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KUOPION ev.lut. seurakuntien seurakun-
taneuvostot kokoontuivat 13.1. ja tekivät 
aloitteen omaa seurakuntaansa koske-
vasta rakennemuutoksesta. Tuomio-
kirkkoseurakunta sekä Männistön ja 
Puijon seurakunnat tekivät aloitteen 
kolmen seurakunnan mallista. Alavan, 
Järvi-Kuopion ja Kallaveden seurakun-
nat haluavat säilyä itsenäisinä.  

Kolmen seurakunnan mallissa Tuomio-
kirkko, Männistö, Puijo ja Alava yhdistyi-
sivät yhdeksi seurakunnaksi ja Kallavesi 
sekä Järvi-Kuopio jatkaisivat itsenäisinä. 
Neljän seurakunnan mallissa Tuomio-
kirkko, Männistö ja Puijo yhdistyisivät 
yhdeksi seurakunnaksi. Alava, Kallavesi 
sekä Järvi-Kuopio säilyisivät itsenäisinä. 

Kuopion seurakuntien rakenneselvi-
tys sai alkunsa vuonna 2019 tehdystä 
valtuustoaloitteesta. Aloitteen tavoit-

teena oli käynnistää keskustelu seura-
kuntien toiminnan organisointimah-
dollisuuksista muuttuvassa talous-
tilanteessa ja selvittää vaikutuksia 
kiinteistökantaan, henkilöstöön ja 
talouteen. Rakenneselvitystyöryhmää 
on vetänyt yhteisen kirkkoneuvoston 
puheenjohtaja Aulikki Mäkinen.  

Rakenneselvitystyöryhmä esitti, että 
vuoden 2023 alusta seurakuntayhty-
mässä olisi joko kolme tai neljä seura-
kuntaa. 

Seuraavassa vaiheessa seurakuntaneu-
vostojen aloitteet lähetetään yhteisel-
le kirkkovaltuustolle, jonka on lähetet-
tävä ne tuomiokapitulille oman lausun-
tonsa ohessa. 

Yhteinen kirkkovaltuusto kokoontuu 
16.2.

Rakennemuutoksen  
valmistelu etenee 

PERUSKORJAUS- 
TARPEITA  
ja panostusta palveluun
Pandemian aiheuttama talouden epävarmuus heijastuu  
myös seurakuntien talousarvioihin.

Kuopion seurakuntayhtymän 
vuoden 2021 talousarvio on 
hyväksytty koronapandemi-
an toisen aallon alkumetreil-
lä, jolloin oli erityisen vaikeaa 

arvioida verotuloja yleisen talouskehi-
tyksen valossa.

Sumeista talousnäkymistä huoli-
matta kirkollisveroa ei nosteta, mutta 
arvioidaan, että verotulot ovat samalla 
tasolla kuin vuoden 2020 talousarvios-
sa. Verotuloja ja valtionrahoitusosuut-
ta odotetaan kertyvän yhteensä 21 153 
700 euroa. 

Ansio- ja pääomaverotuloja arvi-
oidaan kertyvän 18 754 300 euroa eli 
saman verran kuin vuoden 2020 talous-
arviossa. Valtionrahoitusosuudeksi 
on arvoitu 2 399 400 euroa, mikä on 
puolestaan 0,4 prosenttia pienempi 
kuin edellisvuoden talousarviossa.  

Kuopioon uusi krematorio 
Yhtymän maksuvalmius on edelleen 
hyvä, mutta verotulojen trendi on 
laskeva. Investointi- ja peruskorjaus-
tarpeita on 2020-luvun mittaan odotta-
massa noin 40 miljoonan euron edes-
tä. Talousarvio lähtee siitä, että nykyi-
set rakennukset pidetään kunnossa ja 
että keskusseurakuntatalon myynnin 
jälkeen hankitaan tuomiokirkkoseu-

rakunnalle ja keskushallinnolle uudet 
tilat. 

Vuoden 2021 talousarvio sisältää 
yhteensä 5 799 500 euron investoinnit. 
Niistä suurin on 3,9 miljoonaa euroa 
maksava uusi krematorio. 

Oheisessa kuviossa kiinteistö- ja 
hallintokulut on jyvitetty työaloittain, 
joten hallinto näyttäytyy vain kirkon-
kirjojen pitona. Nettokustannusten 
muutokset edellisvuoteen verrattuna 
ovat prosentteina pieniä, vaikka euro-
määräisesti juustohöylä on pyyhkäis-
syt miltei kaikkia työaloja. 

Vuoden 2021 talousarvioon ei tulevil-
la rakenneuudistuksilla ole vielä mitään 
vaikutusta. 

Ydintehtävänä julistus,  
kasvatus ja palvelu
Siilinjärven seurakunta arvioi tämän 
vuoden toimintansa nettokustannuk-
siksi reilut 4,2 miljoonaa euroa. Seura-
kunnassa ihmisten parissa tehtävä työ 
näkyy kulurakenteessa: kuluista kaksi 
kolmannesta (64 %) eli 2,5 miljoonaa 
euroa syntyy henkilöstökuluista. 

Suuren osan seurakunnan verova-
roista lohkaisee kasvatus, esimerkik-
si lasten päiväkerho, perhekerho ja 
rippikoulu. Nettokuluista liki puolet 
(45 %) eli yli 1,9 miljoonaa euroa käyte-

tään suoraan lapsi- ja nuorisotyöhön. 
Lapsia, nuoria ja perheitä seurakunnan 
työssä kohdataan myös diakoniatyös-
sä (13 % nettokuluista) sekä perhejuh-
lissa, jumalanpalveluksissa ja musiik-
kityössä (18 % nettokuluista).

”Kirkon ydintehtävään kuuluu julis-
tus, kasvatus ja palvelu. Suurin osa 
kuluistamme tulee niistä”, kirkkoher-
ra Olli Kortelainen sanoo.
Jäsentä kohti kuluja on enemmän 
kuin verotuloja: nettokulut 264 euroa 
ja verotulot taas 227 euroa (viime 
vuonna 257 e ja 224 e). Verotuloilla ja 
valtionosuudella seurakunta rahoit-
taakin toiminnastaan vain reilut viisi 
kuudennesta (86 %). Loppuosa kate-
taan metsätalouden, tonttien, osake-
huoneistojen ja rahoituksen tuotoilla 
(10 %) ja aiempien vuosien ylijäämistä.

Lisää yhteisöllisyyttä ja 
esteettömyyttä
Tämän vuoden toiminnassaan seura-
kunta lisää yhteisöllisyyttä, digitaali-
suutta ja esteettömyyttä. Tarkasteluun 
nostetaan myös ympäristöasiat, kun 
seurakunta valmistautuu hakemaan 
Kirkon ympäristödiplomia.

”Yhteisöllisyyttä painotamme muun 
muassa olohuonetoiminnassa, juma-
lanpalvelusryhmissä ja erilaisen 

yhteistyön tekemisessä paikkakunnan 
muiden toimijoiden kanssa. Jumalan-
palvelusten suoratoistoista ja hartauk-
sien videoinnista on tullut pysyvä osa 
toimintaamme ja niitä parannetaan 
koko ajan. Esteettömyyttä kehitämme 
niin fyysisissä tiloissa kuin verkkopal-
veluissa. Jumalan sana on toimintam-
me ja muutosten ytimessä”, kirkkoher-
ra Olli Kortelainen kertoo.

Siilinjärven seurakunta uusii tänä 
vuonna Siilinjärven kirkon äänentois-
tojärjestelmän ja aloittaa seurakunta-
talon remontin suunnittelun, jotta tiloja 
päästään remontoimaan vuoden pääs-
tä. Seurakunta investoi myös Viinamä-
en hautausmaan valaistuksen ja aidan 
uusimiseen.

KAIJA VUORIO,  
SINI-MARJA KUUSIPALO

Nykyiset rakennukset 
pidetään kunnossa.
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KUUKAUDEN VALINNAT RUKOILEN

Pyhä Jumala. Vaihtunutta vuotta on 
kuljettu jo hetkinen. 

Mukanaan se on tuonut uusia iloja 
sekä uusia ja vanhojakin haasteita. 

Olen kaipauksen ja epätietoisuuden 
äärellä - odotuksen ja innostuksenkin.  
En tiedä, mitä tulevat päivät tuovat. 
Luotan siihen, että sinä, Herra, tiedät. 

Toivon vain, että jokaisena niistä 
saisin elää lähellä sinua. Kutsu 
minua yhä vahvemmin elämään 
yhteydessäsi. Elämään sinusta. 

Aamen.

17 000

200 000

EKOPAASTO-KAMPANJA  järjestetään nyt 
jo kymmenennen kerran. Teemana on tänä 
vuonna puhdas vesi. Ekopaasto käynnistyy 
tuhkakeskiviikkona 17.2.

KUOPION ev.lut. seurakuntien yhtei-
sen kirkkovaltuuston puheenjohtajaksi 
on valittu yksimielisesti yrittäjä Erika 
Suominen. Valinta koskee toiminta-
kautta 2021–2022.

VUODEN 2020 John Vikström -liikut-
tajapalkinto on myönnetty Aira Samu-
linille. Perusteluissa todetaan, että 
Samulin on koko elämänsä ajan edis-
tänyt liikunnallista elämäntapaa, 
kehopositiivisuutta ja ajanut nuorten 
liikunnallisia mahdollisuuksia erityi-
sesti tanssin keinoin. Hän on kehittä-
nyt ikäihmisille sopivia tansseja, joita 
on käytetty seurakunnissa ympäri 
Suomen.

Aira Samulin on toiminut Liikku-
va seurakunta -liikuntakummina ja 
vahvistanut omalla toiminnallaan kris-
tillistä ihmiskäsitystä: meidät on luotu 
liikkumaan.

Kirkkohallitus on perustanut Kirkon 
John Vikström -liikuttajapalkinnon 
vuonna 2014.

10

SIILINJÄRVEN seurakunnan diakoniatyö on 
saanut valtion koronatukea 17 000 €. Avustus 
käytetään Siilinjärven alueella asuvien ihmis-
ten auttamiseen koronatilanteen aiheutta-
missa talousvaikeuksissa.

UUDEN testamentin tuorein käännös UT2020 
julkaistiin digiversiona lokakuussa. Kahden 
ensimmäisen kuukauden aikana Matteuksen 
evankeliumia oli avattu Raamattu.fi -sivustol-
la lähes 200 000 kertaa. 

Keskitytään olennaiseen 

HHelmikuun alussa vietämme kynttilänpäivää. Nimi-
tys tulee keskiaikaisesta perinteestä, jolloin kyseise-
nä päivänä vihittiin vuoden aikana kirkossa käytettä-
vät kynttilät.  

Helmikuussa aloitamme myös paastonajan. Ekopaasto-kampan-
jassa innostetaan suomalaisia liittymään pääsiäispaastoon taval-
la, joka osaltaan auttaa myös hillitsemään ilmastonmuutosta. 

Suomen evankelis-luterilaisen kirkon valtakunnallista Ekopaas-
to-kampanjaa on toteutettu vuodesta 2012. Vuosien aikana 
kampanjassa on painotettu erilaisia ympäristöteemoja kristil-
lisestä näkökulmasta sekä luterilaista paastoperinteestä. Tänä 
vuonna aiheena on puhdas vesi. 

Paaston avulla ihminen tavoittelee mielenmuutosta ja keskit-
tyy olennaiseen. Elämä yksinkertaistuu, hidastetaan vauhtia ja 
hiljennytään.  

Helmikuuhun sisältyy myös muita mielenkiintoisia päiviä.  

