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Kuopion ja Siilinjärven evankelisluterilaisten seurakuntien lehti

kirkkojakoti.fi
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Luottamus Jumalaan 
on kantanut Irmi 
Solloa

Tv-sarjojen pappi 
taipuu moneksi

 XSivut 8-9

Wegeliukset sanoivat 
”tahdon” Hääyössä 
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Urkusatu vei kalojen 
valtakuntaan
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LEPPÄNEN on Suomen kolmas naispiis-
pa. Ensimmäinen oli Helsingin jo eläk-
keellä jäänyt piispa Irja Askola. Toinen oli 
Espoon piispa Kaisamari Hintikka. 

Turun arkkihiippakunnan tuomiokapi-
tulin hiippakuntadekaani, TM, FM Mari 
Leppänen (s. 1978) sai 53,8 prosenttia 
annetuista äänistä Turun arkkihiippa-
kunnan piispan vaalin toisella kierrok-
sella ja tuli valituksi Turun arkkihiippa-
kunnan seuraavaksi piispaksi.

Piispan tuloslaskennassa äänimää-
rät jakautuivat Mari Leppäsen ja Turun 
Mikaelin seurakunnan kirkkoherra, TM, 
rovasti Jouni Lehikoisen (s. 1961) kesken 
seuraavasti: Mari Leppänen sai yhteen-
sä 565 ääntä ja Jouni Lehikoinen 468 
ääntä (45,1 %). Vaalin äänestysprosent-
ti oli 87,9.

Mari Leppänen vihittiin papiksi vuon-
na 2012. Leppänen on kirkon piiris-

sä uranuurtaja, sillä hän oli ensimmäi-
nen vanhoillislestadiolainen nainen, joka 
vihittiin papiksi. Hän on työskennellyt 
Turun arkkihiippakunnan tuomiokapitu-
lin hiippakuntadekaanina vuodesta 2019. 
Aiemmin hän on toiminut muun muas-
sa piispan erityisavustajana, seurakun-
taavaalien projektipäällikkönä Kirkkohal-
lituksessa sekä pappina Liedon seura-
kunnassa.

Vaalin äänestäjämäärä oli toisella kier-
roksella 1194. Äänioikeutettuja ovat kaik-
ki arkkihiippakunnan papit ja lehtorit 
sekä heidän lukumääräänsä vastaava 
määrä maallikkovalitsijoita.

Uusi piispa aloittaa tehtävässään 1.2.2021. 
Hänet vihitään virkaan Turun tuomiokir-
kossa 7.2.2021. Turun arkkihiippakunnan 
piispana toimiva Kaarlo Kalliala jää eläk-
keelle 31.1.2021.

Mari Leppänen piispaksi

SEURAKUNNAN  
toiminta elää  
koronamuutoksissa 
mukana
Seurakunnat noudattavat toiminnassaan koronarajoituksia ja -suosituksia.
Kannattaa huomioida, että rajoitukset saattavat muuttua nopeasti. 

Jumalanpalveluksia lukuun 
ottamatta seurakuntien 
kokoava toiminta on tauolla 
1.1.2021 saakka. Seurakunnat 
noudattavat viranomaisten 

ohjeita, ja poikkeusjärjestelyt voivat 
vaikuttaa toimintaan myös alkuvuon-
na.

Jumalanpalveluksia ja  
perhejuhlia voi viettää
Jumalanpalveluksiin kirkoissa voi osal-
listua korkeintaan 50 henkilöä. Juma-
lanpalveluksissa suositellaan kasvo-
maskin käyttöä. Ehtoollista voidaan 
viettää.

Jumalanpalvelukseen voi osallistua 
myös verkossa sunnuntaisin kello 10. 
Kuopion seurakuntien jumalanpalve-
lus välitetään Tuomiokirkosta virtuaa-
likirkko.fi-sivustolla. Siilinjärven kirkon 
jumalanpalvelus Siilinjärven seura-
kunnan Youtube-kanavalla (ainakin 
6.1. asti). Jumalanpalvelusten tallen-
teet on katsottavissa 14 vuorokauden 

ajan. Seurakunnat tuottavat verkkoon 
Youtube- ja Facebook-kanavilleen 
myös muuta sisältöä.

Ristiäisten, häiden ja hautajaisten 
järjestämisestä seurakuntien työn-
tekijät sopivat yhdessä perheiden ja 
omaisten kanssa. Näissä perhejuhlis-
sa suositaan väljiä tiloja, joissa voidaan 
pitää riittävästi turvaväliä. Jos käytet-
tävissä oleva tila on pieni, voidaan 
väkimäärää joutua rajaamaan turval-
lisen kokoontumisen varmistamisek-
si. Osallistujamäärän rajaamisessa 
seurakunnat noudattavat viranomais-
ten ohjeita.

Apua ja tukea tarjolla
Seurakuntien työntekijät ovat tuken-
asi, kun kaipaat keskustelua jonkun 
kanssa. Työntekijät palvelevat myös 
yrittäjiä ja työyhteisöjä poikkeusolo-
jen esiin nostamissa hyvinvoinnin ja 
työelämän muutosten kysymyksissä. 

Diakoniatyö auttaa jokaisessa 
seurakunnassa. Jos toivot henkis-

tä tai hengellistä keskusteluapua tai 
apua arjen asiointiin tai ongelmiin, ota 
yhteyttä oman asuinalueesi diakonia-
työntekijään. Diakoniatyöntekijöiden 
ja -pappien nimet, yhteystiedot ja 
työalueet saat seurakuntien verkko-
sivuilta, ja puhelimitse niitä voi kysyä 
esimerkiksi seurakuntatoimistoista.

Perheneuvonta jatkuu jo ennestään 
asiakkaina olevien parien ja perheiden 
kanssa. Myös uudet asiakkaat voivat 
hakea apua parisuhteen ja perheen 
vaikeuksiin. Neuvonta toteutetaan 
etäyhteyksien avulla. Valtakunnalli-
sesti kirkon perheneuvojat tarjoavat 
tukea ja näkökulmia parisuhteeseen 
Rakkausklinikka-palvelussa Terve.
fi-sivustolla.

Sairaalapapit ovat tukena potilaille, 
heidän läheisilleen ja sairaalan henki-
lökunnalle sairauden ja kriisien keskel-
lä. Papin kanssa voi käydä läpi omaa 
elämäntilannetta ja sairauden tuomia 
tunteita ja muutoksia. Keskustelu 
on luottamuksellista. Pyynnöstä on 

mahdollisuus myös hartaushetkeen tai 
yksityiseen ehtoolliseen. Tarvittaessa 
sairaalapappi auttaa yhteyden saami-
sessa oman uskontokunnan työnteki-
jään.

Toimistot ovat avoinna
Seurakuntien toimistot palvelevat 
puhelimitse, sähköpostitse ja paikan 
päällä. Aluekeskusrekisteri, Kuopion 
seurakuntien hauta- ja puistotoimisto 
ja hallintovirasto palvelevat normaa-
listi. Seurakuntien yhteystiedot saat 
tämän lehden seurakuntailmoituk-
sista.

Seurakuntien toiminta elää  
muutoksessa mukana 
Koska esimerkiksi kokoontumisrajoi-
tukset voivat vaikuttaa seurakuntien 
toimintaan, tarkista viimeisimmät 
tiedot seurakuntien verkkosivuilta: 
kuopionseurakunnat.fi ja siilinjarven-
seurakunta.fi.
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Minna Siikaniva
minna.siikaniva@evl.fi

KUUKAUDEN VALINNAT

PÄÄKIRJOITUS

RUKOILEN

Vuoden ensimmäisinä hetkinä 
Jumala kiitän läsnäolostasi. 
Kiitän siitä, mihin ymmärrykseni 
ei yllä. Varusta koko luomakunta 
hyvällä tahdollasi.

Anna ihmisille Pyhän Hengen 
voimaa ja sielun taitoja. Anna niiden 
ilmentyä oikeudenmukaisuuden 
tekoina, luottamuksena ja 
keskinäisenä kunnioituksena. 

Luotan lupaukseesi, että viivyt 
kanssamme joka päivä. 
Kaikessa ja kaikkialla.
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SUOMEN evankelis-luterilainen kirkko on 
käynyt Suomen ortodoksisen kirkon kans-
sa oppikeskusteluja jo 30 vuotta. 

SUOMEN evankelis-luterilainen kirk-
ko on solminut lähetystyön perusso-
pimuksen seitsemän lähetysjärjes-
tön kanssa (Lähetysyhdistys Kylväjä, 
Medialähetys Sanansaattajat, Suomen 
Evankelisluterilainen Kansanlähetys, 
Suomen Luterilainen Evankeliumiyh-
distys, Suomen Lähetysseura, Suomen 
Pipliaseura ja Svenska Lutherska Evan-
geliföreningen i Finland). 

KIRKON mediasäätiö on myöntänyt 
syksyn tuenjaossa 17 ohjelmahankkeel-
le yhteensä 101 000 euroa. Suurimmat 
tuet saivat Matti Kinnusen ohjaama 
elokuva Taivaslaulu ja Kirsi Mattilan 
tuottama dokumentti Vaiettu todelli-
suus. Taivaslaulu sai 15 000 euron ja 
Vaiettu todellisuus 10 000 euron tuen.

KIRKON liikunta- ja urheiluneuvottelu-
kunnan varapuheenjohtaja Timo Sahi 
on palkittu Liikkuva seurakunta 2020 
-erikoispalkinnolla. Opetus- ja kult-
tuuriministeriön myöntämänä ansio-
ristit liikuntakulttuurin ja urheilun 
hyväksi tehdystä työstä saivat emeri-
tuspiispa Wille Riekkinen ja kisapappi 
Leena Huovinen.

30

RUKOUSPÄIVÄJULISTUS on yli 400-vuotiaana 
perinteenä yksi valtionpään vanhimpia virka-
tehtäviä. Tasavallan presidentti Sauli Niinistö 
on päättänyt edeltäjänsä tavoin allekirjoittaa 
vuosittaisen rukouspäiväjulistuksen. 

EKUMEENINEN rukousviikko on kansainvä-
linen rukousliike, joka kutsuu tammikuussa 
kristityt ympäri maailmaa rukoilemaan yhdes-
sä ja pohtimaan samoja teemoja. Vuoden 2021 
teema on ”Pysykää minun rakkaudessani, niin 
tuotatte paljon hedelmää”. 

Pidä huolta

Kirkkovuodessa joulukuun viimeisen illan aiheeksi on 
tullut pohtia ajan kulumista. Meitä muistutetaan 
siitä, että elämämme ei riipu ainoastaan maail-
massa vallitsevista asioista. Elämämme on Juma-
lan kädessä. Meillä on paljon aihetta kiitokseen ja 

katumukseen. Uusi vuosi merkitsee myös sitä, että Jumala 
antaa meille mahdollisuuden aloittaa uudestaan.

Vuoden vaihtuessa pohditaan elämää ja tehdään uuden 
vuoden lupauksia. Toiveet kohdistuvat usein omaan ja 
läheisten hyvinvointiin. Mediassa on teemaan liittyviä 
vinkkejä kuten ”Kaveria ei jätetä” ja ”Tee toisille hyvää”. 

Psykologian emeritusprofessori Markku Ojanen painottaa 
Ylen haastattelussa, että ”Ihmiset eivät olisi selviytyneet 
tähän päivään saakka, jos he eivät olisi auttaneet toisiaan. 
Elämässä kannattaa pitää mielessä sellaiset hyveet kuten 
ystävällisyys, kiitollisuus, oikeudenmukaisuus, nöyryys 
sekä anteeksiantamisen ja pyytämisen taito. Niillä pääsee 
pitkälle.”

Ojasen mukaan onnel-
lisuus on tila, jossa on 
tyytyväinen ja kiitolli-
nen siitä, mitä nyt on eikä 
tarvitse haikailla mennei-
syyteen tai tulevaisuuteen. 

Ojanen toivoo, että korona- 
ajasta jäisi jäljelle edes 

jotain ihmisten halukkuudesta auttaa muita. Tavoissam-
me on paljon parantamisen varaa. Olisi hienoa, jos näki-
simme enemmän toista ihmistä ihmisenä – vieraampaa-
kin.

Jeesus-nimi merkitsee ’Herra on apu, Herra pelastaa’. 
Siihen nimeen on turvallista luottaa tulevana vuonna.

Jumala,
Me emme tiedä,
mitä tämä vuosi tuo tullessaan.
Sinä tiedät, mitä me tarvitsemme.
Pyydämme, että pidät meistä huolta.
Siunaa alkava vuosi.

Elämämme on 
Jumalan kädessä
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Tule turvallisella mielellä!

 ✚ Tulethan kirkkoon ja seurakunnan toimintaan vain, jos tunnet itsesi oireettomaksi.
 ✚ Käytäthän jumalanpalveluksessa ja muissa tilaisuuksissa kasvomaskia.
 ✚ Desinfioi tai pese kätesi huolellisesti saapuessasi kirkkoon ja muihin tiloihin. 
 ✚ Muista pitää kirkossa vähintään 1,5 metrin turvaväli muihin. Saman perheen jäsenet voivat istua 
lähekkäin.

 ✚ Voit tuoda myös oman virsikirjasi tai käyttää verkkovirsikirjaa osoitteessa virsikirja.fi.
 ✚ Kuuntele huolellisesti, mitä ohjeita saat ehtoolliselle osallistumisesta.
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Koulu antaa yleissivistyksen eri 
tieteenalojen löydöistä. Sen 
myötä saattaa herätä kriittisiä 
uskonnollisia kysymyksiä.

Usko voi alkaa tuntua tyhmäl-
tä ja tiedevastaiselta, elleivät alakoulussa 
opetetut kristinuskon kertomukset jäsen-
ny yhteen aikamme tiedon kanssa.

Nuori voi joutua vaikean valinnan paik-
kaan: Jos laitan käteni ristiin, hylkäänkö 
samalla järkeni ja kaiken mitä tiede opet-
taa?

”Valkopartaiseen Jumalaan uskomi-
sen lapsenomainen luonne nähdään jo 
varhain: 15–20-vuotiaana moni sanoo, 
ettei halua enää sitoutua siihen jumala-
kuvaan”, kommentoi Jarmo Kokkonen.

Kirkon kasvatus- ja perheasioiden 
johtaja Kokkonen korostaa, että tieto, järki 
ja usko voivat nivoutua yhteen. Ne ovat 
samanaikaisesti mahdollisia maailman 
hahmottamistapoja.

Yliopistossa uskontoa tutkitaan 
esimerkiksi historian, arkeologian, psyko-
logian, sosiologian ja kirjallisuustieteen 
keinoin, joten uskonnon ja tieteen näkö-
kulmien ei tarvitsisi olla erossa toisistaan.

Lapsenusko riittää monille
Lapsi voi kasvaa kohti niin sanottua 
”aikuista uskoa”.

Se ottaa tosissaan sekä tieteen ja 
tiedollisen ymmärryksen lisääntymisen, 
että hengellisen pohdinnan myötä tulleet 
löydöt: näkymättömän uskon todellisuu-
den, joka haastaa koko ihmisen, tunteet, 
aistit, älyn, arvot ja elämän.

Myös ”lapsenusko”, sydämestä kumpu-
ava turvallisuudentunne, on omistajalleen 
erittäin arvokas asia, ja moni sanoo liitty-
vänsä siihen mieluusti vielä aikuisenakin. 

Kriitikot saattavat leimata luottavai-
sen lapsenuskon todellisuuspakoisek-
si, naiviksi ja ajattelemattomaksi. Se, että 
elämä tuo perspektiiviä, ei kuitenkaan ole 
vastakkaista sen kanssa, että yksinkertai-
nen usko ja luottamus Jumalaan riittää. 
Ihmisen sydämessä voi asua yhtä aikaa 
sekä lapsen että aikuisen usko.

Älä hylkää tiedettä ja järkeä
Kirkon koulutuskeskuksen raamattukou-
luttaja Mika Aspinen tähdentää, että lute-
rilaiset arvostavat suuresti järkeä, tietoa 
ja tiedettä.

”Tutkikoon tiede vain vapaasti Jumalan 
kädenjälkiä maailmassa. Melkein kaikki 
prosessit voidaan selittää tieteen kannal-
ta. Kun annamme tieteen olla rauhas-
sa tiedettä, annamme kunnian Jumalal-
le, joka on läsnä kaikessa, missä elämme, 
liikumme ja olemme.

Usko ja tiede voivat kulkea rinnakkain 
kuin vanha aviopari”, Aspinen vertaa.

”Välillä on hyvä kulkea käsi kädessä, 
välillä on parempi pysyä vähän kauem-

pana toisesta. Kumpikaan ei voi omistaa 
toista eikä hyväksyä toisen kaikkia tapo-
ja, vaan molemmat saavat oman tilansa 
toteuttaa itseään. Puolisoiden on suos-
tuttava myös kantojensa muuttamiseen.”

Tiede vetoaa Aspisen mukaan moneen 
kriittiseen nuoreen, sillä se on avoin ja 
itseään korjaava systeemi. Mutta niinhän 
ihmisen uskokin voi olla jatkuva kehitys-
prosessi.

Kristinusko ei ole yksi paketti, joka 
pitäisi ottaa sellaisenaan ja pysyä siinä 
samassa sisällössä. Käsitykset uskosta ja 
tiedot maailmasta voivat kasvaa ja kehit-
tyä koko iän.” Jo Lutherin aloittamassa 
uskonpuhdistuksessa nähtiin, että uskon-
nossa oli paljonkin korjaamisen tarvetta.”

Ihmetelkää yhdessä 
Luterilaiseen tapaan elää kristittynä 
kuuluu syvällinen harkinta, toteaa kirkon 
koulutuskeskuksen asiantuntija Marja 
Pesonen.

Hän kannustaa lapsia ja aikuisia kyse-
lemään ja pohtimaan yhdessä kaikkia 
elämän ilmiöitä ja lähtemään älyllisiin 
leikkeihin.

Lasten kanssa päästään luontevas-
ti ihmettelemään luonnon, ihmisen ja 
Jumalan olemusta. Aikuisetkin voisivat 
välillä heittäytyä lasten kaltaiseen ihmet-
telyyn.

Vaikeita kysymyksiä tai vertailua tieteen 
ja uskon maailmojen välillä ei tarvitse 
pelätä.

Jeesuksen ajatus ”joka ei ota Jumalan 
valtakuntaa vastaan kuin lapsi” tulkitaan 
usein siten, ettei lapsi kysele liikoja, vaan 
ottaa uskon vastaan noin vain pakettina.

