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Kuopion ja Siilinjärven evankelisluterilaisten seurakuntien lehti

kirkkojakoti.fi
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Jumalanpalveluksia rajoitetulle 
joukolle – hartauksia myös 
verkossa ja mediassa
Jumalanpalveluksia voidaan 1.6. alkaen 
toteuttaa kirkoissa seurakunnan läsnä 
ollessa. Niihin voi osallistua tilan mukaan 
myös yli 50 henkeä. Jumalanpalveluksis-
sa voidaan viettää ehtoollista. Osanotta-
jien turvallisuus varmistetaan huoleh-
timalla turvaetäisyyksistä ja hygienias-
ta. Seurakuntalaisten toivotaan ottavan 
kirkkoon mukaan omat virsikirjat. 

Jumalanpalvelusten välittämistä verk-
koon jatketaan. Kuopion seurakun-
tien jumalanpalvelukset Tuomiokirkos-
ta voi katsoa virtuaalikirkko.fi-sivustol-
la ja Siilinjärven kirkon jumalanpalveluk-
set YouTube-kanavalla Siilinjärven ev.lut. 
seurakunta. Lisäksi seurakunnat tuot-
tavat hartauksia, musiikkia ja keskus-
teluohjelmia verkkoon eri kanavilleen 
YouTubeen ja Facebookiin. Kirkko palve-
lee Yleisradion kanssa niin radion ja tele-
vision kuin verkon välityksellä.

Seurakunnat järjestävät kesällä myös 
muita tilaisuuksia, ja niissäkin noudate-
taan vallitsevia henkilörajoituksia, turva-
väliä ja hyvää hygieniaa. Tietoja seura-
kuntien toiminnasta löytyy tämän lehden 
ilmoituksista ja seurakuntien verkkosi-
vuilta.

Kirkollisiin toimituksiin  
yli 50 henkilöä
Kasteisiin, vihkimisiin ja hautaan siunaami-
siin voi kirkoissa kesäkuusta alkaen osallis-
tua yli 50 henkilöä, pienissä tiloissa vähem-
män. Kirkollisen toimituksen jälkeen järjes-
tettävät ristiäis- ja hääjuhlat ja muistotilai-
suudet sekä yksityistiloissa toteutettavat 

kirkolliset toimitukset ovat sen sijaan yksi-
tyistilaisuuksia. Siksi niitä koskee valtio-
neuvoston linjauksen mukainen 50 hengen 
enimmäisosallistujamäärä.  

Seurakuntien työntekijät sopivat juhlien 
järjestelyistä yhdessä perheiden ja omais-

ten kanssa. Hautaan siunaamiset voidaan 
toteuttaa kirkossa tai haudalla. Seura-
kuntien tiloja voi vuokrata muun muas-
sa muistotilaisuuksiin. Juhlajärjestelyistä 
saa lisätietoja seurakuntien toimistoista 
tai kirkkoherranvirastosta.

Rippileirit ja kesäleirit  
muuttuvat
Kuopion seurakunnat siirtävät kesän 
rippikoulujen leirit loppukesään tai 
syksyyn, aiemmin kesällä järjestetään 
päiväopetusta. Siilinjärven seurakunta 
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KASTE JA KUMMIKSI TULEMINEN on 
monelle maailman tärkein tapahtuma, ja 
siihen suhtaudutaan vastuullisesti. Moni 
pitää näitä arvokkaina lahjoina vanhemmil-
ta. Kummiudessa suomalaisille on tärke-
ää ajan antaminen ja yhteinen tekeminen, 
kertoo tuore kirkon tutkimus. 

Merkki- ja juhlapäivinä muistaminen, 
lahjojen antaminen sekä muu yhteydenpi-
to niin kummilapseen, kummiin kuin näiden 
perheisiin sekä auttaminen, tukeminen ja 
hoitaminen kuuluvat kummisuhteeseen. 
Siihen liittyy myös hengellinen ulottuvuus, 
joka ilmenee esirukouksena ja kristillisen 
perinteen välittämisenä.

Kummien ja kummilasten odotukset liit-
tyivät juuri yhteydenpitoon ja yhdessä-
oloon sekä toisen mielessä pitämiseen ja 
elämäntapahtumien muistamiseen. Myös 
ystävyyttä, tukea, esirukousta ja valmiutta 
keskustella uskontoon liittyvistä teemoista 
toivottiin. Kummilapsen toivottiin suhtau-
tuvan uskoon ja kirkkoon myönteisesti 
sekä omaksuvan kristilliset tavat ja arvot. 
Kummilta odotettiin selkää kytköstä kris-

tillisyyteen. Moni oli huolissaan tämän 
elementin katoamisesta.

Vanhemmat korostivat lapsensa kasta-
mista omana tahtonaan ja valintanaan, 
jolla he halusivat lapsen elämään yhtei-
sön ja kristillisten arvojen tuomaa turvaa. 
Kaste mahdollisti sen, että lapsi kykenee 
myöhemmin tekemään omat uskonnolliset 
valintansa riittäviin tietoihin ja omiin koke-
muksiin perustaen. Kasteella nähtiin olevan 
vaikutusta lapsen elämään hänen myöhem-
mistä valinnoistaan huolimatta.

Kirkon tutkimuskeskuksen julkaisemassa 
Maarit Hytösen verkkojulkaisussa ”Maail-
man tärkein tapahtuma” – Suomalais-
ten käsityksiä kasteesta ja kummiudesta 
kuvataan tämän päivän ihmisten ajatuksia 
kasteesta ja kummiuden toteutumisesta 
käytännössä. Tutkimus perustuu vuonna 
2018 kerättyyn kirjeaineistoon. 

Kristillisen perinteen välittämisen uusille 
sukupolville kyseenalaistavat herkimmin ne, 
joille sillä ei ole omakohtaista merkitystä. 
Joillekin kaste ei merkinnyt mitään uskon 
puutteen tai kirkosta eroamisen vuoksi.

Kummiudella on edelleen  
uskonnollista sisältöä ja merkitystä
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Kuopion ja Siilinjärven seurakunnat ovat piispojen ja viranomaisten ohjeiden pohjalta 
päättäneet purkaa rajoituksia toiminnassaan. Tapahtumia järjestetään kesäkuusta alkaen ja 
seurakunnat tuottavat sisältöä myös verkkoon. Työntekijät ovat tavoitettavissa kesälläkin.

SEURAKUNNAT purkavat 
poikkeusajan rajoituksia asteittain  
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Minna Siikaniva
minna.siikaniva@evl.fi

KUUKAUDEN VALINNAT

PÄÄKIRJOITUS

RUKOILEN

Rakas Jumala, 
kiitos, että 
Sinussa on äiti ja isä,
ja niin paljon enemmän.

Kiitos, kun saan olla lapsesi.
Pidäthän kädestäni kiinni joka päivä.

Kiitos, kun saan nojata 
Sinuun koko painollani.

Tänäänkin.
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KORONAEPIDEMIA kaksinkertaisti ruoka-
avun hakijamäärät, joillakin paikkakunnilla 
määrä on jopa nelinkertaistunut. 

SUVIVIRREN uudessa säkeistössä viitataan 
ilmastonmuutokseen ja koronaeristykseen. 
Vantaankosken seurakunnan kilpailussa voit-
tajan valitsi piispa Teemu Laajasalo. Tuuli 
Charalambous Kirkkonummelta kirjoittaa: 
Vaik alkais kesät, talvet toisiaan muistuttaa/ 
tai valon aikaa päästäis/ yhdes ei juhlimaan/ 
Sä anna meidän, Luoja,/ oppia luottamaan/ 
ett kirkkauttas pysty/ ei varjot voittamaan.

TUNNETUT SUOMALAISET gospelartistit 
ovat julkaisseet pandemia-ajasta kertovan 
kappaleen ja musiikkivideon Toivon lintu. 
Laulun on sanoittanut Anna-Mari Kaski-
nen, säveltänyt Pekka Simojoki ja sovit-
tanut Lasse Heikkilä. Mukana ovat Jippu, 
Make Perttilä ja Olli Helenius. Vappuaattona 
julkaistun videon ovat nähneet jo kymme-
nettuhannet ihmiset. 

KIRKKOHALLITUKSEN täysistunto on 
jakanut seurakunnille rakennusavustuk-
sia yhteensä kahdeksan miljoonaa euroa 
valtion rahoituksesta ja Kirkon keskusrahas-
tosta. Kuopion hiippakunnalle myönnettiin 
1,6 miljoonan euron summa, josta noin 670 
000 euroa myönnettiin Paltaniemen 1700-
luvun kuvakirkon ja kellotapulin julkisivu-
korjaukseen.
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JUMALANPALVELUKSIIN ja toimituksiin 
kirkkotilassa voi 1.6. alkaen osallistua yli 50 
henkeä, jos tila sallii ja turvaohjeita nouda-
tetaan.

VALTAKUNNALLISESTI viikottain verkos-
sa kokoontuu ruoka-aputyötä koordinoiviin 
kokouksiin jo 90 toimijaa, joiden yhteistyö 
on tiivistynyt pandemian myötä. Lue lisää 
ruoka-apu.fi

Helluntaita voidaan pitää kirkon syntymäpäivänä. 
Siinä ovat keskeisiä Pyhän Hengen saaminen sekä 
alkuseurakunnan ja koko kirkon synty. Helluntai-
na toimitettiin ensimmäiset kristilliset kasteet. 
Varhaisessa kirkossa se oli pääsiäisen ohella toinen 

vuoden kastepäivistä.

Päivän raamatuntekstit puhuvat Pyhästä Hengestä lupauk-
sena ja lahjana. Hänet on lähetetty meille puolustajaksi, 
auttajaksi ja lohduttajaksi. Kristus on siis kirkossaan jatku-
vasti läsnä. Pyhä Henki liittää maailman kristityt yhteen 
kirkkoon ja uskoon.

Lähetyskäskyn mukaisesti Jumala kutsuu kastetun nimeltä 
omakseen ja hänestä tulee kirkon jäsen. Kaste kantaa kris-
tittyä läpi koko elämän.

Kasteiden määrät ovat valitettavasti viime vuosina vähenty-
neet. Päätös lapsen kastamisesta tehdään usein jo ennen 
puolison löytymistä. 

Äskettäin julkaistussa tutkimuk-
sessa suomalaisia pyydettiin 
kertomaan ajatuksiaan kasteesta 
ja kummiudesta.  Yhteisön jäse-
nyys ja mahdollisuus osallistua 
toimintaan ja kirkollisiin toimituk-
siin koetaan tärkeänä. Ristiäisiin 
liittyvät perinteet sekä vanhem-
pien valitseman nimen saami-

nen liittävät kastetun perheeseen, sukuun, kummeihin ja 
muihin kristittyihin. Suomalaisille on tärkeää ajan antami-
nen ja yhteinen tekeminen kummilapsen kanssa. Kummiu-
teen liittyy myös hengellinen ulottuvuus, joka ilmenee ruko-
uksena ja kristillisen perinteen välittämisenä.

Jumalan antama siunaus ja huolenpito koetaan tärkeänä. 
Kasteella nähtiin olevan vaikutusta lapsen elämään hänen 
myöhemmistä valinnoistaan huolimatta.

Tähän Jumalan rakkauteen ja suojaan on hyvä jäädä ja jättää 
läheisensä. 

”Kosketa minua, Henki,
kosketa, kirkkaus! 
Anna elämälle suunta ja tarkoitus. 
Virsi 125:1

Kaste kantaa läpi elämän

Perinteen 
välittäminen  
on tärkeää

järjestää rippikoulujen lähiopetuksen heinäkuussa 
kolmen päivän päiväkouluna. Tätä ennen rippikoulu-
ja käydään etäopiskeluna. Näin seurakunnat huoleh-
tivat nuorten, perheiden ja työntekijöiden turvalli-
suudesta. Seurakunnissa pyritään siihen, että jokai-
nen 15 vuotta täyttävä voi osallistua rippikouluun ja 
tulla konfirmoiduksi.

Seurakunnissa järjestetään lapsille ja perheille 
kesätoimintaa muun muassa päiväretkinä, kerhoi-
na ja kesäkahvilana. Näihin ilmoittaudutaan touko-
kuussa.

Asioinnit vain puhelimitse ja  
sähköpostilla
Seurakuntien asiakaspalvelu toimii toistaiseksi vain 
puhelimitse ja sähköpostitse eikä toimipisteissä voi 
asioida paikan päällä. Kuopion seurakuntien toimis-
tot, keskusrekisteri, hallintopalvelut ja hauta- ja 
puistotoimisto palvelevat arkisin klo 9–15 ja Siilin-
järven seurakunnan kirkkoherranvirasto ja talous-
toimisto klo 9–14. 

Keskusteluapua puhelimitse,  
verkossa ja kirkossa
Seurakuntien työntekijät ovat tukenasi, kun kaipaat 
keskustelua jonkun kanssa. Työntekijät palvelevat 
myös yrittäjiä ja työyhteisöjä poikkeusolojen esiin 
nostamissa hyvinvoinnin ja muutosten kysymyksis-
sä. Yhteystiedot löydät seurakuntien verkkosivuilta.

Kuopion Tuomiokirkossa ja Siilinjärven kirkos-
sa on joka viikko mahdollisuus hiljentymiseen ja 
keskusteluun. Kuopion Tuomiokirkko on auki yksi-
tyistä hiljentymistä varten 14.6. asti päivittäin klo 
10–15 ja sunnuntaisin klo 11.30.-15.

Vapaaehtoiset Kirkonvartijat aloittavat päivys-
tyksen tuomiokirkossa perjantaisin 5.6. alkaen klo 
18-21. Tuomiokirkossa on 15.6. alkaen paikalla kirkon 
opas maanantaista perjantaihin klo 10–18 ja lauan-
taista sunnuntaihin kirkko on avoinna klo 10–15. 
Siilinjärven kirkko taas on avoinna keskiviikkoisin 
klo 11.30–13 läpi kesän.

Keskustella voi myös valtakunnallisessa Kirkon 
Keskusteluavussa puhelimitse ja verkossa: nume-
rossa 0400 22 11 80 joka ilta klo 18–24 tai osoit-
teessa kirkonkeskusteluapua.fi. Verkossa palvelee 
myös chat ma–pe klo 12–20. Nuorille keskustelu-
apua on tarjolla verkossa osoitteessa kirkonkeskus-
teluapua.fi/nuorille.

Diakoniatyö auttaa henkisesti ja 
aineellisesti
Jos haluat keskustella huolistasi tai tarvitset apua 
arjesta selviämiseen, voit ottaa yhteyttä oman 
asuinalueesi diakoniatyöntekijään. Tarvittaessa 
diakoniatyöntekijät ohjaavat yhteiskunnan tarjo-
aman avun piiriin ja tukevat riskiryhmiin kuulu-
via muuttuneen arjen kysymyksissä. Diakoniatyötä 
tekevien yhteystiedot saat verkosta ja seurakuntien 
ilmoituksista. Etenkin nyt poikkeusoloissa yhteyttä 

pidetään puhelimitse, sähköpostilla ja verkon väli-
tyksellä.

Diakoniatyön taloudellinen apu helpottaa monia 
rahahuolissa kertaluonteisesti. Taloudelliselle 
tuelle on nyt erityisen suuri tarve lomautusten, 
työttömyyden ja lapsiperheiden ahdingon takia. 
Seurakunnat jakavat ruoka-apuna muun muas-
sa EU-ruokaa tai paikallisilta yrityksiltä saamaan-
sa ruokaa. Avustusmuodot vaihtelevat seurakun-
nittain.

Perheneuvontaa paikallisesti ja 
valtakunnallisesti
Parisuhde voi joutua lujille tilanteessa, jossa on 
paljon huolta ja uuden arjen rakentaminen vie 
voimavaroja. Näissä kysymyksissä auttavat kirkon 
perheneuvojat ja diakoniatyöntekijät. Kirkon perhe-
neuvonta toimii poikkeusoloissa etäyhteyksien väli-
tyksellä. Näin työ voi jatkua jo ennestään asiakkai-
na olevien parien ja perheiden kanssa. Myös uudet 
asiakkaat voivat hakea apua parisuhteen ja perheen 
vaikeuksiin.

Valtakunnallisesti kirkon perheneuvojat tarjo-
avat tukea ja näkökulmia parisuhteeseen kirkon 
uudessa Rakkausklinikka-palvelussa Terve.fi- 
sivustolla.

Papit tukevat sairaalassa ja  
hoitolaitoksissa
Sairaalapapit ovat tukena potilaille, heidän lähei-
silleen ja sairaalan henkilökunnalle. Sairaalapapin 
kanssa voi luottamuksellisesti keskustella omasta 
elämäntilanteesta ja sairauden tuomista tunteis-
ta ja muutoksista. Papit voivat pyynnöstä myös 
jakaa yksityisen ehtoollisen tai pitää hartaushet-
ken. Sairaalapapit työskentelevät sairaaloissa kunkin 
osaston ohjeiden mukaan. Koronarajoitusten vuok-
si kaikki vierailut eivät ole mahdollisia, mutta papin 
kanssa voi keskustella puhelimitse.

Kuopion yliopistollisen sairaalan, Harjulan sairaa-
lan ja Niuvanniemen sairaalan papit tavoittaa hoito-
henkilökunnan kautta tai soittamalla sairaalapa-
pille tai Kuopion yliopistollisen sairaalan vaihtee-
seen. Virka-ajan ulkopuolella sairaalapapin tavoit-
taa päivystysnumerosta 050 526 3768.