112-päivä on vuosittain 11.2. 
Euroopassa vietettävä hätä-
numeropäivä, jonka tarkoi-
tuksena on tehdä tunnetuksi 
yleistä hätänumeroa 112 sekä 
kiinnittää huomiota vahin-
kojen ja onnettomuuksien 

ennalta ehkäisemiseen. 112-päivänä opastetaan lisäksi ihmisiä 
toimimaan oikein hätätilanteissa. Silloin kannattaa muun muas-
sa tarkistaa, että palovaroittimien patterit ovat kunnossa. 

Olen joskus kuullut, että hyvä hätänumero on myös 316. Tällä 
viitataan Johanneksen evankeliumin lukuun 3 ja jakeeseen 16. 
”Jumala on rakastanut maailmaa niin paljon, että hän antoi aino-
an Poikansa, jottei yksikään, joka häneen uskoo, joutuisi kado-
tukseen, vaan saisi iankaikkisen elämän.” 

Se on maailman yleisemmin lainattu raamatunkohta. Erityises-
ti luterilaisessa perinteessä tämän jakeen on katsottu olevan 
Jumalan ilmoitus tiivistettynä. Siitä on käytetty nimitystä pikku-
raamattu tai pienoisevankeliumi. 

Kristus, valo maailman,
hän, ei kukaan toinen. 
Virsi 447:1 

Hyvä hätänumero 
on myös 316
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Minna Siikaniva
minna.siikaniva@evl.fi
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PYSÄKILLÄ

Maailmalla tapahtuu tällä 
hetkellä monenlaista 
mullistavaa. Se on omiaan 
saamaan ihmiset hämmen-
nyksiin, ehkä pelokkaiksikin. 

Tapahtuvatko asiat täysin sattumanvarai-
sesti vai onko ainakin osa niistä jollain 
tavalla nähtävissä jo etukäteen? Kysy-
täänpä asiaa tulevaisuuden tutkimiseen 
erikoistuneelta Elina Hiltuselta. 

Faktoja ja mielikuvitusta
Hiltunen kertoo, että häneltä pyydetään 
usein ennustuksia vaikkapa tulevasta 
vuodesta.

”Mutta emme me futuristit suinkaan 
ennustajia ole, pikemminkin ennakoijia. 
Kukaan ei voi tietää varmaksi tulevaisuut-
ta, mutta monia asioita voi ennakoida.”

”Itse asiassa tulevaisuuden tutkimi-
nenkin on hieman harhaanjohtava käsi-
te, sillä meillähän ei ole olemassa vielä 
mitään tulevaisuutta, jota tutkia.”

Hiltusen mukaan tulevaisuuden enna-
kointi tarkoittaa erilaisten vaihtoehtois-
ten skenaarioiden eli tulevaisuuskuvi-
en laatimista. Skenaariot pohjautuvat 
faktoihin, jotka ovat tätä päivää ja histo-
riaan sekä mielikuvitukseen. 

”Historian tuntemus on tärkeää, sillä 
monet ilmiöt ja asiat toistuvat säännöl-
lisin väliajoin – oletettavasti siis myös 
tulevaisuudessa. Tietyssä määrin pitää 
paikkansa, että historia toistaa itseään.”

”Kun historian lisäksi otetaan mukaan 
tämän hetken faktatieto, tarkkaillaan 
trendejä ja käytetään mielikuvitus-
ta, saadaan lopputulokseksi useampia 
erilaisia tulevaisuusskenaarioita.”

Ennakointi minimoi  
yllätykset
Esimerkiksi koronan suhteen meillä on 
koko ajan tehty ennakointia ja laadittu 
vaihtoehtoisia malleja siitä, millä tavalla 
tartunnat maassamme etenevät.

”Ennakointi auttaa varautumaan asioi-
hin. Sen avulla pelataan aikaa ja pyritään 
minimoimaan yllätyksiä.”

Futurologia eli tulevaisuudentutkimus 
kuulostaa terminä hienolta, jopa tieteis-
elokuvamaiselta. 

”Itse asiassa kyse on aika arkisesta 
asiasta. Kaikki ihmiset harrastavat enna-
kointia, mutta sitä ei vain tule ajatelleek-
si. Otamme esimerkiksi vakuutuksia siltä 
varalta, että jotain sattuu. Tai vilkaisem-
me säätiedotusta ennen ulos lähtemis-
tä ja nappaamme sateenvarjon mukaan, 
mikäli ennusteet lupaavat epävakaista”, 
Hiltunen kuvailee.

Arkisuudestaan huolimatta ennakoin-
ti tärkeää – jopa elintärkeää.

”Ihmiskuntaa ei olisi edes olemassa 
ilman ennakointia.”

Valtakunnallisella tasolla erilaisiin 
tulevaisuustutkimuksiin panostetaan 
Hiltusen mukaan yhä enenevässä määrin.

”On huomattu, että asiat eivät etene 
lineaarisesti täältä ikuisuuteen, vaan 
yllätyksiä ilmenee milloin milläkin saral-

la. Siksi on haluttu laajemminkin avata 
näkökulmia erilaisille vaihtoehdoille.”

”Globaalisti ajateltuna Suomessa 
ollaan hyvin edistyksellisiä tulevaisuu-
den tutkimisen suhteen. Meillä esimer-
kiksi toimii eduskunnassa tulevaisuus-
valiokunta, joka käsittelee muun muas-
sa tulevaisuuden kehitykseen vaikutta-
via tekijöitä.”

Kiertotalous kunniaan
Niin sanotut megatrendit ovat olemas-
sa olevia suuria, globaaleja ilmiöitä, joita 
futuristit seuraavat tarkasti ja jotka 
toimivat omanlaisinaan alustoina vaih-
toehtoisia tulevaisuusmalleja laaditta-
essa.

”On tärkeää nähdä pohjalla olevia isoja 
kuvioita. Esimerkiksi ilmastonmuutos 
vaikuttaa hyvin monella tavalla tulevai-
suuteen: zoonoosit eli eläimistä ihmi-
siin tarttuvat taudit lisääntyvät, samaten 
ilmastopakolaisuus”, Hiltunen selvittää. 

Myös väestönkasvu on yksi merkit-
tävimmistä megatrendeistä. YK:n yhden 
ennusteen mukaan maailman väkimäärä 
olisi vuonna 2100 yli 11 miljardia.

”Maapallon kestokyky alkaa olla 
koetuksella. Paljon puhuttu jatkuva 
talouskasvu ei kerta kaikkiaan ole tällä 
nykymenolla mahdollista, vaan suuntaa 
pitäisi muuttaa.”

Hiltusen mukaan kiertotalouteen 
panostaminen olisi välttämätöntä, että 
tuhoisa kehitys saataisiin käännettyä 
paremmille raiteille. 

”Esimerkiksi tavaroiden lainaaminen 
voisi lisääntyä, kaikkien ei tarvitse omis-
taa kaikkea. Palattaisiin tietyllä tavalla 
vähän ajassa taaksepäin, eikä sen tarvit-
sisi tarkoittaa elämänlaadun huonone-
mista – ehkä jopa päinvastoin.”

Skenaariot vaikuttavat  
toimintaamme
Megatrendien ohella futuristit pyrkivät 
aistimaan yhteiskunnassa piileviä heik-
koja signaaleja.

”Ne ovat uusia, ehkä outojakin inno-
vaatioita, joista saattaa kasvaa tulevai-
suuden menestystarinoita.”

”Aikoinaan esimerkiksi kännyköille 
naureskeltiin. Ne olivat raskaita möhkä-
leitä, joita oli vain harvalla. Varmasti 
kovinkaan moni ei uskonut, että jonain 
päivänä kännykkä on käytännössä jokai-
sen taskussa, ja että suomalaisesta Noki-
asta kasvaa usean vuoden ajaksi yksi alan 
merkittävimmistä toimijoista maailmas-
sa.”

Jos trendit ovat hallussa, heikot 
signaalit aistittu ja historiakin opiskel-
tu, voiko ennakointi silti mennä pieleen? 

”Totta kai niin voi käydä, koska tulevai-
suuttahan ei lopulta voi mitenkään tietää 
varmaksi.”

”Tärkeintä ei olekaan, että toteutuu-
ko joku vaihtoehto vai ei, vaan se, miten 
vaihtoehtoiset skenaariot vaikuttavat 
toimintaamme: alammeko muuttaa käyt-
täytymistämme siten, että pahin skenaa-
rio vältettäisiin ja pyrkisimme pikemmin-
kin kohti parasta vaihtoehtoa”, Hiltunen 
painottaa.

HELI HARING 

Jos haluaa ymmärtää tulevaisuutta, kannattaa perehtyä historiaan. 
Tähän nojaa myös Elina Hiltunen – yksi maailman johtavista futuristeista.

KUKA tietää 
huomisesta? 

Aikoinaan kännyköille 
naureskeltiin.

”MONIA päätöksiä tehdään 
lyhytnäköisesti eikä mietitä niiden 
vaikutuksia tulevaisuuteen", Elina 
Hiltunen pohtii.
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Elina Hiltunen  
 ✚ Futuristi, kauppatieteiden tohtori ja diplomi-insinööri. 

 ✚ Listattu maailman 50 johtavan naisfuturistin joukkoon yhdysvaltalaisessa 
talouslehti Forbesissa. 

 ✚ Luennoitsija, kouluttaja, kirjailija, freelance-toimittaja.



MITÄ MIELESSÄ?

KOHTAAMISIA

Ihmisen kokoisella työmaalla
Tuomiokirkkoseurakunnan 
pääemäntä Sinikka Tiirikai-
nen ja ylivahtimestari Hannu 
Korhonen ovat työkavereita, 
jolla on yhteistä historiaa yli 
40 vuotta.  Molemmat aloit-
tivat keskusseurakuntatalolla 
heti talon valmistuttua vuon-
na 1979. Tammikuussa kumpi-
kin jää työalojensa lähiesimie-
henä eläkkeelle.

Aloittaessaan Sinikka Tiiri-
kainen purki ensi töikseen 
tehdaspakkauksista upouudet 
keittiön astiat. 

”Vähältä piti, etten joutu-
nut pakkaamaan samat asti-
at takaisin laatikoihin ja miet-
timään, että mitäs niillä nyt 
tehtäisiin”, nauraa Tiirikainen.

Keskusseurakuntatalo on 
myynnissä. Tilat ovat liian 
suuretkin nykypäivän toimin-
noille.

Valmistuessaan keskusseu-
rakuntatalo oli tiloiltaan lois-
tava ja ihmisiä kävi tilaisuuk-
sissa paljon. Oli muun muas-
sa myyjäisiä, siioninvirsiseu-
roja sekä hiippakunnan ja eri 
järjestöjen kokouksia.  Vapaa-
ehtoisia oli mukana kaikessa 
toiminnassa. 

Hannu Korhonen oli välil-
lä Tuomiokirkon seurakunta-
mestarina, mutta siirtyi sieltä 
esimiestehtäviin. 

”Tuomiokirkossa sain olla 
ihmisten mukana iloisis-
sa kaste- ja vihkitilaisuuksis-
sa sekä kuulla paljon hyviä 

musiikkiesityksiä.”
Tuomiokirkko on ollut niin 

suosittu vihkikirkko, että ennä-
tys on 13 vihkimistä samana 
päivänä. Seurakuntamesta-
rin oli oltava tilanteen tasal-
la, mutta ilman kiireen tuntua, 
kun sakastissa suihki väkeä 
vilisemällä ja vihittävien lisäksi 
vaihtuivat myös papit ja virret.  