Lapset kuitenkin myös kyselevät, 
ihmettelevät ennakkoluulottomasti asioita 
ja ovat ehdottoman kiinnostuneita totuu-
desta.

Viesti tulevaisuuden toivosta
Nykyään vanhemmat, koulu ja kirkkokin 
ovat usein yhtä ymmällään, pastori Mika 
Aspinen myöntää. Jokainen pesee käsi-
ään, kun ei osaa vastata maailmankatso-
muksellisiin kysymyksiin. Ilmastonmuu-
tos masentaa monia.

Kasvaako nyt ihmisiä, jotka ovat oppi-
neet, että kaikki on turhuuksien turhuut-
ta?

”Miten voisimme välittää kaksoisvies-
tin, että meillä on tukeva pohja, jolle heit-
täytyä, ja kuitenkin voimme etsiä kaiken 
aikaa myös uutta tietoa”, Aspinen kysyy.

Jarmo Kokkonen painottaa, että kaikis-
sa olosuhteissa on kristillisestä näkökul-
masta aina vahva toivon pohjavire.” Meillä 
on tulevaisuudenorientaatio: Jeesus Kris-
tus on eilen, tänään ja iankaikkisesti”.

JANNE VILLA 
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Jo lapsi voi ymmärtää, että tiede ja kristinusko tarjoavat kaksi 
erilaista – mutta ei vastakkaista – näkökulmaa todellisuuteen.
Ne ovat rinnakkaisia maailman hahmottamisen tapoja. Kummallakin 
on oma tehtävänsä perimmäisiin kysymyksiin vastaamisessa.

TARJOLLA lapsen 
ja aikuisen uskoa
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Kirkko ja tiede ovat historian aikana vahvasti kietoutuneet mutta toisinaan myös 
törmäilleet toisiinsa.

Nykyteologiassa ymmärretään, etteivät kristillinen ja tieteellinen maailman-
tulkinta ole vastakkaisia vaihtoehtoja, saati vihollisia.
Tätä lähtökohtaa korostaa netistä löytyvä, marraskuussa 2019 julkaistu kannan-
otto Tieteiden lahja – Piispojen puheenvuoro tieteiden arvosta ja tehtävästä 
Jumalan luomakunnassa.

Piispojen mukaan uskon ja tieteen näkökulmat voivat elää limittäin rakenta-
vassa vuoropuhelussa ja olla luontevia osia ihmisen katsomusta.
Kristityillä ei ole syytä torjua tieteen tutkimustuloksia.

Uskolle Jumalaan on tilaa ja tarvetta. Moni etsii elämäänsä syvempää miel-
tä ja merkitystä, joita kristinusko tarjoaa.

Tieteen lahja luoduille



MITÄ MIELESSÄ?

KOHTAAMISIA

Tukea ja apua ei tarvitse ansaita 
Pia Sahi on Puijon seurakunnas-
sa sekä diakoni että lähetyssih-
teeri ja tekee työtä maahan-
muuttajien parissa. Vuoden 
alusta hän aloittaa lisäksi seura-
kuntayhtymän kansainvälisen 
työn koordinaattorina. 

Yhdistelmäviran eri puolet 
nivoituvat Sahin mielestä hyvin 

yhteen, etenkin kun kansainvä-
liset tehtävät ovat ennestään 
tuttuja hiippakunnan, Kirkon 
ulkomaanavun ja kirkkohallituk-
sen monikulttuurityöryhmistä.

Työelämään tuli erityi-
nen ilopilkku, kun hän perusti 
muutama vuosi sitten maahan-
muuttajaäitien ja lasten perhe-
kerhon. Vinkki tuli seurakunta-
laiselta, joka oli tavannut bussi-
pysäkillä yksinäisyyttään itkevän 
maahanmuuttajaäidin.

”Tajusin hänen tilantees-
taan, että maahanmuuttajaäi-
tien elämänpiiri on hyvin pieni ja 
kielikoulukin lakkaa juuri toisen 
lapsen syntymän kohdalla.” 

Pia Sahi päätti koota tavoit-
tamiaan maahanmuuttajaäite-
jä lapsineen yhteen. Perheker-
ho toimii pienenä siltana yhteis-
kuntaan, sillä niissä äidit kuule-
vat toisiltaan suomalaisista 
käytännöistä. Vaikka äidit ovat 
eri puolilta maailmaa, kerhon 

ainoa yhteinen kieli on suomi. 
Niinpä äidit joutuvat olemaan 
toinen toisilleen tulkkeina selvi-
tellessään käytännön asioita. 

Perhekerhossa naiset ovat 
vertaistukijoita toinen toisilleen. 

Pia Sahi on tehnyt työtä 
turvapaikanhakijoiden kans-
sa 90-luvun alusta lähtien ja 
tietää, että monilla on luontais-
ta kohtaamisen osaamista. Silti 
kotoutumisprosessi on pitkä, 
monesti ylisukupolvinen. 

Ulkopuolisen voi olla vaikea 
ymmärtää, miten pienessä 
kuplassa maahanmuuttaja saat-
taa elää. Kun elämäntilanne on 
kaikilla sama, ei perhekerhoon 
tuoda taustoja eikä uskontoja. 

”Diakoniatyö ei muutenkaan 
kysele, kuulutko kirkkoon, vaan 
olemme kaikkialla niiden apuna, 
jotka apua eniten tarvitsevat.”
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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

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...

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 

Joulukuun alussa vietet-
tiin vuosittaista IBD-viikkoa. 
Teemaviikon tarkoituksena on 
herättää ihmisiä huomaamaan, 
että kaikki sairaudet eivät näy 
ulospäin.

Mikä on IBD, järjestösuunnit-
telija Laura Mäkinen?
”IBD tarkoittaa tulehduksellis-
ta suolistosairautta, joita ovat 
Crohnin tauti ja colitis ulce-
rosa. IBD yleistyy voimakkaasti. 
Vuosittain noin 2 000 suoma-
laista saa diagnoosin. Suolis-
tosairaat ihmiset voivat tarvita 
yksilöllistä joustoa työelämäs-
sä. Esimerkiksi nopea pääsy 
wc-tiloihin on olennainen osa 
työtilojen toimivuutta ihmisille, 
joilla on suolistosairaus.”
 
IBD ja muut suolistosairaudet ry 
lanseerasi vuonna 2012 Vessa-
passin. Mikä on Vessapassi?
”Erilaisten sairauksien aihe-
uttamat suoliston tai rakon 
toiminnalliset häiriöt voivat 

lisätä WC:ssä käynnin tarvetta 
jopa kymmeniä kertoja vuoro-
kaudessa. Sairastavalla henki-
löllä ei välttämättä ole aikaa 
etsiä vessaa. Vessapassi on 
tehty helpottamaan mahdol-
lisuutta päästä välittömästi 
lähimpään vessaan.” 

Mitä Vessapassin käyttöönotto 
vaatii yrityksiltä? 
”Vessapassi on osa esteettö-
myyttä aivan kuin invapaik-
ka tai pyörätuoliluiska. WC:n 
ei tarvitse olla invavarusteltu, 
jotta yritys voi ottaa Vessapas-
sin käyttöön.  

Palveluntarjoaja voi ilmoit-
taa uuden Vessapassi-paikan 
verkkosivuillamme ja tila-
ta ilmaiseksi liikkeensä oveen 
liimattavan ”Meillä käy Vessa-
passi” -tarran.”

Ketkä ovat oikeutettuja 
käyttämään Vessapassia?  
”Vessapassi kuuluu IBD ja muut 
suolistosairaudet ry:n, Koren-

to ry:n, Colores ry:n, Neuro-
liiton, Syöpäjärjestöjen ja 
Suomen sklerodermayhdistyk-
sen jäsenetuihin.” 

Miten Vessapassi toimii?
”Sairastava henkilö näyttää 
Vessapassia henkilökunnal-
le pyyntönä päästä välittömäs-
ti vessaan. Vessapassilla voi 
päästä myös henkilökunnan 
WC:hen. Parhaimmillaan Vessa-
passi laajentaa sairastavien elin-
piiriä parantaen heidän elämän-
laatuaan.

Vessapassi-tarra yleisessä 
vessassa toimii viestinä muil-
le vessankäyttäjille siitä, että 
korttia näyttävän henkilön on 
hyvä päästä nopeasti jonon ohi 
WC:hen.”

Lisätietoja: www.vessapassi.fi, 
#ibdfi 

MIIA GABEL

Vessapassi helpottaa elämää
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Luotettavaa ja ammattitaitoista 
Kukka-, hautaus- ja pitopalvelua

Palvelemme Tuusniemellä, Riistavedellä, 
Vehmersalmella sekä lähikunnissa

Kukkatupa, Huoltotie 5, Tuusniemi p. 017-661610

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

Linjurin Kukka
Puijonkatu 45, p. 046 921 4720,

JOKA PÄIVÄ 8-18    
verkkokauppa avoinna 24/7 

linjurinkukka.com    
 info@linjurinkukka.fi

• Matot
• Vuodevaatteet • ym.

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

pyykkisatama.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
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RISTIVETOA

KOLUMNI

Minua on katsottu rakastavasti, nyt minä katson

Tiedätkö sen tunteen, kun joku 
katsoo hyväksyvästi, ihailevasti 
ja arvostavasti. Tai kun vanhem-

pi katsoo lastaan rakastavasti. Kuin-
ka tärkeää on se, että tulee nähdyksi. 
Että jokainen meistä sekä katsoo, että 
on hyväksyvän ja rakastavan katseen 
kohteena.

Jokainen meistä tarvitsee kokemuk-
sen siitä, että voi päättää itseä koske-
vista asioista ja toisaalta siitä, että 
omaa riittävät taidot ja kyvyt selviytyä. 
Tämän lisäksi ihmisyyden perustarpei-
siin kuuluu tarve tulla kuulluksi, kohda-
tuksi, nähdyksi ja noteeratuksi.

Se mikä olemme ihmisinä, rakentuu 
kohtaamisissa ja sosiaalisissa suhteis-

sa. Jos jätämme katsomatta ja näke-
mättä toisen, voi syntyä tunne, että 
olemassaolomme kyseenalaistuu. Voi 
jopa tuntua, että ei ole sijaa, tehtävää 
eikä roolia yhteisössä. Tarvitsemme 
kokemusta siitä, että olemme merki-
tyksellisiä.

Toisten ystävällisyys, myötätunto ja 
hyväksyvä kannustaminen auttavat 
kokemaan itsensä arvokkaaksi. Läsnä-
olo, aito kuunteleminen ja kiinnostus 
toista ihmistä kohtaan sekä toisen 
tarpeisiin vastaaminen viestivät siitä, 
että toinen on ihmisenä tärkeä.
 
Liian moni nuoristamme kokee, että 
heistä ei olla kiinnostuneita. Jos koto-
na ei olla kiinnostuneita, aito läsnä-

olo puuttuu eikä koulussakaan tule 
nähdyksi, voi omanarvon tunne alkaa 
rapistua. Hyväksyntää voi joutua hake-
maan joko epäterveistä ihmissuhteista 
tai toimintatavoista.
 
Vaalitaan niitä hetkiä, kun kohtaam-
me toisemme. Näinä outoina aikoina 
kohtaamisten merkitys jopa korostuu.

Minun vuoroni kolumnistina päättyy 
tähän kirjoitukseen. Lämmin kiitos 
kaikille kirjoituksiani lukeneille ja 
palautteen antajille – loistetaan valoi-
na toisillemme! Hyvää joulunaikaa!

KIRSI SOININEN
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KALOJEN valtakunnassa 
Järjestyksessään 
neljäs urkusatuviikko 
herätteli pohtimaan 
ympäristöasioita 
kalaperspektiivistä.  

Järvenpohjasta löytyy monen-
laisia roskia. Saako luontoon 
heitellä roskia? Saako niin 
tehdä?”, kysyy Männistön seura-
kunnan kanttori Tintti Tinka-

la. ”Ei saa!”, kajahtaa yleisön vakuutta-
va vastaus Pyhän Johanneksen kirkko-
salissa.

Meneillään on urkusatuviikko, jonka 
idean Tintti sai omien lasten keksimis-
tä kalasaduista, kristillisistä ympäris-
töarvoista ja rakkaudesta Kallaveteen. 
Vesilläolo on hänelle yksi tärkeimmistä 
voimaantumisen keinoista.  

Kristillisyyttä ja  
katsomuskasvatusta
Sadun aihe istuu erinomaisesti kirkkoon, 
sillä ympäristön hyvinvointi on yksi kirkon 
esillä pitämistä tärkeistä ajankohtaistee-
moista. 

Luonnon suojelemisessa yhdistyvät 
hengellisyys ja ikiaikainen kristillinen 
tehtävä: Luoja kehottaa ihmisiä huoleh-
timaan maailmasta viljellen ja varjellen. 

Tinkalan mukaan kaikille avoimen 
urkusadun on oltava toteutukseltaan 
sellainen, että jokainen lapsi voi tulla 
seuraamaan sitä – kuuluipa hän kirkkoon 
tai ei. Katsomuskasvatuksen puitteisiin 
sopiva satu esitettiin marraskuisen urku-
satuviikon aikana alueen päiväkotilaisille, 
eskarilaisille ja 1-2-luokkalaisille. Lisäksi 
satua pääsi katsomaan ilta-aikaan koro-
narajoitusten mukaisesti. Taipuipa urku-
satu tuolijumpaksikin Männistön arkisel-
la aterialla.

Urut ja lavasteet  
kerronnan rikastuttajina 
Tintti Tinkala eläytyi rooleihin – milloin 
kertojana, milloin kalana tai sammakkoa 
suutelevana prinsessana. Nopeat roolin-
vaihdot innoittivat seuraamaan esitystä 
intensiivisesti.

Tintin kollega Heikki Mononen kertoi 
lapsille urkujen olevan maailman suurin 
soitin ja antoi saduntuoksinaan melodi-
sia ääninäytteitä laidasta laitaan. Sadun 
musiikillisena kehyksenä toimi Juuso 
Happosen laulu Minä soudan.

Lavasteiden järvimaisema ja kalat oli 
tehty musiikkimaalauksella alakoulu-
ikäisten toimintatuvassa sekä lapsikuo-
roissa.

Lasten innostuneisuus ja 
myönteinen palaute  
kannustavat ideoimaan uutta  
Urkusatuviikko sai erinomaista palau-
tetta sekä lapsilta että aikuisilta.  Tint-
ti Tinkala pohtii, että urkusadun kaltai-
set tilaisuudet voivat madaltaa kynnystä 
tulla kirkkoon. Penkissä ei tarvitse istua 
hiljaa, vaan esitykseen voi osallistua liik-

kumalla musiikin tahtiin. Innokkaimmat 
katsojat olisivat halunneet kiivetä Tintin 
mukaan näyttämölle. 

Esityksen loputtua lapset pääsivätkin 
tutkimaan rekvisiittaa. ”Kalojen on huono 
uida roskien seassa”, totesi eräs ekaluok-
kalainen katsoessaan järvenpohjassa 
lojuvia muovipulloja ja karkkipapereita. 

Hyvän palautteen innoittamana Tintti 
haaveilee kerran vuodessa esitettävästä 
urkusadusta, joista joku voisi olla aikui-
sille suunnattu. ”Toki ympäristönsuoje-
lukin koskettaa meistä jokaista lapsesta 
aikuiseen”, toteaa Tinkala lopuksi.

MIIA GABEL

TINTTI TINKALA eläytyi 
vahvasti eri rooleihin.

HEIKKI MONOSEN ja Tintti Tinkalan 
taustalla upea lasten maalaama 
järvenpohja.   
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Kuopion Hautaustoimisto Oy Niiranen
Savonkatu 24, 70110 Kuopio

Puh: 017 261 3686
kuopion@hautaustoimistoniiranen.fi

www.hautaustoimistoniiranen.fi

Koivumäen Kartano Oy
 Koivumäenkuja 18, 70800 Kuopio 

Puh: 017 3614 291
 kartano@koivumaenkartano.com

www.koivumaenkartano.com

SURUN KOHDATESSA:

Hautaustoimisto

Länsivuori
Täyden palvelun

hautaustoimisto yli 50 vuoden 
kokemuksella.

Savonkatu 25
70110 Kuopio

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

Mainosmyynti 
Eine Kotamaa 
050 315 5849

eine.kotamaa@slpmedia.fi

Seuraava julkaisupäivä 27.1.,
varaukset 18.1. mennessä.

KIRKOLLISET

 
 
 
 TUOMIOKIRKKO  
KASTETUT

Mikko Olavi Kaarne

KUOLLEET

Seppo Veli Rossi 84, Aino Elina 
Korhonen 93, Paavo Ilmari Tarsala 84,  
Paavo Antero Hartikainen 95, 
Toini Elina Virkkunen 76, Pirjo 
Kaarina Myöhänen 66, Aune Hellin 
Mönkkönen 97, Toini Orvokki 
Venäläinen 86, Pertti Kalevi 
Venäläinen 72, Jouko Mikko 
Kalervo Koponen 88

ALAVA
KASTETUT

Elmo Olavi Puustinen, Elian 
Erkki Juhani Tervaportti, Jooa 
Aatos Olavi Kurtti, Verna 
Isabella Tuovinen, Aamu Tuulia 
Kortelainen, Lilja Iiris Auroora 
Lindgren, Sakari Väinö Artturi 
Heiskanen, Elias Anton Rytkönen, 
Lotta Linnea Lappalainen, Hilma 
Anni Elina Tikkanen, Okko Konsta 
Tapani Liuttu, Aatu Henrik 
Hoffrén, Aava Olivia Mikonsaari-
Rossi, Justus Leonardo Parviainen 
Rinta-Kiikka

KUOLLEET

Leena Amalia Nuutinen 80, Yrjö 
Olavi Kukkonen 77, Tuula Helena 
Laaksovirta 74, Erkki Samuli 
Maunu 40, Martta Tuomainen 86, 
Esko Kalevi Paasisalo 61, Aili Inkeri 
Rissanen 89

 
 
 
 JÄRVI-KUOPIO  
KASTETUT

Vilho Olavi Kääriäinen, Muuruvesi; 
Miia Maarit Emilia Räsänen, Kaavi; 
Jasper Oskari Kilpeläinen, Kaavi; 
Eevi Kerttu Liisa Mustonen, Kaavi; 
Mikael Ensio Taskinen, Nilsiä; Eljas 
Otso Emmanuel Pitkänen; Kaavi.