Muissa terveydenhuollon yksiköissä vierailusta voi 
olla yhteydessä alueen paikallisseurakunnan pappiin 
tai diakoniatyöntekijään. Siilinjärvellä seurakunnan 
päivystävän papin tavoittaa numerosta 044 7284 612.

Seurakunnat noudattavat toiminnassaan 
yleisiä kokoontumisrajoituksia, joiden vuok-
si toiminta voi muuttua kesän aikana. Tarkis-
ta viimeisimmät tiedot seurakuntien verkko-
sivuilta: kuopionseurakunnat.fi ja siilinjarven-
seurakunta.fi.
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Kun takana on kymmenen viik-
koa etäopetusta ja taas on 
palattu lähiopetukseen juuri 
ennen kesälomia, koulujen arki 
on ollut todella myllerrykses-

sä.
”Tutkimus ja käytäntö ovat osoitta-

neet, että mitä yhteisöllisempi työyhtei-
sö on, sitä nopeammin ja paremmin se 
sopeutuu muutokseen.”

Tämän asian hyväksi tiimivalmenta-
jat Päivi Rimpiläinen ja Tuula Koivu-
kangas tiiminsä kanssa tekevät Parasta 
ennen -hankkeessa työtä Pohjois-Savon 
alueella. Hanke on suunnattu perusope-

tuksen kouluille ja siinä kehitetään juuri 
yhteisöllistä toimintakulttuuria.

”Opettajat ja koko koulujen moni-
toimijainen työyhteisö ovat joutu-
neet nopeasti uuden eteen. Kouluil-
la on hyvin erilaisia valmiuksia keske-
nään tilanteessa, jossa vaaditaan sopeu-
tumista muutokseen. Niin kuin yksilöt, 
myös yhteisöt ovat erilaisia joustavuu-
dessaan ja muutosvalmiudessaan - niin 
kuin kaikessa muussakin”, Tuula Koivu-
kangas kuvaa. 

”Tässä muutoksessa tiimi on aina 
vahvempi kuin se, joka joutuu ratkaise-
maan ongelmat yksin.”

Toinen lähtee liikkeelle  
satasella, toinen kukonaskelin
Jokainen yksilö ja jokainen tiimi kykenee 
oppimaan. Valmentajat eivät halua puhua 
muutosvastarinnasta sillä sanalla.

”Emme käytä muutosvastarinta-
sanaa. Sen alla on aina tarpeita, jotka 
eivät tule kuulluksi. Kun ne tulevat kuul-
luiksi ja ihminen nähdyksi, prosessi 
pääsee liikkeelle. Toinen lähtee liikkeel-
le satasella, toinen ottaa pienen kukon-
askeleen, mutta liikkeelle on lähdetty ja 
kiinnittyminen visioon alkaa”, Päivi Rimpi-
läinen kertoo.

Oppimisen malli perustuu siihen, 
että systeemi muuttuu ja säteilee aina 
vain laajemmalle. Hankkeen valmentajat 
ohjaavat ensin koulun valitsemaa moni-
toimijaista hanketiimiä, joka valmentaa 
kouluissa työyhteisöä eli tiimioppimis-
ta tapahtuu yhteisöissä kahdella tasolla.

Monitoimijuus tiimissä tukee Koivu-
kankaan mukaan yhteisön kehittymistä 
vahvasti sikälikin, että siinä tulee luon-
nostaan useita näkökulmia tarkastelta-
vana oleviin asioihin. Kuraattori katsoo 
asioita toisesta vinkkelistä kuin liikun-
nanopettaja, ja sosiaalityöntekijä eri 
suunnasta kuin rehtori.

Lapsille tasavertaisia  
kohtaamisia koulussa
Peruskoululla on edelleen huikeat  
mahdollisuudet vaikuttaa lapsen 
elämään ja mahdollisuuksiin tulevaisuut-
ta ajatellen.

”Tällaisena aikana, kun perheiden 
eriarvoisuus kaikilla mittareilla kasvaa 
ja lasten lähtökohtatilanteet kodeissa 
ovat hyvin erilaisia, on erityisen merkit-
tävää kiinnittää huomiota peruskou-
luun. Siellä on mahdollisuus todelliseen 
tasa-arvoon. Peruskoulussa voi jokainen 
lapsi ja nuori taustasta riippumatta tulla 
kohdatuksi rakentavassa vuorovaikutuk-
sessa ja saada eväitä ihmisenä kasvami-
seen”, Rimpiläinen sanoo.

Opettajat ovat perinteisesti tehneet 
yksin työtä, eli tiimityö on erityisen inno-
vatiivista koulumaailmassa.

Valmentajat käyttävät vuoden kestä-
vässä valmennuksessaan viiden kerran 
ohjelmaa, viiden polun mallia. 

”Yleensä prosessi sisäistyy ja muutos 
muuttuu pysyvämmäksi toimintamallik-
si neljännen kokoontumiskerran kohdal-
la”, kuvaa Päivi Rimpiläinen.

Jokaista kertaa varten valmistaudu-
taan ennakkoon lukemalla teemaan liit-
tyvää kirjallisuutta.

”Meillä ei ole ennalta lukittua ohjelmaa 
vaan rakennamme luettavan ja yhteisen 
toiminnan siten, että se nousee kysei-
sen tiimin itse laatimasta visiosta. Kirjal-
lisuus voi olla pedagogiikkaa, organisaa-
tiopsykologiaa, sosiaalipsykologiaa, mitä 
vain, mikä meistä tukee juuri sen tiimin 
tarpeita ja tavoitteita. Hankkeen ydinnä-
kökulma on luonnollisesti pedagoginen, 
kun kouluissa toimitaan”, kertoo Tuula 
Koivukangas.

Parasta ennen –hanke korostaa oppi-
mista: minä opin, me opimme. Hanke on 

saanut valtakunnallista julkisuutta muun 
muassa Educa-messuilla opetushalli-
tuksen palkitsemana innovatiivisena ja 
vaikuttavana hankkeena.

Jokainen prosessi  
on erilainen
Jokainen prosessi on erilainen. Yhteistä 
on kuitenkin muutama asia: dialogisuus 
osallistaa jokaisen ja yhteinen keskuste-
lu antaa ääntä hiljaisemmillekin. Proses-
si myös etenee tiettyjen lainalaisuuksien  
mukaan. Yhteistä on esimerkiksi se, että 
hanketiimi etenee nopeammin kuin se 
työyhteisö, jossa hanketiimin jäsenet 
toimivat samaa dialogista työtapaa 
noudattaen.  

”Joustavuus on sidoksissa suoraan 
siihen, että työntekijä tuntee vahvaa 
osallisuutta ja sitoutuu sitä kautta.”

Erityisen tärkeää on se, että jokainen 
työntekijä tulee nähdyksi ja kuulluksi 
tapaamistilanteissa.

”Haluan painottaa, että juuri todelli-
nen tunnetason kohtaaminen on merki-
tyksellistä. Ihmisyys on meissä jokaises-
sa olennaista, ja jokainen meistä haluaa  
tulla kohdatuksi tunteineen ja tarpei-
neen”, Päivi Rimpiläinen sanoo.

Hienoja käytännön palautteita työn 
vaikuttavuudesta ja muutoksen pysy-
vyydestä kuulee esimerkiksi sellaisista 
tilanteista, joissa koulun tilaa aletaan jo 
suunnitteluvaiheessa miettiä siitä näkö-
kulmasta, että dialogi arjessa jatkuu ja 
mahdollistuu.

Oppiminen on joillakin 
etäkoulussa parantunut
”Minua hiljaa hykerrytti, kun kuulin, 
miten erään hankekoulumme rehtori 
oli toiminut kuultuaan koronamuutok-
sista. Hän osallisti etäyhteyksien kautta 
koulun monitoimijaiset tiimit kolmeen 
ryhmään, jotka pohtivat, miten ratkais-
ta tämä ongelma, jota toisaalta määrit-
tää opetushallitus ja toisaalta valtioval-
ta. Tiimioppimisen malli toimii!” kertoo 
Päivi Rimpiläinen.  
Koronakevät on antanut myös havain-
toja, joiden oivalluksia ei toivoisi hukat-
tavan. 
”On huomattu, että joillakin oppilailla 
oppiminen on huomattavasti parantu-
nut etäopetuksessa. Soisimmekin, että 
tulevaisuuden koulu voisi mahdollistaa 
oppilaille nykyistä yksilöllisempiä ratkai-
suita myös koronanjälkeisessä ajassa”, 
valmentajat visioivat.
”Toinen merkittävä asia, joka poikkeus-
oloissa on kirkastunut, on inhimillisyy-
den vahvistuminen. Moni opettaja, moni 
aikuinen on havahtunut, että kaikkein 
merkittävintä on kuitenkin olla turval-
linen, välittävä aikuinen lapsen rinnalla. 
Tärkeintä on olla inhimillinen, välittävä 
ihminen toiselle ihmiselle.”

ULLA REMES

Koronakevät 2020 on avannut näkyviin uusia asioita, joiden oppeja 
eivät tiimivalmentajat Päivi Rimpiläinen ja Tuula Koivukangas 
soisi hukattavan uuden normaalinkaan aikana.

PERUSKOULU on edelleen 
merkittävä tasa-arvon mahdollistaja

VALTAKUNNALLISTA 
tunnustusta saanut, 
peruskouluja kehittävä 
Parasta ennen -hanke 
kehittää yhteisöllistä 
toimintakulttuuria. 
Valmentajat Päivi 
Rimpiläinen ja Tuula 
Koivukangas uskovat 
peruskouluun.
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MITÄ MIELESSÄ?

KOHTAAMISIA

Kaikki tarvittava järjestyy
Kallaveden seurakunnan seura-
kuntamestari Markku Heikkonen 
on kiitollinen musiikin lahjasta. 

”Musiikki on minulle rakas 
harrastus ja tunteiden tulkki. 
Kotona on neljä pianoa, joten 
soittaminen ja musiikki ovat aina 
läsnä, sanoo Heikkonen.

Ei sitä seurakunnan tilai-
suutta, jossa ei olisi musiikkia. 
Musiikillinen apukin on joskus 
tarpeen. Pienet säestykset tai 
seurakuntasalimessut kuten 
aiemmin Petosella onnistuvat 
Heikkoselta siinä sivussa. 

”Kerran sattui niin kiire, että 
ensin olin vahtimestarina, sitten 
keitin emäntänä kahvit ja soit-
telinpa siinä ne virretkin.  Kun 
viimeinen virsi oli soitettu, pappi 
vitsaili, että menepä nyt kiirees-
ti leipomaan pullat, jotta pääs-
tään kahville.”

Heikkonen on ollut Kallave-
den seurakunnassa 36 vuotta eli 

sen minkä Kallaveden kirkkokin; 
se vihittiin Mikkelinpäivänä 1983.  
Virkanimike tosin oli alun perin 
talonmies-vahtimestari-suntio. 

Ystävyysseurakunta Pitkäran-
ta Laatokan Karjalassa tuli Heik-
koselle niin tutuksi, että pitkä-
rantalaiset ylensivät hänet erään 
joulutilaisuuden säestyksistä 
Pitkärannan kunniaseurakunta-
laiseksi.  Heikkonen on käynyt 
kuljettajana Pitkärannassa ja 
Aunuksessa noin 80 kertaa. 

”Meitä kuopiolaisia lähti 
viikoksi kirkon hirsien nostotal-
koisiin. Viikko tosin meni perus-
tusten rakentamiseen, sillä hirret 
tulivat vasta viimeisenä päivänä.”

Heikkonen oli lähes 35 vuot-
ta äänittämässä kerran kuus-
sa ilmestynyttä sokeiden ääni-
lehteä. Pohjois-Savon sokeat ja 
heikkonäköiset ry:n julkaisemas-
sa äänilehdessä luettiin Kirkko- 
ja koti -lehteäkin. 

Seurakunta saa lisäksi käsis-
tään kätevältä Heikkoselta 
kaiken, mitä puusta tarvitsee 
tehdä; viimeisimpänä musikaa-
lin lavasteet kanttori Richard 
Nichollsin johtamaan musikaa-
liin.  Korona tosin siirsi ensi-illan 
syksyyn. 

KAIJA VUORIO

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

Asianajotoimisto  
Kalevi Pitkänen Oy 
Puistokatu 6, 
70110 KUOPIO 
puh. 017 282 2211  
faksi 017 232 3101  
www.kalevipitkanen.com 
aatsto@kalevipitkanen.com

Asianajotoimisto  
Kalevi Pitkänen Oy 
Puistokatu 6,  
70110 KUOPIO  
puh. 017 282 2211   
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...

Hautaustoimisto

Länsivuori
Täyden palvelun

hautaustoimisto yli 50 vuoden 
kokemuksella.

Savonkatu 25
70110 Kuopio

Puh. 017 261 6531, 040 512 1035
www.lansivuoriky.fi 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

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

20-vuotta

040 5844 045 

 
 
 Kotitalous-

vähennys 45% 

Tietokoneapu 

www.orden.fi 

puhelimet & tabletit  
Kotitalous-
vähennys 

Huijarit kuriin
Epäiletkö tulleesi huijatuksi  
verkossa? Oletko huolissasi  
läheisesi puolesta? Kuluttaja- 
liiton Huijarit kuriin! -hanke 
keskittyy digihuijausten ennal-
taehkäisyyn ja huijausten uhri-
en tukemiseen. 

Mitkä ovat tyypillisimpiä 
nettihuijauksia, Kuluttajaliiton 
pääsihteeri Juha Beurling-
Pomoell?
”Yleisimpiä on huijausviesteillä 
käyttäjätunnusten, henkilö- tai 
luottokorttitietojen kalastelu. 
Isoimmat rahat liikkuvat sijoitus- 
ja romanssihuijauksissa.”

Ketkä yleisimmin joutuvat 
huijatuiksi? 
”Aivan kuka tahansa, mutta 
yksittäisissä huijaustyypeissä 
on eroja. Esimerkiksi sijoitus-
huijauksen uhrina on usein ollut 
mies, tosin naisten määrä on 
kasvussa silläkin saralla.” 

Onko huijausten määrä 
lisääntynyt korona-aikana, kun 
asioidaan enemmän verkossa
”Huijauksissa hyödynnetään aina 
myös yhteiskunnallisia tapah-
tumia, joten huijarit ovat viime 
aikoina päässeet iskemään 
koronaviruksenkin varjolla.”

Miten tunnistaa huijaus? 
”Tarkistamalla aina, onko vies-
ti, nettikauppa, sijoituskohde 
tai mikä ikinä onkaan kyseessä, 
todella oikea. Jos kyse on orga-
nisaatiosta, kannattaa tarkistaa 
sivuston aitous ja se, löytyvät-
kö yhteystiedot. Voi myös etsiä, 
onko netin keskustelupalstoil-
la kokemuksia samasta organi-
saatiosta. Somessa tai sähkö-
postilla saadun viestin kohdal-
la kannattaa miettiä, miksi juuri 
minua lähestytään ja onko lähet-
täjä oikeasti se, jona hän esiin-
tyy.”

Mitä tehdä, jos joutuu 
huijatuksi? 
”Jos on menettänyt rahaa, pitää 
ilmoittaa asiasta ensin pankil-
le. Jos on esimerkiksi luovutta-
nut luottokortin tiedot, on ilmoi-
tettava luottokorttiyhtiölle. Sen 
jälkeen tehdään rikosilmoitus. 
Jos kyseessä on olemassa oleva 
yritys, voi Kilpailu- ja kuluttajavi-
raston kuluttajaneuvonta auttaa 
reklamoinnissa. Mikäli epäilee 
joutuneensa huijatuksi, tärkein-
tä on lopettaa rahan antaminen 
heti.”

Häpeävätkö ihmiset sitä, että 
ovat joutuneet huijatuiksi? 
”Häpeävät. Kuluttajaliitossa  
pyrimme vähentämään tätä 
häpeän leimaa ja muistuttamaan 
huijattuja, että he ovat rikoksen 
uhreja.”

HELI HARING
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RISTIVETOA

KOLUMNI

Kalareissulla 

Kesän lähestyessä minuun usein 
iskee mökkikuume. Useampa-
na keväänä on jo toistunut sama 

kaava missä alan aktiivisesti selaile-
maan mökkien myynti-ilmoituksia 
samalla maalaillen haavekuvia rauhal-
lisesta ajasta yhdessä perheen kans-
sa.

Todellisuudessa kesät ovat olleet 
usein kiireisiä töiden takia ja vapaa-
aikaa ei juurikaan ole tuohon rauhalli-
seen oleskeluun jäänyt. Kiire on ollut 
usein myös mielessä. Tähän kiireeseen 
olen yrittänyt saada muutosta, koska 
se usein häiritsee myös nauttimista 
niistä pienistä hengähdyksen hetkis-
tä, jolloin voisi keskittyä olemaan vain 
yhdessä paikassa. 

Hengähdyksen hetkillä voi pysäh-
tyä kuulostelemaan, mitä läheisil-
le ja itselle juuri sillä hetkellä kuuluu. 
Mielen ei siis toivoisi silloin rientävän 
ajatuksissa toiseen paikkaan ohittaen 
sen oleellisen, mitä läsnäolon hetkel-
lä olisi tarjota. 

Kävimme viime kesänä ongella sukum-
me mökillä. Siellä oli hyvä opetella 
rauhoittumaan ja keskittymään käsil-
lä olevaan hetkeen kalaa odotellessa. 