Lähiesimiehen roolissaan 
pääemäntä ja ylivahtimesta-
ri ovat olleet järjestelemäs-
sä monia isoja valtakunnallisia 
tapahtumia kuten kirkkopäiviä, 
lähetysjuhlia, herättäjäjuhlia ja 
kirkkomusiikkipäiviä.

Yhteinen arki, hyvä työyh-
teisö ja eri työmuotojen kans-
sa tehty yhteistyö jää silti tälle 
huumorin päälle ymmärtäväl-
le kaksikolle päällimmäiseksi 
muistoksi.
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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

Korona on heikentänyt erityi-
sesti pienituloisten, palvelu-
sektoreilla työskentelevien 
ihmisten taloutta. Monet tähän 
ryhmään kuuluvat nuoret ovat 
entistä enemmän sosiaaliavus-
tusten tai opintolainan varassa. 
Valtaosa rahaongelmista kärsi-
vistä sinnittelee pitkään yksin. 
Siksi koronan aiheuttamat 
rahahuolet voivat näkyä viiveel-
lä. Takuusäätiö on valtakun-
nallinen sosiaalialan järjestö, 
joka auttaa velkakierteessä ja 
taloudellisesti haavoittuvas-
sa elämäntilanteessa olevia. 
Takuusäätiö on muun muas-
sa käynnistänyt #MurraHäpeä 
-kampanjan, jonka tarkoitukse-
na on antaa ääni rahavaikeuk-
sissa oleville ihmisille. 

Mitä neuvoja annat oman 
talouden suunnitteluun 
Takuusäätiön aluekoordi-
naattori Taina Rajanen? 
”Oman talouden suunnittelu 
on aina järkevää, mutta erityi-

sesti näin poikkeusaikana on 
tärkeää tarkastella rahankäyt-
töään. Puhelimeen asennetta-
va Penno-sovellus tai penno.
fi -nettisivun työkirja voivat 
auttaa henkilökohtaisten tulo-
jen ja menojen selvittämisessä.” 
 
Mistä voi aloittaa raha- 
ongelmien selvittämisen? 
”Sadat tuhannet suomalai-
set kärsivät rahavaikeuksis-
ta. Monet eivät uskalla puhua 
ongelmistaan edes läheisil-
leen, sillä he pelkäävät leima-
tuksi tulemista. Apua kannat-
taa kuitenkin hakea heti, kun 
huomaa ongelmia raha-asiois-
saan. Takuusäätiön maksuton 
neuvontapalvelu Velkalinja tai 
Kysy rahasta -chat auttavat 
alkuun.  Myös Oikeusaputoi-
miston talous- ja velkaneuvon-
ta tarjoaa maksutonta tukea. 
Keskusteluapua voi pyytää 
esimerkiksi oman seurakun-
nan diakoniatyöntekijältä ajan-
varauksella.”

Takuusäätiö kouluttaa 
TalousTsemppareita. Miten 
yksityishenkilö voi saada 
itselleen tsempparin?  
”Palvelemme Kuopion alueel-
la tällä hetkellä netissä ja 
puhelimitse, mutta tavoittee-
namme on kouluttaa Pohjois-
Savoon uusia TalousTsemppa-
reita. Vapaaehtoiset tsemppa-
rit ovat rinnalla kulkijoita. He 
tukevat ja ohjaavat maksu- ja 
velkavaikeuksissa olevia sekä 
heidän läheisiään.”  

Lisätietoja: www.takuusaatio.fi, 
Kysy rahasta -chat ma–to klo 
12.30–15.00, ke klo 17–19. Velka-
linja avoinna arkisin klo 10–14,  
p. 0800 98009.

MIIA GABEL

Oma talous haltuun
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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

• 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

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

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

Suru on 
   hitaasti vaalenevia varjoja...

Perunkirjoitukset, perinnönjaot, testamentit ym.

ASIANAJOTOIMISTO
ESA AIRAKSINEN

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

Henkilökohtaista palvelua mm. 
perhe- ja perintöoikeudellisissa asioissa

Perunkirjoitukset, testamentit, edunvalvontavaltuutukset ym.

Aapeli Kauppakatu 28, 2. krs, 70110 Kuopio | puh. 017 265 7777
toimisto@kolari-co.fi | www.kolari-co.fi
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Viisautta etsitään kirjois-
ta, kirkosta ja keskusteluis-
ta. Joogataan jalat tai rukoil-
laan kädet ristissä. Lähde-
tään opiskelemaan filosofiaa 

tai teologiaa. Joku löytääkin langanpäi-
tä, toinen kyllästyy ja lopettaa. Se oli 
nuoruuden ahdistusta tai keski-iän villi-
tystä. 

Vanhassa testamentissa tapaamme 
erikoisen ikietsijän. Saarnaajan kirjan 
kirjoittaja kertoo ryhtyneensä etsimään 
viisautta ja tutkimaan kaikkea auringon 
alla. Sellaisen raskaan vaivan jotkut ihmi-
set saavat osakseen. On pakko filosofee-
rata.

Valitettavasti käteen jäi vähän. 
”Turhuuksien turhuus, kaikki on 

turhuutta!”, sanoi Saarnaaja. 

Pankin räjäyttävää suurta vastausta ei 
löytynyt. 

Ehkä hän ei etsinyt oikeista paikois-
ta? Katsotaan.

Työ ja menestys eivät riitä
Moni ajattelee, että onni tulee arkises-
ta työstä ja tekemisestä. Sitä resep-
tiä Saarnaajakin kokeili. ”Minä ryhdyin 
suuriin töihin”, nykytermein sanottu-
na, hänestä tuli menestynyt yrittäjä. 

Vaurautta kertyi, viini virtasi ja naiset 
vaihtuivat.

Sielu ei kuitenkaan tullut onnellisek-
si. Se oli vain turhaa tuulen tavoitte-
lua, sillä kuolema nielee kerran kaiken 
ja jokaisen. Mikään ei ole pysyvää. Perin-
nönjakokin harmitti Saarnaajaa. Hänen 
vaivalla keräämänsä omaisuus päätyy 
jonkun toisen iloksi. Sekin teki menes-
tyksestä tylsää ja tyhjää.

Kuulostaa ahneen pintaliitäjän puheel-
ta. Mutta Saarnaaja ei ollut sellainen. 
Ulkoisen työn ohella hän opiskeli ja kerä-
si tietoa. Osan tutkimustyönsä tuloksista 
hän tallensi kirjaansa runollisiksi sanan-
laskuiksi ja elämänohjeiksi. Niissä pilkah-
taa valoisampi käsitys elämästä, joskaan 
ne eivät muuta hänen peruspessimistis-
tä otettaan.

Elämän epäoikeudenmukaisuuskin söi 
viisauden opiskelijan elämänuskoa. Aina 
ei toteudu edes kohtuullisuus. Pahat 
menestyvät ja hyvät joutuvat perikatoon.

Niinpä etsijämme vajosi epätoivoon. 
”Minä vihasin koko elämää”. Se näyt-

ti hänestä pelkästään pahalta ja tuulen 
tavoittelulta.

Saarnaajan itsetilitys tarjoaa herkul-
lisen tehtävän Raamatun lukijalle. Mistä 
hänen itsetilityksensä oikein kertoo? 
Mikä meni pieleen?

Masennus synkistää ajattelun
Psykologinen luenta tunnistaa taustal-
ta masennuksen. Depressio tunnetus-
ti synkentää maailmankuvan. Toki Saar-
naajan diagnostisoiminen on epävarmaa, 
koska potilas on kuollut kauan sitten, 
eikä hänen kirjallisen jäämistönsä tulkin-
ta ole muutenkaan yksiselitteistä.

Tämä ei estä lukemasta kirjaa masen-
nushypoteesin valossa. Liika työ ja ajat-
telu uuvuttaa ihmisen. Samoin työn 
puute. Saarnaaja kuului aikansa korke-
aan yläluokkaan, joten hänellä oli myös 
loputtomasti vapaata aikaa. Pelkkä viihde 
ja harrastelu eivät riitä pitemmän pääl-
le vaan tapahtuu päinvastoin, ne syövät 
miestä.

Kun psyykkiset voimat loppuvat, 
tunteet latistuvat. Se, mistä ennen naut-
ti, ei nyt tunnu miltään. Samalla ajatte-
lukin vääristyy. Omat tekemiset tuntuvat 
aivan tyhmiltä. Pienetkin virheet hävettä-
vät. Lasi on pikemminkin puoliksi tyhjä 
kuin puoliksi täynnä. Elämisen sijaan 
katsotaan kuolemaa.

Tällaisia merkkejä Saarnaajan kirjas-
ta todellakin löytyy. Puhe elämän vihaa-
misesta kielii masennuksesta. Mutta on 
olemassa toinenkin selitys etsijän apeu-
delle. 

Etsijämme on inhorealisti 
Tehdään harjoitustehtävä. Kuinka 
moneen asiaan elämässäsi voit vaikut-
taa? Arvioi vaikka prosentuaalisesti, mitä 
voit päättää itse ja mihin sinun täytyy 
vain suostua.

Kun aikansa miettii, huomaa että 
valinnanvapautta jää melko vähän. Meis-
tä riippumattomat ympäristötekijät ja 
omat menneet ratkaisumme määräävät 
nykyhetkeä ja tulevaakin aika pitkälti. 
Voit tehdä mitä tahansa, kunhan tahdot 
tarpeeksi -filosofia ei ole totta.

Saarnaaja päätyi tällaiseen katsomuk-
seen. Hän liittyy kreikkalaisen filosofi-
an ideaan kohtalosta. ”Kaikki on ajan ja 
kohtalon vallassa”. Sattumien virta kuljet-
taa meitä kuin lastua.

Hänen vaivalla keräämänsä 
omaisuus päätyy jonkun 
toisen iloksi.

RAAMATUSTA löytyy 
uupunut elämänkatsomuksen etsijä 
Mikä on elämän tarkoitus? Miten pitäisi elää? Jonkun mielestä ehkä turhia  
mietteitä. Toiselle taas perimmäiset kysymykset ovat niitä kaikkein suurimpia.  
Ne pyörivät mielessä jatkuvasti, vähintäänkin taustalla.

Kun psyykkiset voimat 
loppuvat, tunteet 
latistuvat.
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Kohtalo ei kuitenkaan ole aivan sokea. 
Pohjimmiltaan Saarnaaja näkee siinä 
Jumalan sallimuksen. Luoja ohjaa kaik-
kea luomakunnassaan. Mutta Jumalan 
johdatus jää ihmiselle täydeksi salaisuu-
deksi. Siihen ei voi vaikuttaa mitenkään, 
sillä taivas sallii mitä tahansa. Niinpä sitä 
voi kutsua kohtaloksi.

Saarnaajan katsomus muistuttaa 
modernin ajan deismiä, jonka mukaan 
Jumala loi universumin ja jätti sen 
raksuttamaan itsekseen luonnonlakien 
varassa. Hän ei enää puutu maailman-
menoon, joten se etenee kohtalonomai-
sesti omaa rataansa.

Ehkä etsijämme on pettynyt perintei-
sen uskonnon lupauksiin Jumalan läsnä-
olosta ja varjeluksesta. Liikaa luvattu. 
Jumala sallii aivan mitä sattuu. Hänen 
maailmansa on absurdi.

Siksi kaikki tuntuu turhalta tuulen 
tavoittelulta. Elämästä ei löydy suurta 
juonta tai tarkoitusta. Niinpä Saarnaaja 
päätyy kolkkoon inhorealismiin. Pessi-
misti ei pety, sillä kohtalo on kova kaikil-
le. Silti elämä on mielekästä ja välillä voi 
kokea syvääkin onnea – kun ei tavoittele 
tähtiä, vaan katsoo riittävän lähelle.