KUOLLEET

Erkki Juhani Oksanen 84, 
Nilsiä; Suvi Marika Miettinen 36, 
Muuruvesi; Toini Kaarina Nuutinen 82,  
Nilsiä; Liisa Esteri Smolander 84, 
Tuusniemi; Maria Kyllikki Kuvaja 75,  
Riistavesi; Jaakko Ilmari Fröberg 66,  
Nilsiä; Jussi Pekka Holopainen 67,  
Riistavesi; Eino Olavi Pirinen 91, 
Nilsiä; Reijo Aulis Nykänen 86, 
Kaavi; Anna Jääskeläinen 94, 

Kaavi; Maija Liisa Holopainen 81,  
Juankoski; Esko Armas Puustinen 76,  
Nilsiä; Raimo Juhani Tirkkonen 74, 
Säyneinen; Helvi Katri Kukkonen 98,  
Muuruvesi; Eero Juhani Sollo 70, 
Tuusniemi; Raija Anneli Laaksonen 80,  
Vehmersalmi; Anne Marjut 
Korhonen 50, Riistavesi; Helmi 
Lemmitty Penttinen 96, Nilsiä; 
Martta Elisabet Holopainen 95, 
Riistavesi; Matti Tapani Penttinen 73,  
Riistavesi; Pekka Antero Mäkelä 69,  
Riistavesi; Pekka Olavi Hartojoki 44,  
Muuruvesi; Pekka Juhani 
Hyvärinen 53, Muuruvesi;
Jorma Tuomo Parviainen 88, 
Nilsiä; Liisa Anneli Miettinen 84, 
Vehmersalmi; Pentti Veli Sakari 
Savolainen 87, Nilsiä.

 
 
 KALLAVESI  
KASTETUT

Viljami Eelis Antero Korhonen, 
Valto Onni Eevert Airas, Jimi 
Juhani Valdemar Turpeinen, 
Frans Johannes Katajisto, Eemil 
Mikael Kärkkäinen, Eedit Hilja 
Maija Pulkkinen, Aapo Otso 
Sakari Hiltunen, Eino Jukka Olavi 
Humalajoki, Osmo Artturi Pohjola, 
Emma Elviira Linnea Kyösti, Otso 
Johannes Puustinen, Vilja Iiris 
Korhonen, Ella Ellen Bruun, Senja 
Saara Maria Jetsu, Iita Tyyne 
Josefiina Viskari, Elmo Olavi 
Lotvonen, Martti Viljami Miettinen, 
Julius Kimi Tapio Rautiainen, 
Väinö Armas Valjakka, Onni-Pekka 
Viljami Asikainen, Hilde Aino Elina 
Heinonen, Lenne Aato Manueli 
Määttä

AVIOLIITTOON KUULUTETUT

Joona Petteri Sebastian Timonen 
ja Heini Johanna Asikainen

KUOLLEET

Teuvo Gunnar Huuskonen 89, 
Ritva Anneli Korhonen 67, Vesa 
Aatos Väänänen 85, Aune Maria 
Rissanen 100, Anna Kristiina 
Oravainen 55, Kauko Juhani 
Koivulahti 79, Salme Tuulikki 
Savolainen 90, Hannu Olavi 
Nissinen 70, Eila Inkeri Savolainen 75,  
Mirja Elisabet Viinikainen 58, 
Saimi Johanna Mykkänen 94

 
 
 
 

MÄNNISTÖ  
KASTETUT

Rasmus Robin Tapio Pekonmaa, 
Emma Inkeri Nykänen

KUOLLEET

Jaakko Olavi Joukainen 76, Aino 
Kaarina Sormunen 90, Tuula 
Riitta Annikki Jämsén 71, Anna 
Leena Mirjami Agnew 73, Maija 
Orvokki Strengell 88, Maire Helena 
Hämäläinen 84, Kari Veikko Juhani 
Tapaninen 78, Pentti Heiskanen 89,  
Maija Leena Laitinen 82, Airi 
Annikki Tanninen 91

 
 
 
 PUIJO  
KASTETUT

Ella Maria Korsulainen, Lilja 
Emmi Adele Jehimoff, Tuuli 
Maija Orvokki Sormunen, Oona 
Sofia Jadessa Korhonen, Niilo 
Viljami Lipponen, Toivo Emil 
Aleksi Vaakanainen, Veeti Martti 
Sahlman

KUOLLEET

Eeva Annikki Puustinen 87, 
Lauri Oskari Karvonen 90, Alpo 
Juhani Kukkonen 83, Matti Tapio 
Kumpulainen 71, Sirkka Annikki 
Räsänen 89, Anna Helena Kokko 83,  
Senja Eliina Konttinen 94, Eero 
Johannes Laituri 85, Eila Annikki 
Tenhunen 81

 
 
 
 

SIILINJÄRVI  
KASTETUT 

Sara Palida Partanen, Veeti 
Kristian Mähönen, Eetu Onni 
Juhani Tikkanen, Ella Aurora 
Soilikki Mölsä, Petrus Mikael 
Kajava, Ronja Emilia Saukko, 
Kaarlo Matti Eemeli Laatikainen, 
Jessica Lilian Sipilä, Josefiina 
Linnea Sipilä, Noora Anneli Iines 
Tukiainen, Aleksi Arho Kalevi 
Hietainen, Eevi Ilona Koistinen, 
Väinö Vili Benjamin Rossinen

AVIOLIITTOON KUULUTETUT 

Otto Verneri Kuitunen ja 
Hennariikka Hannele Penttinen 

KUOLLEET 

Auvo Ilmari Huovinen 83, Pertti 
Juhani Salmela 62, Mikko Petteri 
Hiltunen 38, Viljo Kalevi Lilja 92,  
Raimo Kalervo Korhonen 70, 
Helmi Rautiainen 84, Sirkka Liisa 
Luukkonen 92, Kirsti Elina Kujala 95 

SANALLISTA

2. sunnuntai joulusta
Juhlan jo ehdittyä puoliväliin Jeesus meni ylös temppeliin ja alkoi 
opettaa. Juutalaiset olivat ihmeissään ja sanoivat: ”Kuinka tuo 
oppimaton mies voi tuntea kirjoitukset?” Jeesus sanoi heille: 
”Se, mitä minä opetan, ei ole minun oppiani, vaan hänen, joka 
on minut lähettänyt.”  Joh. 7:14-18

Yhdessä oppien ja tehden

Opettaminen on tärkeä tehtävä. Vapahtajamme Jeesus opetti 
ihmisiä, samoin papit opettivat Suomen kansaa lukemaan ennen 
kansakoululaitoksen syntyä. Lukutaito avasi oven tieteelliseen ajat-
teluun. Lapset ja nuoret saavat kirkolta opetusta ja hengellistä 
tukea. Voimme iloita, että suurin osa nuorista käy rippikoulun ja 
konfirmoidaan.  

Koronaepidemian takia olemme kaikki omakohtaisesti koke-
neet, mitä on sosiaalinen eristyneisyys. On paljon osattomuutta 
sekä yksinäisyyttä. Lomautukset ja työttömyys aiheuttavat turvat-
tomuutta. Tulevaisuus näyttäytyy monelle epävarmana. Tässä tilan-
teessa ihmiset etsivät pysyvyyttä, vakautta ja turvaa. Oppia ja oppe-
ja, jotka auttavat vaikeallakin hetkellä. Kallaveden kirkossa palaa 
valo yötä päivää muistuttamassa, että Herran huone on keskelläm-
me. Se tarjoaa turvaa, tukea ja lepoa kaikille.  

Kuopion seurakuntien diakoniatyö palkittiin vuonna 2020 Lapsel-
linen teko -diplomilla. Diakoniatyön kautta olemme edistäneet 
lapsen oikeuksia sekä lasten ja nuorten hyvinvointia, oppimista 
ja osallisuutta. Kuopion kaupunki myönsi kunniakirjan esimerkilli-
sestä ryhmätyöstä Kallaveden seurakunnalle Joku muu -musiik-
kilyhytelokuvasta, joka käsitteli kiusaamista. Elokuvaa tähdittävät 
seurakunnan nuoret. 

Nykyaika korostaa usein yksilöä, mutta meissä asuu kaipuu 
yhteisöllisyyteen. Seurakunta on paikka kohtaamiselle ja yhdes-
sä oppimiselle. 

Seurakunta ei ole byrokraattinen instituutio, vaan arjessa ja 
juhlassa elävä kristillinen yhteisö. Yhdessä opimme ja ymmärräm-
me enemmän. 

MATIAS KOPONEN
Kallaveden seurakunnan seurakuntapastori

Elämä solmussa?
Puhu, se auttaa.

Palveleva
puhelin
0400 22 11 80 
Joka ilta 18-24

Palveleva
chat
Ma–pe 12–20

evl.fi/kirkonkeskusteluapu
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0100 0700
Puhelun hinta 2,76 € /puh. +0,35 € /min.

  Taksilla turvallisesti ovelta ovelle.

Veteraani- tai eläkeläiskorttia esittämällä
alennus taksimatkan hinnasta :

Veteraanit  -20%
Eläkeläiset -10%
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Papin mukana katsoja pääsee ratkomaan elämän perimmäisiä  
kysymyksiä, kuten kaiken tarkoitusta.

PAPPISHAHMOT  
tuovat inhimillisyyttä 
televisiosarjoihin 

Pappeja kuvattaessa 
puhutaan usein pienistä 
ihmisistä, jotka ovat 
suurella asialla.

Viime vuosina pappeja on 
nähty lukuisissa ulkomaisissa 
tv-sarjoissa. Suomessa esitet-
tyjä pappissarjoja ovat muun 
muassa Isä Matteon tutki-

muksia, Isä Brown ja hänen laumansa, 
Huuto syvyydestä, Grantchester, Särky-
nyt enkeli sekä Panta kaulassa.

”Arvioni on, että pappi on tällä hetkellä 
tv-sarjojen päähenkilöiden toiseksi ylei-
sin ammatti heti poliisin jälkeen. Osas-
sa pappissarjoista selvitetään rikoksia, 
ja niissä pappi on samaan aikaan rikos-
tutkijan roolissa”, käsikirjoittaja, pastori 
Veli-Pekka Hänninen toteaa.

Hännisen mukaan sarjoja on karke-
asti jaoteltuna kahdenlaisia, draamoja 
ja komedioita.

Draamoissa pappi kohtaa ihmisten 
parissa elämän perimmäisiä kysymyksiä, 
kuten mikä on elämän tarkoitus, mitä on 
olla ihminen tai mikä on ihmisen suhde 
Jumalaan.

”Pappishahmon kautta on hyvä 
mahdollisuus pohtia myös oikeaan ja 
väärään liittyviä kysymyksiä. Hahmona 
pappi tuo draamoihin vahvan inhimilli-
sen ulottuvuuden, Hänninen sanoo”.

Papit ovat sarjoissa  
inhimillisiä henkilöitä
Rikosdraamoissa pappi ei vain tutki 
rikoksia, vaan hän saattaa olla myös 
rikoksentekijä, mutta myös hyväntah-
toinen humoristinen hahmo. 

”Varsinkin komediaan voi liittää 
Paavalin ajatuksen aarteista saviastiois-
sa. Pappeja kuvattaessa puhutaan usein 
pienistä ihmisistä, jotka ovat suurella 
asialla.”

Korkeiden eettisten periaatteiden 
noudattaminen ei ole useinkaan papille 
sen helpompaa kuin heille, joille kirkon-
mies sarjoissa saarnaa.

Hänninen uskoo, että katsojille 
pappishahmot tuovat tuttuuden, turval-
lisuuden ja idyllisyyden tuntua.

Pappi pyrkii kursimaan  
hajonnutta ehjäksi
Pappissarjoista Hänniseen on tehnyt 
vaikutuksen erityisesti Jimmy McGo-
vernin luoma Särkynyt enkeli.

Brittiläinen draamasarja kertoo kato-
lisesta papista Isä Michael Kerriganista 
(Sean Bean), joka yrittää auttaa seura-
kuntalaisiaan parhaansa mukaan ja 
korjata sitä, mikä heissä on mennyt rikki. 
Myös Kerriganilla on omat menneisyy-
den haavansa.

”Tuossa sarjassa mennään syvälle 
ihmisten kipeisiin ongelmiin. Isä Micha-
el ei ole kutsumuksessaan ylevä, vaan se 
on hänelle taistelua. Särkynyt enkeli on 
raastava, mutta hieno draamakuvaus.”

Hännisen toinen suosikki on niin ikään 
brittiläinen pappissarja Panta kaulassa.

Pääosanesittäjä Tom Hollandin ja 
James Woodin luomassa komediasar-

jassa kuvataan epäsovinnaista angli-
kaanipappi Adam Smallbonea. Hänni-
sen mielestä Panta kaulassa on karhe-
alla tavalla hauska sarja, jossa osutaan 
elämänkysymysten ytimeen. 

”Smallbonella on laaja sydän ja vilpi-
töntä uskoa, mutta hänen elämässään 
moni asia on vähän retuperällä. Hahmo 
on yhtä hämillään kuin tämän päivän 
kirkko. Hyvään pyritään, mutta välillä 
maailma panee eteen liian isoja estei-
tä.”

Pappeja on myös  
kotimaisissa sarjoissa
Ulkomaisissa – ainakin Suomeen asti 
tulleissa – tv-sarjoissa on kuvattu mies-
pappeja. Tähän vaikuttaa se, että monis-
sa kirkkokunnissa nainen ei voi toimia 
pappina.

Kotimaisten tuotantojen osalta nais-
pappeja on kuvattu ainakin Pieni pala 
Jumalaa – ja Kotikatu-draamasarjois-
sa. Muita pappishahmoja sisältänei-
tä suomalaissarjoja vuosikymmen-
ten varrella ovat olleet ainakin Juulian 
totuudet ja Tankki täyteen.

Salatut elämät -saippuasarjassa-
kin on nähty pappishenkilö. Hahmo oli 
enemmän viitteellinen kuin varsinainen 
pappiskuvaus.

Pappi on ollut esillä myös muutamis-
sa Veli-Pekka Hännisen omissa käsikir-
joituksissa, lähinnä elokuvissa, kuten 
Pieni pyhiinvaellus. Lisäksi Hänninen oli 
käsikirjoittamassa Kotikatu-sarjaa sen 
myöhäisemmillä tuotantokausilla.

”Itse en Kotikadulle pappishahmoja 
tuonut, vaan ne tulivat minulle perintö-
nä sarjan aiemmilta tekijöiltä.”

Pelkkä kulunut kuva  
papista ei riitä
Tv-sarjoissa papit ovat olleet myös 
muutamissa jaksoissa tavattuja sivuhen-
kilöitä. Hänninen toteaa, että vierailijana 
pappi on helposti aukeava hahmo, koska 
ammatti on katsojille tuttu.

”Pappi on ylipäätään roolihahmo, jota 
on helppo kuvata kliseisesti. On kuiten-
kin hedelmällisempää rakentaa papista 
kolmiulotteinen hahmo, eikä tehdä rooli 
vain ennakkokäsityksien pohjalta.”

Hänninen korostaa, että eri roolihah-
moja luodessaan käsikirjoittajan kannat-
taa tehdä taustatyönsä hyvin.

”Katsoja haluaa nähdä jotain uutta 
ja sukeltaa maailmaan, jossa hän ei 
ole ennen ollut. Samalla katsoja halu-
aa tunnistaa roolihahmon ja nähdä siinä 
oman ihmisyytensä. Lopulta me kaikki 
olemme aika samanlaisia.”

JUHANA UNKURI 

Pappi on tällä hetkellä tv-
sarjojen päähenkilöiden 
toiseksi yleisin ammatti 
heti poliisin jälkeen.
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Pappi on päähenkilönä tai merkittäväs-
sä sivuroolissa muun muassa seuraavis-
sa sarjoissa:

Isä Matteon tutkimuksia
Enrico Oldoinin luoman italialaisen 
jännityssarjan pääosassa on katolinen 
pappi Isä Matteo (Terence Hill). Kome-
diallisiakin piirteitä sisältävässä sarjas-
sa Isä Matteo ratkaisee rikosjuttuja 
Umbriassa. Hän pääsee niin hyvien kuin 
pahojen ihmisten lähelle, sillä hänen 
apunaan ovat hymy, oveluus ja aitous.

Isä Brown ja hänen laumansa
Humoristinen draamasarja kertoo 
brittiläisen Kemblefordin seurakun-
nan katolisesta papista, joka on tiiviin 
kyläyhteisön tukipilari. Sivutoimenaan 
isä Brown (Mark Williams) ratkoo rikok-
sia. Sarja perustuu G. K. Chestertonin 
novelleihin.

Huuto syvyydestä
Tanskalainen pappisperhedraama on 
kuvaus uskosta ja epäuskosta. Sarjas-

sa käsitellään myös uskonnon merkitys-
tä tanskalaisessa nyky-yhteiskunnassa. 
Sarjan takana on Adam Price, joka on 
luonut myös Vallan linnake -draamasar-
jan. Päähenkilö Johannesta näyttelevä 
Lars Mikkelsen on kertonut lehtihaas-
tattelussa liittyneensä kirkkoon sarjan-
teon myötä.

Grantchester
1950-luvulle sijoittuvassa rikosdraa-
massa nuori anglikaanipappi Sidney 
Chambers (James Norton) ratkoo 
rikoksia yhdessä paikallispoliisin kans-
sa pienessä Grantchesterin kylässä. 
Neljännellä kaudella pappihahmo vaih-
tuu Will Davenportiin (Tom Brittney). 
Brittisarja pohjautuu James Runcien 
rikosromaaneihin. 

Panta kaulassa
Tilannekomediasarja, jossa epäsovinnai-
nen maalaispappi Adam Smallbone siir-
tyy Itä-Lontoossa sijaitsevan anglikaa-
niseurakunnan pastoriksi. Sosiaalisesti 
haastava seurakunta on hiipumaan päin 

ja Smallbonen yksityiselämässä riit-
tää hulinaa. Sarjan on luonut pääosan-
esittäjä Tom Hollander yhdessä James 
Woodin kanssa.

Särkynyt enkeli
Jimmy McGovernin käsikirjoittama 
draamasarja kertoo katolisesta papis-
ta isä Michael Kerriganista (Sean Bean), 
joka yrittää auttaa seurakuntalaisiaan 
parhaansa mukaan. Sarjassa on realis-
tista yhteiskunnallista otetta.

Pieni pala Jumalaa
Peter Lindholmin 1990-luvulla ohjaa-
massa ja käsikirjoittamassa neliosai-
sessa Pieni pala Jumalaa -draamasar-
jassa kerrotaan Lilli Koposesta (Marjaa-
na Maijala). Nuori pappi työskente-
lee itähelsinkiläisessä seurakunnassa. 
Pappeus on Koposelle vahvasti kutsu-
musammatti. Työssään hän kohtaa 
vanhoillisia asenteita ja seurakuntalais-
ten sosiaalisia ongelmia.

