässä 
kirkkolakia kirkolliskokouksessa, 
nyt haluaisin päästä eduskuntaan 
säätämään myös muita lakeja.
Olen käytettävissäsi.  
 

3131
toimittaja 
VTM, teol. tri, dosentti

www.pekkaniiranen.fi
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Henna Kainulainen
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Syksyn päiväkerho kutsuu
On aika ilmoittaa lapsi Siilinjärven seurakunnan päiväkerhoon: 
ilmoittautuminen verkossa siilinjarvenseurakunta.fi 8.–28.4.

Päiväkerho on leikin, laulun ja yhdessä tekemisen kerho 3–5-vuotiaille. 
Järjestämme ryhmiä Siilinjärven seurakuntatalolla, Vuorelan kirkolla ja 
Leppäkaarteen kerhotalossa. Päiväkerho on maksuton.

Ryhmät alkavat elokuussa. Kerhopaikasta ilmoitetaan kesäkuussa  
ennen juhannusta.

Lue lisää verkkosivuilta  
tai kysy lapsityön toimistosta: 044 7284 605.

www.kuopionseurakunnat.fi

Kuopion ev.lut. seurakuntayhtymässä on haettavana

Henkilöstöpäällikön virka
 

Henkilöstöpäällikön tehtävänä on johtaa, kehittää ja valvoa seurakunta- 
yhtymän henkilöstöhallintoa. Henkilöstöpäällikkö toimii myös palkka- ja  
taloushallintotiimien esimiehenä.
 
Hakuaika 4.–28.4.2019
 
Tarkempi hakuilmoitus ja sähköinen hakulomake:  
www.kuopionseurakunnat.fi tai www.evl.fi/rekrytointi.  
Linkki avautuu 4.4.2019.
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Kun tuomiorovasti Mat-
ti Järveläinen jäi vuon-
na 2006 eläkkeelle, lie-
nee yksi jos toinenkin 
kysynyt muistelmien 

perään. Niiden aika ei ollut vie-
lä silloin.
Kirjoittamiselle tuli toinen mo-
tiivi hänen jäätyään pari vuotta 
sitten leskeksi. 75-vuotispäivi-
en lähestyessä tuntui tärkeäl-
tä pohtia, mitä on olla pappi ja 
mitä Matti, ihminen. Kirjoittami-
nen oli myös tapa puhua Sirk-
ka-puolisolle ja uskoa, että tä-
mä kuuntelee.

Matti Järveläinen sanoo ole-
vansa sitä pappispolvea, jolle 
pappeus ei ole kaksoisrooli. Yh-
tä ja samaa ovat Matti ja pappi. 

”Katoliset ajattelevat, että 
pappi on armon kantaja ja vä-
littäjä, mutta luterilaisessa kä-
sityksessä välittäjä on evanke-
liumi, ei pappi. Siitä seuraa, et-
tei pappi ei ole omalla asiallaan. 
Hän ei ole itsenäinen yrittäjä ei-
kä varsinkaan yksityisyrittäjä.”

Tunteeko rovasti 
luomiskertomuksen
Järveläinen on laittanut kirjal-
leen alaotsikon Tuumausta pap-
peuden maisemassa. Osa sitä 
ovat kirjaan valikoidut saarnat ja 
puheet, vaikka hänelle kristinus-
ko on sanoja suurempaa.

”Jumalan sana ei ole pelkkiä 
sanoja, ei edes pelkkiä Raama-
tun sanoja, vaan perimmältään 
Kristus itse.”
Ajattelussa näkyy Järveläisen 
teologinen polku Dietrich Bon-
hoefferin ja Karl Barthin kautta 
Tuomo Mannermaan sanoihin: 
itse uskossa Kristus on läsnä.

Jos pappi onkin pappi 24/7, 
ihmiselle se on ylivoimais-

ta. Matti Järveläinen tunnetaan 
huumorimiehenä, jolta lääkäri-
kin tohti kysyä, että tunteeko ro-
vasti luomiskertomuksen.

”Se oli sentään Jumala, joka 
lepäsi. Ei pidä luulla, että minus-
ta riippuu kaikki.”