Tarkoitus löytyy pienestä
Vaikka Jumala tuntuu olevan poissa, 
Saarnaaja ei hylkää uskoaan. Hän vain 
korjaa sitä vastaamaan kokemuksiaan. 
Hän ei odota Jumalan suuria pelastus-
tekoja eikä muutenkaan tiedä kaikke-
uden kaitsijasta paljoakaan. Sen vain, 
että Jumala on, ja häntä tulee kunnioit-
taa. Taivas on pimeä, mutta kaartuu silti 
yllemme. 

Arki on Jumalan lahjoista suurin. 
Suurten kuningasideoiden sijaan elämän 
tarkoitus löytyy sen pienistä iloista. Saar-
naaja neuvoo syömään, juomaan ja naut-
timaan elämästä – mielellään läheisten 
kanssa. 

Itsekeskeisestä hedonismista eli 
nautinnonhakuisuudesta ei kuitenkaan 
ole kyse. Saarnaajan kirjan elämänoh-
jeita sisältävät jaksot kehottavat oikeu-
denmukaisuuteen, hyväntahtoisuuteen 
ja auttamishaluun. Pointti on selvä: ihmi-
nen voi olla aidosti onnellinen vain, jos 
hän elää oikein.

On melkoista rikkautta, että Saarnaa-
jan kirja päätyi Raamatun kaanoniin. Moni 
kokee omakseen sen vaatimattoman 
elämänfilosofian. Nauti elämästä, tee 
oikein ja kunnioita korkeinta. Siinä kaikki.

KARI KUULA

Saarnaajan itsetilitys 
tarjoaa herkullisen 
tehtävän Raamatun 
lukijalle.

KAIKKIEN AIKOJEN   
puhe vuorella
Vuorisaarna on Jeesuksen tunnetuin puhe.  
Mikään ei tule vaikuttavuudessaan lähellekään sitä, 
arvioi puhetaidon kouluttaja Antti Mustakallio.

Jeesus näkee kansanjoukot ja 
nousee vuorelle. Sitten hän 
alkaa puhua: ”Autuaita ovat 
hengessään köyhät, sillä heidän 
on taivasten valtakunta.”

”Jeesus on huomannut, että hänellä 
on hyvä ja oikea aika pitää tärkeä puhe. 
Yleisö haluaa kuunnella ja on tullut 
paikalle sitä varten.”

 ”Tämä on esimerkki kaikille puhu-
jille, joilla on sanoma: Käytä hyväksi ne 
tilaisuudet, jotka sinulle siunaantuvat”, 
sanoo puhetaidon ja retoriikan koulutta-
ja Antti Mustakallio.

Moni Vuorisaarnan (Matt. 5–7 ja Luuk. 
6) sanonta elää vahvasti länsimaisessa 
kulttuurissa.

Älkää tuomitko. Kaikki, minkä tahdot-
te ihmisten tekevän teille, tehkää te heil-
le. Kuinka näet roskan toisen silmässä, 
muttet hirttä omassasi? Varokaa vääriä 
profeettoja.

Mustakallion mukaan muutkin kuin 
kristityt tunnistavat, että Jeesuksen 
sanonnat ja eettiset opetukset ovat 
puhuttelevia. Siksi puhujien kannattaa 
käyttää niitä.

Esimerkiksi useimmat Yhdysvaltojen 
ykköspoliitikot, kuten Kennedy, Reagan 
ja Obama, ovat viitanneet Vuorisaarnaan 
tuon tuosta.

”Vuorisaarna on ehtymätön inspiraa-
tion lähde.”

Ihannehahmo haastaa painiin
Jeesuksella olivat hallussa jo antiikista 
tutut retoriset keinot.

Autuaaksi julistamisissa jokainen virke 
alkaa samalla ilmaisulla. Autuaita ovat 
hengessään köyhät, murheelliset, kärsi-
välliset.

”Hienosti sommiteltu. Alkutoiston 
tekniikalla saadaan puheeseen rytmiä ja 
intensiteettiä. Tunnelma tiivistyy ja tilan-
ne kiihtyy”, Antti Mustakallio analysoi.

Hän pitää erityisen hienoina ilmai-
suina kehotuksia katsoa taivaan lintuja 
ja kedon kukkia. Jos Jumala pitää niistä 
huolen, niin tottahan teistäkin! Vähem-
piarvoisesta, yleisesti tunnetusta tosiasi-
asta johdetaan yleinen periaate.

”Jeesus käyttää taitavasti ja mieleen-
painuvasti myös metaforia: Te olette 
maan suola, maailman valo.”

Osa opetuksista ei tunnu sopivan 
siihen, mitä nykyään ajatellaan. Esimer-
kiksi ajatus, ettei ihminen saa erota eikä 
naida hylättyä vaimoa, Mustakallio pohtii.

”Me teemme helposti Jeesukses-
ta omien toiveidemme ja mielikuviem-
me ihannehahmon. Vuorisaarna haastaa 
meidät terveellä tavalla painimaan haas-

tavienkin ajatusten kanssa. Miksi Jeesus 
sanoo näin? Mitä minä itse ajattelen?”

Älä heitä helmiä sioille
Vuorisaarna oli varmasti yleisölleen yllät-
tävä, tuore ja puhutteleva kokemus, Antti 
Mustakallio uskoo.

Nasaretilaisen retoriikka on radikaalia. 
Hän ei viittaa vain yleisesti hyväksyttyyn 
tietoon, vaan myös omaan jumalalliseen 
auktoriteettiinsa. ”Teille on opetettu näin, 
mutta minä sanon teille.”

Helmiä ei heitetä sioille.
”Asenne ei ole aneleva: Hei, kuunnel-

kaa, mulla on oikeasti hyvä juttu!, vaan 
Jeesus edellyttää kuulijoilta kiinnostusta. 
Ne, jotka pitävät hänen puhettaan arvok-
kaana, kuulevat ja ymmärtävät sanoman.”

Johdatteleva kysymys: Onko Jeesus 
puhetaidon kouluttajan näkökulmasta 
nerokas, suorastaan jumalainen puhuja?

”Kyllä. Vuorisaarna teki valtavan vaiku-
tuksen jo omana aikanaan ja koskettaa 
edelleen.”

”Jeesusta ei alettu seurata vain vallan-
kumouksellisen sanoman takia, vaan 
myös siksi että hän osasi esittää sen 
mullistavalla tavalla”, Mustakallio vastaa.

JANNE VILLA
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Eteenpäin

Olen oppinut kävelemään.
Oikeastaan opin mainitun 

taidon jo palttiarallaa 35 vuot-
ta sitten, mutta nyt olen oppinut käve-
lemään lenkkejä. Aikaisemmin taitoin 
lenkkini juosten, uskoo kuka uskoo. Minä 
en varsinaisesti mailerilta näytä, mutta 
pääsääntöisesti olen pitänyt vuosien 
ajan tapoinani kipaista useampana iltana 
viikossa vähintään viisi kilometriä, joskus 
kympin, hurjana ehtoona vielä enempi ja 
lopulta niin paljon, että juokseminen kävi 
kehtuuttamaan.

Onneksi tuli tuo kävely. Kiitos siitä 
kuuluu paitsi kattilakuntamme nuorim-
maiselle, myös reissutyöt allakastani huit 
hiiteen nakerrelleelle koronavirukselle. 
Olosuhteiden pakosta ennalta suunnitel-
lusta koti-isyydestäni tuli täyspäiväisem-

pää kuin alkujaan ajattelinkaan ja nuorim-
mainen viihtyy varsin hyvin vaunuissa.

Meillä on aikaa kävellä.
Nykyisin heitän vaunulenkin päälle 

vielä iltakävelynkin. Se on melkein poik-
keuksetta kymmenen kilometrin mittai-
nen ja olen ollut äimistynyt huomates-
sani, että parempaa se tekee kuin juok-
seminen.

Kävellessä mietin asioita eri tavalla, 
koska juostessa nollasin aivojeni pajat-
soa, kävellessäni täytän sitä. Tuuma 
liittyy toiseen ja parhaimmillaan haja-
naisista, aivan arkisista jutuista lähte-
neet aatospierut muodostavat päässä-
ni pienen tai jopa vähän isomman koko-
naisuuden.

Pääsyy on kuitenkin arkisempi – ja 
arkisuudessaan arvokas. Se on maise-

man kauneus. Männäaikoina olen 
löytänyt läpitutuilta tienvarsilta monta 
uutta yksityiskohtaa ja todennut, että 
kyllä Luoja sentään maalaa maailmaa 
hienolla pensselillä.

Ilman sitä havaintoa olisin varmas-
ti perin juurin ahdistuneempi siitä 
epävarmuudesta, jonka tämä minun-
kin kävelemiseni mahdollistava aika on 
ihmiskunnalle nyt antanut.

Monelle se on laiha lohtu, mutta 
lohtu kumminkin.

Niin että menkäämme eteenpäin.
Kyllä tämä tästä. 

ANTTI HEIKKINEN 
Kirjoittaja on nilsiäläinen 

toimittaja ja kirjailija
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ATEISMI ei ole uhka, 
välinpitämättömyys on 
Uusateismi on osin 
pois jo muodista, 
mutta sitä suurempi 
haaste on nyt välinpitä-
mättömyys. Piispa 
Jari Jolkkonen luennoi 
ateismista Alavan 
seurakunnan luento-
sarjassa viime syksynä.  

Yhteistä nykypäivän ateistisel-
le ajattelulle on jako luonnol-
liseen ja yliluonnolliseen sekä 
vahva usko luonnontieteisiin 
ja tieteen kaikkivoipaisuuteen. 

Taustaoletuksina ovat fysikalismi, natura-
lismi ja materialismi eli kaikki on selitet-
tävissä luonnollisten prosessien kautta, 
todellisuus on aineellinen ja viime kädes-
sä palautettavissa atomien liikkeeksi.

Varoittava esimerkki  
nykykirkoille
Modernin ateismin synty ajoittuu Rans-
kan vallankumoukseen, joka suuntautui 
monarkiaa vastaan. Kun katolinen kirkko 
oli liittoutunut monarkian kanssa, vallan-
kumous hyökkäsi myös kirkkoa ja kristin-
uskoa vastaan. Unelmana ei kuitenkaan 
ollut jumalaton vaan oikeudenmukainen 
maailma. 

”Toimii varoittavana esimerkkinä nyky-
kirkoille: ei pidä liittoutua sellaisten 
vallanpitäjien kanssa, jotka ovat välinpi-
tämättömiä omien kansalaistensa ahdin-
golle.”

Ateismin kulta-aikana 1800-luvulla 
lukuisat intellektuellit kuten Feuerbach, 
Freud ja Marx tekivät ateismin kiinnosta-
vaksi perustelemalla näkemyksensä älyl-
lisesti.

1900-luvulla ateismi luisui alamäkeen. 
Merkittävimmille ajattelijoille Nietzschel-
le, Schopenhauerille, Sartrelle ja Camu-
sille oli yhteistä moraalinen relativismi 

– ei ole olemassa kaikkia sitovia yhtei-
siä arvoja – pessimismi ja arvonihilismi. 
Kommunismin ja fasismin aatteet olivat 
ateistisia, ja sitä tietä ateismin filosofi-
selle perinnölle kävi huonosti: vapautta-
jista tulikin orjuuttajia. 

Tiede lennättää kuuhun – 
uskonto WTC:n seinään 
Uutta käyttövoimaa ateismi sai vuoden 
2001 terrori-iskusta, joka yhdistettiin 
uskonnon järjettömyyteen.