Juulian totuudet
JP Siilin 2000-luvun alkupuolella ohjaa-
massa ja käsikirjoittamassa draamasar-
jassa päähenkilö on 16-vuotias Juulia 
(Mervi Takatalo). Sarja kertoo Juuli-
an kapinasta ja totuuksista sekä niiden 
törmäämisestä todellisuuden ja aikuis-
ten maailman kanssa.

Kotikatu
Hannu Kahakorven luomassa pitkäai-
kaisessa 1990-luvulla alkaneessa draa-
masarjassa Tuija Kangasharjulla (Laura 
Malmivaara) oli pitkään tärkeä rooli 
yhteisön lähipappina. 

Tankki täyteen
Neil Hardwickin ja Jussi Tuomisen 
luoman klassikkokomediasarjan keski-
pisteenä on Vilénin perheen omista-
ma huoltoasema. Yksi keskeisistä sivu-
hahmoista on Erkki Siltolan näyttele-
mä rovasti, sympaattinen hengen mies. 
Sarja oli 1980-luvun katsotuimpia ohjel-
mia. 

Pappi taipuu moneksi
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 ✚ Seurakuntasihteerit ottavat vastaan vihkivarauksia 13.1.2021 klo 14 asti. 
Varaukset ja lisätiedot puhelimitse: Alavan seurakunta: p. 040 4848 286, 
Puijon seurakunta: p. 040 4848 410, Tuomiokirkkoseurakunta:  
p. 040 4848 248 ja Siilinjärven seurakunta: p. 017 288 4600.

 ✚ Avioliiton esteettömyystodistus tulee tilata hyvissä ajoin, kuitenkin 
viimeistään seitsemän vuorokautta ennen vihkipäivää Kuopion aluekes-
kusrekisteristä tai verkosta www.esteidentutkinta.fi. Esteettömyystodis-
tuksesta tulee ilmetä, että molemmat kuuluvat kristilliseen kirkkokun-
taan tai uskontokuntaan, ainakin toinen on luterilainen, ja luterilaisilla on 
rippikoulu suoritettu.

 ✚ Pappi ottaa vihkipariin yhteyttä hyvissä ajoin ja sopii vihkikeskustelun 
ajankohdan. 

 ✚ #hääyö2021, kuopionseurakunnat.fi/haayo ja siilinjarvenseurakunta.fi

Vihkiaika varataan seurakunnan toimistosta

Paula ja Marko Wegelius ovat 
tulleet käymään joulukuisena 
päivänä Puijon kirkossa. Samas-
sa kotikirkossa he sanoivat 
toisilleen ”tahdon” vajaa vuosi 

sitten Hääyö-tapahtumassa. 
Pariskunta oli pohtinut naimisiinme-

noa jo useamman vuoden ajan. Suuret 
kirkkohäät eivät kuitenkaan houkutelleet 
ja maistraattivihkiminen tuntui vieraalta 
ajatukselta. Paula ja Marko ajattelevat, 
että alttarin ääressä solmittu avioliitto 
saa vahvemman sinetin. 

Markon ystävä vinkkasi, että Hääyö voisi 
olla varteenotettava vaihtoehto työläil-
le hääjärjestelyille. Paula innostui tästä 
ehdotuksesta, ja niin he varasivat vihki-
ajan seurakunnan toimistosta.

Vähemmän on enemmän
Paula ja Marko tilasivat hääkimpun 
kukkakaupasta ja ammattilainen loih-
ti morsiamelle upean juhlakampauk-
sen ennen h-hetkeä. Muutoin hääjär-
jestelyt pysyivät maltillisina. Käytettynä 

ostettuun monikäyttöiseen juhlamek-
koon riittivät ystävänä toimineen kaason 
tekemät pienet muutokset. Kengät Paula 
lainasi tädiltään. Häämeikki syntyi koto-
na. Juhlapaikan koristelun ja tarjoi-
lut hääpari sai jättää pois omalta to do 
-listalta, sillä Puijon kirkon seurakunta 
lupasi kattaa kakkukahvit seurakuntasa-
liin veloituksetta.

Paula ja Marko sanovat hääpäivän 
sujuneen yli odotusten. Kanttori Janne 
Saarelainen toteutti musiikkitoiveet ja 
vihkikaavan yksityiskohdista sovittiin 
pappi Ilkka Pihlajamäen kanssa. Perheen 
esikoinen, kuusivuotias Walter, sai tärke-
än tehtävän bestmanina. 

Herkkä vihkitoimitus sai läheiset pyyh-
kimään onnenkyyneliä silmäkulmistaan.

Perhepappi mukana elämän  
eri vaiheissa
Wegeliuksen perheen ja Ilkka-papin 
välinen yhteys on säilynyt juhlapäivän 
jälkeenkin. Perhe pyysi Ilkkaa Patrick-
vauvan kastepapiksi elokuussa. He 
tapaavat säännöllisesti myös seurakun-
nan eri tilaisuuksissa, esimerkiksi Pouka-
massa järjestettävissä lasten tapahtu-
missa.  Wegeliukset ja Pihlajamäki pitä-
vät hääpäivänä syntynyttä yhteyttä puolin 
ja toisin tärkeänä. 

Paula ja Marko katsovat toisiaan silmin-
nähden onnellisina. He kertovat hääyö-
tapahtuman sopivan parhaiten parille, 

joka haluaa järjestää hääjuhlansa pienellä 
vaivalla tunnelmasta tinkimättä.  

Mikä kirkko sopisi parhaiten 
teidän vihkikirkoksenne?
Kuopion seurakunnista hääyötä ovat 
toteuttamassa Alava, Puijo ja Tuomio-
kirkkoseurakunta sekä Siilinjärven seura-
kunta.

Hääyö-tapahtumassa kullekin paril-
le varataan oma vihkiaika. Vaikka ajat 
ovat tiivisti peräkkäin, yksilöllisyydestä 
ei tingitä. 

Halutessaan vihkipari voi kutsua kirk-
koon muutamia läheisiään. Vihkimises-

sä tarvittavat kaksi todistajaa löytyvät 
seurakunnan puolesta, jos parilla ei ole 
heitä mukanaan.

Alavan ja Puijon seurakunnissa sekä 
Siilinjärvellä hääparit seurueineen saavat 
nauttia vihkimisen jälkeen kakkukahvit 
veloituksetta. Alavan seurakunta järjestää 
jokaiselle hääparille ja heidän vierailleen 
oman kahvihetken, Puijon ja Siilinjärven 
seurakunnat kattavat kahvit useammalle 
parille yhtä aikaa. Kahvituksen järjestä-
misessä noudatetaan koronarajoituksia.

MIIA GABEL

Matalan kynnyksen vihkitapahtuma järjestetään Kuopiossa ja Siilinjärvellä toista kertaa 21.1.2021.

ONNISTUNEEN Hääyö-tapahtuman muistot 
saavat Wegeliuksilla hymyn nousemaan 
huulille.

Hääyö voi olla 
varteenotettava vaihtoehto 
työläille hääjärjestelyille
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ARKIKUVA

Väinö Linna oli tunnetusti syntyi-
sin Urjalan pitäjän Honkolas-
ta, Kartanon ja Pappilan varjos-
ta. Kotiseudun maantietoa hän 
käytti jo Päämäärä-romaanis-
sa ja otti sen Pohjantähti-trilogi-
an ”Pentinkulman” malliksi lähes 
sellaisenaan. Kun henkilöissä ja 
tapahtumissakin on yhtäläisyyk-
siä, on moni pitänyt romaania 
Urjalan paikallishistoriana, kirjai-
lijan päinvastaisista vakuutteluis-
ta huolimatta. Linnan syntymän 
satavuotismuiston kunniaksi on 
kaksi Urjala-taustaista kirjoittajaa 
tekaissut jyhkeän tietokirjamöti-
kän siitä, mitä pitäjässä oikeas-
ti romaanin aikajänteellä tapah-
tui, mitä siitä päätyi romaaniin ja 
mitä ei. 

Painotus on sisällissodan ajassa. 
Sivumäärää kasvattavat tiiviit kuva-
ukset pitäjän yli tuhannen kapi-
noittijan ja muutaman kymmenen 
vapaussoturin vaiheista. Mukaan 
toki mahtuu myös kuvaus Linnan 
elämästä Urjalassa ja teosten 
vastaanotosta. Esimerkiksi Pappi-
lan pariskunnalla ei ollut paikal-
lisia esikuvia. Eikä ensimmäis-
tä pitäjän punakomppaniaa johta-
nut sotaan katkera torppari, vaan 
syvästi hengellinen taidemaalari.

Kirjoittajista Ilkka Markkula on 
Honkolan kylästä kotoisin oleva, jo 
yli kolmekymmentä vuotta Siilin-
järvellä asunut useita kirjoja tehnyt 
emerituslehtori.

TERHI LAITINEN

Pentinkulman kapinakronikka

Kirkon asiointipalvelut 
verkossa:

 ✚ esteidentutkinta.fi
 ✚ liitykirkkoon.fi
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Tunnustuskirkko?

Saksan kirkossa käytiin Hitlerin aikana kirkkotaistelua, jossa 
vähemmistöön jäi niin sanottu tunnustuskirkko, joka yritti pitää 
kiinni perinteisestä kristinuskosta.

Me elämme Suomessa nyt aivan eri maailmassa, mutta kysymys 
kirkon tunnustuksesta on yhä ajankohtainen.
Eduskunta palautti viime keväänä kirkolliskokoukselle kirkkolain 
kokonaisuudistuksen, joka nyt joudutaan kirjoittamaan uusiksi. 
Eduskunnan yksi viesti kirkolle oli se, että kirkkolaissa ei pitäisi 
olla ”tunnustuksellista” sisältöä. Kirkon kannalta tämä on lieväs-
ti sanoen ongelmallista.

Voimassa olevan kirkkolain toinen pykälä näet paaluttaa sen, 
mikä on Suomen ev.-lut. kirkko: ”Kirkko tunnustaa sitä Raamat-
tuun perustuvaa kristillistä uskoa, joka on lausuttu kolmessa 
vanhan kirkon uskontunnustuksessa sekä luterilaisissa tunnus-
tuskirjoissa. Kirkko julistaa tunnustuksensa mukaisesti Juma-
lan sanaa ja jakaa sakramentteja sekä toimii muutenkin kristil-
lisen sanoman levittämiseksi ja lähimmäisenrakkauden toteut-
tamiseksi.”

Nyt kirkkolaissa ei pitäisi siis enää mainita Raamattua, Juma-
lasta puhumattakaan. Kirkkohallitus onkin esittänyt, että lain 
niin sanottu tunnustuspykälä siirretään kirkon itsensä hallinnoi-
maan kirkkojärjestykseen, jotta voidaan varmistaa, että edus-
kunta hyväksyy uuden kirkkolain.

Kirkolliskokouksessa tällainen antautuminen ei ole kuitenkaan 
läpihuutojuttu. Asiaa pohditaan parhaillaan kirkolliskokouksen 
lakivaliokunnassa, jossa itsekin istun, mutta asiasta käytiin jo 

heti alkuun täysistunnossa 
perusteellinen lähetekes-
kustelu.

Käytettyjen puheenvuoro-
jen perusteella voi päätel-
lä, että jos Jumalan nimi 
poistetaan kirkkolaista, ei 
ongelmana ole eduskun-
nan hyväksyntä. Kirkkolain 
uudistus vaatii näet kirkol-
liskokouksessa määrä-
enemmistön, ja ilman Juma-
laa sitä ei ole.

PEKKA NIIRANEN 
Kallaveden seurakunnan 

luottamushenkilö

LYHYESTI

Ilkka Markkula & 
Seppo Pirhonen: 
Ettes suotta 
kapinoittis. 
Pentinkulman sota 
ja rauha. Urjamedia. 
2020. 446 s.

KIRJALLISTA

Kuopion ja Siilinjärven  
seurakuntalehti.  
106. vuosikerta.

Seuraava numero ilmestyy 27.1.2021
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KUOPION aluekeskusrekis-
terin asiakasmäärä kasvaa, 
kun sen vastuulle siirtyy ensi 
vuoden alusta alkaen Siilin-
järven, Kiteen ja Nurmeksen 
seurakuntien jäsenrekiste-
rin hoito. Aluekeskusrekiste-
riin kuuluvissa seurakunnis-
sa on jäseniä 183 000. Alue-
keskusrekisteri muun muassa 
antaa virkatodistukset, tutkii 
avioliiton esteet ja rekisteröi 
kasteet. Siilinjärvellä seura-
kuntalaisille ja heidän asioi-
taan hoitaville aluekeskus-
rekisteriin siirtyminen näkyy 
etenkin virkatodistuksia ja 
sukuselvityksiä tilattaessa. 

Asiakkaita palvellaan alue-
keskusrekisterissä Kuopiossa 
paikan päällä, puhelimitse ja 
sähköpostitse. Virkatodistuk-
sen ja sukuselvityksen voi tila-
ta myös verkkolomakkeella.
”Sukuselvitysten toimitusaika 
on 2–3 viikkoa. Henkilökoh-
taiset tiedot sisältävä virka-
todistus elävästä henkilöstä 
postitetaan seuraavana arki-
päivänä tilauksen saapumi-
sesta. Asiakkaat saavat meil-
tä kerralla valtakunnallisen 
sukuselvityksen, eikä todis-
tuksia tarvitse enää tilata 
muista seurakunnista kuten 
aiemmin”, kertoo rekisterin-
johtaja Mika Pulkkinen.

Avioliiton esteidentutkin-
nat tulevat vireille heti, kun 
ne saapuvat keskusrekisteriin. 
Lain mukaan todistus voidaan 

antaa seitsemäntenä päivänä 
pyynnön saapumisesta.

”Valtaosa esteidentutkin-
noista laitetaan vireille netti-
palvelussa. Virkatodistuksia 
asiakkaat tilaavat puhelinpal-
velun lisäksi nettilomakkeel-
la”, Pulkkinen sanoo.

Aluekeskusrekisteristä saa 
myös opastusta kastetta, 
avioliiton esteiden tutkintaa, 
lapsen nimen valintaa, puoli-
soiden sukunimen valintaa ja 
kirkkoon liittymistä koskevis-
sa kysymyksissä.

Seurakuntien toimistot 
palvelevat juhlien  
järjestäjiä
Sen sijaan ristiäisten, häiden ja 
hautajaisten ja muiden kirkol-
listen toimitusten varauksis-
sa seurakuntalaisia palvellaan 
paikallisissa seurakuntatoi-
mistoissa. Tammikuussa alue-
keskusrekisteriin liittyväs-
sä Siilinjärven seurakunnassa 
muistutetaan seurakuntalais-
ten paikallisesta palvelusta.

”Kun seurakuntalainen 
valmistelee perhejuhlia, hän 
saa seurakunnan palvelut 
yhdellä asiointikerralla meil-
tä seurakuntatoimistossa. 
Esimerkiksi hautajaisomaisten 
kanssa sovitaan siunauspäi-
vä, varataan kirkko, pappi ja 
kanttori ja tarvittaessa seura-
kunnan tila muistotilaisuu-
teen. Lisäksi sovitaan sano-
makellojen soitosta ja vaina-

jan nimen ilmoittamisesta 
kirkossa. Seurakuntatoimis-
tossa voidaan laittaa vireille 
myös virkatodistustilaukset. 
Hautapaikka-asiat voi hoitaa 
seurakunnan omassa hauta-
usmaantoimistossa”, toimis-
tosihteeri Anna Liisa Savolai-
nen kertoo.

Kuopion aluekeskusrekis-
teriin kuuluvat 1.1.2021 alka-
en Hankasalmen, Heinäve-
den, Hyrynsalmen, Jorois-
ten, Kiteen, Konneveden, 
Kuopion, Leppävirran, Niini-
veden, Nurmeksen, Pieksä-
mäen, Puolangan, Rautalam-
min, Siilinjärven, Sotkamon, 
Suomussalmen ja Suonenjoen 
evankelis-luterilaiset seura-
kunnat.

Aluekeskusrekisteriin liit-
tyminen on osa valtakunnal-
lista hanketta, jossa luterilai-
sen kirkon kirkonkirjojenpito 
keskitetään alueellisiin yksi-
köihin.

Kuopion aluekeskusrekis-
teri, Suokatu 22 B, ma–pe, 
klo 9–15, 017 158 111 (vaihde), 
keskusrekisteri.kuopio@evl.fi

Seurakuntien toimistojen 
yhteystiedot löydät tämän 
lehden seurakuntailmoitus-
ten yhteydestä.

Yhä useamman seurakunnan  
jäsenrekisteriä hoidetaan Kuopiossa

Kuopion aluekeskusrekisteri palvelee 
tammikuun alusta alkaen myös 
siilinjärveläisiä.
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TUOMIOKIRKKO

Tuomiokirkkoseurakunta
Tuomiokirkkoseurakunnan toimisto
040 4848 248, ma–pe klo 9–15
tuomiokirkko.kuopio@evl.fi

KUOPION TUOMIOKIRKKO 
Vuorikatu 17 
040 4848 256 
Viikkomessu ke 30.12. klo 18. Liisa 
Penttinen, Riikka Räihä.
Uudenvuodenyön ehtoollishartaus 
to 31.12. klo 23. Olli Viitaniemi, Riikka 
Räihä.
Uudenvuodenpäivän messu pe 1.1. 
klo 10. Liisa Penttinen, Olli Viitaniemi, 
Riikka Räihä, Hannele Mehtälä.
Messu su 3.1. klo 10. Liisa Penttinen, 
Olli Viitaniemi, Riikka Räihä, Sanna 
Saarenpää.
Loppiaisen messu ke 6.1. klo 10. Liisa 
Penttinen, Ilpo Rannankari, Hannele 
Mehtälä, Leena Rautakoski.
Messu su 10.1. klo 10. Satu Karjalainen, 
Kirsi Perämaa, Anu Pulkkinen. Mukana 
iltarippikoululaiset.
Viikkomessu ke 13.1. klo 18. Liisa Pent-
tinen, Anu Pulkkinen.
Messu su 17.1. klo 10. Kirsi Perämaa, 
Olli Viitaniemi, Anu Pulkkinen, Riikka 
Räihä.
Ekumeenisen rukousviikon pääjuhla 
su 17.1. klo 18. Piispa Jari Jolkkonen, 
metropoliitta Arseni, Ilpo Rannankari, 
Anu Pulkkinen, Riikka Räihä. 
Eläkeläisten virkistyspäivä Tuomio-
kirkossa ke 20.1. klo 11. Raamattutunti 
”kristittyjen ykseys” Olli Viitaniemi.
Viikkomessu ke 20.1. klo 18. Kirsi Perä-
maa, Anu Pulkkinen.
Hääyö Kuopion tuomiokirkossa 
21.1.2021. Varaukset tuomiokirkkoseu-
rakunnan toimistosta viimeistään ke 
13.1.2021 klo 14 mennessä, ma–pe p. 
040 4848 258 tai sähköposti: katriina.
hujanen@evl.fi. Tuomiokirkossa ei 
tarjoiluja.
Messu su 24.1. klo 10. Ilpo Rannankari, 
Olli Viitaniemi, Anu Pulkkinen, Riikka 
Räihä.
Hiljaisuuden messu ke 27.1. klo 18. 
Satu Karjalainen, Anu Pulkkinen.