Ongella olemisesta luin myös lukies-
sani Jari Sinkkosen kirjaa Kiintymys-
suhteet elämänkaaressa. Siinä ilmaus 
tosin viittasi pyrkimykseen ymmärtää 
toisen mieltä sekä tapaa olla vuorovai-
kutuksessa ja keskusteluissa avoimes-

ti. Tapa voi edistää esimerkiksi kohda-
tuksi ja ymmärretyksi tulemisen koke-
musta.

Ei meidän kalareissullamme juurikaan 
kalaa saatu, mutta onneksi ongel-
la olemisen tapoja on monia. Ehkä-
pä tuon reissun saalis olikin yhdessä 
jaetut ajatukset ja sitä myötä kokemus 
toistemme paremmasta ymmärtämi-
sestä. 

Meinaan lähteä ongelle jatkossakin. 

JENNI NISKANEN 

PERHEILLE APUA   
yhteistyöllä ja uudella hankkeella 
Uusi ApuVa2020 –
hanke voimaannuttaa 
perheitä ja antaa 
arjen apua Kuopiossa. 
Yksi huolista on 
digisyrjäytyminen.

Puhalletaan yhteen hiileen – 
yhdessä olemme enemmän.”

Tähän iskulauseeseen kiteytyy 
perheitä tukevan uuden hank-
keen idea: perheet tarvitsevat 

tukea, ja yhteisvoimin siihen tehdään töitä 
uusilla innovaatioilla.

Kuopion ev.lut. seurakunnat ovat 
saaneet ELY keskukselta (ESR- ja valtio) 
lähes 138.000 euron hankerahoituksen, 
jossa Kuopion kaupunki on mukana 10 % 
osuudella. 

Kuopio, Kaavi ja Tuusniemi
”ApuVaHanke - voimaannuttaminen 
arkeen 2020” on puolen vuoden kestoi-
nen projekti, jolla helpotetaan perheiden 
arkea. Toiminta kohdistuu Kuopion seura-
kuntayhtymän alueelle, johon kuuluvat 
Kuopio, Kaavi ja Tuusniemi.

Tavoitteena on tarjota perheiden arkeen 
tukea ja nopeaa apua poikkeustilan aihe-
uttamissa haasteissa. Perheiden arjessa 
haasteet saattavat näyttäytyä esimerkiksi 
digisyrjäytymisen muodossa. 

”Poikkeusoloissa arjen kuormitta-
vuus kasvaa ja ongelmat kuten uupu-
mus pahenevat. Taidot hallita omaa arkea 
etäkouluaikana ja muutoksissa voivat 
heikentyä. Voimavarat vähenevät, arjen 
rytmi heikkenee ja tilanteet kriisiytyvät, 
kun elämänhallintaan tulee ongelmia”, 
kuvaa projektipäällikkö Marjukka Borg-
man.

”Digiosaamisen ohjaaja voi olla 
monessa kodissa tarpeen ilman poik-

keusolojakin. Yhtä lailla tarpeen voi 
olla kodinhoidon valmentaja tai psyyk-
kinen tsemppari. Koronakriisissä tilan-
teet kuitenkin ovat kärjistyneet”, sanoo 
Marjukka Borgman. 

Lapsille viriketoimintaa
Hankkeen rahoituksella ostetaan palve-
lua, joka ohjataan avun tarvitsijoil-
le olemassa olevan yhteistyöverkoston 
kautta. Apu kohdentuu heikoimmassa 
asemassa oleville perheille, joiden aikui-

sia tuetaan. Rinnalla tarjotaan seurakun-
tien tuottamaa lasten ”ApuVaLapset” viri-
ketoimintaa.

Hankkeessa on yhteistyökumppanina 
Kuopion kaupunki, yritykset ja järjestöt, 
joita kutsutaan mukaan toimintaan. Kehi-
tettyä palvelukonseptia voidaan hyödyn-
tää myös poikkeusolosuhteiden päätyt-
tyä.

”Heitetään palvelupallo ilmaan, josta 
toinen ottaa kopin ja näin pystymme tuot-
tamaan asiakasperheille ja avuntarvitsi-

joille ennakoivaa, nopeaa, oikea-aikaista 
sekä perille menevää apua. Tämä pallon-
heitto on keskeinen toimintamalli hank-
keessa. Etsimme eri näkökulmien kaut-
ta perheen tarpeen ja sitten ohjaamme 
siihen kohdennetusti apua”, Marjukka 
Borgman kertoo.

Kuopion ev.lut. seurakuntayhtymän 
ApuVa2020 projektipäällikkönä toimii 
Marjukka Borgman ja projektikoordinaat-
torina Pirjo-Leena Kinanen-Nimmrichter.
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Erityinen rukousjakso on 
luvassa helatorstaista hellun-
taihin 21.-31.5. Silloin on hyvä 
hetki kokeilla uutta sivustoa, 
seurata Päivän rukoushetket 
FB-sivua tai rukoilla muuten. 
Tulkoon Sinun Valtakuntasi 
-rukousliike on muutamassa 
vuodessa kasvanut kansain-
väliseksi ja ekumeeniseksi 

kutsuksi rukoukseen. Vuosi-
satojen ajan kristityt ovat 
kokoontuneet helatorstain 
ja helluntain välisenä aikana 
rukoilemaan Pyhän Hengen 
saapumista. Tulkoon Sinun 
Valtakuntasi -liike ammentaa 
tästä traditiosta. Mukana on 
kirkkoja yli 65 tunnustuskun-
nasta 178 maassa.

 ✚ Päivän rukoushetkien 
tekstit sisältävä sivusto: 

 raamattu.fi/kirkkovuosi/

 ✚ Päivän rukoushetket Face-
book-sivun striimatut 
hetkipalvelukset:

 facebook.com/ 
 Rukoushetket/

Helatorstaista helluntaihin rukouksella

RUKOUSHETKIÄ  
nyt verkossa
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Maailmanhistoria 
on tunnetus-
ti ollut paljol-
ta miesten ja 
ennen muuta 

valtaa käyttävien miesten 
historiaa. Nyt koronaviruksen 
vähentäessä ainaisia kiirei-
tä, on juohtunut yksinäisi-
nä hetkinä mieleen, että on 
kuitenkin ainakin kaksi nais-
ta, jotka ovat peruuttamat-
tomasti muuttaneet pelkällä 
sanan voimalla maailmanme-
noa ja meidän ajatteluamme.

America first, julistaa 
Yhdysvaltain nykyinen presi-
dentti, ja sattumoisin ovat 
amerikkalaisia myös Harriet 
Beecher Stowe ja Rachel 
Carson, jotka eivät mistään 
hinnasta olisi äänestäneet 
Donald Trumpia, jos heillä 
olisi ollut mahdollisuus osal-
listua vuoden 2016 presiden-
tinvaaleihin.

Beecher Stowe (1811-1896) 
sai vuonna 1852 julkaistulla 
Setä Tuomon tupa -romaa-
nillaan jenkit luopumaan 
orjuudesta - tosin lopulli-
seen ratkaisuun vaikutti myös 
verinen sisällissota. Carsonin 
(1907-1964) tasan 110 vuot-
ta myöhemmin valmistu-
nut Hiljainen kevät oli taas 
teos, joka avasi koko maail-
man silmät näkemään, miten 
raakalaismaisesti ja piittaa-
mattomasti me suhtaudum-
me luontoon ja sen eläjiin, 
erityisesti pienimpiin.

Ympäristömyrkkyjen 
tuhoista varoittaneesta Hiljai-
sesta keväästä on nous-
sut liki Raamatun asemaan 
kasvavassa ympäristöliik-
keessä. Suomalaisten luet-
tavaksi se saatiin kahdek-
san vuotta valmistumisensa 
jälkeen sopivasti vuonna 1970, 
jonka Yhdistyneet kansakun-
nat oli nimennyt ensimmäi-
seksi kansainväliseksi luon-
nonsuojeluvuodeksi. Rachel 
Carson olisi ollut varmas-
ti ilahtunut YK:n sitoutumi-
sesta luonnon asialle, mutta 
oli ehtinyt kuolla kuusi vuotta 
aiemmin rintasyövän heiken-
tämänä sydänkohtaukseen.

Luontoaktivisti Teuvo 
Suomisen suomentama ja 
täydentämä Hiljainen kevät 
ei ole paksu kirja, vain 272 
sivua. Jos Harriet Beecher 
Stowe Setä Tuomon tuvas-
saan vetosi ihmisten inhimil-
lisiin tunteisiin ja sai heidät 
näkemään orjuuden vääryy-
den, Rachel Carson pitäytyy 
tiiviisti tieteeseen ja numeroi-
hin. Kuluneet 50 vuotta ovat 
osoittaneet, että tehokas oli 
tämäkin tapa.

Puolessa vuosisadassa 
ensimmäisen kansainvälisen 
ympäristövuoden jälkeen 
suhteemme luontoon ja 
ympäristön tilaan on olennai-
sesti muuttunut. Dioksiinista 

vapautuneet silakat ovat taas 
syömäkelpoisia, Oulun yllä ei 
ole leijunut enää vuosikym-
meniin sitä keltaista rikki-
pilveä, joka tuprusi nykyisen 
Kemiran edeltäjän Typpi-
yhtiön savupiipuista.

Ei laske enää yksi-
kään sellutehdas jätevesi-
ään suoraan järveen – eikä 
muutoin Kuopio tai mikään 
muukaan kaupunki. Kuuset 
kasvavat taas naavaa, ja mikä 
parasta näinä eristäytynei-
syyden aikoina: vuoden 1970 
jälkeen perustetuissa kansal-
lispuistoissa meidän on soma 
käyskennellä ja nauttia luon-
non monimuotoisuudesta.

Vuoden 2020 koronaviruk-
sen hiljentämä kevät ei ole 
uusintapainos Rachel Carso-
nin vuoden 1962 Silent sprin-
gistä, Hiljaisesta kevääs-
tä. Carsonin esiinnostamat 
uhkakuvat on paljolti kyet-
ty torjumaan yleisellä asen-
nemuutoksella ja tietoisel-
la toiminnalla, vaikka paljon 
on vielä myös tekemistä, 
ennenkuin ihmiskunta voi 
tuntea olevansa taas para-
tiisissa. Mutta ajatteluamme 
tämä vielä kesällekin jatku-
va hiljainen kevätkin tulee 
muuttamaan.

Jos lie ihminen nostanut 
itsensä luomakunnan herrak-
si, niin nyt hän joutuu nöyräs-
ti toteamaan, miten pieni, 
näkymätön virus toi hetkes-
sä pysäyttää kaiken, mihin 
on totuttu. On nähty, miten 
unelma jatkuvasta kasvusta 
ja vaurastumisesta on loppu-
pelissä sekin vain utopia, 
haavekuva, joka hetkessä 
haihtuu ties miten kauas.

Toisaalta: jos vuoden 2020 
hiljainen kevät saa meidät 
järkiintymään aineellises-
sa katsannossa, niin yhtääl-
tä se on tuonut mukanaan 
myös henkisen havahtu-
misen. Suuren maailman 
sulkeutuessa tärkeiksi ovat 
tulleet taas perhe, omaiset, 
läheiset ja ystävät. Ollakseen 
onnellinen ihmisen ei tarvitse 
omistaa koko maailmaa, vaan 
siihen riittää yksi puhelinsoit-
to tai pieni tekstiviesti lähei-
seltä, että olemme olemas-
sa ja tärkeitä jollekin toiselle.

SEPPO KONONEN

Kaksi hiljaista 
kevättä

Päivän rukoushetket nyt saatavilla verkossa – löydä 
oma tapasi rukoilla ja liity maailmanlaajuiseen 
rukoushaasteeseen helatorstaista helluntaihin!

Hiljaisuuden Ystävät ja 
Suomen Pipliaseura 
julkaisivat helators-
taina 21.5. päivittäis-
ten rukoushetkien 

viettoon tarkoitetun raamattu.
fi/kirkkovuosi -sivuston. Mate-
riaalin toivotaan helpottavan 
hetkipalvelusten rukoilemista ja 
raamatunlukua niin seurakun-
nissa kuin yksityisesti.

Päivittäisten rukoushetkien 
tekstit kokoavaa verkkosovel-
lusta ei ole aiemmin Suomes-
sa ollut tarjolla. Perusajatus on 
yksinkertainen. Sivusto tarjoi-
lee vuoden jokaiselle päivälle 
kolme lukukappaletta aamuru-
koukseen ja iltarukoukseen.

Kirkkovuoden mukaiset teks-
tit kiertävät Raamatun keskei-
set sisällöt kolmessa vuodes-
sa läpi.

Tarve rukoilla on  
kasvanut
”Ihmisten tarve rukoilla ja lukea 
Raamattua on tämän poikkeuk-
sellisen kevään aikana selvästi 
kasvanut, mikä näkyy raamattu.fi 

-sivuston tilastoissa. Nyt julkais-
tava uusi osio on mainio apuvä-
line päivittäiseen raamatunlu-
kuun niin uusille kuin tottuneil-
lekin lukijoille”, kommentoi Antti 
Siukonen Suomen Pipliaseuras-
ta.

Rukous kuuluu kaikille kristi-
tyille ja uusi apuväline helpottaa 
sen ottamista osaksi arkea. Mika 
K.T. Pajunen Hiljaisuuden Ystä-
vistä kannustaa: 

”Säännöllisessä tekstien 
lukemisessa ja rukoukseen 
sitoutumisessa on oma voiman-
sa. Sen rytmissä on hyvä hengit-
tää yhdessä toisten kanssa.”

Päivän rukoushetkien tekstit 
ovat saatavilla helposti mobii-
listi. Valikosta löytyvät Suomen 
evankelis-luterilaisen kirkon 
aamu- ja iltarukouksen tekstit 
sekä Englannin kirkon päivittäi-
set tekstit. Molemmilta kirkoilta 
on saatu luvat teksteihin. 

Suomen Anglikaaninen kirk-
ko on avustanut ekumeenises-
sa hankkeessa ja tuottaa jatkos-
sakin käännöksiä kirkkovuoden 
mukaisiin rukouksiin.

Kokeile yksin tai yhdessä
Uutta palvelua voidaan käyt-
tää muun muassa seurakuntien 
rukoushetkissä, rippikouluissa,
hiljaisuuden retriiteissä ja 
kristittyjen henkilökohtaisen 
raamatunluvun ja rukouksen 
tukena.

Materiaaleja voi käyttää 
vapaasti soveltaen, joko satun-
naisesti tai säännöllisesti, ja vali-
ta luettavaksi kaikki tekstit tai 
osan niistä. Raamattu.fi -palve-
lusta tekstit saa esiin myös eri 
kielillä.

Päivän rukoushetket Face-
book-sivulla voi liittyä eri 
paikoista striimattaviin hetkipal-
veluksiin aamuin ja illoin. Niihin 
voi jälkikäteen palata myös 
tallenteina. 

”Olet tervetullut rukoilemaan 
juuri silloin ja siksi ajaksi kuin 
se sinulle sopii. Rukoushetket 
eivät ole suoritusta tai itseil-
maisua vaan liittymistä kirkon 
jatkuvan rukouksen virtaan. 
Joku rukoilee aina jossain päin 
maailmaa”, muistuttaa Mika K.T. 
Pajunen.
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KUOLEMANPELKO  
on tuntemattoman pelkoa
Kuten mihin tahansa ahdistavaan tunteeseen, 
kuolemanpelkoonkin voi jumittua.  
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On aivan normaalia tuntea 
kuolemanpelkoa, sanoo 
pitkään seurakunta- ja 
sairaalapappina toiminut 
Marja Keskitalo. 

”Samalla tavalla kun meissä ihmi-
sissä on valtava elämästä kiinni pitä-
misen voima, meissä on olemassa 
pelko kuolemaa kohtaan.”

Keskitalon mukaan ihminen tiedos-
taa kuoleman olemassaolon jo varhain. 
Ihmisellä on läpi elämän alitajuinen 
tietoisuus siitä, että kuolema on totta. 

”Jo pienet lapset tajuavat, että 
kuolemalla on elämässä erityinen 
rooli.”

Keskitalo muistaa, kuinka vuosia 
sitten laittoi perheelle ruokaa. 

”Perkasin kalaa, ja silloin 3-vuotias 
esikoinen tiedusteli, onko kala kuol-
lut. Vastasin, että kyllä on. Kuolemas-
ta ei siinä sen enempää puhuttu, mutta 
lapsella oli heti valmiina jatkokysymys: 
’Kuoletko sää isin kanssa joskus?’”

Myös täysin terve voi 
kokea kuolemanpelkoa
Kuolemanpelon voi laukaista esimer-
kiksi läheisen kuolema tai oma vakava 
sairastuminen. 

Myös täysin terve ihminen voi kokea 
kuolemanpelkoa. Sen voi nostaa 
pintaan esimerkiksi jokin maailmal-
la sattuva iso onnettomuus tai kriisi-
tilanne.

”Viisaat ovat sanoneet, että kuole-
manpelko on tuntemattoman pelkoa.”
”Ihminen haluaa hallita elämäänsä ja 
olemassaoloaan, mutta kuolema on 
aikamoinen majesteetti. Se on niitä 
harvoja asioita – ellei jopa ainoa asia 
– jota emme voi hallita.” 