”Onko ateismissa kyse pelkästään 
uskonnon vastustamisesta vai uskosta 
siihen, ettei Jumalaa ole? 

Jos ateismi haluaa vain torjua uskon-

nollisia käsityksiä, se on Jolkkosen 
mukaan silti jollakin tavalla riippuvaista 
uskonnosta.

Sanasta uskonto tosin tulee tyhjä 
yleiskäsite, jos kaikki uskonnot nipute-
taan yhdeksi ja samaksi kimpuksi. 

”Järkevämpää olisi puhua kristinus-
kosta, juutalaisuudesta tai islamista kuin 
uskonnosta yleensä.”

Kaikki luonnontieteilijät eivät näe risti-
riitaa tieteen ja uskonnon välillä, ja monet 
luonnontieteen teoriat sopivat yhteen 
jumaluskon kanssa.

”Jumalan ei tarvitse olla luonnontie-
teen hypoteesi ollakseen mielekäs. Juma-
la ei ole tieteellinen selitys kosmokselle.”

Jolkkosen mielestä ateismilla voi olla 
paljon annettavaa. Se auttaa kristittyjä 
näkemään, millaisena kristinusko näyt-
täytyy ulkopuolisille ja auttaa välttämään 
heikosti perusteltuja uskomuksia. 

”Ei ole mitään syytä olla tukemassa 
outoja näkemyksiä. Järkikin on Jumalan 
lahja ja sitä pitää kehittää.”

Jolkkonen rohkaisee arvioimaan 
uskontoa moraalisesti ja älyllisesti järjen 
ja tieteen valossa. Ristiriidassa eivät 
nimittäin ole uskonto ja tieteen tulokset, 
vaan vastassa on naturalistinen maail-
mankatsomus.

KAIJA VUORIO

 PIISPA Jari Jolkkonen luennoi 
ateismista Alavan seurakunnassa.   
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KIRKOLLISET

 
 

 

TUOMIOKIRKKO  
KASTETUT
Ellen Sofia Sundvall, Lauri Aatos 
Ratinen

AVIOLIITTOON KUULUTETUT
Elias Ilkka Johannes Linna ja 
Milka Elisabet Toivanen, Jarmo 
Johannes Willman ja Sari Hannele 
Riekkinen

KUOLLEET
Aino Ihalainen 97, Arvi Kustaa 
Harju 67, Jaana Maarit Soininen 52,  
Liisa Mirjam Kokkonen 87, Irja 
Timonen 72, Eeva Lievonen 94, 
Hilkka Annikki Kankkunen 76, 
Terttu Annikki Luukkonen 91, Soili 
Terhikki Mirjam Toivonen 77,  
Rauni Helena Väätäinen 94, 
Olavi Johannes Koponen 93, 
Osmo Sakari Rissanen 60, Hilkka 
Marjatta Tyyskä 98, Aino Sutinen 93,  
Tuulikki Hiltunen 94, Eeva 
Kyllikki Laitinen 88, Eine Annikki 
Heikkinen 91, Rauha Eliina 
Karvonen 94, Arvi Kalevi Jaatinen 92

ALAVA
KASTETUT
Otso Arto Ilmari Similä, Kasper 
Juhani Pöppönen, Salma Elviira 
Eskelinen, Lotta Emilia Ahola, 
Aaro Juho Iivari Reijonen, Antto 
Olavi Mönkkönen, Väinö Emil Risto 
Karjalainen, Onni Aaron Partanen, 
Erika Aliisa Kolehmainen, Otso 
Eino Ilmari Taskinen, Oula Mithril 
Otava Aaltonen

KUOLLEET
Aappo Saarelainen 91, Taimi 
Kaarina Kankkunen 85, Väinö 
Olavi Vartiainen 93, Lauri Mikael 
Miettinen 88, Saimi Päivikki 
Jaakkola 91, Taimi Annikki 
Paananen 90, Helvi Sinikka 
Rantanen 90, Eeva Kaarina Berg 65,  
Riitta Liisa Kamunen 84, Aune 
Kirsti Perätalo 71, Helvi Irene 
Rissanen 90

 
 
 
 JÄRVI-KUOPIO  
KASTETUT
Vieno Suvi Tuulia Korhonen, Nilsiä

KUOLLEET
Markku Olavi Kekäläinen 66, 
Kaavi; Matti Kalevi Savolainen 80,  

Vehmersalmi; Risto Kalervo 
Huovinen 61, Nilsiä; Urho Kalervo 
Oksman 94, Nilsiä; Hilma 
Maria Kuosmanen 85, Nilsiä; 
Viljo Kalervo Kuosmanen 85, 
Juankoski; Hilda Katri Annikki 
Räsänen 82, Kaavi; Elsa Hyvönen 86,  
Juankoski; Toini Tellervo Jokela 84,  
Nilsiä; Vieno Mirjam Mustonen 95, 
Kaavi; Lauri Heikki Miettinen 76, 
Tuusniemi; Toini Mirjam Parviainen 88,  
Tuusniemi; Kauko Petteri Ilvonen 62, 
Nilsiä; Pauli Juhani Mali 75, 
Vehmersalmi; Maija Annikki 
Tiilikainen 83, Juankoski; Sulo 
Kalevi Kuosmanen 91, Nilsiä; Eeva 
Marjatta Holopainen 83, Nilsiä; Ilta 
Ilona Sofia Rantala 89, Juankoski; 
Ilta Sirkka Kotivalo Karppi 91, 
Nilsiä; Enna Katri Haatainen 91, 
Nilsiä; Lauri Kalervo Smolander 72,  
Tuusniemi; Kari Matti Kullervo 
Laakkonen 75, Riistavesi; Risto 
Matias Taattola 75, Nilsiä; Tyyne 
Joutsen 91, Nilsiä; Hilma Maria 
Mönkkönen 95, Tuusniemi; Pentti 
Mikko Kalervo Makkonen 74, Nilsiä; 
Jari Rauno Tapio Miettinen 57,  
Tuusniemi; Valto Mikael 
Holopainen 81, Tuusniemi; Pekka 
Ilmari Huovinen 49, Kaavi; Mikko 
Fredrik Väisänen 61, Nilsiä; Aino 
Eliina Tilles 81, Riistavesi.

 
 
 KALLAVESI  
KASTETUT
Alma Ilona Reinikainen, Aada 
Isabella Nikkinen, Pihla Sirkka 
Tellervo Siekkinen, Eemi Otto 
Keränen, Hertta Siiri Katri 
Kauppinen, Olivia Lilja Emilia 
Pulliainen, Luka Emil Virtanen, 
Aino Helena Väisänen, Aada Emilia 
Kemppainen, Veeti Valtteri Tapani 
Manninen, Daniel Eemil Sakari 
Hyvärinen, Julius Jaakko Juhani 
Kolehmainen, Seelim Helmeri 
Koponen, Aksel Oliver Iivarinen, 
Verne Vilho Juhani Halonen, 
Leona Lumi Aurora Toivanen, 
Nerea Helen Aurora Pitkänen, 
Eemi Gabriel Rantala, Hilma Esteri 
Silvasvuori, Martta Aino Johanna 
Koski, Emma Tuulikki Laakso-viita

AVIOLIITTOON KUULUTETUT
Toni Juhani Niemelä ja Eeva-Kaisa 
Helena Koivisto

KUOLLEET
Ilmari Hiltunen 95, Ari Tapio 
Parviainen 52, Toini Annikki 
Poutanen 85, Pertti Juhani 
Helander 87, Terttu Kaarina 
Ikäheimo 90, Onni Eelis Kröger 77,  
Riitta Liisa Korpinen 77, Kalle Kusti 
Ahonen 96, Eila Hillevi Parkkinen 86,  
Matti Kalevi Voutilainen 66, 
Aino Tellervo Väisänen 89, Toivo 
Herman Rönkä 88, Hilkka Paula 

Orvokki Vepsäläinen 88, Maire 
Hellin Hiltunen 89, Kauko Kullervo 
Tiihonen 80, Arvo Yrjö Johannes 
Turkki 87, Tyyne Leskinen 94, 
Leena Kaisa Ärmänen 84, Anja 
Ester Mönkkönen 84, Tauno Olavi 
Hynynen 96

 
 
 
 

MÄNNISTÖ  
KASTETUT
Emil Henrik Voutilainen, Onni 
Benjamin Pylkkönen, Justus Oiva 
Elmeri Jormakka, Armi Eveliina 
Raninen, Valtteri Eemeli Tikkanen

KUOLLEET
Aira Annikki Holopainen 83, 
Ulla Marjatta Holopainen 82, 
Kirsti Eliina Partanen 88, Reino 
Karhunen 86, Pertti Hannu 
Karttunen 74, Aune Johanna 
Kasurinen 99, Elvi Eliisa 
Pirskanen 88, Maija Tuulikki 
Räsänen 86, Irma Anneli Pasanen 79, 
Vieno Mirjam Pennanen 86, Pekka 
Taisto Strengell 77, Maija Mirja 
Timonen 85, Lauri Olavi Hätinen 90

 
 
 
 PUIJO  
KASTETUT
Onni Viljami Korhonen, Eemi 
Oliver Toikkanen, Matias Eerik 
Heikkinen, Hilma Eevi Emilia 
Stenroth, Lasse Ensio Väänänen, 
Oiva Ilo Malinen

KUOLLEET
Paavo Sakari Savolainen 79, Ilkka 
Sakari Kärkkäinen 85, Esko Kalevi 
Huttunen 82, Elsa Tuovinen 103, 
Mauno Ilmari Vehviläinen 82, 
Saara Marjatta Kosunen 68, Raili 
Anneli Koponen 90, Elvi Annikki 
Hämäläinen 87, Sanna-Liisa 
Tokola 83, Tuula Reetta 
Kortesluoma 77, Marja Leena 
Savolainen 56, Taimi Inkeri Berg 91, 
Harri Kalervo Haring 48, Anna 
Kaarina Savolainen 77, Pentti 
Olavi Kurikka 88, Taina Sinikka 
Ovaskainen 91, Irja Elina 
Lyytikäinen 93, Kalle Juhani 
Rönkkö 72

 
 
 
 

SIILINJÄRVI  
KASTETUT 
Sofia Emilia Pitkänen, Mia 
Victoria Lui, Mikael Matti Henrik 
Smolander, Eetu Onni Ilmari 
Iivanainen, Leo Juhani Kristian 
Karttunen, Inari Henrietta Heide, 
Milenea Elise Anessa Ciprian, Leo 
Eino Eerik Juhani Ranta, Selja 
Carolina Salmela, Julle Samuli 
Rissanen, Helena Liisa Annikki 
Huuskonen, Jooa Julius Kujala, 
Miisa Enni Melissa Partanen, 
Miska Markus Malvalehto, Eelis 
Aleksanteri Hiltunen

AVIOLIITTOON KUULUTETUT 
Timo Juhani Pyykkönen ja Anna 
Maarit Kontio

KUOLLEET 
Tyyne Eliina Kokkarinen 77, 
Väinö Aarni Olavi Miettinen 83, 
Helli Anelma Pehkonen 81, Katri 
Elisa Hyttinen 85, Simo Armas 
Karjalainen 91, Esko Juhani 
Pirskanen 79, Helvi Marjatta 
Niskanen 86, Mika Juhani 
Kataja 53, Pentti Juhani Väätäinen 82, 
Markku Tapani Meklin 56, Arja 
Helena Bergström 70, Eero Kari 
Tapio Lyytinen 68, Maija Kaarina 
Väätäinen 75, Aino Annikki Koski 91 

      Joka aamu on  
       armo uus, 
  miksi huolta siis kantaa! 