KESKUSSEURAKUNTATALO 
Suokatu 22 
040 4848 259 
Perhekerho ti 19.1. klo 9.30–11. Kevät-
kausi käynnistyy. Tervetuloa mukaan 
lapset oman aikuisen kanssa. Lisä-
tietoa: www.kuopionseurakunnat.fi/
tuomiokirkkoseurakunta/lapset-ja-
perheet/perhekerhot
Lapsiparkki ke 20.1. klo 16.30–19 
(E-ovi). Parkki tarkoitettu alle koulu-
ikäisille jo 2 vuotta täyttäneille lapsille. 
Lapsiparkin aikana koululaisille oma 
touhuparkki kerhonohjaajien ohjaa-
mana. Ilmoittautuminen paula.raati-
kainen@evl.fi / 040 4848 266 edelli-
seen päivään mennessä tai niin kauan 
kuin ryhmässä riittää paikkoja.
Iloisen mielen kuppila to 21.1. klo 9–11. 
Kehitysvammaisten kohtaamispaikka. 
Yhteyshenkilö Anna-Sofia Olkkola: 
anna-sofia.olkkola@evl.fi,  
p. 040 4848 467.
Markkinaseurat su 24.1. klo 14. Järj. 
Pohjois-Savon Herättäjäyhdistys.
Lähimmäisystävien työnohjaus ma 
25.1. klo 16. Tiedustelut Varpu Ylhäinen, 
p. 040 4848255.
Naistenilta ke 27.1. klo 17–19 (E-ovi). 
Vaihdetaan kuulumisia, mukavaa teke-
mistä ja yhteisruokailu. Ilmoittautu-
minen 25.1. mennessä Paulalle paula.
raatikainen@evl.fi tai 040 4848 266.

MUUT
”Älä jää yksin” tuomiokirkkoseurakun-
nan diakoniatyöntekijät tavoitat puhe-
limella ja sähköpostilla. 
Keskustan alue: Pirjo Litmanen 
040 4848 282/pirjo.litmanen@evl.fi, 
Birgitta Oksman 040 4848 284/birgitta.
oksman@evl.fi 
Inkilänmäen alue: Varpu Ylhäinen 
040 4848 255/varpu.ylhainen@evl.fi 
Yhteydenottolomake tuomiokirkko-
seurakunnan diakoniatyöntekijöille 

myös netissä: www.kuopionseurakun-
nat.fi/tuomiokirkkoseurakunta/diako-
nia-tukea-elamaan/yhteydenottolo-
make
Seurakuntakerho Tätilässä to 28.1. klo 
13. Inkiläntie 7 B. Tiedustelut Varpu 
Ylhäinen, p. 040 4848 255.

ALAVA

Alavan seurakunnan toimisto
040 4848 286, ma–pe klo 9–15
alava@evl.fi

ALAVAN KIRKKO 
Keihäskatu 5 B 
040 4848 300
Uudenvuodenaaton iltapalvelus to 
31.12. klo 20. Risto Voutilainen, Juha 
Välimäki, Ossi Jauhiainen, Leila Savo-
lainen.
Uudenvuodenpäivän messu pe 1.1. klo 
11. Risto Voutilainen, Juha Välimäki, 
Leila Savolainen.
Messu su 3.1. klo 11. Risto Voutilainen, 
Anna Väätäinen, Ossi Jauhiainen.
Loppiaisen messu ke 6.1. klo 11. Anu 
Kiviranta, Anna Väätäinen, Ossi Jauhi-
ainen. Saarnaa raamatunkäännöstyön 
asiantuntija, pastori TT Seppo Sipilä, 
Pipliaseura.
Messu su 10.1. klo 11. Hannu Koskelai-
nen, Juha Välimäki, Anna Väätäinen, 
Leila Savolainen.
Messu su 17.1. klo 11. Anu Kiviranta, 
Hannu Koskelainen, Risto Voutilainen, 
Leila Savolainen.
Nähdään messussa -nuorten aikuis-
ten kuoro ma 18.1. klo 17. Parittomien 
viikkojen ma klo 17–18 (18.1.–10.5.). Noin 
20–35-vuotialle tai muuten laulami-
sesta kiinnostuneille. Kaudessa 1–2 
esitystä. Ei lasten hoitoa. Ohjaajana 
kanttoriopiskelija Alina Berg.
Alavan lähetys- ja rukouspiiri ti 19.1. 
klo 18. Kirkon alasalissa (käynti alapi-
han kautta) parittomien viikkojen ti 
klo 18–19.30 (19.1.–25.5.). Yhteyshenkilö 
Sakari Kainulainen p. 040 502 8558.
Hääyö 21.1.2021 Alavan kirkossa. Vihki-
misvaraukset viimeistään ke 13.1. klo 
14 mennessä. Vihkimiset toimitetaan 
puolen tunnin välein. Parit vihitään 
yksi kerrallaan. Seurakunta tarjoaa 
kakkukahvit noin kymmenen henki-
lön seurueelle. Lisätietoja ja varaukset 
040 4848 286 tai sisko.paulus@evl.fi, 
katja.nenonen@evl.fi, arkisin klo 9–15.
Messu su 24.1. klo 11. Risto Voutilainen, 
Juha Välimäki, Anna Väätäinen, Ossi 
Jauhiainen.

ALAVAN SEURAKUNTAKESKUS 
Keihäskatu 5 B
040 4848 300. 
Lähetystilaisuus ke 6.1. klo 12. Seura-
kuntasalissa. Raamatunkäännöstyön 
asiantuntija, pastori TT Seppo Sipilä, 
Pipliaseura.
Pelastus - nuorten aikuisten olohuo-
neilta to 7.1. klo 18. Nuorten kerhotila. 
Parittomien viikkojen to klo 18–21 (7.1.–
13.5.). Noin 20–35-vuotialle. Alkuraa-
miksesta, lautapelaamisesta, pienestä 
purtuvasta ja muitten seurasta on 
hyvä ilta tehty. Päävastuussa peli-
intoilija Anton Berg.
Perheiden askarteluilta ma 11.1. klo 
17.30. Kerhotiloissa. Kaikenikäis-
ten lasten ja aikuisten yhteinen ilta 
mukavan tekemisen parissa. Iltapala 
1 € aikuiset, 0,50 € lapset. Ei ennak-
koilmoittautumista. Lisätietoja Sirpa 
Pesonen p. 040 4848 297.
Leikkitupa ti 12.1. klo 9. Kerhotiloissa. 
Tiistaisin klo 9.30–11.30, alkaen 12.1. 
Avoin kohtaamispaikka, jossa aikui-
set ja lapset leikkivät ja puuhaavat 
yhdessä.
Läsnäolon tiistai ti 12.1. klo 11. Seura-
kuntasalissa klo 11–13 (12.1.–18.5.) Pieni 
rukoushetki, arkinen ateria (6 €) ja 
tarinan ja toiminnan tuokio.
Höntsä - nuorten aikuisten liikunta-
vuoro ke 13.1. klo 18. Liikuntasalissa. 
Keskiviikkoisin klo 18–19 (13.1.–12.5.). 
Noin 20–35-vuotiaille. Rentoa liikku-
mista vaihtelevalla tyylillä. Päävas-
tuussa liikuntainnostaja Jan Dekker.
Tehdään yhdessä -piiri ti 19.1. klo 12. 
Kerhotiloissa. Parittomien viikkojen 
tiistaina (19.1.–11.5.) klo 12–14. Ohjaajina 
Kaija Mäklin p. 050 538 8166 ja Anna-
Kaisa Laitinen.
Toivoa naisille -piiri ti 26.1. klo 18. 

Kirkon alasalissa (käynti alapihan 
kautta). Lisätiedot Elsa Hiltunen p. 
050 347 7466. Kerran kuukaudessa klo 
18–19.30. Kevään kerrat: ti 26.1., ti 23.2., 
ti 23.3., ti 20.4. ja ti 18.5.

NEULAMÄEN KIRKKO 
Vesurikuja 4 
040 4848 300 
Messu su 3.1. klo 16. Risto Voutilainen, 
Anna Väätäinen, Ossi Jauhiainen. Kirk-
kokahvit.
Suuressa mukana -tilaisuus su 10.1. 
klo 16. Kansanlähetyksen tilaisuus. 
Raamattuluento, kahvitarjoilu.
Taide- ja käsityökahvio ma 11.1. klo 
12.30. Takka-aula. Ota mukaan omat 
käsityösi tai tule iloiseen seuraan 
maalaamaan taulu omien taitojesi 
mukaan. Kahvit.
Neulamäen raamattu- ja rukous-
piiri ti 12.1. klo 18. Kokoustilassa. Paril-
listen viikkojen tiistaina 12.1.–18.5. klo 
18–19.30. Luetaan edellisen pyhäpäi-
vän raamatuntekstejä. Yhteyshenkilö 
Ilkka Sormunen p. 040 542 6280.
Neulamäen perhekerho ke 13.1. klo 9. 
Kerhotiloissa. Keskiviikkoisin klo 9–11 
alkaen 13.1. Lasten ja aikuisten yhtei-
nen kerho, jonne voi tulla milloin vaan. 
Lisätietoja Sirpa Pesonen  
p. 040 4848 297.
Toivon Torstain arkinen ateria to 14.1.  
klo 11. Arkinen ateria 6 €, max 30 
henkeä. Ohjelmaa klo 12–12.30, Ystä-
väntuvan kahvit klo 12.30–14.
Neulaspelit pe 15.1. klo 12. Takka-
aulassa. Perjantaisin klo 12–14. Biljar-
dia, pelejä, yhdessäoloa, kahvit, hetki-
hartaus. Yhteyshenkilö Piia Jääskeläi-
nen p. 040 4848 326.
Messu su 17.1. klo 16. Anu Kiviranta, 
Hannu Koskelainen, Leila Savolainen. 
Kirkkokahvit.

MUUT
Lehtoniemen perhekerho ke 13.1. klo 
9.30. Lehtoniemen kerhotiloissa keski-
viikkoisin klo 9.30–11.30 alkaen 13.1. 
Lasten ja aikuisten yhteinen kerho, 
jonne voi tulla milloin vaan. Lisätietoja 
Sirpa Pesonen p. 040 4848 297.
Vauvatupa to 14.1. klo 9.30. Lehtonie-
men kerhotilat. Torstaisin klo 9.30–
11 alkaen 14.1. Leppoista yhdessäoloa 
alle 1,5-vuotiaille lapsille oman aikui-
sen kanssa. Mukaan voivat tulla myös 
vauvaa odottavat äidit. Lisätietoja 
Sirpa Pesonen p. 040 4848 297.
Särkitupa to 14.1. klo 13. Särkiniemen 
kerhohuoneen aikuistila. Torstaisin klo 
13–14.30 (14.1.-6.5.). Yhteyshenkilöt Ulla 
Pitkänen p. 044 523 5991 ja Hannele 
Herranen p. 044 293 3856. Työntekijä-
vastaava Eeva-Leena Ahopelto  
p. 040 4848 324. Lähetyskerta 
kuukauden viimeinen torstai.
Siioninvirsiseurat su 17.1. klo 14 Lehto-
niemen kerhotilassa.
Lapsiparkki ma 18.1. klo 9. Lehtonie-
men kerhotiloissa. Maanantaisin klo 
9–11.30 alkaen 18.1. Lapsiparkkiin voi 
jättää hoitoon yli 2-vuotiaan lapsen, 
kun aikuinen tarvitsee aikaa itselleen 
esimerkiksi asioiden hoitoon. Maksu-
ton. Ilmoittautuminen ja lisätietoja 
lastenohjaaja Tuija Turunen  
p. 040 4848 314.
Särkiniemen raamattu- ja rukouspiiri 
ke 20.1. klo 18. Särkiniemen kerhotila. 
Parittomien viikkojen ke klo 18–19.30 
(20.1.–12.5.). Yhteyshenkilö Sirkka 
Pitkänen p. 044 379 3529.

JÄRVI-KUOPIO

Järvi-Kuopion seurakunnan toimisto
040 4888 602 ja 040 4888 611
ma–pe klo 9–15

JÄRVI-KUOPION YHTEISET
Päiväkerhot 3–5-vuotiaille lapsille
jatkuvat viikolla 2. Mahdollisia vapaita 
paikkoja maksuttomaan kerhotoimin-
taan voi tiedustella p. 040 4888 622.
Kaikille avoimet perhekerhot lapsille, 
vauvasta alle kouluikäisiin, yhdessä 
aikuisen kanssa, jatkuvat viikolla 3.

JUANKOSKEN YLÖSNOUSEMUKSEN 
KIRKKO 
Paasikoskentie 1 
Sanajumalanpalvelus pe 1.1. klo 10. 
Uwe Mäkinen, Matti Saarela.
Messu su 3.1. klo 10. Juha Määttä, Matti 
Saarela.

TAPAHTUU

Suosittelemme käyttämään maskia jumalanpalveluksissa ja toimituksissa. 
Muista myös turvavälit ja käsidesin käyttö. Tapahtumakalenteristamme 
verkossa www.kuopionseurakunnat.fi ja www.siilinjarvenseurakunta.fi 

löydät ajantasaisen tiedon tapahtumista, mikäli kokoontumisrajoituksiin 
tulee muutoksia. Noudatamme Aluehallintoviraston suosituksia.

Uudenvuodenpäivä on Jeesuksen nimenantopäivä. Jeesuksen nimi 
tarkoittaa heprean kielellä pelastusta. Uuden vuoden alkaessa saa jättää 

vanhan taakse ja aloittaa alkavan vuoden puhtaalta pöydältä. Uuden-
vuodenpäivän messut ja jumalanpalvelukset löydät rivi-ilmoituksista 

ja tapahtumakalenteristamme verkossa www.kuopionseurakunnat.fi ja 
www.siilinjarvenseurakunta.fi

Loppiaisena siirrytään joulunpyhistä arkeen. Kirkkovuodessa loppiainen 
on itämaan tietäjien pyhä. Seurakunnissamme vietetään loppiaisena 6.1. 
sekä jumalanpalveluksia että messuja – tarkemmat tiedot löydät rivi-

ilmoituksista ja tapahtumakalenteristamme verkossa 
www.kuopionseurakunnat.fi ja www.siilinjarvenseurakunta.fi

Kristittyjen ykseyden ekumeeninen rukousviikko on kansainvälinen 
rukousliike, joka on laajasti tunnettu meillä ja muualla. Viikon teema on 

Pysykää minun rakkaudessani, niin tuotatte paljon hedelmää. 
(Johannes 15). Ekumeenisen rukousviikon pääjuhlaa vietetään Tuomio-

kirkossa sunnuntaina 17.1. klo 18. Messun toimittavat piispa Jari 
Jolkkonen, metropoliitta Arseni ja tuomiorovasti Ilpo Rannankari. 

Ekumeenisen rukousviikon pääjuhla 

Käytäthän maskia 

Hyvää uutta vuotta!

Loppiainen päättää joulunvieton 

Tilaisuuksiin voi tulla 
muutoksia. Tarkista 
uusimmat tapahtumatie-
dot verkosta.

12 Tapahtumat 30.12.2020–27.1.2021



&

Messu ke 6.1. klo 10. Juha Määttä, 
Matti Saarela.
Sanajumalanpalvelus su 10.1. klo 10. 
Matti Saarela.
Hyvän sanoman ilta ke 13.1. klo 17.30. 
Eino Keihänen.
Messu su 17.1. klo 10. Juha Määttä, 
Matti Saarela.
Messu su 24.1. klo 10. Matti Saarela.

JUANKOSKEN TEHTAANKIRKKO  
Paasikoskentie 1
Lähetysaskartelijat ti 26.1. klo 10.

KAAVIN KIRKKO 
Kaavintie 24 
Uudenvuoden sanajumalanpalvelus, 
yhteinen Tuusniemen kanssa pe 1.1. 
klo 13. Paula Hagman-Puustinen, Taru 
Parviainen.
Messu su 3.1. klo 13. Marjaana Mäki-
nen, Taru Parviainen.
Messu ja kasteen muistamisen hetki 
su 10.1. klo 13. Paula Hagman-Puusti-
nen, Taru Parviainen.
Sanajumalanpalvelus su 17.1. klo 13. 
Marjaana Mäkinen. Pauliina Vuorinen.
Messu su 24.1. klo 13. Juha Määttä, 
Taru Parviainen.

KAAVIN SEURAKUNTATALO 
Kirkkorannantie 1
Neulepiiri to 7.1. klo 12.30. Tule mukaan 
yhdessäolon hetkeen juttelemaan tai 
tekemään käsitöitä iloksi lähimmäi-
sille. Seuraavat kerrat: 21.1., 4.2., 18.2., 
4.3., 25.3. ja 8.4. klo 12.30.
Vanhemman väen palvelupäivä to 14.1. 
klo 13.

KAAVIN SEUTU – MUUT
Loppiaisen kuvahartaus, yhteinen 
Tuusniemen kanssa ke 6.1. klo 10. 
Tuusniemen seurakuntakodissa.

MUURUVEDEN KIRKKO 
Kustilankuja 2 
Sanajumalanpalvelus pe 1.1. klo 13. 
Uwe Mäkinen, Matti Saarela.
Messu su 3.1. klo 13. Juha Määttä, Matti 
Saarela.
Messu ke 6.1. klo 13. Juha Määttä, Matti 
Saarela.
Sanajumalanpalvelus su 10.1. klo 13. 
Matti Saarela.
Messu su 17.1. klo 13. Juha Määttä, 
Matti Saarela.
Messu su 24.1. klo 13. Matti Saarela.

MUURUVEDEN SEURAKUNTATALO 
Kustilankuja 1
Seurakuntakerho to 21.1. klo 10. Kerho 
kokoontuu jatkossa parittomien viik-
kojen torstaina.