Teologisen kuopiolais-
koulukunta
Matti Järveläinen on pappissu-
kua äitinsä puolelta. Isoisä oli 
jyväskyläläinen pappi ja rehtori 
Verner Peltonen, jonka perheys-
täviin kuului virsirunoilija Simo 
Korpela. Hänen poikansa Jor-
ma Korpela oli äidinkielenopet-
tajana Kuopion Yhteiskoulussa. 
Opetus oli tehokasta:

"Täällä on sitten vielä, nimeä 
sen kummemmin mainitsemat-
ta, eräs Matti Järveläinen, Ver-
ner Donatus Peltosen tyttären-
poika, joka kirjoittaa sanan Raa-
mattu pienellä alkukirjaimella. 
Se ihmetyttää minua suuresti." 
Jostakin syystä joukko saman-
henkisiä kuopiolaispoikia päätyi 
samaan aikaan opiskelemaan 
teologiaa.  Heitä olivat Matti Jär-
veläisen lisäksi Hannu Konola, 
Jarmo Saksman, Terho Pursi-
ainen, Matti Virmakoski, Olavi 
Tuovinen ja Pekka Vapaavuori.

Joukko piti tiivistä yhteyttä 
keskenään ja puhui asiat ja lo-
pulta itsensäkin puhki. 60-luku 
hengitti vahvasti ja kritiikkiä tulvi 
joka suunnalta. Järveläinen pa-
lasi näistä myrskyistä monessa 
mielessä kotiin. 

Pappila työkaluna
Matti Järveläinen on viimeisiä 
kirkkoherroja, joka vielä otti vir-
ka-asunnon vastaan ja piti yl-
lä  pappilakulttuuria. Se onnis-
tui vain siten, että Sirkka-puoli-

so otti kokopäiväisesti hoitaak-
seen tuhansien kahvikupillisten 
keittämiset, leipomiset ja siivo-
ukset. Ja ehkä vain siksi, että 
Sirkka-puoliso oli tuomiorovas-
tin tytär ja emännöi näin lapsuu-
denkotiaan.

”Sinne oli helppo kutsua ih-
misiä ja ihmisten oli helppo soit-
taa ovikelloa. Ja kyllä se soikin.”

KAIJA VUORIO

Väärnin pappila Oy:n kustanta-
man Tässäkö olen -kirjan julkis-
tamistilaisuus ja Matti Järveläi-
sen 75-vuotispäivät (ei kukkia ei-
kä lahjoja)  ovat palmusunnun-
taina kirkkokahvien merkeissä 
Keskusseurakuntatalolla. 

KIRJALLISTA

Kuopion ja Siilinjärven  
seurakuntalehti.  
105. vuosikerta.

Seuraava numero ilmestyy 24.4.2019
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YHTEISVASTUUKERÄYS on meneillään. Siinä kannetaan globaalia 
vastuuta erityisesti maailman heikko-osaisemmasta nuorisosta. 

Seurakunnissa kannetaan yhteistä vastuuta koko vuoden ajan. 
Kirkko tekee paljon sellaista työtä, joka ei näy tilastoissa. Seura-
kunta on huomattavasti mainettaan parempi. 

Uudet vastuunkantajat eli päättäjät ovat toimineet pari kuukautta. 
Toiminta hakee vielä paikkaansa, mutta varmaan se kohta napsah-
taa paikalleen. 

Meidän valittujen edellytetään käyvän niissä kokouksissa, joihin 
meidät on valittu. Demokratia toimii vain niin, että käytämme 
saamaamme päätäntävaltaa. Jos sitten on ihan ylipääsemätön este, 
niin varajäsenet on sitä varten valittu. 

Seurakunnassa asiat valmistellaan hyvin etukäteen. Jos haluaa 
jonkin asian muuttuvan varsinaisessa kokouksessa, niin siihen pitää 
puuttua jo valmisteluvaiheessa. Ottakaa reilusti yhteyttä päättäjiin. 
Olemme seurakuntalaisia varten valittu.

Suomi valittiin jo toisena vuotena peräkkäin maailman onnel-
lisemmaksi maaksi kansainvälisessä vertailussa. Onnellisuusver-
tailu perustuu kysymykseen, jossa vastaajia pyydetään arvioi-
maan elämäänsä asteikolla 1–10. World Happiness Report -rapor-
tin mukaan suomalaisten onnellisuus on parantunut hieman edelli-
sestä vertailukerrasta. Pohjoismaat pärjäävät vertailussa hyvin, sillä 
kakkosena on Tanska, kolmantena Norja ja neljäntenä Islanti. Ruot-
sikin kipusi sijalle seitsemän.