Virsi 547:1

VIRRESTÄ VOIMAA

SANALLISTA

3. sunnuntai ennen paastonaikaa
Herra sanoi Samuelille: ”Kuinka kauan sinä aiot surra Saulia? 
Minä olen hylännyt hänet, hän ei enää saa olla Israelin kunin-
gas. Täytä öljysarvesi ja lähde liikkeelle! Minä lähetän sinut 
betlehemiläisen Iisain luo, sillä hänen poikiensa joukosta olen 
valinnut mieleni mukaisen kuninkaan.” 

1. Sam. 16:1–13 

Vallasta luopuminen 

On päättymässä vallan kummallinen kuukausi. Loppiaisena 
valtaansa takertunut Trump yllytti kannattajansa teutaroi-
maan omaa demokratiaansa vastaan. Toisella viikolla Viron 
hallitus erosi korruptiokohun myötä. Kolmannen viikon uuti-
set tulivat Venäjältä, jossa myrkytyksestä toipunut opposi-
tiojohtaja toivotettiin tervetulleeksi kotimaahansa epämää-
räisin oikeusprosessein.  

Vallan vaikutukset käyttäjissään ovat näyttäytyneet huoles-
tuttavan kummallisina. 

Kaikkivaltiaan käsissä valta toimii onneksi toisin.  
Kuukauden siunatuksi lopuksi pääsemme todistamaan 

vallanvaihdosta, jossa ihmisen valtapyyteet kyseenalaiste-
taan. Profeetta Samuel etsii kuninkaalle seuraajaa Iisain sals-
keiden poikien joukosta, mutta Kaikkivaltiaan ohje kunin-
kaantekijälle on ajaton:  

”Älä katso hänen kokoaan ja komeuttaan, sillä minä en 
hänestä välitä. Herra ei katso kuten ihminen. Ihminen katsoo 
ulkokuorta, mutta Herra näkee sydämeen.” 

Viimein uudeksi kuninkaaksi voidellaan kaikkien speku-
laatioiden ulkopuolelle jätetty kuopus, paimenpoika Daavid.  

Tapaus ei ole Raamatussa ainoa: pitkin matkaa Jumala 
mieltyy heikompiin, ja lopulta taivaallisen valtaistuimen perii 
henkensä kaupalla altavastaajia puolustanut puusepän poika.  

Korona-aika on kirkastanut Samuelin saamaa neuvoa. Kun 
lähimmäisen kasvot piiloutuvat etäyhteyksien ja kasvomaski-
en taa, ei mielikuva hänestä pääsekään syntymään nopeinta 
reittiä, ulkokuoren perusteella. On yritettävä nähdä ja kuul-
la syvemmin, mitä pinnan alla on vastassa. On luovuttava 
vallasta määritellä toinen.

OLLI VIITANIEMI
Rovastikuntapastori

Tuomiokirkkoseurakunta
www.kuopionseurakunnat.fi

Kuopion ev.lut. seurakuntayhtymän hautaustoimi hakee

Kesätyöntekijöitä 
Kuopion hautausmaille

Hautausmaiden ja kiinteistöjen ulkoalueiden peruskunnostus- ja hoito- 
töihin vuonna 2021 palkataan 18 vuotta täyttäneitä henkilöitä. Työ- 
suhteet kestävät 2–6 kk ja sijoittuvat touko-lokakuulle.

Hakuilmoitus koskee myös Juankosken, Kaavin, Karttulan, Maaningan, Nilsiän 
ja Tuusniemen alueella oleville hautausmaille palkattavia kesätyöntekijöitä. 

Töihin haetaan 1.–15.2.2021 klo 24 saakka verkossa, kuopionseurakunnat.fi.  
Päätöksestä ilmoitetaan kaikille hakijoille henkilökohtaisesti sähköpostilla 
31.3. mennessä. Hakemus kokonaisuudessaan löytyy verkkosivuilta. 

Lisätietoja: ylipuutarhuri Miikka Väisänen, puh. 040 4848 244, miikka. 
vaisanen@evl.fi tai puistopäällikkö Juha Moilanen, puh. 040 4848 237,  
juha.moilanen@evl.fi. Soittoajat 3.2. ja 11.2. klo 14-16.
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HELPOTUSTA  
ikäihmisten 
ahdinkoon

Yhteisvastuu on autta-
nut jo 70 vuoden 
ajan satoja tuhan-
sia suomalaisia ja 
maailman köyhim-

millä alueilla asuvia syntype-
rään, uskontoon tai poliitti-
seen vakaumukseen katsomat-
ta. Vuosittaiseen suurkeräyk-
seen osallistuvat kaikki Suomen 
evankelis-luterilaiset seurakun-
nat. Yhteisvastuukeräys käyn-
nistyy 7.2.

Apua vanhuksille
Yhteisvastuukeräyksen kohde 
vaihtuu vuosittain. Tämän 
vuoden keräyskohteen tuotto 
menee vanhemman väen autta-
miseen. 

Suomalaisten ikäihmisten 
köyhyyden taustalla on monen-
laisia syitä ja sen näyttäytymi-
sessä on alueellisia eroja. Myös 
puuttumiskeinot ilmiöön ovat 
monimuotoisia. 

Yhteisvastuukeräyksen ulko-
maille menevä osuus tukee 
maailman katastrofialueilla 
arvokkaan vanhuuden mahdol-
listamista monialaisesti. 

Ikääntyminen on rikkautta
Lääkärikuntamme vanhin, arkki-
atri Risto Pelkonen, määritteli 
Yhteisvastuun pyynnöstä hyvän 
elämän reseptin ikäihmisille. 
Heti alkajaisiksi Pelkonen, 89, 

kyseenalaistaa koko ikäihmis- 
tai vanhuskäsitteen: ”Ikään kuin 
vanhat ihmiset olisivat jotain 
muuta kuin nuoret. Kaikki me 
olemme yhtä. Ikääntyminen on 
rikkautta, mutta se voi koetel-
la voimia. Mitä kauemmin elää, 
sitä enemmän ehtii sairastaa.” 

Pelkosen mielestä hyvään 
elämään – missä iässä tahan-
sa – kuuluu rohkeus tehdä se, 
mikä on mahdollista ja malttia 
tyytyä siihen, mille ei voi mitään. 

”On oltava sekä rohkea että 
nöyrä.”

Koti on vanhan ihmisen 
paikka
Pelkonen puhuu vahvasti kotona 
asumisen puolesta niin pitkään 
kuin se suinkin on mahdollista. 
”Kotona kullakin paras, sanoo 
sananlasku. Siellä pärjää huono-
kuntoisenakin, kun saa tarpeel-
liset palvelut. Esteettömyys on 
tärkeää kodissa ja arjen ympä-
ristössä. Syrjäytyminen pilaa 
terveyden ja elämän ilon.” 

Ikäihmisillä tulee olla mahdol-
lisuus osallistua itseään koske-
vaan päätöksentekoon, Pelko-
nen painottaa. Esteettö-
myydestä huolehtiminen on 
yhteiskunnan asia. Siinä vanhus-
neuvostoilla on tärkeä rooli. 

”Kun tulee pitkäaikaishoidon 
aika, senkin on oltava kodin-
omainen.”

Vanhukset eivät kuulu 
ruokajonoihin
Vanhusten suuri osuus ruoka-
avun tarvitsijoista on Pelkosen 
mielestä traagista. 

”Turvautuminen leipäjonoon 
on nöyryyttävä kokemus kenelle 
tahansa. Ei sinne kukaan mene 
tuttaviaan tapaamaan. Puute ja 
nälkä ajavat. Tilastot kertovat, 
että moni vanha ihminen elää 
köyhyydessä. Kun köyhyys ja 
yksinäisyys kulkevat rinnakkain, 
kaukana ovat elämän merkitys 
ja toivo. Siitä on kysymys tämän 
vuoden Yhteisvastuukeräykses-
säkin.” 

Olkoon esimerkkinä sairauksi-
en hoitoon tarvittavat lääkkeet. 
Ne voivat viedä kenen tahansa 
talouden miinukselle. 

”Totta. Paras tapa vaikuttaa 
lääkkeiden hintaan on omavas-
tuuosuuden pienentäminen. 
Korkea omavastuu vie monelta 
vanhukselta viimeisetkin rovot.” 

Pelkosen mielestä ikäihmisen 
ahdasta elämää voidaan paran-
taa yhteiskunnan tukitoimilla. 
Ensin on kuitenkin löydettävä 
sairaanhoitoa, sosiaaliturvaa ja 
huolenpitoa tarvitsevat iäkkäät. 

”Selkeästi nimetyllä toimijalla 
on oltava kokonaisvastuu oman 
kunnan tai kaupungin iäkkään 
väestön hyvinvoinnista ja palve-
lujärjestelmän toimivuudes-
ta. Jokaisella on oikeus riittä-

Tämän vuoden Yhteisvastuukeräys pureutuu 
vanhusten köyhyyteen. Keräyksen suojelijana 
on tasavallan presidentti Sauli Niinistö. 

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

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

Perinteikäs,
täyden palvelun
hautaustoimisto.
Savonkatu 25, Kuopio

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

HAUTAUSTOIMISTO

Länsivuori

040 5844 045 

 
 
 Kotitalous-

vähennys 45% 

Tietokoneapu 

www.orden.fi 

puhelimet & tabletit  
Kotitalous-
vähennys 

Linjurin Kukka
Kuopion Portti, Puutarhakatu 9, 

p. 046 921 4720,
JOKA PÄIVÄ 8-18    

verkkokauppa avoinna 24/7 
linjurinkukka.com    

 info@linjurinkukka.fi

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:

”NUORTEN ja vanhojen 
vuorovaikutuksessa on hyvän 
elämän perusta”, arkkiatri 
Risto Pelkonen summaa.

Mainosmyynti 
Eine Kotamaa 
050 315 5849

eine.kotamaa@slpmedia.fi

Seuraava julkaisupäivä 24.2.,
varaukset 15.2. mennessä.
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Katsotaan huomista pidemmälle
Vuoden 2021 alkuun liittyy ajatuksissani lupaus vapaudesta. 
Koko maailmaa jo liki vuoden piinanneeseen koronapandemi-
aan on tulossa rokote kevään aikana ja pääsemme hengittämään 
vapaasti. Tavatessamme kirkonmäellä pikku Lilja-tyttönen sanoi 
minulle, että kun korona lähtee, niin halataan. Näin varmaan kaik-
ki teemme. 

Korona on myös opettanut meitä uudelleen arvostamaan elämän 
yksinkertaisia, mutta merkityksellisiä asioita. Olemme oppineet 
huolehtimaan toisistamme. 

Tuomiokirkon seurakuntaneuvosto on valmistellut kastepuun 
hankkimista keskuskirkkoomme. Nyt suunnitelmat alkavat konk-
retisoitua. Kastepuita käytetään seurakunnissa juhlistamaan 
lapsen kastetta ja seurakunnan yhteyteen ottamista. Kastepuut 
ovat omalta osaltaan kirkkotaidetta ja siksi suunnittelu sekä 
toteutus on tehtävä pieteetillä.