NILSIÄN KIRKKO 
Kirkonmäentie 1
Uuden vuoden hartaus pe 1.1. klo 10. 
Raili Pursiainen.
Messu su 3.1. klo 10. Raili Pursiainen.
Perheiden tähtijuhla ke 6.1. klo 10. Raili 
Pursiainen, Annette Kärppä-Leskinen.
Messu su 10.1. klo 10. Simo Korkalai-
nen, Annette Kärppä-Leskinen.
Sanajumalanpalvelus su 17.1. klo 10. 
Simo Korkalainen, Annette Kärppä-
Leskinen. Pystykahvit.
Messu su 24.1. klo 10. Raili Pursiainen, 
Annette Kärppä-Leskinen.

NILSIÄN SEURAKUNTAKOTI 
Nilsiäntie 59
Naisten raamattupiiri ma 11.1. klo 13 
ja jatkuen joka maanantai samaan 
aikaan. 
Nilsiän eläkeläisten kr. yhdistys ke 13.1. 
klo 12. 
Etäherättäjäjuhlien päätösseurat to 
14.1. klo 18. Simo Korkalainen.
Näkö- ja kuulokerho ma 18.1. klo 13. 
Yhdessäoloa, kahvittelua, hartaus-
hetki, yhdessä tekemistä. Kevään 
kerhokerrat 22.2., 22.3., 19.4. ja 17.5. 
Kerhosta vastaa diakoni Hanna Kokko-
nen p. 040 4888 677.
Hyvän arjen aamukahvit ti 19.1. klo 
9. Kaikenikäisille avoin olohuonetoi-
minta. Parittomien viikkojen tiistaiaa-
muisin. Aamuvirsi klo 9, minkä jälkeen 
mahdollisuus keskusteluun, ajanva-
raukseen, leikkiin, yhteiseen ohjel-
maan, aina klo 11 saakka. Kahvimaksu 
1 €/hlö, 2 €/perhe. Mukana seurakun-
nan työntekijä. Toiminnasta vastaa 
diakoni Hanna Kokkonen.
Ikäihmisten kerho to 21.1. klo 11 
jatkuen aina parittomalla viikolla.
Sanan ja rukouksen ilta ti 26.1. klo 18. 
Mukana Juha Määttä. 
Siioninvirsiseurat ja paikallisosas-

ton vuosikokous ke 27.1. klo 18. Simo 
Korkalainen.

RIISTAVEDEN KIRKKO 
Joensuuntie 2505 
Messu su 3.1. klo 10. Uwe Mäkinen, 
Lala Maukonen.
Loppiaisen sanajumalanpalvelus ke 
6.1. klo 10. Kaisa Pihlajamäki.
Sanajumalanpalvelus su 10.1. klo 10. 
Kaisa Pihlajamäki.
Messu su 17.1. klo 10. Kaisa Pihlajamäki, 
Lala Maukonen.
Messu su 24.1. klo 10. Uwe Mäkinen, 
Lala Maukonen.

RIISTAVEDEN SEURAKUNTATALO 
Keskustie 2
Uuden vuoden hartaus, yhdessä 
Vehmersalmen kanssa pe 1.1. klo 10. 
Kaisa Pihlajamäki.
Neulepiiri ti 12.1. klo 12. Neulepiiri joka 
toinen tiistai klo 12–14.
Askarteluryhmä la 16.1. klo 9–15 
seurakuntatalon kerhohuoneessa. 
Ritva Halonen ohjaa askartelua. Mate-
riaalimaksu 5-10 €. Ilmoittautuminen 
9.1. mennessä p. 044 571 1586/Ritva. 
Mukaan mahtuu 10 henkilöä.
Ollaan yhdessä -seurakuntakerho ti 
19.1. klo 12. Kahvit, hartaus ja ohjelma-
tuokio.

SÄYNEISEN KIRKKO 
Kirkkoharjuntie 2
Uuden vuoden hartaus pe 1.1. klo 13. 
Raili Pursiainen.
Messu su 3.1. klo 13. Raili Pursiainen.
Perheiden tähtijuhla ke 6.1. klo 13. Raili 
Pursiainen, Annette Kärppä-Leskinen.
Messu su 10.1. klo 13. Simo Korkalai-
nen, Annette Kärppä-Leskinen.
Sanajumalanpalvelus su 17.1. klo 13. 
Simo Korkalainen, Annette Kärppä-
Leskinen.
Messu su 24.1. klo 13. Raili Pursiainen, 
Annette Kärppä-Leskinen.

TUUSNIEMEN SEURAKUNTAKOTI 
Koivukuja 2
Messu su 3.1. klo 10. Marjaana Mäki-
nen, Taru Parviainen.
Loppiaisen kuvahartaus, yhteinen 
Kaavin kanssa ke 6.1. klo 10. Paula 
Hagman-Puustinen, Taru Parviainen.
Messu ja kasteen muistamisen hetki 
su 10.1. klo 10. Paula Hagman-Puusti-
nen, Taru Parviainen.
Lähetyspiiri ti 12.1. klo 11. Pirjo Sonni-
nen. Kahvit lähetyksen hyväksi.
Sanajumalanpalvelus su 17.1. klo 10. 
Marjaana Mäkinen, Pauliina Vuorinen.
Messu su 24.1. klo 10. Juha Määttä, 
Taru Parviainen.

TUUSNIEMEN SEUTU – MUUT
Uudenvuoden sanajumalanpalvelus, 
yhteinen Kaavin kanssa pe 1.1. klo 13. 
Kaavin kirkossa.

VEHMERSALMEN KIRKKO 
Lempeläntie 17
Messu su 3.1. klo 13. Uwe Mäkinen, 
Lala Maukonen.
Loppiaisen sanajumalanpalvelus ke 
6.1. klo 13. Uwe Mäkinen. Joulukuu-
sen riisuminen ja viimeisten piparei-
den syöminen.
Messu su 17.1. klo 13. Kaisa Pihlajamäki, 
Lala Maukonen.
Messu su 24.1. klo 13. Uwe Mäkinen, 
Lala Maukonen.

VEHMERSALMEN SEURAKUNTAKOTI 
Lempeläntie 15
Sanajumalanpalvelus su 10.1. klo 13. 
Kaisa Pihlajamäki.
Kokki-ukot ti 12.1. klo 16. Uwe Mäkinen. 
Miehet, kokataan, syödään ja tiskataan 
yhdessä Uwe Mäkisen johdolla. Mitä 
useampi kokki sen sakeampi soppa.
Lähimmäisen kammari to 14.1. klo 11.
Perhekerho to 21.1. klo 9.30. Pieni 
ohjelma ja tarjoilua. Tervetuloa lapset, 
äidit, isät, tädit ja sedät, mummot ja 
ukit ja kaikki muut!

VEHMERSALMEN SEUTU – MUUT
Uudenvuodenpäivän hartaus, Yhtei-
nen Riistaveden kanssa pe 1.1. klo 10. 
Riistaveden seurakuntatalossa.

KALLAVESI

Poikkeusaikana asiointi ainoastaan 
puhelimitse ja sähköpostilla.

TAPAHTUU

Kehitysvammaisten kohtaamispaikka Iloisen mielen kuppila joka toinen 
torstai klo 9-11 alkaen 21.1.  Keskusseurakuntatalolla. Kuppilassa on 

tietysti tarjolla kahvia, jonka jälkeen kokoonnutaan yhteiseen hartaus-
hetkeen ja ohjelmatuokioon. Yhteyshenkilö Anna-Sofia Olkkola: 

anna-sofia.olkkola@evl.fi, puh. 040 4848 467.

Marttojen neulomista sukista ovat monet saaneet lämpöä diakoniatyön 
kautta. Kässämartat keräävät lahjoituksena sukkalankoja - myös jämä-
kerät käyvät. Lankalahjoitukset voi tuoda Kuopiossa keskusseurakunta-
talolle. Ovien ollessa suljettuna tai tarvittaessa voi soittaa vahtimesta-
rille puh. 040 4848 259. Langat voi toimittaa myös Marttojen toimistolle 

(Haapaniemenkatu 23 B) loppiaisen jälkeen maanantaisin klo 8-16.

Perheiden askarteluiltaa vietetään Alavan seurakuntakeskuksen kerho-
tiloissa maanantaina 11.1. klo 17.30. Yhteistä tekemistä kaikenikäisille 

lapsille ja aikuisille. Tarjolla myös Iltapalaa hintaan 1 € aikuiset,  
0,50 € lapset. Ei ennakkoilmoittautumista. 
Lisätietoja Sirpa Pesonen p. 040 4848 297.

Kaiken ikäisille avointa olohuonetoimintaa parittomien viikkojen tiistai- 
aamuisin klo 9-11 alkaen 19.1. Nilsiän seurakuntakodilla. Ohjelmassa aamu-

virsi klo 9, ja sen jälkeen mahdollisuus keskusteluun, ajanvaraukseen, 
leikkii tai yhteiseen ohjelmaan. Kahvimaksu 1 €/hlö, 2 €/perhe. Mukana 
seurakunnan työntekijä, toiminnasta vastaa diakoni Hanna Kokkonen.

Hyvän arjen aamukahvit  

Iloisen mielen kuppila 

Sukkalankoja lahjoituksena

Askartelemaan yhdessä

Kallaveden seurakunnan toimisto
040 4848 327, ma–pe klo 9–15
kallavesi@evl.fi

KALLAVEDEN KIRKKO 
Rauhalahdentie 21 
040 4848 336 
Uuden vuoden messu pe 1.1. klo 10. 
Matias Koponen, Anna-Mari Linna.
Messu su 3.1. klo 10. Matti Pentikäinen, 
Richard Nicholls.
Loppiaisen messu ke 6.1. klo 10. Saara 
Roto, Johanna Isokangas.
Messu su 10.1. klo 10. Sanna Alanen, 
Miia Gabel, Anna-Mari Linna.
Arkinen ateria ke 13.1. klo 11. Ateria 
keskiviikkoisin.
Lapsikuoron harjoitukset alkavat ke 
13.1. klo 17. Uudet ja entiset kuorolaiset 
lämpimästi tervetulleita. Kuoronjoht. 
Mari Vuola-Tanila p. 040 4848 368/
mari.vuola-tanila@evl.fi
Kallaveden kirkkokuoron harjoituk-
set alkavat ke 13.1. klo 18. Koronatilan-
teen salliessa. Kuoroon otetaan uusia 
laulajia. Yht.otot kuoronjohtaja Anna-
Mari Linnaan, anna-mari.linna@evl.fi, 
p. 040 4848 367.
Kallaveden kirkkokuoron seniorien 
harjoitukset alkavat to 14.1. klo 13. 
Kuoroon otetaan uusia laulajia. Yht.
otot kuoronjohtaja Anna-Mari Linnaan, 
anna-mari.linna@evl.fi,  
p. 040 4848 367.
Messu su 17.1. klo 10. Sirpa Nummen-
heimo, Anna-Mari Linna.
Perheitten ilta alkaa ma 18.1. klo 17.30.
Reipas Aamukerho alkaa ke 20.1. klo 
9.30.
Messu su 24.1. klo 10. Saara Roto, 
Richard Nicholls.

PETOSEN SEURAKUNTATALO 
Pyörönkaari 21 
Toiminnan miehet pe 8.1. klo 13. 
Martti Olsen. Miesten omaa toimintaa 
perjantaisin.
Pulinapaja alkaa ma 11.1. klo 10. 
Avoinna arkipäivisin ma, ti ja to.
Nuorten lauluryhmän harjoitukset 
alkavat to 14.1. klo 17. Entiset kuorolai-
set lämpimästi tervetulleita. Kuoron-
joht. Mari Vuola-Tanila p. 040 4848 368/ 
mari.vuola-tanila@evl.fi
Muskari 1–2-vuotiaille ja vanhemmille 
pe 15.1. klo 9.30. Mari Vuola-Tanila. 
1. ryhmä klo 9.30–10 ja 2. ryhmä klo 
10.30–11. Ilmoittautumiset: Mari Vuola-
Tanila p. 040 4848 368 tai mari.vuola-
tanila@evl.fi
Kutsu yhteyteen -messu su 17.1. klo 17. 
Miia Gabel.
Ystäväpiiri varttuneille ke 20.1. klo 12. 
Parittomien viikkojen keskiviikkoisin.
Petosen perhekerho alkaa to 21.1. klo 
9.30.
Nuortenillat alkavat ti 26.1. klo 17.
Arki-illan ehtoollinen ti 26.1. klo 19.
Kuvismuskari vanhemmille ja 
vauvoille to 28.1. klo 13.30 (1-vuotiaille 
ja nuoremmille). Ilmoittautumiset: 
Taina Kuosmanen-Kangas  
p. 040 4848 342. Ryhmä 1. klo 13.30–
14.15 ja ryhmä 2. klo 14.30–15.15.

KALLAVEDEN SEUTU – MUUT
Jynkänvuoren perhekerho alkaa ma 
18.1. klo 9.30. Jynkänvuoren kerhotila, 
Isännäntie 22.
Jynkkä-Leväsen olotila ti 19.1. klo 
13. Parittomien viikkojen tiistaisin. 
Katraantie 14 A katutason kerhotilassa.
Perhekerho alkaa ke 20.1. klo 9.30. 
Rytkyn leirikeskuksessa, Rytkynran-
nantie 16.

VEHMASMÄEN KAPPELI 
Sotkanniemi 15 
Messu su 17.1. klo 13. Veli Mäntynen.
Vehmasmäen perhekerho alkaa ti 19.1. 
klo 9.30.

HIRVILAHDEN KAPPELI 
Länsirannantie 2410
Ilosanomapiiri ti 12.1. klo 14. Piiri jatkuu 
joka toinen viikko parillisilla viikoilla. 
Vetäjinä Tuija Rönkä ja Vuokko Laiti-
nen.

KARTTULAN KIRKKO 
Kirkkotie 23 
Messu su 3.1. klo 17. Veli Mäntynen, 
Richard Nicholls.
Messu su 10.1. klo 17. Veli Mäntynen, 
Anna-Mari Linna.
Messu su 17.1. klo 17. Saara Roto, Mari 
Vuola-Tanila.
Sanajumalanpalvelus su 24.1. klo 17. 
Saara Roto, Anna-Mari Linna.

KARTTULAN SEURAKUNTAKOTI 
Kissakuusentie 14 
Loppiaisen Kauneimmat Joululaulut 
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TAPAHTUU

Gambayhtye Jouhi esittää Suomessa harvemmin kuultua ranskalaista 
gambaconsort-musiikkia. Konsertin säveltäjiin kuuluvat muun muassa 
Marc-Antoine Charpentier, Etienne Moulinié ja Henry du Mont. Lisäksi 

ohjelmassa on tunnettuja joululauluja. Joulukonsertti Pyhän Johannek-
sen kirkossa loppiaisena 6.1. klo 16. 

Sibelius-Akatemian Kuopion yksikön kamarikuoron joulukonsertti Joulu 
loisteesi luo tiistaina 12.1. klo 18 Pyhän Johanneksen kirkossa. Konsertissa 
kuullaan jouluista kuoromusiikkia opiskelijoiden johtamana sekä rakas-
tettuja joululauluja yhteislauluna. Opiskelijoiden ohjaus kuoronjohdon 

lehtori Heikki Liimola. Vapaa pääsy. 

Sunnuntain toivotut - kirkkomusiikin toivekonsertit järjestetään 21.2. ja 
25.4. klo 15. Puijon kirkossa seurakuntalaisten toiveiden perusteella.  
Voit lähettää toiveita 1.-31.1. sähköpostilla puijo@evl.fi tai puhelimitse 
040 4848 436. Toiveen voi jättää myös paperilla Puijon kirkon aulan 
toivomuslaatikkoon tai Instagramiin @puijonsrk. Lisätietoja kanttori 

Outi Keskisipilä 040 4848 436 tai outi.keskisipila@evl.fi.

Naisten hyvän olon illat Vuorelan kirkolla jatkuvat kuukausittain. 
Ilta on tehty rennosta yhdessäolosta, hyvästä iltapalasta ja levollisesta 
hiljentymisestä. Jokaisella kerralla on oma teemansa. Ensimmäisellä 

kerralla 21.1. klo 18–20 aiheena on ”Näin meillä leikittiin”. 
Muut kokoontumiset 18.2., 18.3. ja 15.4.

Naisten hyvän olon illat

Ranskalainen joulu 

Joulu loisteesi luo

Minkä kappaleen haluaisit kuulla?

-kirkko ke 6.1. klo 17. Matias Koponen, 
Johanna Isokangas.
Raamattupiiri ma 11.1. klo 17.52. Jatkuu 
joka viikko.
Ystävänkammari ke 13.1. klo 10. Jatkuu 
joka viikko.
Karttulan kirkkokuoron harjoitukset 
alkavat to 14.1. klo 18. Kuoroon otetaan 
uusia laulajia. Yht.otot kuoronjohtaja 
Anna-Mari Linnaan, anna-mari.linna@
evl.fi, p. 040 4848 367.
Siioninvirsiseurat ti 19.1. klo 18. Mikko 
Väisänen, Anne Keränen, Erkki Laiti-
nen, Pekka Huttunen.
Karttulan perhekerho alkaa ke 20.1. 
klo 9.30.
Arkinen ateria ke 20.1. klo 11. Jatkossa 
joka toinen viikko.

KARTTULAN SEUTU – MUUT
Raamattupiiri ma 11.1. klo 18. Syvännie-
men pappilassa. Jatkossa joka toinen 
viikko.

SYVÄNNIEMEN KIRKKO 
Kuttajärventie 117 
Uuden vuoden aaton iltakirkko to 
31.12. klo 20.30. Veli Mäntynen, Anna-
Mari Linna.

MAANINGAN KIRKKO 
Maaningantie 33
Uudenvuoden messu pe 1.1. klo 14. 
Sanna Alanen, Johanna Isokangas.
Messu su 3.1. klo 14. Sirpa Nummen-
heimo, Johanna Isokangas.
Loppiaisen Kauneimmat Joululau-
lut -messu ke 6.1. klo 14. Matti Penti-
käinen. Musiikissa lauluyhtye Gospe-
lijako.
Messu su 10.1. klo 14. Raija Jokela, 
Johanna Isokangas.
Bändikerho kaikenikäisille alkaa ke 
13.1. klo 15. Kirkon toimituskappelissa.
Messu su 17.1. klo 14. Raija Jokela, 
Johanna Isokangas.
Messu su 24.1. klo 14. Saara Roto, Mari 
Vuola-Tanila.