Heti tuloksen julkistettua me suomalaiset rupesimme miet-
timään, että ei tuo voi pitää paikkaansa. Maa voi olla onnellinen 
mutta ihmiset eivät. Jos voitto olisi tullut jollekin muulle maalle, 
niin varmaan se olisi ottanut ykköstilan heti markkinointivaltikseen. 

Hyvät ystävät, myönnetään se, 
että monet asiat ovat maassamme 
todella hyvin. Nautitaan ja etsitään 
positiivisia asioita. Silloin elämäm-
me on valoisampaa ja onnellisuus 
pilkistää meistäkin.

ERIKA SUOMINEN
Yhteisen kirkkovaltuuston pu-

heenjohtaja
Järvi-Kuopion seurakunta

Yhteisvastuuhengessä

Marja Terttu 
Knapas, Markku 
Heikkilä, Timo Åvist: 
Suomalaiset pappilat. 
Kulttuuri- , talous- ja 
rakennushistoriaa. SKS. 
2016. 231 s.

PAPPILA ON TUNNETUSTI ollut 
mahdollisen kartanon jälkeen pi-
täjän mahtavin talo. Tosin myös 
monet pappilat näyttävät kartan-
omaisilta, kuten vaikkapa Kenkäve-
ronniemen pappila tai Punkalaitu-
men pappila.

Suomalaiset pappilat -kirja on-
kin upea mahdollisuus tutustua 
entisajan herrasväen salattuun elä-
mään. Papin porvarillista asemaa 
korostaa se, että kirkkoherra esiin-
tyy kuvissa yleensä ilman lipereitä. 

Toisaalta monet hengenmiehet 
olivat omaperäisiä rajoja rikkovia 
persoonia: yksi oli ahkera valoku-
vaaja, toinen taitava konserttikap-
paleitten esittäjä, kolmas innokas 
ulkomaanmatkaaja. Useat maalais-
papit olivat juurevia erämiehiä. Ta-

vattiinpa erään seurakunnan pai-
menena kova kommunistikin. 

Itselleni oli yllätys, miten kes-
kenään erilaista elämää pappi-
loissa on vietetty. Utsjoen pappi-
lan eristäytyneitten ja alkeellisten 
olosuhteiden rinnalla toista ääri-
päätä edusti Tallgrenin kulttuuri-
pappila Turun Maariasta. Ja kuo-
piolaisia luonnollisesti kiinnosta-
vat sisäkuvat tuomiorovasti Sime-
liuksen huushollista.

Monen pappilan loppu on ol-
lut surullinen, mutta toisille kirk-
koherran katoaminen kodistaan on 
merkinnyt uutta alkua, kun pappi-
lan ovet ovat avautuneet kaikelle 
kansalle.

TERHI LAITINEN

Monen aistin pappilat

Julkaisija Kuopion ev.lut. seurakunnat, PL 1064, 70101 Kuopio, puh. 017 158 111
Toimitusneuvosto Hannu Koskelainen, Kirsi Leino, Niko Noponen, Marketta Rantama Painos 73 670 kpl Toimitus Kirjastokatu 5 A 1, 70100 
Kuopio Viestintäpäällikkö, Kirkko ja Koti -lehden päätoimittaja Minna Siikaniva, puh. 040 4848 273, minna.siikaniva@evl.fi Visuaalinen 
suunnittelija Tuija Hyttinen, puh. 040 4848 236 Tiedottaja Ulla Remes, osa-aik. puh. 040 4848 234 Tiedottaja Heli Haring, osa-aik. 
puh. 044 414 4801 Sihteeri Katja Nenonen, osa-aik. puh. 040 4848 514  
Taitto SLP Kustannus Oy Ilmoitukset Eine Kotamaa, puh. 050 315 5849, eine.kotamaa@slpmedia.fi Tilaukset 20 €/vuosikerta 
Jakelu Suora Lähetys Oy Jakelupalaute www.suoralahetys.fi tai seemi.pusa@suoralahetys.fi tai puh. 017 264 7800.

 kirkkojakoti.fi,  www.kuopionseurakunnat.fi 

Mattina ja pappina

MUSIIKIN JA HUUMORIN 
ystävänä tunnettu tuomio-
rovasti  Matti Järveläinen 
on kirjoittanut muistoistaan 
pappeuden maisemassa.