Suokadun seurakuntakeskus on siirtymässä pois käytöstä. 
Tuomiokirkko Kuopion keskuskirkkona tarvitsee arvoisensa seura-
kuntatilat. Mikäli jatkossa kaupunkialueen seurakunnat muodos-
tavat Tuomiokirkon kanssa yhteisen keskustaseurakunnan, tule-
vat seurakuntalaisia yhteen kokoavat tilat silloin entistä merki-
tyksellisimmiksi. Tuomiokirkko sijaitsee upean Snellmanin puiston 
kupeessa ja sen ympärillä on keskeisiä kulttuurilaitoksia. Mieles-
täni uusien seurakuntatilojen luonteva paikka olisi kirkonmäellä 
sijaitsevassa kryptassa. Krypta tilana henkii vuosisataista histo-
riaa. Ammattitaitoisella suunnittelulla ja toteutuksella tila palve-
lisi seurakuntalaisia kirkon välittömässä läheisyydessä. Joskus 
on viisautta nähdä vuosisata eteenpäin lähivuosien talouslukujen 
sijasta. Rakentamalla kirkonmäelle rakennamme myös tulevai-

suuden kaupunkikuvaa.

Tähän loppuun sopivat 
minulle tuntemattoman 
ajattelijan sanat:
”Entä, jos ottaisi elämän 
vastaan juuri sellaisena 
kuin se on. Ei koettaisi väki-
sin tehdä valmiiksi ja pelä-
tä etukäteen pahinta, vaan 
luottaisi. Luottaisi siihen, 
että se tulee, minkä on 
tultava”.

IIRIS ASIKAINEN 
Tuomikirkkoseurakunta-

neuvoston ja yhteisen 
kirkkovaltuuston jäsen 

Kuopion ja Siilinjärven  
seurakuntalehti.  
107. vuosikerta.

Seuraava numero ilmestyy 24.2.2021
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NUORISOTYÖNOHJAAJA  
Jarkko Voutilainen on 
vastuussa tuomiokirkkoseu-
rakunnan isoskoulutuksesta. 
Voutilainen kertoo Yhteisvas-
tuun lipaskeräyksen olevan 
osa jokavuotista isoskoulu-
tusta. 

Rönön kaupunginosa on 
ollut tuomiokirkkoseura-
kunnan nuorten vakiintunut 
keräyspaikka jo yli kahden-
kymmenen vuoden ajan, sillä 

se on kompaktin kokoinen 
alue kiertää kävellen. Lipas-
keräys toteutetaan kiertä-
mällä ovelta ovelle pareittain.

Viime keväänä isoskoulu-
tuksessa mukana olleet Enna 
Lauronen, Joonas Skön ja 
Liina Repo muistelevat kerä-
yskokemustaan. Ihmiset 
suhtautuivat kerääjiin posi-
tiivisesti. 

”Meitä osattiin jo odot-
taa Rönössä. Monet olivat 

varanneet valmiiksi käteis-
tä rahaa.” 

Pankkikorttia tarjoavia 
asukkaita nuoret ohjeisti-
vat antamaan lahjoituksen-
sa netin tai puhelimen väli-
tyksellä.

”Lipaskeräys on meille 
nuorille helppo tapa osallis-
tua hyvän tekemiseen. Olem-
me laittaneet myös itse rahaa 
lippaaseen”, Maija Jolkkonen 
puolestaan kertoo.

Nuoret lipaskerääjinä

vään hoitoon ja huolenpitoon”, 
Pelkonen peräänkuuluttaa.

Yhdessä toimien
Yhteisvastuun kansainvälisenä 
kumppanina on Kirkon Ulko-
maanapu.

Kotimaisina yhteistyötahoi-
na ovat Kirkon diakoniarahas-
to sekä Seurakuntaopiston 
kokoama kansanopistoverk-
ko. Valtakunnallisen kansan-
opistoverkon kautta Seurakun-
taopisto toteuttaa ikäihmisille 
maksuttomia taloudenhallin-
non koulutuksia sekä digitaito-
jen valmennusta. Diakoniara-
hasto puolestaan kohdentaa 
yhteisvastuuvarat kokonais-
valtaiseen avustustoimintaan 
yhteistyössä paikallisseurakun-
tien kanssa. 

Kirkkohallituksen täysistunto 
kannustaa seurakuntia laaja-
alaiseen yhteistyöhön verkos-
toitumalla kuntien, järjestöjen 
ja muiden toimijoiden kanssa. 

Miten lahjoittamani  
raha jaetaan?
Yhteisvastuukeräys perustettiin 
1950-luvun vaihteessa autta-

maan sodan tuhoista ja kato-
vuosista kärsineitä suomalai-
sia. Hyvinvoinnin ja sosiaalitur-
van vahvistuttua Yhteisvastuu-
keräys laajeni kotimaan rajojen 
ulkopuolelle kansainväliseen 
diakoniaan.  

Keräystuotoista 60 prosenttia 
ohjataan Kirkon Ulkomaanavun 
katastrofiavun kautta kansain-
väliseen apuun. Loput tuotoista 
käytetään kotimaassa vuosittain 
valittavaan kohteeseen valta-
kunnallisesti ja paikallisseura-
kunnissa.  Keräävän seurakun-
nan toivotaan käyttävän oma 
tuotto-osuutensa paikallisten 
tarpeiden mukaisesti.

Jokaisesta lahjoitetus-
ta eurosta noin 80 prosent-
tia käytetään avustustyöhön ja 
loput keräyksen vaikuttamis-
toimintaan, viestintään, varain-
hankintaan sekä keräyksen 
yleishallintoon. Tiukka seuran-
ta takaa rahan päätymisen niil-
le, jotka sitä eniten tarvitsevat.

Monta tapaa lahjoittaa
Yhteisvastuukeräykseen voi 
lahjoittaa haluamansa summan 
monin eri tavoin: Yhteisvastuu-

tapahtumassa kolehdilla, netin 
kautta, MobilePaylla, teksti-
viesti- tai puhelinlahjoituksena 
sekä perinteisellä pankkisiirrol-
la. Yhteisvastuukeräystä toteu-
tetaan myös lipaskeräyksin.

Tämän vuoden Yhteisvastuu-
keräys on suunniteltu seura-
kunnissa koronarajoituk-
set huomioiden. Tapahtumien 
järjestäjät kehottavat seurakun-
talaisia tarkistamaan viimeisim-
mät tapahtumatiedot seura-
kuntien verkkosivuilta. Samal-
la he ovat toiveikkaina siitä, että 
mahdollisimman moni YV-tilai-
suus järjestyisi.

Kuopion seurakunnissa 
yksi odotettu tapahtuma on 
jo perinteeksi muodostunut 
puuroviikko, joka on suunnitel-
tu viikolle 11. Tuolloin Kuopion 
torilla on myytävänä ruispuu-
roa vapaaehtoisella maksulla 
yhteisvastuun hyväksi. 

#yhteisvastuu2021 
#enitenyllättiköyhyys
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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 27.1. klo 18. Satu 
Karjalainen, Anu Pulkkinen. Tuomio-
kirkon sallittu henkilömäärä max. 
20 henkilöä turvavälein. Korona-
ohjeistuksista johtuen muutokset 
mahdollisia.
Sanajumalanpalvelus vain netissä 
virtuaalikirkko.fi su 31.1. klo 10. Satu 
Karjalainen, Liisa Penttinen, Anu 
Pulkkinen, Riikka Räihä.
Viikkomessu ke 3.2. klo 18. Olli 
Viitaniemi, Anu Pulkkinen.
Sanajumalanpalvelus vain netissä 
virtuaalikirkko.fi su 7.2. klo 10. Liisa 
Penttinen, Kirsi Perämaa. Yhteisvas-
tuun avaus. Kirkkokadun Kvartetti; 
Ilpo Rannankari, laulu; Anu Pulkki-
nen, urut.
Viikkomessu ke 10.2. klo 18. Lauri 
Kastarinen, Hannele Mehtälä.
Diakonian virkaan vihkiminen vain 
netissä virtuaalikirkko.fi su 14.2. klo 
10. Vihkimisen toimittaa piispa Jari 
Jolkkonen. Riikka Räihä, Hannele 
Mehtälä.
Kirkko muuttuvassa viestintäkult-
tuurissa – luentosarja virtuaali-
kirkossa su 14.2. klo 15. Olli Viita-
niemi. Pysyvä muutos? -luentosar-
jan toisen kerran aiheena on Kirkko 
muuttuvassa viestintäkulttuurissa. 
Olli Viitaniemi luennoi aiheesta 
Savon kirkkokansa lukukulttuurin 
murroksessa 1800-luvulla. Aiheesta 
keskustelemassa toimittaja Tapio 
Räihä ja viestintäpäällikkö Minna 
Siikaniva. Tilaisuus on seurattavissa 
osoitteessa www.virtuaalikirkko.fi 
tai paikan päällä voimassa olevien 
koronarajoitusten puitteissa.
Tuhkakeskiviikon viikkomessu ke 
17.2. klo 18. Kirsi Perämaa, Hannele 
Mehtälä.
Paastonajan hartaushetki ma–pe 
18.2.–26.3. klo 12–12.15.
Sanajumalanpalvelus vain netissä 
virtuaalikirkko.fi su 21.2. klo 10.  
Ilpo Rannankari, Olli Viitaniemi, 
Riikka Räihä, Hannele Mehtälä.
Talvibarokkikonsertti vain striimat-
tuna su 21.2. klo 15. Kuopion Musiik-
kikeskuksella toimivien musiikki-
oppilaitosten yhteisen Talvikamari-
festivaalin perinteinen barokkikon-
sertti. Mukana kaikki eturivin sävel-
täjät mukaan lukien Bach, Vivaldi ja 
Rameau.
Viikkomessu ke 24.2. klo 18. Satu 
Karjalainen, Anu Pulkkinen.

MUUT 
Saitko joululahjoja joille ei ole käyt-
töä?  Lahjoita tarpeettomat kier-
toon arpajaispalkinnoksi Yhteisvas-
tuunkeräyksen hyväksi. Voit toimit-
taa lahjoitukset keskusseurakunta-
talolle vahtimestarille  
p. 040 4848 260.
”Älä jää yksin” diakoniatyöntekijät 
tavoitat puhelimella ja sähköpos-
tilla. Keskustan alue: Pirjo Litmanen  
p. 040 4848 282/pirjo.litmanen@evl.fi  
ja Birgitta Oksman p. 040 4848 284/
birgitta.oksman@evl.fi. Inkilänmäen  
alue: Varpu Ylhäinen p. 040 4848 255/ 
varpu.ylhainen@evl.fi. Yhteydenot-
tolomake Tuomiokirkkoseurakun-
nan diakoniatyöntekijöille myös 
netissä: https//www.kuopionseura-
kunnat.fi/tuomiokirkkoseurakunta/
diakonia-tukea-elamaan/yhteyden-
ottolomake
Tuomiokirkkoseurakunnan yhteis-

vastuukeräykseen voit lahjoittaa 
pankin kautta. Yhteisvastuun pank-
kitilit ovat Aktia FI82 4055 0010 4148 41,  
Nordea FI16 2089 1800 0067 75 ja 
Pohjola Pankki F114 500 0120 2362 
28, lisää lahjoitukseesi seurakun-
tamme viitenumero 306241. Lisäksi 
voit lahjoittaa Tuomiokirkkoseura-
kunnan MobilePay-yhteisvastuunu-
meroon 37228.

ALAVA

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

Ajankohtaiset tiedot tapahtumis-
tamme saat verkkosivuiltamme, 
ilmoitustauluiltamme ja viikkokir-
jeestämme. Jos et vielä saa viikko-
kirjettä, niin voit tilata sen ilmoitta-
malla sähköpostiosoitteesi toimis-
toon 040 4848 286 (ma–pe klo 
9–15) tai sisko.paulus@evl.fi tai 
katja.nenonen@evl.fi.
Alavan seurakunnan jumalanpal-
veluksissa noudatetaan Aluehallin-
toviraston ohjeita turvallisuudesta 
ja käytetään käsidesiä, maskia 
sekä pidetään huolta turvaväleistä. 
Jumalanpalvelukseen ei voi tulla 
sairaana. Kuhunkin jumalanpalve-
lukseen otetaan max. 20 henkeä.