MAANINKATALO 
Maaningantie 32
Liiku, leiki, laula - päiväkerho alkaa 
ma 11.1. klo 9. Jatkuu viikoittain.
Arkinen ateria ti 12.1. klo 11. Aterian 
hinta aikuiset 5 €, lapset 3 €.
Lapsikuoro Ilon Säteet alkaa ke 13.1. 
klo 15. Johanna Isokangas.
Nuorten musApaja alkaa ke 13.1. klo 
16.15. Johanna Isokangas.
Kirkkokuoro alkaa to 14.1. klo 16. 
Johanna Isokangas.
Juttutupa yksinäisille alkaa ti 19.1. klo 
10. Jatkuu kahden viikon välein.
Maaningan perhekerho alkaa ke 20.1. 
klo 9.30. Jatkuu viikoittain.

MÄNNISTÖ

Männistön seurakunnan toimisto
040 4848 379, ma–pe klo 9–15
mannisto@evl.fi

PYHÄN JOHANNEKSEN KIRKKO 
Ampujanpolku 2 
040 4848 386 
Elämänmakuinen iltakirkko uuden 
vuoden alkaessa pe 1.1. klo 18. Aulikki 
Mäkinen, Tintti Tinkala.
Messu su 3.1. klo 10. Sanna Mertanen, 
Salla Tyrväinen, Heikki Mononen. Aula-
kahvit.
Ranskalainen joulu - Gambayhtye 
Jouhin joulukonsertti ke 6.1. klo 16.
Loppiaisen iloinen iltakirkko ke 6.1. klo 
18. Sanna Mertanen, Heikki Mononen.
Messu su 10.1. klo 10. Heikki Hyvärinen, 
Sanna Mertanen, Tintti Tinkala. Aula-
kahvit.
Isä-lapsi -ryhmä su 10.1. klo 14–17. 
Ruuanlaittoa ja pelejä. Timo Manninen, 
p. 040 4848 409.
Päiväkerho 3–5-vuotiaille 11.1. alkaen 
ma ja ti klo 9–11.30 yläkerran kerho-
huoneessa. Kysy vapaita paikkoja 
Tiina Tiaiselta p. 040 4848 396 ja Anita 
Tillekseltä p. 040 4848 395.
Raamattu- ja rukouspiiri 11.1. alkaen 
parillisten viikkojen ma klo 13–15.
Vauvakerho 11.1. alkaen ma klo 
14–15.30 yläkerran kerhohuoneessa. 
Tiina Tiainen p. 040 4848 396.
1.–3.-luokkalaisten toimintatupa 12.1. 
alkaen ti ja to klo 12–15. Tiina Tiainen 
p. 040 4848 396.
Sibelius-Akatemian kuoron konsertti 
ti 12.1. klo 18.

Miesten piiri ke 13.1. klo 18. Heikki 
Hyvärinen.
Perhekerho 14.1. alkaen to klo 9.30–11 
takkahuoneessa. Sanna Mertanen 
p. 040 4848 398.
Erityisrippikoulun aloitusmessu su 
17.1. klo 10. Heikki Hyvärinen, Jarkko 
Maukonen, Risto Tabell.
Hiljaisen rukouksen ilta su 17.1. klo 18. 
Salla Tyrväinen.
Alakouluikäisten kokkikerho 19.1. 
alkaen ti klo 17–19. Timo Manninen 
p. 040 4848 409.
Seniorijumppa to 21.1. klo 10.30. 
A-aula.
Torstaisoppa to 21.1. klo 11. hartaus 
kirkkosalissa. Klo 11.15 ruokailu seura-
kuntasalissa. Vapaaehtoinen maksu.
Messu su 24.1. klo 10. Heikki Hyväri-
nen, Sanna Mertanen, Aulikki Mäki-
nen, Salla Tyrväinen, Heikki Mononen, 
Tintti Tinkala. Aulakahvit.

MUUT
Hartaus 8.1. alkaen pe klo 13 Mänty-
tuvalla, Kalevalankatu 23 A 1.
1.–3.-luokkalaisten toimintatupa to 
14.1. klo 12.
Kepparikerho 18.1. alkaen ma klo 
16–17 Kettulan koulun salissa. Timo 
Manninen p. 040 4848 409.
Alakouluikäisten taidekerho 18.1. 
alkaen ma klo 17–18 Mäntytuvalla, 
Kalevalankatu 23 A 1. Timo Manninen 
p. 040 4848 409.
1.–3.-luokkalaisten toimintatupa ti 
19.1. klo 12.
1.–3.-luokkalaisten säbäkerho 20.1. 
alkaen ke klo klo 14–15 Kalevalan 
koulun salissa. Timo Manninen  
p. 040 4848 409.
Perhekahvila 20.1. alkaen ke klo 
14.30–16 Mäntytuvalla, Kalevalankatu 
23 A 1. Anita Tilles p. 040 4848 395 ja 
Tiina Tiainen p. 040 4848 396.
4.–6.-luokkalaisten säbäkerho 20.1. 
alkaen ke klo 15–16 Kalevalan koulun 
salissa. Timo Manninen  
p. 040 4848 409.
1.–3.-luokkalaisten säbäkerho 20.1. 
alkaen ke klo 16.30–17.30 Kettulan 
koulun salissa. Timo Manninen  
p. 040 4848 409.
4.–6.-luokkalaisten säbäkerho 20.1. 
alkaen ke klo klo 17.30–18.30 Kettu-
lan koulun salissa. Timo Manninen p. 
040 4848 409.
1.–3.-luokkalaisten toimintatupa to 
21.1. klo 12.
Alakouluikäisten liikuntakerho 21.1. 
alkaen to klo 17–18 Kettulan koulun 
salissa. Timo Manninen p. 040 4848 
409.
1.–3.-luokkalaisten toimintatupa ti 
26.1. klo 12.

PUIJO

Puijon seurakunnan toimisto
040 4848 410, ma–pe klo 9–15
puijo@evl.fi

PUIJON KIRKKO 
Taivaanpankontie 3 
Uudenvuodenpäivän sanajumalan-
palvelus pe 1.1. klo 11. Ilkka Pihlaja-
mäki, Mari Voutilainen, Outi Keski-
sipilä.
Messu su 3.1. klo 11. Ilkka Pihlajamäki, 
Mari Voutilainen, Outi Keskisipilä.
Loppiaisen messu ke 6.1. klo 11. Elina 
Knuuttila, Ilkka Pihlajamäki, Janne 
Saarelainen.
Perhemessu ja vauvakirkko su 10.1. 
klo 11. Elina Knuuttila, Jaana Marja-
nen, Ilkka Pihlajamäki, Outi Keskisi-
pilä, Susanna Pakkala-Koskelainen.
Messu su 17.1. klo 11. Elina Knuuttila, 
Jaana Marjanen, Outi Keskisipilä.
Messu su 24.1. klo 11. Jaana Marja-
nen, Ilkka Pihlajamäki, Mari Voutilai-
nen, Janne Saarelainen. Messu strii-
mataan seurakunnan YouTube-kana-
valla. Saarnajatkot klo 17 TEAMSissä. 
Osallistumislinkki www.kuopionseu-
rakunnat.fi/puijo.

PUIJON SEURAKUNTAKESKUS 
Taivaanpankontie 3
Ystävän kammari ti 12.1. klo 11. Seura-
kuntasalissa. Kokoontuu joka viikko 
klo 11–14.
Lapsiparkki pe 15.1. klo 9. Parkki 
tarjoaa ilmaista, satunnaista hoitoa 
2–6-vuotiaalle lapselle perjantaisin 
klo 9–11.30 päiväkerhotiloissa. Ilmoit-
tautuminen Tuula Pitkänen  
040 4848 428.

Perhekerho ke 20.1. klo 9.30. Mari 
Voutilainen. Kastepolku. Kokoontuu 
joka viikko klo 9.30–11. 
Israel-piiri ke 20.1. klo 14. Seuraa-
vat kokoontumiset 17.2., 17.3. ja 14.4. 
klo 14–15.30 seurakuntasalissa. Risto 
Helle.
Eläkeläisten iltapäiväkerho ja 
Ystävänpäiväkerho to 21.1. klo 11. 
Kahvit. Klo 11.30–12.30 Elämän 
ihmeet, psykiatrinen sairaanhoitaja, 
diakonissa Pirjo Miettinen.
Arkinen ateria pe 22.1. klo 11. Hinta 
5 €, alle kouluikäiset ilmaiseksi. Klo 
11.30 alkaen ruokaa myydään omiin 
astioihin.
Midinetti käsityö-lähetyspiiri ke 27.1. 
klo 12.30. Seuraavat kokoontumi-
set 24.2., 24.3. ja 21.4. klo 12.30–14.30, 
Kerhohuone 4.

MUUT
Torstain teetreffit ”Millä mielellä 
katsot tulevaan?” to 31.12. klo 13. 
Janne Saarelainen, Markku Puhakka. 
Facebookissa ja YouTube-kanavalla.
Minkä kappaleen haluaisit kuulla 
kirkkomusiikin toivekonsertissa? 
Lähetä toiveesi pe 1.1. klo 9. alkaen 
sähköpostilla puijo@evl.fi tai puhe-
limitse 040 4848 436 tai paperilla 
Puijon kirkon aulan toivomuslaatik-
koon tai Instagramin kyselyyn osoit-
teeseen #puijonsrk. ”Sunnuntain 
toivotut - kirkkomusiikin toivekon-
sertit” järjestetään 21.2. ja 25.4. klo 15. 
Puijon kirkossa. Konserttien ohjelmat 
kootaan seurakuntalaisten toiveiden 
perusteella ja niitä ovat toteutta-
massa kuopiolaiset muusikot. Lähetä 
toiveesi viimeistään 31.1. Lisätietoja 
kanttori Outi Keskisipilä  
040 4848 436 tai outi.keskisipila@
evl.fi.
Torstain teetreffit ”Miksi lähetys-
työtä vielä tehdään?” to 7.1. klo 13. 
Tarja Säynevirta ja pastori Sim Thai-
maan ev.lut. kirkosta. Facebookissa 
ja YouTube-kanavalla.
Tule Yhteisvastuukerääjäksi Puijon 
torille. Ilmoittaudu ti 12.1. klo 9. 
alkaen diakoniatyöntekijöille sopiak-
sesi keräysajan: Riikka Tiainen  
040 484 8438, Riitta Murtorinne  
040 484 8437. Keräys 8.–13.2. Puijon 
torilla ma–pe klo 9–18 ja la klo 10–14. 
Tule toimimaan yhteisen hyvän 
puolesta vanhusten hyväksi.
Perhekerho Toukolassa ti 12.1. klo 
9.30. Tutustumisen tupa. Päiväkodin 
Päivärannan puoleisessa päädyssä 
os. Puijonsarventie 36. Kokoontuu 
joka viikko klo 9.30–11.
Hääyö 210121 Puijon kirkossa. Vihki-
misvaraukset viimeistään ke 13.1. 
klo 14. Helposti naimisiin Hääyössä! 
Vihkimiset toimitetaan puolen tunnin 
välein. Parit vihitään yksi kerrallaan. 
Seurakunta tarjoaa kakkukahvit noin 
kahdeksan henkilön seurueelle. Lisä-
tietoja ja vihkiajan varaukset Puijon 
seurakunnan toimistosta  
040 4848 410 arkisin klo 9–15.
Torstain teetreffit ”Kaste - suurin 
lahja lapselle” to 14.1. klo 13. Susanna 
Pakkala-Koskelainen. Facebookissa ja 
YouTube-kanavalla.
Perhekerho Poukamassa pe 15.1. klo 
9.30. Mari Voutilainen. Tutustumi-
sen tupa. Kokoontuu joka viikko klo 
9.30–11.

HILJAISUUDEN VILJELY 
Hiljaisuuden talon ilta ma 18.1. klo 
10 Vanha Pappila, Kuninkaankatu 12, 
Kuopio. Ekumeenisessa hengessä: 
”Pysykää minun rakkaudessani”. Anna 
Väätäinen.

PERHEASIAIN NEUVOTTELUKESKUS 
Teollisuuskatu 1, 2. krs
Luottamuksellista keskusteluapua  
parisuhteen kysymyksissä. Yhteyden-
otot ma–pe klo 9.30–11.30  
puh. 040 4848 480 tai sähköpostitse 
perheneuvonta.kuopio@evl.fi. Löydät 
meidät myös Facebookista:  
www.facebook.com/PNKkuopio. 

SIILINJÄRVI

Seurakuntatoimisto avoinna arkisin 
klo 9–11 ja 12–14 Siilinjärven seura-
kuntatalolla, Haarahongantie 4, 71800 
Siilinjärvi, p. 017 288 4600. Seurakun-
tatoimisto palvelee juhlien ja muiden 
tilaisuuksien tila- ja henkilövara-
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uksissa sekä maksuasioissa. 1.1.2021 
alkaen seurakuntamme jäsenrekis-
teriasiat hoitaa Kuopion aluekeskus-
rekisteri: keskusrekisteri.kuopio@
evl.fi, 040 4848 225 (virkatodistus- 
ja sukuselvitystilaukset), 017 158 111 
(vaihde), ma–pe klo 9–15, Suokatu 22 
B Kuopio.
Verkkokanavat:  
Siilinjarvenseurakunta.fi 
Vapaaehtoistyo.fi 
Facebook: siilinjarvenseurakunta 
Instagram: siilinjarvenseurakunta, 
siilinnuorisrk 
Twitter: siilinjarvi_srk  
Youtube: Siilinjärven ev.lut. seura-
kunta  
 
Tapahtumatiedot voivat muuttua 
koronarajoitusten vuoksi. 
 
SIILINJÄRVEN KIRKKO  
Haarahongantie 2 
Sanajumalanpalvelus pe 1.1. klo 10. 
Hoffrén, Soranta, Kaisto. Suoratoisto 
ja tallenne (14 vrk) Youtubessa.
Messu su 3.1. klo 10. Saarna Matti 
Vainikainen. Soranta, Kaisto. 
Sanajumalanpalvelus ke 6.1. klo 10. 
Loppiaisen Kauneimmat Joululaulut 
-jumalanpalvelus. Pirskanen, Laurin-
kari, Kaisto. Suoratoisto ja tallenne 
(14 vrk) Youtubessa.
Sanajumalanpalvelus su 10.1. klo 10. 
Soranta, Voutilainen, Kajava.
Messu su 17.1. klo 10. Kortelainen, 
Hoffrén, Heiskanen.
Ekumeenisen rukousviikon tapah-
tuma ke 20.1. klo 18.
Sanajumalanpalvelus su 24.1. klo 10. 
Marin, Voutilainen, Kaisto.

SIILINJÄRVEN SEURAKUNTATALO 
Haarahongantie 4
Sanan ja yhteyden ilta ma 4.1. klo 18 
Pieni sali. Yhteistyössä Kansanlähe-
tys.
Israel-piiri to 7.1. klo 18 Pieni sali. 
Muut kerrat 9.2.,11.3. ja 11.5.
Miesten piiri Aikamiehet ke 13.1. klo 
18 Päätysali. ”Nukkuuko Jumala?” 
Teemu Voutilainen. Kahvitarjoilu. 
Seuraavat kerrat 17.2., 16.3., 14.4. ja 
26.5.
Raamattupiiri to 28.1. klo 18 Pieni sali. 
Muut kerrat: 25.2., 25.3., 29.4. ja 20.5.

VUORELAN KIRKKO  
Rissalantie 2
Kahvila Kupponen tiistaisin klo 9–13. 
Alkaa 12.1.
Iltamessu su 3.1. klo 17. Laurinkari, 
Kajava. Lapsille pyhäkoulu. Iltatee ja 
puurobaari.
Sanajumalanpalvelus ke 6.1. klo 13. 
Loppiaisen Kauneimmat Joululaulut 
-jumalanpalvelus. Pirskanen, Laurin-
kari, Kaisto.
Sanajumalanpalvelus su 10.1. klo 13. 
Soranta, Voutilainen, Kajava.
Messu su 17.1. klo 13. Kortelainen, 
Hoffrén, Heiskanen.
Raamattupiiri ma 18.1. klo 18. Muut 
kerrat 8.2., 8.3. ja 10.5.
Naisten hyvän olon ilta to 21.1. klo 
18–20: ”Näin meillä leikittiin”. Nais-
ten hyvän olon illat jatkuvat Vuorelan 
kirkolla: 21.1., 18.2., 18.3. ja 15.4.

Sanajumalanpalvelus su 24.1. klo 13. 
Marin, Voutilainen, Kaisto.

MUUTA
Kahvila Leppis tiistaisin klo 9–11 
Leppäkaarteen kerhotalolla. Alkaa 12.1.
Hääyö 21.1.2021. Vihille vähällä vaivalla. 
Varaa aika viim. 13.1. klo 14 seurakun-
tatoimistosta: 017 288 4600. Lisätie-
dot: pappi Matti Hoffrén  
044 7284 603.
Sururyhmät: Iltaryhmä 3.2. ja tarvit-
taessa päiväryhmä. Lisätietoa tämän 
lehden erillisilmoituksesta ja seura-
kunnan verkkosivuilta. Ilmoittautumi-
nen verkossa tai seurakuntatoimis-
toon viimeistään 25.1.2021. Lisätiedot: 
Raija Hallikainen 044 7284 641.
Ystävän Tupa ma 11.1. klo 13 Leppä-
kaarteen kerhotila.

JÄRJESTÖT  
KUOPION NNKY 
Vuorikatu 22
Verkkoseurat: www.knnky.fi,  
www.facebook.com/nnkykuopio 
toiminnanohjaaja Sirpa-Sari Borg-
Holopainen puh. 044 772 1928, tavoi-
tettavissa ma-pe 9-15  
puheenjohtaja Wilhelmiina Honkanen 
puh. 044 242 2718 
Helmikuussa 2021 avaamme ovet 
uusissa tiloissamme Torikatu 18. 
Tule mukaan toimintaamme vapaa-
ehtoiseksi! Vapaaehtoistoiminta 
antaa henkistä pääomaa, mahdolli-
suuden omien lahjojen likoon laitta-
miseen, merkityksellistä yhteisölli-
syyttä, iloa ja mielekästä arkea.  
Kiinnostuitko toimimaan meillä 
Kuopion NNKY:ssä vapaehtoisena? 
Kysy lisää toiminnanohjaaja Sirpa-
Sarilta, niin räätälöidään juuri sinulle 
sopiva vapaaehtoistehtävä! 
”Katso taaksesi ja kiitä. Katso eteen-
päin ja luota. Katso ylöspäin ja usko. 
Katso ympärillesi ja rakasta”. Hyvää, 
siunattua alkavaa vuotta 2021! 
 