”Tämä tieto on meissä sisäänraken-
nettuna. Elämässä on koko ajan taus-
talla tieto siitä, että kuolema on totta. 
Tämä tieto voi murtautua arkitodel-
lisuuteemme esimerkiksi nyt tässä 
koronakriisissä, joka rikkoo elämäm-
me totuttuja kuvioita.”

Kuolema on osa elämää, 
sitä ei tarvitse paeta
Keskitalon mielestä olisi hyvä, että 
pysähtyisimme silloin tällöin mietti-
mään kuolemaa ja kuolevaisuutta.

”Kuolemanpelko voi ilmetä kuole-
man kieltämisenä: kuolemaa ikään 
kuin juostaan pakoon vaikkapa himo-
liikkumalla, ääriterveellisillä ruokailu-
tottumuksilla tai materiaa hankkimal-
la. Ei uskalleta ajatella, että kaikesta 
huolimatta olemme kuolevaisia – että 
asia vain on niin.” 

”Välillä olisi hyvä herätä kuoleman 
todellisuuteen. Se auttaa tiedosta-
maan, että ei kuolemaa tarvitse paeta.”  

”Kuolema on osa meidän elämääm-
me. Kukaan ei halua kuolla, kukaan 
ei halua menettää läheisiä ihmi-

siä – mutta voi ajatella, että elämän 
värit loistavat kirkkaammin kuoleman 
tummia sävyjä vasten.”

Elämän loppu on  
Jumalan kädessä
Kuoleman tietynlainen arkipäiväistä-
minen olisi Marja Keskitalon mieles-
tä hyvä asia. 

”Monet iäkkäät ihmiset ottavat aivan 
luontevasti kuolevaisuuden osak-
si arkeaan. He esimerkiksi listaavat 
suosikkivirtensä omia hautajaisiaan 
varten.”

Marja Keskitalon oma mielivirsi 
on virsi numero 631, Oi Herra jos mä 
matkamies maan. 

Sen neljäs säkeistö kuuluu: ”Mua 
auta, Herra, mä toivon vaan, vaikkei ois 
toivoa ollenkaan. En päästä sua, ennen 
kuin mua käyt siunaamaan.” 

”Minulle itselleni on tärkeä tietää, 
että voin turvata Jeesukseen. Se 
kannattelee, peloista huolimatta.” 

”Sairaalapappina toimiessani olen 
huomannut, että myös moni muu 
turvaa lähdön lähetessä ajatukseen, 
että elämämme alku ja loppu ovat 
Jumalan kädessä.”

Kuolemanpelkoon  
voi hakea apua
Kuten mihin tahansa ahdistavaan 
tunteeseen, kuolemanpelkoonkin voi 
jumittua. 

Kuoleman ajatteleminen ei sinänsä 
ole huono asia, mutta jos pelko alkaa 
hallita elämää, on syytä hakea apua.

”Jos kuolemanpelosta on vaikea 
puhua kenenkään läheisen kanssa, voi 
aina kääntyä ulkopuolisen ammatti-
ihmisten puoleen: jutella papille tai 
diakoniatyöntekijälle.” Seurakunnan 
työntekijät ovat helposti lähestyttä-
viä eikä juttusille menoon tarvita lähe-
tettä. Joskus oloa helpottaa jo yksikin 
tapaaminen.

Avun hakeminen ei ole heikkoutta, 
Keskitalo muistuttaa.

”Ei kuolemanpelosta puhuminen ole 
välttämättä yksinkertaista, mutta asioi-
den sanoittaminen helpottaa oloa.” 

”Kuolema säilyttää salaisuutensa, 
mutta keskustelemalla se muuttuu 
ehkä vähän vähemmän pelottavaksi.”

MINNA KOLISTAJA

Marja Keskitalon neuvoja kuolemanpelosta kärsivälle:

 ✚ Puhu, jaa ajatuksiasi jonkun kanssa. Jos kuolemanpelko tuntuu liian 
ahdistavalta, hanki ammattiapua terapeutilta tai seurakunnan työnte-
kijältä.

 ✚ Hyväksy kuolema osaksi elämää. Kumppaniksi, joka pysyttelee jossakin 
taustalla, mutta on silti koko ajan totta.

 ✚ Elä elämääsi syvästi ja täydesti. Katsele, miten kaunis Jumalan luoma 
maailma on. Muista, että elämä on tässä ja nyt, että sinulle tärkeät  
ihmiset ovat tässä ja nyt. Ahdistavien ajatusten vastapainoiksi etsi 
elämästäsi asioita, jotka tuottavat sinulle iloa. Sellaisia ovat hyvin 
yksinkertaisetkin asiat – vaikkapa keväinen jäidenlähdön seuraaminen.

Elä täydesti, pappi kannustaa

Herra on minun paimeneni,
Ei minulta mitään puutu.
Hän vie minut vihreille niityille,
hän johtaa minut vetten ääreen,
siellä saan levätä.
Hän virvoittaa minun sieluni,
hän ohjaa minua oikeaa tietä nimensä kunnian tähden.
Vaikka minä kulkisin pimeässä laaksossa,
en pelkäisi mitään pahaa,
sillä sinä olet minun kanssani.
Sinä suojelet minua kädelläsi,
johdatat paimensauvallasi.
Sinä katat minulle pöydän vihollisteni silmien eteen.
Sinä voitelet pääni tuoksuvalla öljyllä,
ja minun maljani on oleva ylitsevuotavainen.
Sinun hyvyytesi ja rakkautesi ympäröi minut kaikkina 
elämäni päivinä,
ja minä saan asua Herran huoneessa päivieni loppuun asti.
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TUOMIOKIRKKO

Tuomiokirkkoseurakunta
Poikkeusaikana asiointi ainoastaan 
puhelimitse ja sähköpostilla.
Tuomiokirkkoseurakunnan toimisto
040 4848 248, ma–pe klo 9–15
tuomiokirkko.kuopio@evl.fi

KUOPION TUOMIOKIRKKO 
Vuorikatu 17
040 4848 256. Poikkeusajan auki-
olo: 31.5. saakka Tuomiokirkon ovet 
avoinna joka päivä klo 10–15. Sunnun-
taisin 31.5. saakka on jumalanpalve-
luksen jälkeen pappi tavattavissa klo 
11–14. 
1.-14.6. Tuomiokirkon ovet avoinna 
joka päivä klo 10–15.
15.6. alkaen Tuomiokirkon ovet 
avoinna ma-pe klo 10–18, la-su klo 
10–15.
Sanajumalanpalvelus Virtuaalikir-
kossa, tulkattu viittomakielelle su 
31.5. klo 10. Liisa Penttinen, Kirsi Perä-
maa, Anna Antikainen, Anu Pulkkinen.  
www.virtuaalikirkko.fi
Viikkomessu, ei virtuaalilähetystä ke 
3.6. klo 18. Liisa Penttinen, Anu Pulkki-
nen. 1.6. alkaen voi jumalanpalveluk-
siin osallistua enintään 50 henkilöä. 
Osanottajien tulee huomioida turva-
välit. Poikkeustilanteessa käynti kirk-
kosaliin vain pääoven (Kuninkaankatu) 
ja esteetön kulku luiskaa pitkin Minna 
Canthinkadun puolelta. Seurakunta-
laisten toivotaan ottavan omat virsi-
kirjat mukaan. Virsikirja löytyy myös 
älypuhelimella https://virsikirja.fi.
Messu su 7.6. klo 10. Lauri Kastarinen, 
Liisa Penttinen, Anna Antikainen, Anu 
Pulkkinen. 1.6. alkaen voi jumalanpal-
veluksiin osallistua enintään 50 henki-
löä. Osanottajien tulee huomioida 
turvavälit. Poikkeustilanteessa käynti 
kirkkosaliin vain pääoven (Kuninkaan-
katu) ja esteetön kulku luiskaa pitkin 
Minna Canthinkadun puolelta. Seura-
kuntalaisten toivotaan ottavan omat 
virsikirjat mukaan. Virsikirja löytyy 
myös älypuhelimella https://virsikirja.
fi. Kuopion tuomiokirkon sunnuntain 
klo 10 jumalanpalvelukset seuratta-
vissa myös netissä suorana tai arkis-
toituna: virtuaalikirkko.fi
Viikkomessu, ei virtuaalilähetystä ke 
10.6. klo 18. Lauri Kastarinen,  
Anu Pulkkinen.
Messu su 14.6. klo 10. Liisa Penttinen, 
Ilpo Rannankari, Anna Antikainen,  
Anu Pulkkinen.
Viikkomessu, ei virtuaalilähetystä ke 
17.6. klo 18. Lauri Kastarinen,  
Anu Pulkkinen.
Juhannuspäivän sanajumalanpalve-
lus, ei virtuaalilähetystä la 20.6. klo 10. 
Lauri Kastarinen, Olli Viitaniemi, Anna 
Antikainen, Anu Pulkkinen.
Messu su 21.6. klo 10. Lauri Kastarinen, 
Olli Viitaniemi, Anna Antikainen, Anu 
Pulkkinen.
Viikkomessu, ei virtuaalilähetystä ke 
24.6. klo 18. Olli Viitaniemi, Anu Pulk-
kinen.

MUUT
Diakoniatyö tuomiokirkkoseura-
kunta Diakoniatyön ammattilaisina 
kuuntelemme ja kohtaamme ihmisiä 
tässä ajassa ja ohjaamme tarvittaessa 
edelleen eri palvelujen piiriin. Työs-
sämme olemme joutuneet ottamaan 
fyysistä etäisyyttä ihmisiin. Toivomme 
kuitenkin, että henkinen läheisyys 
olisi lisääntynyt, vaikka yhteyden-
otot tapahtuvat pääasiassa puhelimen 
ja sähköpostin välityksellä. Älä jää 
yksin. Pirjo Litmanen 040 4848 282; 
pirjo.litmanen@evl.fi, Birgitta Oksman 
040 4848 284; birgitta.oksman@evl.fi, 
Varpu Ylhäinen 040 4848 255; varpu.
ylhainen@evl.fi Yhteydenottolomake 
Tuomiokirkkoseurakunnan diakonia-
työntekijöille myös netissä:  
https://www.kuopionseurakunnat.fi/
tuomiokirkkoseurakunta/diakonia-
tukea-elamaan/yhteydenottolomake
Hautausmaakävely Iso hautausmaa to 
4.6. klo 18. Oppaana Nina Pelli. Käve-
lykierrokset alkavat linja-autoaseman 
puoleiselta pääportilta klo 18. Kaikilla 
kierroksilla on sama teema, mutta 
kohteet saattavat vaihdella johtuen 
esim. ryhmän koosta. Ison hautaus-
maan kesäkuun kävelykierrokset: 4.6. 
ja 25.6. Koronatilanteen takia muutok-
set kesän 2020 kävelykierroksiin ovat 
mahdollisia.

ALAVA
Poikkeusaikana asiointi ainoastaan 
puhelimitse ja sähköpostilla.
Alavan seurakunnan toimisto

040 4848 286, ma–pe klo 9–15
alava@evl.fi
ALAVAN KIRKKO 
Keihäskatu 5 B
040 4848 300. 
Messu su 7.6. klo 11. Hannu Koskelai-
nen, Juha Välimäki, Leila Savolainen. 
Pihakahvit kirkon pihalla.
Messu su 14.6. klo 11. Hannu Koske-
lainen, Risto Voutilainen, Ossi Jauhi-
ainen.
Juhannuspäivän sanajumalanpalvelus 
la 20.6. klo 11. Risto Voutilainen, Juha 
Välimäki, Ossi Jauhiainen.
Messu su 21.6. klo 11. Risto Voutilainen, 
Juha Välimäki, Ossi Jauhiainen
ALAVAN SEURAKUNTAKESKUS 
Keihäskatu 5 B
040 4848 300. 
Kauneimmat virret ja hengelliset 
laulut ke 17.6. klo 18. Hanna Vasiljev, 
Ossi Jauhiainen.
NEULAMÄEN KIRKKO 
Vesurikuja 4
040 4848 300. 
Perhekahvila ke 3.6. klo 9.30. Kesäinen 
kohtaamispaikka lapsille oman aikui-
sen kanssa. Sään salliessa olemme 
ulkona kirkon takapihalla. Yhdessä-
oloa ja pientä puuhaa vapaasti oman 
aikataulun mukaan. Tarjoilua. Huom! 
Koronaviruksen leviämisen ehkäise-
miseksi rajaamme osallistujamäärää. 
Max. ryhmäkoko 20 henk.
Messu su 7.6. klo 16. Hannu Koskelai-
nen, Juha Välimäki, Leila Savolainen. 
Pihakahvit kirkon pihalla.
Perhekahvila ke 10.6. klo 9.30. 
Max. ryhmäkoko 20 henk.
Perhekahvila ke 17.6. klo 9.30. 
Max. ryhmäkoko 20 henk.
Messu su 21.6. klo 16. Risto Voutilai-
nen, Juha Välimäki, Ossi Jauhiainen.
MUUT
Hetki rakkaudelle - sanoja ja lauluja 
parisuhteesta la 30.5. klo 18. Nähtä-
vissä Alavan YouTube-kanavalla. Pari-
suhteen teemoja pohtimassa perhe-
neuvojat Irene Venejärvi, Kati Häkki-
nen, Henna Julkunen ja Tarja Liina-
maa. Musiikista vastaa Sirpa Pesonen, 
laulu, Ossi Jauhiainen, taustalaulu ja 
flyygeli.
Noin vartin kirkko su 31.5. klo 12. 
Nähtävissä Alavan seurakunnan 
YouTube-kanavalla. Kooste jumalan-
palveluksesta Alavan seurakunnassa. 
Kesto 15-25 minuuttia.
Perhekahvila ma 1.6. klo 9.30. Lehto-
niemen kerhotila. Kesäinen kohtaa-
mispaikka lapsille oman aikuisen 
kanssa. Yhdessäoloa ja pientä puuhaa 
vapaasti oman aikataulun mukaan. 
Tarjoilua. Huom! Koronaviruksen leviä-
misen ehkäisemiseksi rajaamme osal-
listujamäärää. Max. ryhmäkoko 
20 henk.
Kis kis -pyhää ti 2.6. klo 9. Hyppää 
mukaan seuraamaan Santtu-kissan 
elämää! Santun hellyttäviä touhuja 
nähtävissä kesäkuussa Facebookissa 
Alavan seurakunnan lapset ja perheet 
-sivuilla sekä Alavan lapset YouTube-
kanavalla. Uusi jakso julkaistaan aina 
tiistaisin klo 9.
Perhekahvila ma 8.6. klo 9.30. Lehto-
niemen kerhotila. Max. ryhmäkoko 
20 henk.
Kis kis -pyhää ti 9.6. klo 9. Faceboo-
kissa Alavan seurakunnan lapset ja 
perheet -sivuilla sekä Alavan lapset 
YouTube-kanavalla.
Perhekahvila ma 15.6. klo 9.30. Lehto-
niemen kerhotila. Max. ryhmäkoko 
20 henk.
Kis kis -pyhää ti 16.6. klo 9. Faceboo-
kissa Alavan seurakunnan lapset ja 
perheet -sivuilla sekä Alavan lapset 
YouTube-kanavalla.
Kis kis -pyhää ti 23.6. klo 9. Faceboo-
kissa Alavan seurakunnan lapset ja 
perheet -sivuilla sekä Alavan lapset 
YouTube-kanavalla.
Alavan diakoniatyössä autetaan 
normaalisti (henkinen, hengellinen ja 
taloudellinen tuki). Toimitaan puhe-
limitse ja sähköpostin välityksellä. 
Parhaiten tavoittaa sähköpostilla.
Neulamäen alueen ihmiset voivat 
ottaa yhteyttä piia.jaaskelainen@evl.
fi ja muu Alavan alue (Niirala, Haapa-
niemi, Särkiniemi, Särkilahti ja Lehto-
niemi) kati.ukkonen@evl.fi

JÄRVI-KUOPIO
Poikkeusaikana asiointi ainoastaan 
puhelimitse ja sähköpostilla.
Järvi-Kuopion seurakunnan toimisto
040 4888 602 ja 040 4888 611
ma–pe klo 9–15

JÄRVI-KUOPION SEURAKUNTA, 
YHTEISET
Koronarajoitusten vuoksi jumalan-
palveluksiin voi 1.6. lähtien osallis-
tua enintään 50 henkeä. Ehtoollista 
voidaan viettää. Turvaetäisyyksistä 
ja hygieniasta tulee huolehtia hyvin. 
Seurakuntalaisia kehotetaan ottamaan 
mukaan omat virsikirjat. Jumalanpal-
velusten välittämistä verkkoon jatke-
taan edelleen.
JUANKOSKEN YLÖSNOUSEMUKSEN 
KIRKKO 
Paasikoskentie 1
Messu su 7.6. klo 10. Eino Keihänen, 
Matti Saarela.
Messu su 14.6. klo 10. Simo Korkalai-
nen.
Kansanlaulukirkko ja messu su 21.6. 
klo 10. Eino Keihänen, Matti Saarela.
JUANKOSKEN SEUTU – MUUT
Sanajumalanpalvelus Pikonniemen 
hiiliuuneilla la 20.6. klo 10.
KAAVIN KIRKKO 
Kaavintie 24
Messu su 7.6. klo 13. Marjaana Mäki-
nen, Taru Parviainen.
Sanajumalanpalvelus su 14.6. klo 13. 
Paula Hagman-Puustinen, Taru Parvi-
ainen.
Juhannusmessu la 20.6. klo 13. Paula 
Hagman-Puustinen, Taru Parviainen.
Keskikesän laulukirkko su 21.6. klo 13. 
Paula Hagman-Puustinen, Taru Parvi-
ainen.
MUURUVEDEN KIRKKO 
Kustilankuja 2
Messu ja Rauhanyhdistyksen kirkko-
pyhä  su 7.6. klo 13. Vieraileva saar-
naaja.
Messu su 14.6. klo 13. Simo Korkalai-
nen.
Verkkohartaus Muuruvedeltä la 20.6. 
klo 10. Eino Keihänen, Matti Saarela. 
Verkkohartaus löytyy kirjoittamalla 
Youtube- ja Facebook-palveluihin 
hakukenttään ”Järvi-Kuopion seura-
kunta”.
Sanajumalanpalvelus la 20.6. klo 13.
Kansanlaulukirkko ja messu su 21.6. 
klo 13. Eino Keihänen, Matti Saarela.
NILSIÄN KIRKKO 
Kirkonmäentie 1
Messu su 7.6. klo 10. Mikko Huhtala, 
Annette Kärppä-Leskinen.
Sanajumalanpalvelus ja Suvilinnun 
laulut su 14.6. klo 10. Mikko Huhtala, 
Annette Kärppä-Leskinen.
Messu la 20.6. klo 10.
NILSIÄN SEUTU – MUUT
Kesäkirkko Pisan huipulla, yhteinen 
Säyneisen kanssa  su 21.6. klo 13.
Hautausmaakävely Kankaisen hauta-
usmaalla ma 22.6. klo 18. Raili Pursi-
ainen. Hautakivien symbolit ja kuvat, 
mitä ne kertovat ajasta ja ihmisestä. 
Lähtö pääportilta klo 18, päättyy ilta-
virteen paarihuoneella. Oppaina 
Helena Liukkunen ja Raili Pursiainen.
RIISTAVEDEN KIRKKO 
Joensuuntie 2505
Messu su 7.6. klo 10. Uwe Mäkinen, 
Lala Maukonen.
Messu su 14.6. klo 10. Lala Maukonen.
Messu su 21.6. klo 10. Uwe Mäkinen.