K
A

IJ
A
 V

U
O

R
IO

Tunnistatko, mistä kirkosta Kuopion ja Siilinjärven seurakuntien 
alueelta löytyy tämä yksityiskohta? Osallistu keskusteluun Kuo-
pion ja Siilinjärven seurakuntien facebook-sivuilla.
www.facebook.com/kuopionseurakunnat
www.facebook.com/siilinjarvenseurakunta
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Viime uudenvuoden aatto. 
Lääkärin lausunto: parantuma-
ton imusolmukesyöpä. Elinai-
kaa ilman hoitoja muutama 
viikko, hoitojen kanssa muuta-

mia kuukausia.
”Tämä on nyt sitten tässä. Työni on 

tehty eikä minulta jää mitään kesken”, 
Eliina Heinonen toteaa tyynesti maalis-
kuisena iltapäivänä kotinsa kahvipöydän 
ääressä.

”Tiedän, että sairauteni on osa Juma-
lan suunnitelmaa. Siksi minulla ei ole 
tarvetta kapinoida sitä vastaan.”

Eliinalla on äärimmäisen vahva luotta-
mus siihen, että Jumala tietää parhaiten 
– vaikka ihmisestä ei aina siltä tuntui-
sikaan.

Taiston matkaan
Jumalan parempaan tietämykseen Eliina 
luotti aikoinaan myös puolisoa valites-
saan. Pelkäksi vappuheilaksi alun perin 
tarkoitettu Taisto ”Tasi” Heinonen otti 
ja kosi Eliinaa heti ensimmäisenä iltana 
tansseista lähtiessä.

”Tuumasin vain, että tule kosimaan 
uudestaan, kun olet selvin päin. No, 
Tasihan ilmestyi viisi päivää myöhem-
min oven taakse peräämään vastaus-
ta aiemmin esittämäänsä kysymykseen”, 
Eliina nauraa.

”Minulla oli siinä vähän kiperät paikat, 
kun olin ihastunut erääseen toiseen 
mieheen, joka myös oli kosinut minua. 
Tasiin taas en ollut ihastunut lainkaan!”

Mutta Tasillapa oli ratkaisu molempiin 
ongelmiin.

”Hän sanoi, että joskus vielä rakas-
tuisin häneen. Ja tälle toiselle miehel-

le voisin lähettää kirjeen, jossa kieltäy-
tyisin kosinnasta.”

Ennen lopullista vastausta Eliina päätti 
vielä kysäistä Jumalan mielipidettä avio-
liitosta.

”En silloin ollut vielä tullut uskoon, 
mutta minulla oli lapsesta asti kuiten-
kin ollut turvallinen suhde Taivaan Isään. 
Tunsin vahvasti, että hän tahtoi Tasin ja 
minun avioituvan.”

Juksasiko Jumala?
Vuoden päästä pariskunta meni naimi-
siin ja yhteinen koti perustettiin Poriin. 
Kihlausaikana nuoret tapasivat toisi-
aan vain muutaman kerran, koska Elii-
na opiskeli Kuopiossa sairaanhoitajaksi ja 
Tasi puolestaan kävi Kauhavalla Ilmaso-
takoulua.

”Emmehän me käytännössä tunteneet 
toisiamme lainkaan! Olinkin aika järkyt-
tynyt, kun Porissa paljastui, että Tasilla 
on melkoinen alkoholiongelma ja myös 
pelivelkoja.”  

Ylpeys esti Eliinaa puhumasta vaike-
uksista kenellekään. Hän vaikeni vuosien 
ajan, sillä ongelmia todellakin riitti. Talo-
usvaikeuksien ja viinan lisäksi suhdetta 
koetteli myös väkivalta. Ei ihme, että Elii-
na toisinaan mietti, että tällaisen miehen-
kö Jumala oli katsonut hänelle parhaaksi?

Toki avioliitto toi Eliinalle jotain hyvää-
kin, muun muassa kaksi ihanaa poikaa, 
Pekan ja Juhan.