HERÄTTÄJÄ-YHDISTYS  
Kuninkaankatu 22
Siioninvirsiseurat 17.1. klo 14 Lehto-
niemen kerhotilassa, Lehtoniementie 
107, Kuopio.
Herättäjä-Yhdistyksen Kuopion 
paikallisosaston vuosikokous 24.1. klo 
13 Keskusseurakuntatalolla, Suokatu 
22. Seurat klo 14.

POHJOIS-SAVON EV.LUT.  
KANSANLÄHETYS  
Sairaalakatu 11
Toimisto puh. 044 9812 908.  
Facebook: Pohjois-Savon Kansanlä-
hetys.  
Twitter: @SEKL Savo.
Suuressa Mukana -tilaisuus su 10.1. 
klo 16 Neulamäen kirkossa.
Sanan ja yhteyden ilta ma 11.1. klo 18 
Siilinjärven seurakuntatalolla.
Sanan ja yhteyden ilta ti 26.1. klo 18 
Nilsiän seurakuntatalolla, puhumassa 
kirkkoherra Juha Määttä.

KANSAN RAAMATTUSEURA 
Sanan Kulma, Tulliportinkatu 22
Isän ja äidin kurssi 0–10-vuotiai-

den lasten vanhemmille, huoltajille ja 
hoitajille joka toinen maanantai parit-
tomilla viikoilla 18.1.–24.5. klo 17.30–
19. Paikka: Kuopion kristillinen koulu 
ja päiväkoti Timantti, Neulamäentie 
26. Lapsille järjestetty Kuopion kris-
tilliseen päiväkotiin iltahoito pientä 
maksua vastaan. Kurssilla paneudu-
taan lyhyiden alustusten ja ryhmä-
keskustelujen kautta vanhemmuuden 
teemoihin. Lisätiedot ja ilmoittautu-
minen: https://www.kansanraamattu-
seura.fi/isanjaaidinkurssi
Online Alfa netissä tiistaisin klo 18 
(alkaen 26.1.) opiskelijoille, nuorille 
aikuisille ja työikäisille. Alfa on sarja 
tapaamisia, jossa saa pohtia elämän 
suuria kysymyksiä ystävällisessä, 
avoimessa ja rennossa ilmapiirissä, 
ilman painostusta. Mukaan voi tulla 
vaikka omalta kotisohvalta. Lisätie-
dot ja ilmoittautuminen: https://www.
kansanraamattuseura.fi/kuopioalfa
Naisten solu parittomien viikkojen 
tiistaisin (alkaen 19.1.) klo 13–15 Sanan 
Kulmalla (Tulliportinkatu 22). Naisille 
tarkoitettu hengellinen pysäkki. Lisä-
tiedot: Marjatta Lehtinen 050 555 
2300, jatta.leh@dnainternet.net.
Rukouspiiri maanantaisin (alkaen 11.1.) 
klo 18 Sanan Kulmalla (Tulliportinkatu 
22). Tervetuloa yhteiseen rukoukseen! 
Lisätiedot: Kirsti Timonen  
050 491 5317, timonenkirstih@gmail.
com.
Avoimet ovet perjantaisin (alkaen 
15.1.) klo 13–15 Sanan Kulmalla. Rupat-
telua, lämmintä yhdessäoloa ja 
hengellistä evästä matalalla kynnyk-
sellä. Olet tervetullut koko ajaksi 
tai vain piipahtamaan. Mahdollisuus 
rukouspalveluun ja kirjojen ostoon 
kirjamyyntipisteestä. Lisätiedot: Aune 
Nissinen, puh. 0500 372 791,  
auneniss@dnainternet.net.

SUOMEN RAAMATTUOPISTO
Raamattupiirit: Rukous- ja raamat-
tupiiri ma 11. ja 25.1. klo 16.30 Alavan 
kirkon alasalissa. Sanasta suuntaa 
elämään -piiri to 7., 14., 21. ja 28.1. klo 
18 Merja Riitta Jaakkosella, Sammak-
kolammentie 1 B 36, Kuopio. 
Hyvän sanoman ilta ke 13.1. klo 18 
Juankosken Ylösnousemuksen 
kirkossa, tarjoilu klo 17.30. Puhujina 
Jouko Kauhanen, Heikki Halinen ja 
Eino Keihänen.
Hyvän sanoman ilta su 17.1. klo 
17 Puijon kirkon seurakuntasa-
lissa. Raamattuluennon pitää Mailis 
Janatuinen. Lopuksi keskustelua ja 
tarjoilua. 
Ennakkotieto: OlenNainen - naisten 
viikonloppu Hupelissa, Tuusniemen 
Levälahdessa la–su 27–28.2. Mukana 
Anne Pohtamo-Hietanen, Tuula Portin 
ja Maria Timonen. Tiedustelut: Jouko 
Kauhanen p. 050 577 3780.

NILSIÄN ELÄKELÄISTEN  
KRISTILLINEN YHDISTYS
Nilsiän Eläkeläisten Kristillisen yhdis-
tyksen kerho aloittaa kevätkauden ke 
13.1. klo 12 seurakuntakodin yläsalissa, 
Nilsiäntie 59. ”Välitän, et ole yksin” 
-vuosiaihe ja elämäntarina.

www.kuopionseurakunnat.fi

Sururyhmä työikäisille
torstaisin 18.2., 25.2., 4.3., 18.3., 25.3 ja 8.4. klo 17–18.30
kerhohuone Samuli, Keskusseurakuntatalo, Suokatu 22 C
Ohjaajat pastori Kirsi Perämaa ja diakonissa Pirjo Litmanen 
Ilmoittautumiset viim. 1.2.2021
www.kuopionseurakunnat.fi/sururyhmät
tai toimistosihteeri Katriina Hujanen 040 4848 284 arkisin klo 9–15
Lisätietoja Kirsi Perämaa 040 4848 272, kirsi.peramaa@evl.fi tai
Pirjo Litmanen 040 4848 282, pirjo.litmanen@evl.fi

Sururyhmä eläkeläisille
torstaisin 25.2., 4.3., 18.3., 25.3., 8.4. ja 15.4. klo 14–15.30.
kerhohuone Samuli, Keskusseurakuntatalo, Suokatu 22 C
Ohjaajat Mari Voutilainen ja diakoni Riikka Tiainen
Ilmoittautumiset viim. ke 1.2.2021
www.kuopionseurakunnat.fi/sururyhmät 
tai toimistosihteeri Mirja Turunen 040 4848 410 arkisin klo 9–15
Lisätietoja Mari Voutilainen 040 4848 433, mari.voutilainen@evl.fi
tai Riikka Tiainen 040 4848 438, riikka.tiainen@evl.fi 

Sururyhmä itsemurhan tehneiden omaisille 
tiistai 2.2., keskiviikko 10.2., tiistai 16.2., 23.2., 2.3. ja 16.3. klo 17.30–19.
kerhohuone Samuli, Keskusseurakuntatalo, Suokatu 22 C
Ohjaajat pastori Olli Viitaniemi ja diakoni Varpu Ylhäinen
Ilmoittautumiset viim. 19.1.2021 
www.kuopionseurakunnat.fi/sururyhmät 
tai diakoni Varpu Ylhäinen 040 4848 255, varpu.ylhainen@evl.fi
Lisätietoja Olli Viitaniemi 040 4848 267, olli.viitaniemi@evl.fi tai
Varpu Ylhäinen 040 4848 255, varpu.ylhainen@evl.fi

Sururyhmä lapsille
17.3.–21.4.2021 klo 17–19 Poukaman leirikeskus 
Ohjaajat diakoniatyöntekijät Maarit Kirkinen ja Riitta Murtorinne
Ilmoittautumiset viim. 7.3.2021
www.kuopionseurakunnat.fi/sururyhmät 
tai toimistosihteeri Mirja Turunen 040 4848 410 arkisin klo 9–15
Lisätietoja Maarit Kirkinen 040 4848 369 tai Riitta Murtorinne  
040 4848 437 

Nilsiän sururyhmä
alkaa torstaina 18.3. klo 17 Nilsiän seurakuntakoti
Ohjaajat aluepappi Simo Korkalainen ja diakoni Hanna Kokkonen
Ilmoittautumiset viim. 5.3.2021 Hanna Kokkonen 040 4888 677 

Kaavin sururyhmä 
alkaa torstaina 15.4. klo 13 Kaavin seurakuntatalo
Ohjaajat diakonissa Pirjo Sonninen ja Kaavin aluepappi
Ilmoittautumiset viim. 7.4.2021 Pirjo Sonninen 040 4888 627

Maaningan sururyhmä 
Keväällä 2021 Siilinjärven seurakuntatalo, Haarahongantie 4, 
kokoushuone 2. krs.
Ohjaajat diakoniatyöntekijä Raija Hallikainen työparin kanssa
Ilmoittautumiset www.siilinjarvenseurakunta.fi tai 
Hanna Rasa 040 4848 372

Sinulle
surun aikana

Kun suru kohtaa

Sururyhmä läheisen menettäneille
Oletko menettänyt läheisesi? Haluatko käsitellä 
surua ryhmässä toisten menetyksen kokeneiden 
kanssa? Sururyhmässä voit luottamuksellisesti jakaa 
kokemuksia ja tehdä yhdessä surun matkaa.

Seuraava sururyhmä alkaa Siilinjärven seurakuntatalolla 
keskiviikkona 3.2. klo 18. Ryhmän muut kokoontumis-
illat ovat 10.2., 17.2., 3.3. ja 17.3. Ryhmää ohjaavat 
diakoniatyöntekijät Raija Hallikainen ja Helena 
Mattinen.

Jos sururyhmään ilmoittautujia on kahden ryhmän 
verran, toinen ryhmä kokoontuu keskiviikkona  
3.2., 17.2., 3.3., 24.3. ja 7.4. klo 13.

Ilmoittaudu viimeistään 25.1.  
siilinjarvenseurakunta.fi  
tai seurakuntatoimistoon   
017 288 4600. 

Lisätiedot: Raija Hallikainen 
044 7284 641 Aina armoa ajasta autuuteen
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Luottamus Jumalaan on kantanut tuusniemeläistä Irmi Solloa läpi elämän.

HYVYYDEN VOIMAN 
ihmeellisessä suojassa

KUKAT ovat Irmi Sollolle rakas harrastus. 

Joulu kuljettaa Irmi Sollon ajatuk-
set lapsuudenjouluihin. ”Linnut 
saivat lyhteen, ulko-ovi havu-
kranssin. Joulukuusi koristel-
tiin talikynttilöillä ja äidin teke-

millä olkitähdillä. Tuvan laipiosta roik-
kui himmeli. Pöydällä oli isän tekemä 
Tuomaan risti.

”Ulkosaunaan kuljettiin peräkanaa 
kynttilänvalossa. Polun varrella hiilisilmäi-
nen, porkkananenäinen lumiukko terveh-
ti luuta kädessään.”

”Päivällinen alkoi jouluevankeliumin 
lukemisella. Pian joulupukin kellot alkoi-
vat kilistä. Tupaan astui partaniekkainen 
ukko turkki nurin ja karvahattu päässä. 
Pärevasusta ojennetuista paketeista tuli 
villasukat, rukkaset, mekkokangasta tai 
äidin tekemä nukke.”

”Jouluaamun kirkkomatkalle lähdet-
tiin aamukuudelta heti lypsyn jälkeen. 
Talja lämmitti hevosen laitareessä istuvia 
matkalaisia.”

”Tuusniemen kirkko lämpesi kamiinal-
la ja seurakunta veisasi kynttilän valossa. 
Sähköistä ei ollut tietoakaan. Kotimatkalla 
pysähdyimme sukulaisten luona joulupäi-
vän aterialla”, muistelee Irmi Sollo.

Ne ei tiijä, ja ne ei usko  
puoliakkaan!
Irmi ajattelee, että kaikki nykyajan nuoret 
eivät osaa kuvitellakaan entisajan elämän-
menoa. Irmi asui lapsuutensa Tuusnie-
men Liukonpellossa. Äiti hoiti maatalon 
työt, isä oli töissä Paakkilan konepajalla.

”Äiti olisi halunnut minusta Liisan, 
mutta isä piti päänsä. Nimi oli tullut isää 
vastaan Kaunis Karjala –kirjassa”, taustoit-
taa Irmi harvinaista nimeään.

Viiden kilometrin matka kansakou-
luun taittui jalkaisin tai suksilla, joskus 

isän hevoskyydillä. Kovilla pakkasilla Irmi 
yöpyi koulun lähellä asuvan tuttavaper-
heen luona.

Irmi tottui jo pienestä pitäen maata-
lon töihin, joita riitti loputtomiin – karjan-
hoitoa, heinäntekoa, vedenkantoa, tuvan 
lämmitystä ja siivousta. Mieleen on painu-
nut lähtemättömästi se, kuinka hameen 
helmat olivat talvella umpijäässä hänen 
huuhtoessaan pyykkejä avannossa. 

Omavaraistaloudessa syötiin pihan 
kasvimaan antimia ja metsän marjoja. 
Uunissa paistetun leivän päälle sipaistiin 
itsekirnuttu voi. Kaupassa käytiin kerran 
kuussa kuivatarvikkeita hakemassa.

Iltapuhteina äiti kehräsi rukilla villa-
lankaa ja neuloi pitkiä sukkia. Irmi ompeli 
nenäliinoja ja lakanoiden pitsejä. 

”Sitä piti joutua joka paekkaan, eekä 
joutanna lonimmaan”. Irmin lausah-
dus kuvastaa työntäyteisiä lapsuuden ja 
nuoruuden vuosia, mutta samalla muis-
toissa kuultaa kiitollisuus. Kaikesta on 
selvitty.  

Sunnuntai oli perheen lepopäivä. Silloin 
tuli jumalanpalvelus radiosta ja sen aikana 
piti istua penkillä hiljaa. Isä tykkäsi veisata 
virsiä ja samalla ne tulivat Irmille tutuiksi. 
Myös naapurin vanha rouva opetti virsiä.

Kinkereilläkin veisattiin. Sieltä Irmi 
muistaa saaneensa ensimmäisen ikioman 
virsikirjan papilta lukupalkaksi. 

Irmi kävi rippikoulun opetuksen yksi-
tyisesti, mutta tuli konfirmoiduksi yhdes-
sä ikäistensä nuorten kanssa Tuusniemen 
kirkossa. Messun jälkeen pastori vei koko 
porukan pappilaan juhlakahveille.

”Uskon Jumalaan ja siksi 
minulla on turvallinen olo”
Luottamus Jumalaan on kantanut 
Irmiä läpi elämän. Ikääntynyt Anna-äiti 

muistutti lapsiaan vielä kerran ennen 
kuolemaansa: ”Älkää jättäkö kirkkoan-
ne.” Tuota neuvoa Irmi on noudattanut 
tarkasti. 

Seurakuntayhteys on hänelle hyvin 
merkityksellinen. Viihtyisästä rivita-
lokodista on hyvä lähteä sunnuntai-
sin messuun ja viikon varrella seura-
kunnan eri tilaisuuksiin. Sosiaalinen ja 
hyväntuulinen Irmi on vakiokävijä lähe-
tyspiirissä, eläkeläisten virkistyspäi-
vässä, kristillisten eläkeläisten kerhos-
sa ja seuroissa. Myös musiikkitilaisuu-
det ja konsertit kiinnostavat. Digiloikka-
kin tuli tehtyä alkusyksystä: Irmi katsoi 
uuden kirkkoherran, Juha Määtän, 
virkaan siunaamisen tabletilta yhdes-
sä avohuollon ohjaaja Ritva Hiekkalan 
kanssa.

Virsitaituri kannustaa  
veisaamaan
Jo lapsuudesta tutut virret ja hengellinen 
musiikki ovat lähellä Irmin sydäntä. Hänen 
virsituntemuksensa on tullut Tuusnie-
men kanttoreillekin tutuksi. He kannus-
tivat Irmiä tavoittelemaan Suomen Kirk-
komusiikkiliiton myöntämiä virsimerkkejä.

Irmi suoritti hopeisen virsimerkin vuon-
na 2011 ja kultaisen virsimerkin vuonna 
2014.   Kultaiseen virsimerkkiin vaaditaan 
100 virren tunteminen ja kokeeseen valitut 
virret on osattava laulaa ilman säestystä. 
Irmi kannustaa kaikkia lapsia ja aikuisia 
opettelemaan virsiä.

Molempia virsimerkkejä juhlistet-
tiin kakkukahvein. Pyöreitä vuosia on 
niin ikään kokoonnuttu juhlimaan isos-
ti suvun, ystävien ja Toimintakeskuksen 
väen kesken. Myös Vaalijalan kehitysvam-
mapappi on saanut aina syntymäpäivä-
kutsun.

Tuusniemen kehitysvamma-
kerhon alkuperäisjäsen
Irmi on nähnyt Tuusniemen kehitysvam-
matyön kaikki vaiheet pienimuotoises-
ta kerhotoiminnasta nykyiseen Toiminta-
keskuksen malliin saakka. 
Koronasta johtunut Toimintakeskuksen 
hetkellinen sulkeminen joudutti Irmin 
poisjääntiä päivätoiminnasta. Äkillinen 
elämänmuutos ei tunnu harmittavan. 
”Mulla ee oo tässä mittään hättää, kuhan 
tässä olla köhötän”, toteaa Irmi omaan 
topakkaan tapaansa.
Irmillä on nyt enemmän aikaa kotona-
oloon. Ikkunalaudalla ilahduttaa pitkä rivi 
saintpaulioita. Amppelissa roikkuu juoru. 
Lempikukakseen Irmi mainitsee mustan-
merenruusun, jonka kasvattaminen onkin 
jo oma lukunsa.
Kukat ovat Irmin silmäterä kesäisin myös 
läheisten haudalla. Päivittäinen haudalla 
käynti kääntyi aikanaan jopa kesätöiksi. 
Kauempana asuvat ihmiset pyysivät Irmil-
tä yksi toisensa jälkeen kukankastelu-
apua. Parhaimmillaan hautoja oli hoidet-
tavana 61. Palkkaa Irmi ei työstä tahtonut, 
mutta taskurahaa kertyi silti. Saaduilla 
rahoilla hän teetti ompelijalla juhlame-
kon. Kukkien kastelupalvelu päättyi pari 
kesää sitten. 
Haudoista puhuminen herkistää Irmin 
kyyneliin. Veli sai äskettäin kutsun taivaan 
kirkkauteen. Surun rinnalla kulkee jälleen-
näkemisen toivo. Irmin suhtautuminen 
vanhenemiseen ja kuolemaan on levolli-
nen: ”Jokkaisen on kuoltava. Ee oo hättee 
kuoleman iessä, ku uskoo Jumalaan. 
Elämä on parasta, kun saa olla terveenä 
ja asua omassa kodissa.”
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