RIISTAVEDEN SEURAKUNTATALO 
Keskustie 2
Juhannuspäivän kansanlaulukirkko la 
20.6. klo 10. Uwe Mäkinen.

SÄYNEISEN KIRKKO 
Kirkkoharjuntie 2
Verkkohartaus Säyneisestä su 31.5. klo 
10. Mikko Huhtala, Annette Kärppä-
Leskinen. Verkkohartaus löytyy kirjoit-
tamalla Youtube- ja Facebook-kana-
ville hakukenttään ”Järvi-Kuopion 
seurakunta”.
Messu su 7.6. klo 13. Mikko Huhtala, 
Annette Kärppä-Leskinen.
Sanajumalanpalvelus ja Suvilinnun 
laulut su 14.6. klo 13. Mikko Huhtala, 
Annette Kärppä-Leskinen.
Messu la 20.6. klo 13.

SÄYNEISEN SEUTU – MUUT
Kesäkirkko Pisan huipulla, yhteinen 
Nilsiän kanssa su 21.6. klo 13.

TUUSNIEMEN KIRKKO 
Keskitie 21
Messu su 7.6. klo 10. Paula Hagman-
Puustinen, Taru Parviainen.
Sanajumalanpalvelus su 14.6. klo 10. 
Paula Hagman-Puustinen, Taru Parvi-
ainen.
Juhannusmessu la 20.6. klo 10. Paula 
Hagman-Puustinen, Taru Parviainen.
Keskikesän laulukirkko ja taidenäyt-
telyn avajaiset su 21.6. klo 10. Paula 
Hagman-Puustinen, Taru Parviainen.

TAPAHTUU

Sanoja ja lauluja parisuhteesta la 30.5. klo 18. Alavan YouTube-kanavalla. 
Parisuhteen teemoja pohtimassa perheneuvojat Irene Venejärvi,  

Kati Häkkinen, Henna Julkunen ja Tarja Liinamaa.  
Musiikista vastaavat Sirpa Pesonen ja Ossi Jauhiainen.

Suositut hautausmaakävelyt alkavat jälleen kesäkuussa.  
Tämän kesän teemoja ovat mm. totuuksia ja tarinoita paikallisten 

elämästä, kirkonmiehiä ja kyläläisiä sekä hautakivien symbolit ja kuvat. 
Kävelyitä järjestetään useilla eri hautausmailla.  

Katso tarkemmat seurakuntakohtaiset tiedot tältä aukeamalta. 

Seurakuntien järjestämät perhekahvilat ja kesäperhekerho kokoontu-
vat jälleen kesäkuussa. Tarkemmat seurakuntakohtaiset tiedot löydät 

verkosta tapahtumakalenteristamme. Perhekahviloihin ja kesäperheker-
hoon ei tarvitse ilmoittautua etukäteen.

Jo perinteeksi muodostunut motoristikirkko järjestetään Karttulan 
Syvänniemen kirkossa jälleen su 7.6. klo 13.  

Paikalle voi saapua moottoripyörällä tai ilman.

Porukalla motoristikirkkoon 

Hetki rakkaudelle 

Hautausmaakävelyt alkavat

Kesäkahvilat perheille

10 Tapahtumat 27.5.–24.6.2020



&

VEHMERSALMEN KIRKKO 
Lempeläntie 17
Verkkohartaus Vehmersalmelta su 7.6. 
klo 10. Uwe Mäkinen, Lala Maukonen. 
Verkkohartaus löytyy kirjoittamalla 
Youtube- ja Facebook-kanaville haku-
kenttään ”Järvi-Kuopion seurakunta”.
Messu su 7.6. klo 13. Uwe Mäkinen, 
Lala Maukonen.
Messu su 14.6. klo 13. Lala Maukonen.
Messu su 21.6. klo 13. Uwe Mäkinen.

VEHMERSALMEN SEUTU – MUUT
Juhannuspäivän kirkko Puutosmäen 
hautausmaalla la 20.6. klo 13. Uwe 
Mäkinen.
MUUT
Diakoniatyö: Ei erillisiä soittoai-
koja, myös taloudellinen avustami-
nen tapahtuu ajanvarauksella. Apu on 
taloudellista ja henkistä. Se voi olla 
tukea vaikeissa elämäntilanteissa, 
elämäntilanteen selvittelyä tai esim. 
apua eri viranomaisten kanssa asioin-
nissa.
Juankoski Leila Asikainen 040 488 8620
Nilsiä Hanna Kokkonen 040 488 8677
Säyneinen/Muuruvesi Laura Koleh-
mainen 040 488 8621
Tuusniemi/Vehmersalmi Minna Puus-
tinen 040 488 8631
Kaavi Pirjo Sonninen 040 488 8627
Riistavesi Leena Vartiainen 040 488 8608
Lisäksi 31.5. asti 60 % työntekijänä Olli 
Inkinen 040 488 8628

KALLAVESI
Poikkeusaikana asiointi ainoastaan 
puhelimitse ja sähköpostilla.
Kallaveden seurakunnan toimisto
040 4848 327, ma–pe klo 9–15
kallavesi@evl.fi
MUUT
Sydämellinen Kiitos Sinulle osoitta-
mastasi lähimmäisenrakkaudesta ja 
osallistumisestasi Yhteisvastuukerä-
ykseen 2020. Kallaveden seurakunnan 
diakoniatyö.
KALLAVEDEN KIRKKO 
Rauhalahdentie 21
040 4848 336. 
Messu su 7.6. klo 10. Matti Pentikäinen, 
Anne Keränen.
Messu su 14.6. klo 10. Johanna 
Porkola, Richard Nicholls.
Juhannuspäivän sanajumalanpalvelus 
la 20.6. klo 10. Sirpa Nummenheimo, 
Richard Nicholls.
Messu su 21.6. klo 10. Sanna Alanen, 
Richard Nicholls.
PETOSEN SEURAKUNTATALO 
Pyörönkaari 21
Pihaseurat to 11.6. klo 18. Veli Mänty-
nen, Teresa Ahola.
KALLAVEDEN SEUTU – MUUT
Lauluilta Niemisjärven kylätalon 
rannassa to 18.6. klo 18. Veli Mänty-
nen, Richard Nicholls. Niemisjärventie 
763, Hirvilahti.
VEHMASMÄEN KAPPELI 
Sotkanniemi 15
Juhannuksen sanajumalanpalvelus 
la 20.6. klo 13. Sirpa Nummenheimo. 
Teresa Ahola.
KARTTULAN KIRKKO 
Kirkkotie 23
Avoimet ovet su 31.5. klo 12. Saara 
Roto.
Hautausmaakävely Vanhalla Hauta-
usmaalla ma 15.6. klo 18. Anne Kerä-
nen. Aluksi hartaushetki Karttulan 
kirkossa. Oppaana hautausmaalla 
Erkki Taarasti.
KARTTULAN SEURAKUNTAKOTI 
Kissakuusentie 14
Kauneimmat kesälaulut ke 10.6. klo 18. 
Anne Keränen. Sopraano Pirjo Honka-
nen esiintyy yhteislaulujen lomassa. 
Tilaisuuteen on vapaa pääsy, kolehti 
seurakunnan musiikkityön hyväksi. 
Kirkkokuoro järjestää arpajaiset ja 
kahvitarjoilun klo 17.30 alkaen.
KARTTULAN SEUTU – MUUT
Kesäkirkko Karttulan sairaalan pihalla  
to 11.6. klo 13.30. Sirpa Nummenheimo, 
Anne Keränen.
Kesäkirkko Jaakkolan pihalla to 18.6. 
klo 13.30. Matias Koponen, Anne Kerä-
nen.
Juhannuskirkko Riuttalassa la 20.6. 
klo 10. Matti Pentikäinen, Mari Vuola-
Tanila. Riuttalantie 719 Karttula.
SYVÄNNIEMEN KIRKKO 
Kuttajärventie 117
Motoristikirkko su 7.6. klo 13. Sasu 
Kallio, Anne Keränen.
Messu su 14.6. klo 13. Matti Pentikäi-
nen, Anne Keränen.

Messu su 21.6. klo 13. Matias Koponen, 
Ilona Korhonen.
MAANINGAN KIRKKO 
Maaningantie 33
Messu su 7.6. klo 10. Sirpa Nummen-
heimo, Talvikki Attila-Pekonen.
Messu su 14.6. klo 10. Sanna Alanen, 
Ilona Korhonen.
Messu su 21.6. klo 10. Johanna 
Porkola, Leena Rautakoski.
Kallaveden diakoniatyö auttaa myös 
korona-aikana. Diakoniatyötä ei ole 
peruttu. Haluamme auttaa, jos tunnet 
itsesi yksinäiseksi tai turvattomaksi ja 
haluat keskustella mieltäsi kuormitta-
vista kysymyksistä tai haluat keskus-
tella hengellisistä kysymyksistä. Talo-
udelliselle tuelle on poikkeusai-
kana erityisen suuri tarve lomautus-
ten, työttömyyden ja lapsiperheiden 
ahdingon takia.
Voit ottaa yhteyttä, jos toivot elämän, 
-ja taloudellisen tilanteenselvittelyä ja 
tukea. Kysy rohkeasti apua. Jos toivot 
henkistä ja hengellistä tukea olemme 
valmiina kuuntelemaan sinua. Tartun-
tariskin vuoksi toivomme, että otat 
yhteyttä puhelimitse tai sähköpostilla 
(etunimi.sukunimi@evl.fi). Diakonia-
työntekijät: Maarit Kirkinen 040 4848 369,  
Martti Olsen 040 4848 371, Riitta 
Reima 040 4848 370, Irene Savolainen
 040 4848 373 (ma-ke), Kirsti Makko-
nen 040 4848 374 (ma-to), Hanna Rasa 
(Maaninka). Ajanvaraus taloudellisissa 
asioissa ma klo 10-11 p. 040 4848 333 
(tai voit jättää muuna aikana soitto-
pyynnön vastaajaan).

MÄNNISTÖ
Poikkeusaikana asiointi ainoastaan 
puhelimitse ja sähköpostilla.
Männistön seurakunnan toimisto
040 4848 379, ma–pe klo 9–15
mannisto@evl.fi
PYHÄN JOHANNEKSEN KIRKKO 
Ampujanpolku 2
040 4848 386. 
Helluntain virtuaalinen kirkko-
hetki  su 31.5. klo 10. Aulikki Mäki-
nen, Salla Tyrväinen, Heikki Mono-
nen. Katso video Männistön seurakun-
nan YouTube-kanavalta tai Facebook-
sivulta.
Kesäkahvila Johannes ke 3.6. klo 
10–12 kirkon pihalla. Heikki Hyvärinen. 
Kahvia ja pullaa sekä yhteistä ohjel-
maa kahvittelun lomassa.
Kesäperhekerho to 4.6. alkaen tors-
taisin klo 9.30–12. Aamupalaa tarjolla 
seurakuntasalissa klo 9.30 alkaen, 
kahvittelun jälkeen leikkiä ulkona ja 
takkahuoneessa. Sanna Mertanen, 
p. 040 4848 398.
Messu su 7.6. klo 10. Aulikki Mäkinen, 
Salla Tyrväinen, Tintti Tinkala.
Kesäkahvila Johannes ke 10.6. klo 
10–12 kirkon pihalla.
Messu su 14.6. klo 10. Salla Tyrväinen, 
Heikki Mononen, Jaro Julkunen.
Kesäkahvila Johannes ke 17.6. klo 
10–12 kirkon pihalla. Jaro Julkunen, 
Sofia Purontaus.
Juhannuskirkko la 20.6. klo 10. Aulikki 
Mäkinen, Sofia Purontaus, Jaro Julku-
nen.
Messu su 21.6. klo 10. Aulikki Mäkinen, 
Heikki Mononen, Jaro Julkunen.
Kesäkahvila Johannes ke 24.6. klo 
10–12 kirkon pihalla. Jaro Julkunen, 
Sofia Purontaus.
MUUT
Hautausmaakävely Kettulanlahden 
hautausmaalla to 11.6. klo 18. Kävely-
kierros alkaa hautausmaan portilta. 
Oppaana on Nina Pelli.
Juhannuspäivän hartaus Päiväran-
nan siirtolapuutarhalla la 20.6. klo 12. 
Aulikki Mäkinen, Sofia Purontaus, Jaro 
Julkunen.
Tavoitat diakoniatyöntekijät puheli-
mitse soittamalla, tekstiviestillä tai 
sähköpostilla. Voit varata puhelimitse 
tapahtuvan kahdenkeskisen keskus-
telunajan sielunhoitoon tai talousasi-
oiden selvittelyyn.
Taloudellisten asioiden selvittä-
misessä teemme yhteistyötä mm. 
Kelan, sosiaalitoimen, velkaneuvon-
nan ja kriisikeskuksen kanssa. Talo-
udellisissa asioissa kannattaa soit-
taa ja varata aika hyvissä ajoin. Ajat 
voivat välillä mennä viikon tai pidem-
män ajan päähän. Ensisijainen autta-
mistaho taloudellisissa asioissa on 
Kela (toimeentulotuki) ja sosiaalitoimi 
(harkinnanvarainen). Kun olet saanut 
päätöksen Kelalta tai sosiaalitoimesta, 
ja on vielä tarvetta, käsittelemme 
asiasi diakoniatyössä puhelimitse ja 
pyrimme löytämään erilaisia ratkaisuja 
talousahdinkoosi. Tänä poikkeusaikana 
joudumme pyytämään sinua mahdol-

lisesti esittämään tulo- ja menotietosi 
sähköpostin välityksellä.
Paikallisseurakunnan diakonia ei voi 
valitettavasti tehdä suuria avustuk-
sia, avustaminen on kertaluonteista. 
Ohjaamme tarvittaessa eteenpäin ja 
teemme jatkohakemuksia kriisitilan-
teissa mm. kirkkohallituksen diako-
niarahastoon. Lasten harrastuksiin 
haemme kirkon diakoniarahastolta 
(kertaluonteinen) Tukikummit Ry:n 
avustuksia.
EU-ruokakasseja on saatavana 
Männistön seurakunnasta sovittuna 
aikana. Annamme ruokakassipake-
tin 1-2 henkilön perhekunnalle kerran 
kahdessa viikossa ja lapsiperheille 
useamman ruokakassipaketin lasten 
lukumäärästä ja iästä riippuen. Ruoka-
kassien sisältö vaihtelee. Mikäli kuulut 
riskiryhmään, voit tiedustella myös 
kotiinkuljetusta.
Taloudelliset asiat ti ja pe klo 9-11: 
Diakoni Anne-Mari Mertanen, mari.
mertanen@evl.fi, 040 484 8406
Keskustelu, sielunhoito ja EU-ruoka-
asiat (jätä äänimerkin jälkeen puhe-
linvastaajaan viesti ja yhteystietosi, 
sinuun otetaan yhteyttä mahdollisim-
man pian):
Nuorisotyönohjaaja, diakoniatyönte-
kijä Anu Viippola, anu.viippola@evl.fi, 
040 484 8408
www.kuopionseurakunnat.fi/mannis-
ton-seurakunta/diakonia-tukea-
elamaan