”Juhalla olisi kaksosvelikin, mutta hän 
syntyi kuolleena.” 

Raskaudet olivat vaikeita ja molemmat 
pojat sairastelivat pieninä paljon. 

”Silti olin aluksi innoissani, kun tulin 
vielä kolmannen kerran raskaaksi. Vaka-

vat terveysongelmat olisivat kuitenkin 
olleet vastassa raskauden edetessä ja 
Tasi pelkäsi jäävänsä yksin huolehtimaan 
lapsista. Päädyin aborttiin.”

Tuo päätös sysäsi liikkeelle prosessin, 
joka muutti perustavanlaatuisesti Eliinan 
elämän.

Syntilista täynnä
Abortin jälkeen Eliina oli varma, että nyt 
tuli tehtyä jotain sellaista, jota Jumala ei 
voi antaa anteeksi.

”Olin siihen mennessä rikkonut jo 
kaikkia muita käskyjä vastaan, mutta 
taposta minua ei voitu syyttää. Kunnes 
sitten tein senkin.”

”Häpeä sai minut juomaan. Yritin myös 
epätoivoisesti löytää yhteyttä Jumalaan.”

Jossain vaiheessa Eliina ajatteli, että 
jos hän pääsisi irti viinasta ja tupakas-
ta, niin sitten Jumala varmasti hyväksyi-
si hänet. 

”Luettuani erään kirjan tajusin, että 
Jumalalle ei tarvitse esittää mitään, 
vaan hänen eteensä voi mennä sellaisena 
kuin on. Ymmärsin viimein, että Golgatan 
keskimmäisellä ristillä minunkin syntini 
on annettu anteeksi. Myös se aborttini.”

Saatuaan rauhan ja löydettyään 
Jumalan Eliina päätti omistaa elämänsä 
muiden auttamiselle evankelistana.

”Olen tarvinnut kaikki elämäni vastoin-
käymiset ja tekemäni synnit voidakseni 
auttaa ihmisiä. En ole yhtään sen parem-
pi ja puhtoisempi kuin kukaan muukaan.” 

”Tilaisuuksissa ihmiset ovat halunneet 
tulla avautumaan omista kipupisteistään, 
koska minä olen ihan samanlainen synti-
nen ja siksi minulle kuulemma uskaltaa 
puhua.” 

Jumala tiesi sittenkin
Eliinan uskoontulo oli Tasille iso kriisi. 

”Meillä ei ollut henkistä yhteyttä 
toisiimme kolmeen vuoteen. Rakastuin 
toiseen mieheen.”

Erään riidan yhteydessä Eliina tunnus-
ti sivusuhteen ja jokin tulppa aukesi.

”Tasi kertoi rakastavansa minua silti. 
Juuri sen olin halunnutkin kuulla. Aloim-
me puhua auki kaikkia vaiettuja asioita. 
Voi sanoa, että siitä alkoi viimein todel-
linen avioliittomme – kahdenkymmenen 
yhteisen vuoden jälkeen.”

Vähitellen myös Tasi löysi yhteyden 
Jumalaan. Hän ryhtyi tukemaan Elii-
nan evankelistan työtä omalla hiljaisel-
la tavallaan, muun muassa toimimal-
la vaimonsa kuskina tämän puhujamat-
koilla.

”Ja sieltä hän yleisön joukosta minua 
aina niin lempeästi ja rakastavasti katse-
lee”, Eliina hymyilee.

Pariskunnalla on nyt takanaan lähes 
56 vuotta yhteistä avioliittoa.

”Jumala tiesi sittenkin, kuka minul-
le on se oikea mies. Maallisen taipaleeni 
päättyessä suren eniten Tasin jättämis-
tä. Mutta kyllä hän sieltä perästä tulee.”    

HELI HARING

”Rakastuin toiseen 
mieheen.”

”AJAN RAJALLISUUDEN ymmärtäminen 
on saanut luovuuteni kukkimaan. 
Mieleeni pulppuaa jatkuvasti uusia 
ideoita”, Eliina Heinonen selvittää.
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Evankelista Eliina Heinonen kokee, että hänen työnsä on nyt tehty.  
Tuskaa, rakkautta ja armoa täynnä ollut elämä on pistettä vaille valmis.

KAIKEN se kestää