PUIJO
Poikkeusaikana asiointi ainoastaan 
puhelimitse ja sähköpostilla.
Puijon seurakunnan toimisto
040 4848 410, ma–pe klo 9–15
puijo@evl.fi
PUIJON KIRKKO 
Taivaanpankontie 3
Kolminaisuudenpäivän messu su 7.6. 
klo 11. Jaana Marjanen, Mari Voutilai-
nen, Janne Saarelainen. Pihakahvit.
Messu su 14.6. klo 11. Jaana Marjanen, 
Mari Voutilainen, Janne Saarelainen.
Kesäinen musiikkituokio ke 17.6. klo 
13. Outi Keskisipilä, Janne Saarelainen. 
Kesäisiä yksinlauluja urkujen ja pianon 
säestyksellä.
Juhannuspäivän sanajumalanpalvelus 
la 20.6. klo 11. Jaana Marjanen, Mari 
Voutilainen, Outi Keskisipilä.
Messu su 21.6. klo 11. Jaana Marjanen, 
Mari Voutilainen, Outi Keskisipilä.
MUUT
Raamis Instagram Livessä @puijon-
nuoret ke 27.5. klo 18. Elina Knuuttila, 
Markku Puhakka. Raamatun äärellä 
on joskus enemmän hyviä kysymyk-
siä kuin hyviä vastauksia. Raamis on 
kurkistus tulevan sunnuntain raama-
tunteksteihin kysellen ja ihmetellen. 
Siihen voi osallistua vain kuunnellen 
tai osallistumalla yhteiseen keskuste-
luun chatin ja videon kautta.
Torstain teetreffit. Diakoniaa etänä - 
onko mahdollista? to 28.5. klo 13. Ilkka 
Pihlajamäki, Riitta Murtorinne. YouTu-
bessa ja Facebookissa.
Levolle lasken, Luojani. Virtuaalinen 
Iltavirsi ehtookellojen aikaan la 30.5. 
klo 18. Outi Keskisipilä, Janne Saare-
lainen. Kesäkuun loppuun saakka 
lauantai-iltaisin klo 18 on mahdolli-
suus hiljentyä virtuaalisen iltavirren 
tunnelmiin YouTubessa, Facebookissa, 
Instagramissa. Virsiä toteuttamassa 
myös Puijon seurakunnan nuoret ja 
Puijon kamarikuoro.
Minuuttihartaus ti 2.6. klo 13. Elina 
Knuuttila. YouTubessa ja Facebookissa.
Torstain teetreffit. Korona kuljettaa 
toisiin tehtäviin to 4.6. klo 13. Niklas 
Grönholm, Jaana Kärkkäinen. YouTu-
bessa ja Facebookissa.
Puijon seurakunnan diakoniatyön 
toiminta-ajatuksena on kohdata ihmi-
nen kokonaisvaltaisesti, olla mukana 
elämän muutoksissa, iloissa ja 
suruissa sekä ohjata seurakuntalaisia 
palvelutehtäviin.
Diakonian ajanvarauspäivystys Puijon 
kirkolla tiistaisin ja torstaisin klo 9-10 
p. 040 4848 416. 
Ota yhteyttä, jos olet yksinäinen tai 
ahdistunut, haluat selvitellä perhe- tai 
ihmissuhdeongelmia, olet menettänyt 
läheisen, sinulla on taloudellisia vaike-
uksia, tai olet kiinnostunut toimimaan 
vapaaehtoisena.
Voit ottaa yhteyttä soittamalla ajan-
varauspäivystykseen tai täyttämällä  
netistä yhteydenottolomakkeen. 
Työntekijät Riitta Murtorinteen, Niklas 
Grönholmin ja Pia Sahin tavoittaa 
sähköpostitse ja puhelimitse. Jos et 
saa henkilöä heti kiinni, niin jätä viesti 
vastaajaan. Pyrimme vastaamaan 
mahdollisimman pian tulleisiin pyyn-
töihin.

SIILINJÄRVI

Kirkkoherranvirasto ja taloustoimisto 
avoinna arkisin klo 9–11 ja 12–14 
p. 017 288 4600 (virasto). Haarahon-
gantie 4, 71800 Siilinjärvi. Toimistot 
palvelevat toistaiseksi vain puheli-
mitse ja sähköpostitse.
Diakoniatoimisto toimii 1.6.–15.8. vain 
Siilinjärven seurakuntatalolla ja asia-
kaspalvelu hoidetaan puhelimitse ja 
verkossa. Diakoniatyöntekijät tavoit-
taa arkisin klo 9–16 myös Whatsapilla, 
Facebookista Diakonia Siilinjärvi ja 
verkkosivujen yhteydenottopyynnöllä. 
Johtava diakoniatyöntekijä 044 7284 645, 
kaikkien diakoniatyöntekijöiden yhte-
ystiedot saat verkkosivulta siilinjar-
venseurakunta.fi/yhteystiedot.
Työntekijät tavoitat puhelimella ja 
sähköpostilla. Kirkkoherra 
044 7284 611. Päivystävä pappi 
044 7284 612 (klo 8–20) ja diakonia-
työntekijä 044 7284 645, Kirkon 
Keskusteluapu (valtakunnallinen) 
0400 22 11 80, kirkonkeskusteluapu.fi.
Keskusteluapua yrittäjille ja työyhtei-
söille: Seurakunta haluaa olla tukenasi 
myös näinä poikkeuksellisina aikoina. 
Keskustellaan yhdessä - ota yhteyttä! 
Pastori Pauli Soranta, 044 7284 610, 
diakoniatyöntekijä Liisa Tiilikainen 
044 7284 645.
Kirkolliset toimitukset eli kasteet, 
vihkimiset ja hautaan siunaamiset 
toimitetaan asianomaisten kanssa 
sovitun mukaisesti. 
Seurakunnan tiloja voi varata kirkolli-
siin toimituksiin ja yksityistilaisuuksiin 
1.6. alkaen. Lisätietoja saa kirkkoher-
ranvirastosta.
Ajankohtaiset tiedotteet saat verk-
kosivultamme siilinjarvenseurakunta.
fi. Seuraamme yhteiskunnan poikke-
ustilannetta ja noudatamme toimin-
nassamme viranomaisten antamia 
ohjeita.
Verkkokanavat:
Siilinjarvenseurakunta.fi 
Vapaaehtoistyo.fi/siilinjarvi 
Facebook: siilinjarvenseurakunta 
Instagram: siilinjarvenseurakunta, 
siilinnuorisrk 
Twitter: siilinjarvi_srk 
Youtube: Siilinjärven ev.lut. seurakunta
SIILINJÄRVEN KIRKKO  
Haarahongantie 2
Juhannusta lukuun ottamatta juma-
lanpalvelukset suoratoistetaan 
Youtube-kanavalla ”Siilinjärven ev.lut. 
seurakunta” ja ne voi katsoa myös 
tallenteena. 1.6. alkaen jumalanpalve-
lukseen voi osallistua kirkossa. 
Kirkko avoinna keskiviikkoisin klo 
11.30–13 hiljentymiseen ja sielun-
hoidolliseen keskusteluun. Pappi ja 
diakoniatyöntekijä tavattavissa. Kesä-
heinäkuussa musiikkituokiot.
Videoitu sanajumalanpalvelus su 31.5. 
klo 10. Soranta, Laurinkari, Kaisto.
Kesäpäivän musiikkituokio ke 3.6. klo 
12. Jo joutui armas aika! Vesa Kajava, 
urut.
Messu su 7.6. klo 10. Hoffrén, Kajava.
Kesäpäivän musiikkituokio ke 10.6. klo 
12. Airi Heiskanen.
Sanajumalanpalvelus su 14.6. klo 10. 
Voutilainen, Heiskanen.
Kesäpäivän musiikkituokio ke 17.6. klo 
12. Oodi ilolle! Musiikkia juhannusjuh-
laan. Vesa Kajava, Airi Heiskanen.
Sanajumalanpalvelus la 20.6. klo 10. 
Kortelainen, Kajava. Samaan aikaan 
julkaistaan videohartaus.
Sanajumalanpalvelus su 21.6. klo 10. 
Kortelainen, Kajava. Samaan aikaan 
julkaistaan videohartaus.
Kesäpäivän musiikkituokio ke 24.6. 
klo 12. Airi Heiskanen.
SIILINJÄRVEN SEURAKUNTATALO 
Haarahongantie 4
Kirkkovaltuusto ke 17.6. klo 18 Iso sali.
VUORELAN KIRKKO  
Rissalantie 2
Ei tilaisuuksia.
MUUTA
Virtuaalinen nuorten ilta Insta-live 
perjantaisin klo 18 Instagramissa 
@siilinnuorisrk-kanavalla.
Kummin kaa 31.5. klo 14 alkaen Insta-
gram-livelähetys valtakunnallisena 
kummipäivänä Ruokoniemen leirikes-
kuksen grillikatokselta. Lähetä kerto-
muksia, kuvia, piirustuksia ja/tai kerro 
livenä Instagramissa Postia odottele-
vat pastori Leena Laurinkari (leena.
laurinkari@evl.fi, 044 7284 604) ja 
nuorisotyönohjaaja Sauli Paavilainen 
(sauli.paavilainen@evl.fi, 
044 7284 655).
Seikkailuaikaa-retki 7–14-vuotiaille la 
4.7. Ruokoniemessä. Vesi- ja metsä-
seikkailua, askartelua, nuotioeväste-
lyä. Kulku omilla kyydeillä. Lisätie-
dot: Tuomo Toivanen 044 7284 654, 

Anne Roivainen 044 7284 653, Sauli 
Paavilainen 044 7284 655. Ilmoittaudu 
verkossa viim. 30.5.
Isä-lapsiretki Nimeltä kutsutut la 11.7 
Ruokoniemessä. Askartelua, pelejä, ja 
leikkejä ryhmissä, iltanuotio, musiik-
kia, saunomista ja uimista. Retkelle 
otetaan 35–40 isää ja kouluikäistä 
lasta. Kulku omilla kyydeillä. Lisätie-
dot: Kari Kolehmainen 044 7284 651. 
Ilmoittaudu verkossa viim. 30.5.
Perheiden päiväretket la 1.8. ja su 
2.8. klo 10–14 Ruokoniemessä. Kulku 
omilla kyydeillä. Lisätiedot: Liisa Tiili-
kainen 044 7284 645 tai Pirjo Ahonen 
044 7284 662. Ilmoittaudu verkossa 
viim. 15.7.
Lasten pihakerhot seurakuntata-
lon, Vuorelan kirkon ja Leppäkaar-
teen kerhotalon pihoissa 3.8. ja 4.8. 
Aamupäivisin 4–7-vuotiaille ja iltapäi-
visin 8–10-vuotiaille. Lisätiedot: Pirjo 
Ahonen 044 7284 662. Ilmoittaudu 
verkossa ilm. 31.5.
Äiti-tytärretki la 8.8. Ruokonie-
messä. Päivä äideille, mummeille ja 
kummeille ja heidän kouluikäisille 
tyttärille, lapsenlapsille tai kummilap-
silleen. Syödään reilut eväät, pelail-
laan, sytytetään nuotiokin. Kulku 
omilla kyydeillä. Lisätiedot: Kirsi 
Pyöriä-Kolehmainen 044 7284 652. 
Ilmoittaudu verkossa viim. 30.5.
Aikuisten retki Länsirannikolle: 
elokuuksi suunniteltu retki peruuntuu 
koronarajoitusten vuoksi ja toteutuu 
mahdollisesti vuoden kuluttua.
Syksyn päiväkerhot: Ryhmiin mahtuu 
vielä lapsia. Lisätiedot ja ilmoittau-
tuminen: siilinjarvenseurakunta.fi/
lapsille-ja-lapsiperheille/paivakerhot

JÄRJESTÖT  
HERÄTTÄJÄ-YHDISTYS  
Kuninkaankatu 22
Verkkoseurat osoitteessa www.face-
book.com/herattaja joka torstai klo 19 
(ei helatorstaina)
Helluntain virsihetki eri kielillä osoit-
teessa www.facebook.com/herattaja 
sunnuntaina 31.5. klo 19, tutustutaan 
suomen-, ruotsin- ja englanninkielisiin 
Siionin virsiin.
Nähtävää, kuultavaa ja luettavaa koti-
hartauden tueksi osoitteessa 
www.h-y.fi/verkkoseurat (mm. tallen-
teet Facebook-seuroista).
Herättäjä-Yhdistys jatkaa toimintansa 
sopeuttamista koronarajoitusten takia
Herättäjä-Yhdistys lomauttaa henki-
löstöään 90 päivän aikana kesäkuusta 
elokuun loppuun asti. Lomautusten 
tavat ja kestot vaihtelevat työtilanteen 
ja työtehtävien mukaan. Lomautukset 
johtuvat työmäärien ja tulojen supis-
tumisesta kevään ja kesän aikana 
koronarajoitusten takia. Toimenpi-
teellä halutaan turvata työn jatkuvuus 
ja yhdistyksen toimintakyky. Työnan-
taja voi kutsua työntekijän lomautuk-
selta takaisin töihin, mikäli työtilanne 
muuttuu jakson aikana.
Herättäjä-Yhdistyksen toimintaa 
sopeutetaan rajoituksiin ja lomautuk-
siin. Valmisteilla on Körttiradiossa
toteutettavat etäherättäjäjuhlat, ja 
verkkoseuroja on järjestetty Yhdistyk-
sen Facebook-sivulla kevään aikana 
torstaisin. Kesän rippikoululeirejä 
Aholansaaressa olisi suuri halu toteut-
taa ja niistä tehdään ratkaisut lähi-
päivinä. Myös seuroja voivat paikallis-
osastot harkita järjestävänsä rajoitus-
ten ja ohjeiden puitteissa. Toiminnassa 
joudumme kaikkien muiden tavoin 
huomioimaan turvallisuus- ja terveys-
näkökohdat. Verkkokauppa on auki, 
mutta toimitusaikoihin tulee kesän 
aikana viivästystä toimiston kiinniolon, 
lomautusten ja lomien takia.
Lisätietoja H-Y:n toiminnasta: toimin-
nanjohtaja Simo Juntunen, simo.
juntunen@h-y.fi tai 050 337 1535.
Herättäjä-Yhdistyksen verkkokauppa: 
www.herattaja.fi
Tietoja Herättäjä-Yhdistyksestä: 
www.h-y.fi
SUOMEN RAAMATTUOPISTO
Miesten erähenkinen viikonloppu pe - 
su 12.-14.6. Kristillisessä toimintakes-
kuksessa Hupelissa on jouduttu peru-
maan tältä kesältä koronatilanteen 
vuoksi. Päiviä ei ole kuitenkaan lopul-
lisesti peruttu, vaan ne siirretään ensi 
kesään, pe-su 11.-13.6.2021. Tarkempia 
tietoja saat Jouko Kauhaselta, 
p. 050 577 3780.
KUOPION YMPÄRISTÖN  
RAUHANYHDISTYS  
Ahmatie 22
Kuopion rauhanyhdistys on päättänyt 
keskeyttää tilaisuuksien järjestämiset 
toistaiseksi. Päätös perustuu valtio-
neuvoston suositukseen olla järjestä-
mättä suuria tapahtumia koronaviru-
sepidemian hillitsemiseksi. Nettiseu-
roja voi kuunnella nettiseurat.info tai 
kesaseuraradio.fi sivustojen kautta.
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Kirkollinen vihkiminen eli 
kansanomaisemmin ilmais-
tuna kirkkohäät, on pohjim-
miltaan juridinen toimenpide, 
jonka toimittaa siihen valtuu-

tettu oikeushenkilö. Suomen evankelis-
luterilaisessa kirkossa kirkollisen vihki-
misen tekee pappi. Näin ollen tilaisuus 
voidaan pitää morsiusparin toivees-
ta vaikka sisävesialuksella, laavulla tai 
kesämökillä.

”Paikka on vapaa. Kirkolliseen vihki-
misen olennainen osa on avioliiton 
siunaaminen, mikä erottaa toimituksen 
siviilivihkimisestä ja tekee tilaisuudes-
ta samalla jumalanpalveluksen”, kertoo 
Puijon seurakunnan kappalainen Elina 
Knuuttila.

Tärkeintä on vain me kaksi
Vielä sata vuotta sitten kirkkohäät 
tarkoittivat useimmiten suurta kansan-
juhlaa, missä syötiin ja juotiin koko 
rahan edestä. Jälkikäteen sitten ihme-
teltiin elämää pidempää laskua, jota 
saatettiin maksaa toisinaan appivan-
hempienkin varoista. Pitojen piti olla 
kuitenkin koreat, sillä häistä katsottiin 
alkavan parin yhteisen elämän. 

”Nykypäivänä avioliittoon vihkiminen 
on ehkä enemmän kahden ihmisen väli-
nen sopimus elää yhdessä. Se on ikään 
kuin kruunu yhteiselle elämälle. Samalla 
ymmärretään, ettei päivä vaadi valtavia 
juhlia ollakseen ikimuistoinen.”  

Kirkollinen vihkiminen on loppujen 
lopuksi varsin edullinen tapa mennä 
naimisiin, sillä itse vihkitoimitus on 
ilmainen. Samoin asu on vapaa niin 
morsiusparille kuin häävieraillekin.

”Ei Jumala katso sitä, miten me tilai-
suuteen pukeudumme, vaan sitä, mitä 
sydämissämme on. Se on se vihkitoi-
mituksen jälkeinen hääjuhla se, mikä 
maksaa.”

Suuremman voiman  
suojeluksessa
Kirkolliset vihkimiset ovat vähenty-
neet kirkon jäsenmäärän vähentymisen 
myötä. Vihkiminen ja avioliiton siunaus 
ovat kuitenkin Knuuttilan kokemuksen 
mukaan edelleen arvossaan.

”Kun olen jutellut vihkimieni parien 
kanssa avioliiton siunaamisen merkityk-
sellisyydestä, parien puheesta on välit-
tynyt ajatus siitä, että heitä aviopuoli-
soina kannattelee jokin suurempi voima. 
Avioliiton siunaaminen koetaan myös 
vahvana sitoutumisen merkkinä omaan 
puolisoon.” 

Usko kestävään rakkauteen ja yhtei-
seen elämään on siis vielä voimissaan. 
Viimekin vuonna Kuopion seurakuntayh-
tymän alueella oli yhteensä 143 avioliit-

toon vihkimistä ja 17 avioliiton siunaa-
mista. 

”Kirkko ei varsinaisesti tilastoi vihki-
paikkoja, mutta Kuopion seurakuntien 
kalenterista laskemani arvion mukaan 
160:stä Kuopion seurakuntien alueel-
la toimitetusta kirkollisesta vihkimises-
tä ja avioliiton siunaamisesta parikym-
mentä oli toimitettu jossain muualla 
kuin kirkossa.”

Jumala antaa siunauksen 
avioliitolle
Suomen evankelis-luterilaisessa kirkos-
sa avioliittoon vihittävistä vähintään 
toisen tulee olla rippikoulun käynyt 
kirkon jäsen.  

”Tässä tapauksessa toisen osapuolen 
tulee kuulua johonkin muuhun kristilli-
seen kirkkokuntaan.” 
Myös tilaisuus, missä vihkimisen juridi-
nen puoli on toimitettu siviilivihkimise-
nä, ja solmittu avioliitto halutaan siuna-
ta kirkossa, on mahdollinen.  

”Avioliiton siunaaminen on yleistä 
kansainvälisissä avioliitoissa tai silloin, 
jos toinen ei kuulu mihinkään kristilli-
seen kirkkokuntaan, ja pari toivoo liitol-
leen Jumalan siunausta.” 

Toinen esimerkki matalan kynnyksen 
tavoista mennä naimisiin ovat aika ajoin 
järjestettävät Hääyöt. Tilaisuus on aivan 
yhtä arvokas, ja vihkikaava on sama kuin 
perinteisessä kirkollisessa vihkimisessä-
kin.   

Kirkollisen vihkimisen  
monet muodot
Knuuttila on ollut toimittamassa vihki-
misiä Puijon tornin ja Hääyö-tapahtu-
man lisäksi muun muassa avioparin 
omalla kesämökillä. Vihkikaava itses-
sään kestää vihkipaikasta riippumat-
ta vajaa puoli tuntia, mutta tilaisuu-
den kestoon vaikuttaa aina esimerkiksi 
musiikin määrä. Jos pari haluaa perin-
teistä vihkimistä juhlavamman vaih-
toehdon, vihkiminen voidaan toteut-
taa morsiusmessuna, jolloin tilaisuu-
teen kuuluu vihkimisen lisäksi ehtool-
lisen vietto.  

”Pyrimme tekemään jokaisesta kirkol-
lisesta toimituksesta aina asianomais-
ten näköisen tilaisuuden, oli kyse sitten 
kasteesta, avioliittoon vihkimisestä tai 
hautaan siunaamisesta ja toimitettiin se 
sitten missä tahansa. Jumalan siunaus 
on läsnä kaikkialla”, Knuuttila sanoo.

MAIJU KORHONEN 

KIRKKOHÄÄT vievät  
pappia laavulta torniin
Kesämökin piha, metsälaavu tai vaikkapa Puijon torni.  
Tunnelmalliset ja oman näköiset häät voi järjestää  
muuallakin kuin kirkossa.
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Kirkollinen vihkiminen voidaan toimittaa hääpa-
rin vapaavalintaisessa paikassa. Todistajina voivat 
toimia seurakunnan työntekijät.
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SANALLISTA

Helluntai
”Minä käännyn Isän puoleen, ja hän antaa teille toisen puolus-
tajan, joka on kanssanne ikuisesti. Tämä puolustaja on Totuu-
den henki. Maailma ei voi Henkeä saada, sillä maailma ei näe 
eikä tunne häntä. Mutta te tunnette hänet, sillä hän pysyy 
luonanne ja on teissä. En minä jätä teitä orvoiksi, vaan tulen 
luoksenne.”
Joh. 14: 16-18

Aika maan päällä on lopussa

Tämä Johanneksen evankeliumin katkelma on osa Jeesuk-
sen ”jäähyväispuheesta” opetuslapsille. Siinä hän lohduttaa 
opetuslapsiaan hyvin pehmein ja huolehtivaisin sanakään-
tein kertoessaan, että hänen aikansa maan päällä alkaa olla 
lopussa. 

Jeesus lupaa, että hänen seuraajiaan ei jätetä yksin; Isä lähet-
tää heille Pyhän Hengen, ”Totuuden Hengen”, ”Puolustajan”, 
joka on heidän kanssaan ikuisesti.

Pyhä henki on yksi Jumalan persoonista. Tämä ei tarkoita 
kuitenkaan sitä, että Jumalassa olisi kolme erillistä persoo-
naa. Jumala on yksi, mutta Hän on kolmiyhteinen. Jumala 
näyttäytyy ihmisille kolmessa eri muodossa Isänä, Poikana ja 
Pyhänä Henkenä. 

Sana ”persoona” on tullut kuvaamaan näitä Jumalan eri ilme-
nemismuotoja siksi, että latinan kielen sana ”persona” tarkoit-
ti antiikin aikana ”naamiota”, jolla näyttelijä peitti kasvonsa 
esittäessään erilaisia näytelmän hahmoja. Jumala tavallaan 
esittää kolmea erilaista, mutta yhteenkuuluvaa osaa ihmisen 
lunastuksen suuressa näytelmässä. 

Helluntain sanoma tuo meille toivon näköalan korona-viruk-
sen sekoittamaan maailmaan. Jumala ei jätä meitä koskaan 
orvoiksi. Saamme uskoa ja luottaa siihen, että hän on kans-
samme ikuisesti.

HEIKKI HYVÄRINEN
Männistön seurakunnan 

kappalainen

KIRKOLLISET

 
 
 
 TUOMIOKIRKKO  
KASTETUT

Einari Mies Piironen

AVIOLIITTOON KUULUTETUT

Timo Valtteri Savukoski ja Veera 
Katariina Pulkkinen

KUOLLEET

Maila Iris Eleonora Valpola 97,  
Hilkka Eliina Timonen 91, Aatos 
Einari Kosunen 95, Toini Laila 
Vellamo Rönkkö 96, Saara Pauliina  
Ryynänen 94, Arja Hillevi Leskinen 78,  
Paula Sinikka Pohtinen 77, Pertti 
Juhani Pirhonen 85

ALAVA
KASTETUT

Samu Juhani Laakkonen, 
Otto Elmeri Hyvärinen, Nina 
Emilia Aurora Hyvärinen, Noel 
Benjamin Halttunen, Ingrid Emilie 
Hannuksela, Julius Eemil Ilmari 
Kärkkäinen

KUOLLEET

Risto Juhani Hakkarainen 64, 
Taneli Sikanen 83, Ilona Mäkinen 63,  
Esko Juhani Sopanen 75, Elsa 
Kerttu Häyrinen 89, Yrjö Veikko 
Antero Uotinen 94, Aino Elina 
Tuovinen 83

 
 
 
 
JÄRVI-KUOPIO  

KASTETUT

Sinna Elsa Anniina Filipoff, 
Riistavesi

KUOLLEET

Pauli Antero Räsänen 78, 
Kaavi; Unto Olavi Martin 81, 
Vehmersalmi; Maria Kyllikki 
Korhonen 89, Juankoski; Leena 
Maria Hakkarainen 69, Juankoski; 
Siiri Anja Aulikki Pitkänen 86, 

Nilsiä; Laina Inkeri Hyvärinen 81, 
Kaavi; Lyydi Ester Räsänen 102, 
Tuusniemi; Reijo Sakari Riekkinen 71,  
Tuusniemi; Janne Heikki Samuli 
Hentelä 23, Tuusniemi; Carl Folke 
Jonsson 90, Vehmer-salmi; Erkki 
Olavi Johannes Kainulainen 84, 
Nilsiä; Riitta Mirjami Kyllikki 
Kröger 77, Riistavesi; Vilho Erkki 
Riekkinen 80, Kaavi; Anna Kerttu 
Kuosmanen 96, Nilsiä; Ester 
Vartiainen 91, Tuusniemi; Toivo 
Puurunen 84, Tuusniemi; Raimo 
Olavi Mikkanen 79, Tuusniemi; 
Pertti Veikko Juutinen 54, Nilsiä; 
Taimi Marjatta Kortesalmi 78, 
Nilsiä;  Anja Annikki Oksman 83, 
Nilsiä.

 
 
 KALLAVESI  
KASTETUT

Helmi Kaisla Kaarina Karppi, 
Jasmi Kristen Turunen, Iivi 
Maarit Jonninen, Hilma Karoliina 
Karhunen

AVIOLIITTOON KUULUTETUT

Jarmo Pietari Ahonen ja Enni 
Johanna Kantanen, Brayden 
Charles Foster ja Sanni Helmiina 
Jääskeläinen

KUOLLEET

Elli Vilhelmiina Vehviläinen 88, 
Jonne Matias Korhonen 25, Elsa 
Larikka 83, Kyllikki Karvinen 90,  
Kerttu Tellervo Helander 82, 
Lyyli Maria Kosunen 94, Sirpa 
Anitta Sihvonen 70, Sirkka-Liisa 
Leinonen 79, Asta Irmeli 
Mustonen 73, Jari Antero Pitkänen 53,  
Janne Henrik Parkkonen 32, Ari 
Tapio Kuosmanen 51, Veikko Taneli 
Okkola 79, Juha Kullervo Hassinen 79,  
Veikko Tapio Lindlöf 90

 
 
 
 

MÄNNISTÖ  
KASTETUT

Penni Onerva Moilanen

AVIOLIITTOON KUULUTETUT

Olli Joonas Väistö ja Marika 
Kristiina Mikkonen 

KUOLLEET

Maija Aapa 96, Aki Juhani 
Röppänen 48, Heikki Olavi Kesti 
91, Martti Juhani Kolari 56, Maila 
Liisa Maria Tunturi 83, Pirjo 
Tuulikki Parviainen 70, Valma 
Gunilla Hyppönen 93

 
 
 
 PUIJO  
KASTETUT

Mikko Armas Tapio Leinonen, 
Martta Lotta Kaarina Leinonen, 
Emilia Elisabet Tiihonen

AVIOLIITTOON KUULUTETUT

Esa Heikki Pekkarinen ja Katja 
Marika Kankkunen

KUOLLEET

Reino Olavi Jääskeläinen 84, 
Vesa Eero Sakari Hokkanen 66, 
Eero Martti Juhani Isotalo 82, 
Anneli Hyttilä 84, Jenny Marjatta 
Heimonen 96

 
 
 
 

SIILINJÄRVI  

KASTETUT 

Venni Veikko Tapio Riekkinen, 
Livia Assi Lyydia Pekkarinen, Eeli 
Kalevi Haverinen, Enni Aleksandra 
Kettunen, Jesse Mikael Rissanen, 
Peetu Antti Matias Pesonen

KUOLLEET 

Maila Liisa Kuosmanen 80, Toini 
Huovinen 91, Jorma Lennart 
Markkanen 73, Tuomo Viljam 
Koponen 86, Pirjo Orvokki 
Väänänen 71

LOHDULLISTA

Virsi 571:1

Jo joutui
  armas aika         
         ja suvi suloinen. 

Kirkko
kotonasi

 
Virtuaalikirkossa

voit katsoa
verkon kautta

jumalanpalvelusta
Kuopion tuomiokirkosta 
joka sunnuntai klo 10.

Lähetykset
tallennetaan,

ja niitä voi katsoa
myös myöhemmin.

Elämä solmussa?
Puhu, se auttaa.

Palveleva
puhelin
0400 22 11 80 
Joka ilta 18–24

Palveleva
netti

Palveleva
chat
Ma–pe klo 12–20

Palveleva
kirje
PL 210,
00131 Helsinki
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PUIJON KIVI
HAUTAKIVET

KAIVERRUKSET
ENTISÖINNIT

MUUT KIVITYÖT
PYÖRÄKATU 15, KUOPIO

Tervetuloa tututustumaan 
myyntinäyttelyyn!

Puh. 017 282 9000
puijonkivi@puijonkivi.fi

www.puijonkivi.fi

• Matot
• Vuodevaatteet • ym.

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

pyykkisatama.fi

Poikkeusoloissa monia 
tapahtumia on joudut-
tu perumaan eikä 
kyläily ja yhteinen 
tekeminen kummilas-

ten kanssa välttämättä onnis-
tu. Kummin tärkeää tehtävää 
voi onneksi toteuttaa monel-
la tavalla.

Kummi kuuntelee, auttaa ja 
sopivalla hetkellä myös ottaa 
kantaa. On asioita, joista voi 
olla ensiksi helpompi jutella 
kummin kuin oman vanhem-
man kanssa. Kummipäivä voi 
olla ystävyyden alku, ensim-
mäinen hetki yhdessä ilman 
vanhempia, tai perinne, josta 
ei kannata luopua. 

Kun kummiuden irrottaa 
juhlapäivistä ja -puheista, totu-
tuista tavoista ja tavoitteista, 
siitä tulee ihanan aitoa. 

Vinkkejä Kummipäivään 
etänä
Vaikka Kummipäivän tapah-
tumia ei tänä vuonna korona-

tilanteen vuoksi voida järjes-
tää, Kummipäivä voi toteutua 
etänäkin. Kokosimme muun 
muassa Kumminkaa.fi-sivus-
tolta vinkkejä Kummipäivän 
viettämiseen.

Etäpiknik. Mitä jos soitta-
sit kummilapsellesi ja sopisit-
te etäpiknikin Kummipäiväk-
si 31.5.? Kummilapsen kans-
sa voisi yhdessä ennakkoon 
suunnitella tarjottavat ja yhtei-
set tekemiset ja piknikin voi 
toteuttaa videopuhelulla.
Soitto. Pienet hetket ja yhte-

ydenpito ovat tärkeitä. Kummi-
päivä on hyvä hetki soittaa 
kummilapselle tai kummille ja 
kysellä kuulumisia. Puhelus-
sa voi vaikka lukea iltasadun, 
jutella rippikoululaisen kanssa 
riparista tai valmistuvan kans-
sa tulevaisuuden unelmista. 
Aikuinenkin kummilapsi ilah-
tuu yhteydenpidosta  – samoin 
kummi.

Lautapeli. Yhteiset peli-
hetket ovat hauskoja myös 

etänä. Mitä jos Kummipäivä-
nä pelaisitte Aliasta, Kimbleä 
tai piirustuspeliä ruudun väli-
tyksellä? Kannattaa kokeilla. 
Videopuhelussa pelaaminen 
on hauska kokemus.

Etäkokkailu. Kummipäivänä 
voisi valmistaa ruokaa yhdes-
sä etänä. Yhteinen menu 
valmistuu niin, että kumpikin 
antaa vuorollaan ohjeita alku-
ruuan, pääruan ja jälkiruuan 
tekemiseen. Ruokailuun voi 
yhdistää myös virtuaalimat-
kan johonkin kivaan maahan. 
Kuvia, videoita ja musiikkia 
löytyy netistä.

Luontoretki. Mitä jos 
Kummipäivänä tekisitte 
yhteisen metsäretken etänä? 
Metsäretken aikana yhteisenä 
tekemisenä voisi pelata vaik-
kapa Etsi luonnonmateriaa-
li -peliä. Peli toimii niin, että 
kumpikin sanoo vuorollaan 
yhden asian, joka toisen pitää 
metsästä löytää.
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Vietä KUMMIPÄIVÄÄ! 
Vuodessa on yksi virallinen Kummipäivä ja 
364 epävirallista. Valtakunnallista Kummipäivää 
vietetään tänä vuonna 31.5. Mitä silloin voisi 
tehdä kummin ja kummilapsen kesken?

Linjurin Kukka
Puijonkatu 45, p. 046 921 4720,

JOKA PÄIVÄ 8-18    
verkkokauppa avoinna 24/7 

linjurinkukka.com    
 info@linjurinkukka.fi

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

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

APUA ASIAKIRJOJEN  
LAADINTAAN

Perunkirjoitukset, veroilmoitukset,
edunvalvontavaltuutukset ja testamentit 
sekä  erilaisten lomakkeiden täyttö.  

Kysy tarjous! 

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

toimisto@kuopioninvalidit.fi

TMI 040 13636 13 / viesti. 
Psyk. maist. 1.terv. 

huolt. elink.harj. 

KOTIKÄYNNIT 
• Keskusteluapu, 

• konsultointi  
• testaus • ym. 

Alustavaa ajanvarusta 
myös poikkeustilan 

jälkeiseen ajankohtaan. 
Minna Pyykkö, Kuopio

Luotettavaa ja ammattitaitoista 
Kukka-, hautaus- ja pitopalvelua

Palvelemme Tuusniemellä, Riistavedellä, 
Vehmersalmella sekä lähikunnissa

Kukkatupa, Huoltotie 5, Tuusniemi p. 017-661610

Mainosmyynti 
Eine Kotamaa 050 315 5849

eine.kotamaa@slpmedia.fi
Seuraava julkaisupäivä 24.6., varaukset 8.6. mennessä.

 ✚ Jaa ideoita kummina toimimisesta poikkeustilanteessa ja rajoitusten aikana somessa  
tunnisteilla #kumminkaa ja #kummipäivä. Kirkko jakaa haasteeseen osallistunei-
den parhaita ideoita Kirkko Suomessa -Instagram-tilillä toukokuun viimeisellä viikolla ja 
arpoo osallistujien kesken lippupalkintoja. #Kumminkaa-haasteeseen tarttuvat touko-
kuun aikana myös tubettajat Jasminsofi, Sita Salminen ja Ville Mäkipelto sekä  
Mutsimedia omilla kanavillaan.

 ✚ Kumminpäivänä 31.5. klo 14 alkaen Siilinjärven seurakunnan Instagram-tilillä ollaan  
Instagram-livessä Ruokoniemen leirikeskuksella. Voit jakaa ideoitasi ja muistojasi 
kummilapsen ja kummin elämästä. Kertomuksia, kuvia ja piirustuksia voi lähettää  
ennakkoon pastori Leena Laurinkarille (044 7284 604, leena.laurinkari@evl.fi).

Jaa ideoita somessa

Kummipäivän Instagram-livelähetys Siilinjärvellä
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ARKIKUVA

Castrénin suku on laaja: pappe-
ja, tuomareita ja muita suomalai-
sen yhteiskuntaelämän vaikutta-
jia. Kuopiolaisille tunnetuin on Olli 
Castrén, naistentautien professo-
ri, jota ilman ei voi puhua Kuopion  
yliopiston synnystä. Unohtaa ei 
sovi myöskään kuopiolaislähtöi-
sen arkkipiispa Martti Simojoen 
rouvaa, Aune Simojokea.

Olli Castrénin pikkuveli oli 
Paavo Castren, s. 1938, Suomen 
Ateenan-instituutin primus motor, 
Rooman Villa Lanten monitoimi-
mies, Helsingin yliopiston profes-
sori, antiikin salojen suuri selvittä-
jä kaikille suomalaisille. Lapsuus ja 
nuoruus Pielaveden kirkkoherran 
poikana antoi hyvät eväät maail-
man valloitukseen. 

Kuopion yhteiskoulussa sivis-
tystä saanut sai myös ajatuksil-
leen tukea koulukortteereissa mm. 
tuomiorovasti Hallan perheessä. 
Teoksessa tulevatkin mainituk-
si kaikki Kuopion 1950-60-luku-
jen silmäätekevät ja myös hieman 
aiempien vuosikymmenten merk-
kihenkilöt. 

Kirjassa kulkevat rinta rinnan 
yleinen ja yksityinen.  Kiehtovim-
massa tarinassa nämä yhdistyvät, 
kun isän silmäterä, pikkuälykkö 
Lalli-poika lapsuutensa huipentu-
mana pääsee linnan lattialle leikki-
mään.  Missä ja kenen suurmiehen 
kanssa, lukekaa itse tästä loista-
vasta elämäkerrasta.

TERHI LAITINEN

Lalli leikki linnan lattialla

Kuopion ja Siilinjärven  
seurakuntalehti.  
106. vuosikerta.

Seuraava numero ilmestyy 24.6.2020

& Julkaisija Kuopion ev.lut. seurakunnat, PL 1064, 70101 Kuopio, puh. 017 158 111
Toimitusneuvosto Hannu Koskelainen, Niko Noponen, Jenni Niskanen Painos 73 670 kpl Toimitus Tulliportinkatu 27 LH 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 Sini-Marja Kuusipalo, 
Siilinjärvi puh. 044 7284 614 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 050 315 5849, eine.kotamaa@slpmedia.fi Tilaukset 20 €/vuosikerta 
Jakelu Suora Lähetys Oy Jakelupalaute www.suoralahetys.fi tai arja.kauppinen@suoralahetys.fi tai puh. 050 5905290.

 kirkkojakoti.fi,  www.kuopionseurakunnat.fi 
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Vapaaehtoisvoimia  
lisää toimintaan
Kuopion seurakunta ja yleensäkin Suomen seurakunnat ovat 
murroksessa ja rakenteellisia muutoksia varmasti tarvitaan. Totta 
kai kun tulot pienenevät pysyvästi, tulee toimintaa sopeuttaa sen 
mukaisesti.

Meillä Suomessa on ollut hieno tilanne, kun verotuksen kautta on 
tulovirta ollut varsin hyvä. Näin ei kuitenkaan tule tulevaisuudes-
sa olemaan johtuen kirkosta eroamisista ja väestörakenteesta.

Rakenteita on muutettava niin, että pystymme mahdollisim-
man hyvin pitämään toiminnan laajuudesta kiinni. Tämä varmasti 
tarkoittaa kiinteistöistä säästämistä, mutta yhtälailla se varmaan-
kin tarkoittaa esimerkiksi vapaaehtoisten suurempaa osallistu-
mista itse toimintaan. Meidän pitää olla rohkeita uusiin avauksiin 
ja tapoihin, mutta samalla kunnioittaa perinnettämme ja säilyttää 
sieltä parhaat osat.

Kaikki seurakuntien jäsenet eivät kuitenkaan halua osallistua 
vapaaehtoistoimintaan. Meidän tulee pitää kiinni siitä, että seura-
kunnan toimintaan voi osallistua, vaikka ei olisi valmis vapaaeh-
toistoimintaan. Ymmärrän hyvin ihmisiä, jotka silloin tällöin tulevat 
esim. jumalanpalvelukseen. Se on aivan ihana ja loistava paikka 
rauhoittua, kuunnella sanaa ja tutkistella itseään. Olemme joten-
kin muka niin kiireisiä, että rauhoittuminen ja itsensä tutkistelu 
eivät olekaan välttämättä itsestään selvyyksiä.

Kuopiossakin käydään keskustelua rakenteista ja kiinteistöis-
tä, jotta säästökohteita löytyisi. Ja niin tulee tehdäkin. Toivot-

tavasti pääsemme sellai-
siin ratkaisuihin, missä 
niin aktiiviset kuin myös 
enemmän passiiviset 
jäsenemme pääsevät 
osallistumaan ja ravitse-
maan omaa henkisyyt-
tään.

Oikein hyvää kesän 
odotusta meille kaikille.

JUSSI HAKALATI
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Seurakuntarajat on mahdollista 
piirtää miten vaan. Ainakin teori-
assa asia on näin. Vuosikym-
menten ja vuosisatojen kuluessa 
rajoja on piirretty aina uudelleen. 

Väestön kasvaessa ja seura-
kuntatyön monipuolistues-
sa seurakuntia syntyi keskus-
tan alueelle useita ja kuntalii-
tos vastaavasti toi uusia aluei-
ta osaksi seurakuntayhtymää. 
Siksi seurakuntarajat eivät ole 
niin pyhiä kuin ehkä äkkiseltään 
voisi ajatella.

Jos seurakuntien määrä ja 
sijainti määriteltäisiin nyt tyhjäl-
tä pöydältä tarveharkinnan 
mukaan, tuskin tulos olisi nykyi-
sen kaltainen. Vaikka seurakun-
tia olisikin sama määrä, rajat 
piirtyisivät toisin. Silloin mietit-
täisiin, mikä on ihmisten luon-
nollinen kulkusuunta. Erottaako 
rautatie tai moottoritie todella-

kin ihmisiä vai onko raja vedet-
tävä johonkin muuhun? Miten 
kulkee joukkoliikenne? Missä 
asioin ja hoidan asioitani? Minne 
minun on helppo tulla ja millai-
nen välimatka on?

Rakenneselvitystä tehdessä 
emme kuitenkaan lähde tyhjäs-
tä. Liikkeelle on lähdettävä siitä, 
missä nyt olemme. Esitystä 
seurakuntaliitoksista tai raja-
muutoksista ei voi tehdä seura-
kuntayhtymä, vaan joko seura-
kunta itse tai tuomiokapituli. Jos 
seurakuntaneuvosto ei ole halu-
kas muutoksiin, niitä ei voida 
tehdä. Tämä realiteetti on tärke-
ää muistaa. Naapuriseurakunta 
ei voi tietää toista seurakuntaa 
paremmin, miten sille käy.

Toisaalta on tärkeää juuri 
seurakuntaneuvostoissa muis-
taa, että päätöksiä tehdään tule-
vaisuutta varten.  Siksi en voi 

kysyä vain, mitä tämä tarkoittaa 
minulle tai miltä minusta tuntuu. 

On mietittävä taloudelli-
sia realiteetteja ja toiminnan 
uudistumista. Siksi keskeistä 
on, millainen rakenne palvelee 
parhaiten tämän alueen seura-
kuntalaisia. Miten palvelemme 
niitä, joille oma kirkko on rakas 
paikka ja niitä, jotka uskollises-
ti ovat seurakuntamme jäseniä, 
vaikkemme heitä usein näe.

Rakennemuutosta ei voi 
tehdä pelkästään tunteella tai 
oletuksilla, vaan on puntaroita-
va tarkasti, mitä mikin vaihtoeh-
to tarkoittaisi. Siihen tarvitaan 
avointa mieltä, kylmää faktaa ja 
lämmintä sydäntä. Kyllä tästä 
hyvä tulee.

AULIKKI MÄKINEN 
Yhteisen kirkkoneuvoston  

puheenjohtaja

Rajoja piirretään
LYHYESTI

Paavo Castrén: 
Pappilan poika. 
Otava. 2020. 399 s.

KIRJALLISTA
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Kuopiolaisella Sirpa Karpilla on 
takanaan kiireinen ja monel-
la tapaa hyvin erilainen kevät. 
Korona on myllännyt K-marke-
tin yrittäjänä ja myös Kuopi-

on Yrittäjien puheenjohtajana toimivan 
Karpin työkuvioita aivan uuteen uskoon.

”Mitä tahansa ympäröivässä maail-
massa tapahtuu, se näkyy saman tien 
kaupassa. Mekin jouduimme pika pikaa 
laajentamaan verkkokauppatoimin-
taamme, että pystymme toimittamaan 
asiakkaille heidän ostoksiaan vaikka 
kotiovelle saakka. Digiloikassa otettiin 
kerralla ainakin viiden vuoden harppa-
us.”

”Myynti on kasvanut jonkin verran – 
mutta kulut vielä enemmän.”

Kauppiaalle poikkeustilanne on 
tuonut myös jotain hyvää.

”Ostoksia toimitettaessa on ollut 
paljon mainioita kohtaamisia ihmis-
ten kanssa. On palkitsevaa, että voim-
me tässä tilanteessa omalta osaltamme 
helpottaa asiakkaiden arkea.”

Monien paikallisten yrittäjien puoles-
ta Karppi kuitenkin on syvästi huolis-
saan.

”Tilanne on useiden yritysten kohdal-
la lähes hyytävä. Ei ole ihme, jos yrittä-
jän mielenterveys järkkyy näinä aikoina. 
Pysähdys tuli täysin puskista ja itse et 
voi tehdä oikeastaan mitään sen eteen, 
että pyörät alkaisivat taas pyöriä.”  

Tärkein kirkastuu
Karppi kertoo, että viime kuukaudet ovat 
saaneet hänet pohtimaan, mitkä elämäs-
sä loppujen lopuksi ovat merkitykselli-
siä asioita.

”Kun ympyrät nyt pakostakin ovat 
pienentyneet, alkaa se tärkein kirkas-
tua. Olen huomannut, että hyvään 
arkeen riittävät pienet asiat. Ei ole pakko 
vimmaisesti kuluttaa, harrastaa, tulla ja 
mennä.”

”Iloitsen valtavasti esimerkiksi 
meidän mahtavasta lähiluonnosta, sen 
tarjoamasta virkistyksestä ja rauhasta.”  

Rauhoittumisen puolesta Karppi 
liputtaa muutenkin kuin vapaa-ajalla. 
Hän muun muassa aloittaa aina Kuopion  
Yrittäjien kokoukset hiljentymisellä.

”Ihmiset tulevat kokouksiin keskel-
tä omia kiireitään, kännykät soivat ja 
tunnelma on hektinen. Pyydän ensim-
mäisenä laittamaan kännykät sivuun, 
sitten istumme pienen hetken hiljaa ja 
ikään kuin maadoitumme tilanteeseen.”

”Tämä on koettu todella mielekkääksi 
käytännöksi. Palaverit sujuvat hyvin, kun 
kaikki osallistujat ovat ensin rauhoittu-
neet olemaan läsnä.”

Vahva tunne 
Karppi kertoo olevansa K-kauppiaana 
unelma-ammatissaan. Yrittäjyys tulee 
verenperintönä, sillä isän puolen suvus-
sa on ollut kauppiaita.

”Jotenkin ihmeellisesti työpolkuni on 
johdattanut minua tätä kohti. Olin Keskon 
palveluksessa 20 vuotta seitsemässä eri 
tehtävässä, ja jokainen niistä on omal-
la tavallaan koulinut minua nykyiseen 
työhöni.”

Karppi kertoo saaneensa elämänsä 
risteyskohdissa vahvoja sisäisiä tunte-
muksia siitä, kuinka toimia.

”Niihin olen aina luottanut. Ehkä sitä 
voisi johdatukseksikin kutsua.”

Yksi vahva tunne liittyy Karpin muut-
toon Helsinkiin – tai pikemminkin siihen, 
että hän päätti olla muuttamatta.

”Olin saanut Helsingistä työpaikan 
kolmeksi kuukaudeksi pankista. Minulla 
oli jo asunto katsottuna ja Kuopion koti-
ni vuokrattuna eteenpäin. Istuin junas-
sa matkalla tutustumiskäynnille uuteen 
työhön, kun minulle äkisti tuli voima-
kas tunne siitä, ettei tämä olekaan hyvä 
juttu.”  

Uskomaton sattuma oli, että junan 
konduktööri oli juuri se henkilö, jolle 
Karppi oli vuokrannut Kuopion asunton-
sa.

”Kysyin häneltä heti, että joutuuko hän 
ongelmiin, jos en vuokraisikaan asuntoa-
ni. Vastaukseksi sain, ettei mitään hätää, 
hän pääsisi kyllä muuallekin. Lykkäsipä 
konduktööri käteeni vielä lipun, jolla sain 
pullakahvit junan ravintolavaunussa.”

Myös muut muuttoon liittyvä asiat 
järjestyivät parhain päin ja Karppi jäi 
Kuopioon.

”Voi olla, että minulla olisi ollut ihan 
hyvä elämä Helsingissäkin. Ei voi tietää. 
Mutta Kuopiossa olen kotonani ja täällä 
kaikki asiat ovat loksahdelleet paikoilleen 
juuri niin, kuin ehkä on tarkoitettukin.”   

Pihapiirin kasvatti
Vaikka Karppi kokee, että hänen elämän-
polkunsa on soljunut kuin ylhäältä päin 
johdatettuna, ei hän suinkaan ole kasva-
nut pumpulissa.

”Vuosiin on mahtunut kipeitä asioita. 
Esimerkiksi avioero kolme vuotta sitten oli 
kova paikka, vaikka se tapahtui yhteisym-
märryksessä.”

”Suhtaudun suurella luottamuksella 
elämään enkä osaa pelätä mitään. Rank-
kojen kokemusten jälkeen olen nähnyt, 
että asiat kyllä järjestyvät. Uskon, että joku 
suurempi voima pitää meistä huolen.”

Karppi on asunut koko elämänsä 
Kuopiossa. Erityisen suurella lämmöl-
lä hän muistelee lapsuutensa pihapiiriä 
Puijonlaaksossa.

”Asuimme isossa taloyhtiössä, jossa oli 
paljon lapsiperheitä. Enimmillään lapsia 
oli seitsemisenkymmentä, joten seuraa 
löytyi aina.”

”Olin vanhempieni ainokainen, mutta 
tuossa porukassa oppi yhteisöllisyy-
teen. Opin myös oikeudenmukaisuutta ja 
ymmärtämään erilaisuutta. Koen, että olen 
aika lailla lapsuuden pihapiirin kasvatta-
ma.”  

Läpi elämän kantavia oppeja Karppi on 
toki saanut myös – nyt jo edesmenneiltä 
– vanhemmiltaan.

”Isä opetti minut tiskaamaan: ensin 
lasketaan tulikuuma vesi, astiat pestään 
tarkasti molemmilta puolilta ja lopuksi 
pyyhitään pöytä niin huolella, kuin siinä 
ei olisi koskaan kukaan käynytkään. Isä 
painotti, että mitä tahansa tekeekin, se 
kannattaa aina tehdä hyvin. Silloin siitä 
myös seuraa jotain hyvää.”

”Äiti puolestaan oli erittäin positiivinen 
ihminen. Häneltä olen omaksunut tavan 
pyrkiä aina näkemään asioiden valoisa 
puoli. Se on kyllä kummasti helpottanut 
elämäntaivalta.”

HELI HARING

Elämän tärkeiden käänteiden edessä Sirpa Karppi on aina 
luottanut vahvaan intuitioon. Johdatukseksikin sitä voisi kutsua.

"KORONA-AIKA on nostanut yrittäjyyden 
arvostusta. Ihmiset kokevat, että elämästä 
puuttuu aika iso pala, kun monien yritysten 
ovet ovat säpissä”, Sirpa Karppi pohtii.

VAISTON varassa
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