ALAVAN KIRKKO 
Keihäskatu 5 B 
Messu su 24.1. klo 11. Juha Välimäki, 
Risto Voutilainen, Ossi Jauhiainen.
Messu su 24.1. klo 12. Juha Välimäki, 
Risto Voutilainen, Ossi Jauhiainen.
Messu su 24.1. klo 13. Juha Välimäki, 
Risto Voutilainen, Ossi Jauhiainen.
Messu su 31.1. klo 11. Risto Voutilai-
nen, Juha Välimäki, Leila Savolainen.
Messu su 31.1. klo 12. Risto Voutilai-
nen, Juha Välimäki, Leila Savolainen.
Messu su 31.1. klo 13. Risto Voutilai-
nen, Juha Välimäki, Leila Savolainen.
Kynttilänpäivän perhejumalanpal-
velus su 7.2. klo 11. Risto Voutilai-
nen, Anu Kiviranta, Ossi Jauhiainen, 
Leila Savolainen. Tilaisuus pidetään 
samaan aikaan myös seurakunta-
salissa.
Messu su 14.2. klo 11. Anna Väätäi-
nen, Ossi Jauhiainen.
Messu su 14.2. klo 12. Anna Väätäi-
nen, Ossi Jauhiainen.
Messu su 14.2. klo 13. Anna Väätäi-
nen, Ossi Jauhiainen.
Tuhkakeskiviikon messu ke 17.2. klo 
18. Anna Väätäinen, Juha Välimäki, 
Leila Savolainen, Alina Berg.
Herättäjänpäivän messu su 21.2. klo 
11. Saarna Kalle Hiltunen. Hannu 
Koskelainen, Leila Savolainen, Alina 
Berg.
Herättäjänpäivän messu su 21.2. klo 
12. Saarna Kalle Hiltunen. Hannu 
Koskelainen, Leila Savolainen, Alina 
Berg.
Herättäjänpäivän messu su 21.2. klo 
13. Saarna Kalle Hiltunen. Hannu 
Koskelainen, Leila Savolainen, Alina 
Berg.

ALAVAN SEURAKUNTAKESKUS 
Keihäskatu 5 B
Kynttilänpäivän perhejumalanpal-
velus su 7.2. klo 11. Risto Voutilai-
nen, Anu Kiviranta, Ossi Jauhiainen, 
Leila Savolainen. Tilaisuus pidetään 
samaan aikaan myös kirkkosalissa. 

NEULAMÄEN KIRKKO 
Vesurikuja 4 
Messu su 7.2. klo 16. Anna Väätäi-
nen, Juha Välimäki, Leila Savolainen.
Messu su 21.2. klo 16. Anu Kiviranta, 
Risto Voutilainen, Leila Savolainen, 
Alina Berg.

Tapahtumatiedot ovat 
voineet muuttua lehden
painoon menon jälkeen.

Tarkista tapahtumatiedot
verkosta.

JÄRVI-KUOPIO

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

JUANKOSKEN YLÖSNOUSEMUKSEN 
KIRKKO 
Paasikoskentie 1 
Sanajumalanpalvelus su 31.1. klo 10. 
Eino Keihänen.
Messu ja Yhteisvastuukeräyksen 
aloitus su 7.2. klo 10. Eino Keihänen, 
Matti Saarela.
PERUTTU Hyvän sanoman ilta ke 
10.2. klo 17.30. Eino Keihänen.
Sanajumalanpalvelus su 14.2. klo 10. 
Eino Keihänen, Matti Saarela.
Messu su 21.2. klo 10. Paula 
Hagman-Puustinen, Matti Saarela.

KAAVIN KIRKKO 
Kaavintie 24 
Messu su 31.1. klo 13. Antti Ylönen, 
Taru Parviainen.
Kynttilänpäivän messu su 7.2. klo 
13. Marjaana Mäkinen, Taru Parviai-
nen. Yhteisvastuukeräyksen aloitus, 
laulut Viisikielisestä.
Ystävänpäivän ja laskiaisen sanaju-
malanpalvelus su 14.2. klo 13. Milla 
Huttunen.
Messu su 21.2. klo 13. Marjaana 
Mäkinen, Taru Parviainen.

MUURUVEDEN KIRKKO 
Kustilankuja 2 
Sanajumalanpalvelus su 31.1. klo 13. 
Eino Keihänen.
Messu ja Yhteisvastuukeräyksen 
aloitus su 7.2. klo 13. Eino Keihänen.
Sanajumalanpalvelus su 14.2. klo 13. 
Eino Keihänen, Matti Saarela.
Messu su 21.2. klo 13. Juha Määttä, 
Matti Saarela.

NILSIÄN KIRKKO 
Kirkonmäentie 1
Messu su 31.1. klo 10. Simo Korkalai-
nen, Annette Kärppä-Leskinen.
Sanajumalanpalvelus su 7.2. klo 10. 
Simo Korkalainen. Yhteisvastuuke-
räyksen aloitus.
Messu su 14.2. klo 10. Juha Määttä, 
Annette Kärppä-Leskinen, Lala 
Maukonen.
Sanajumalanpalvelus su 21.2. klo 10. 
Raili Pursiainen, Annette Kärppä-
Leskinen.

NILSIÄN SEURAKUNTAKOTI 
Nilsiäntie 59
Naisten raamattupiiri ma 1.2. klo 13.
Raamattu- ja rukouspiiri kaikille ti 
2.2. klo 18. Käydään läpi Johannek-
sen evankeliumia. Aina parittomilla 
viikoilla. Lisätietoja Leena ja Jukka 
Hätiseltä, p. 050 3765537.
Naisten keskustelupiiri ti 9.2. klo 
18. Askeleita hyvään itsetuntoon. 
Aina parillisella viikolla. Lisätietoja 
Leena Hätiseltä, p. 050 3765537.

RIISTAVEDEN KIRKKO 
Joensuuntie 2505 
PERUTTU Riistaveden kirkkokuoro 
to 28.1. klo 18. Lala Maukonen. 
Kevätkauden aloitus.
Messu su 31.1. klo 10. Uwe Mäkinen, 
Kaisa Pihlajamäki, Lala Maukonen.
Laskiaissunnuntain messu ystä-
vänpäivänä su 14.2. klo 10. Kaisa 
Pihlajamäki.
Messu su 21.2. klo 10. Uwe Mäkinen, 
Lala Maukonen.

RIISTAVEDEN SEURAKUNTATALO 
Keskustie 2
Sanajumalanpalvelus su 7.2. klo 10. 
Kaisa Pihlajamäki, Anne-Mari Kraft. 
Yhteisvastuukeräyksen aloitus.

SÄYNEISEN KIRKKO 
Kirkkoharjuntie 2
Messu su 31.1. klo 13. Simo Korkalai-
nen, Annette Kärppä-Leskinen.
Messu su 7.2. klo 13. Simo Korkalai-
nen, Matti Saarela.
Messu su 14.2. klo 13. Juha Määttä, 
Annette Kärppä-Leskinen. Yhteis-
vastuukeräyksen aloitus.
Sanajumalanpalvelus su 21.2. klo 13. 
Raili Pursiainen, Annette Kärppä-
Leskinen.

TAPAHTUU

Tuhkakeskiviikko on kirkkovuoden juhla, joka aloittaa pääsiäistä edeltävän 
40 päivän paastonajan. Tänä vuonna sitä vietetään 17.2. Nimensä tuhka-
keskiviikko on saanut lännen kirkossa 1000-luvulla alkaneesta tavasta 
sirotella paastonajan aluksi ylleen tuhkaa katumuksen ja parannuksen 

merkiksi. Seurakunnissa järjestetään tuhkakeskiviikon messuja, 
katso tarkemmat tiedot verkosta kuopionseurakunnat.fi

Pysyvä muutos? -luentosarjan aiheena su 14.2. klo 15 on Kirkko 
muuttuvassa viestintäkulttuurissa. Olli Viitaniemi luennoi aiheesta Savon 
kirkkokansa lukukulttuurin murroksessa 1800-luvulla. Aiheesta keskuste-

lemassa toimittaja Tapio Räihä ja viestintäpäällikkö Minna Siikaniva. 
Tilaisuus on seurattavissa osoitteessa www.virtuaalikirkko.fi tai 

paikan päällä koronarajoitusten puitteissa.

Talvibarokkikonsertti Tuomiokirkosta vain striimattuna su 21.2. klo 15. 
Kuopion Musiikkikeskuksella toimivien musiikkioppilaitosten yhteisen 

Talvikamari-festivaalin perinteinen barokkikonsertti. Mukana kaikki 
eturivin säveltäjät mukaan lukien Bach, Vivaldi ja Rameau.

Tule viettämään keskipäivän hetki klo 12–12.45 yhteisessä rukouksessa 
Alavan kirkolla joka maanantai helmikuun alusta toukokuun loppuun 

(ei 5.4.). Liitymme samalla maailmanlaajuiseen päivän rukoushetkien perin-
teeseen. Voit ottaa mukaan oman Raamattusi psalmin vuorolukua varten. 
Rukoushetken (Ad sextam) jälkeen on mahdollisuus viipyä 20 minuuttia 

rukoushiljaisuudessa. Toteutetaan koronarajoitusten puitteissa.

Rukoushetki Ad sextam 

Tuhkakeskiviikosta alkaa paasto

Tuomiokirkon luentosarja

Talvibarokkikonsertti striimattuna

Tapahtumatiedot ovat 
voineet muuttua lehden
painoon menon jälkeen.

Tarkista tapahtumatiedot
verkosta.

12 Tapahtumat 27.1.–24.2.2021
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TUUSNIEMEN SEURAKUNTAKOTI 
Koivukuja 2
Messu su 31.1. klo 10. Paula 
Hagman-Puustinen, Taru Parviai-
nen. Saarna Tomi Räsänen.
PERUTTU Tuusniemen kirkko-
kuoro to 4.2. klo 15. Taru Parviainen. 
Kuoron kevätkauden aloitus.
PERUTTU Tuustytöt to 4.2. klo 
16.30. Taru Parviainen. Kuoron 
kevätkauden aloitus.
Kynttilänpäivän messu su 7.2. klo 
10. Paula Hagman-Puustinen, Taru 
Parviainen. Yhteisvastuukeräyksen 
aloitus, laulut Viisikielisestä.
Ystävänpäivän ja laskiaisen sanaju-
malanpalvelus su 14.2. klo 10. Milla 
Huttunen.
Messu su 21.2. klo 10. Marjaana 
Mäkinen, Taru Parviainen.

VEHMERSALMEN KIRKKO 
Lempeläntie 17
PERUTTU Vehmersalmen kirkko-
kuoro  to 28.1. klo 14. Lala Mauko-
nen. Kevätkauden aloitus.
Messu su 31.1. klo 13. Uwe Mäkinen, 
Kaisa Pihlajamäki, Lala Maukonen.
Perhekirkko kirkonmäellä nuotion 
äärellä su 14.2. klo 13. Uwe Mäkinen.
Messu su 21.2. klo 13. Uwe Mäkinen, 
Lala Maukonen.

VEHMERSALMEN SEURAKUNTAKOTI 
Lempeläntie 15
Sanajumalanpalvelus ja Yhteis-
vastuukeräyksen startti su 7.2. klo 
13. Uwe Mäkinen, Anne-Mari Kraft. 
Infotilaisuus ja lippaiden jako.

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

Seurakuntalaisia pyydetään 
seuraamaan seurakunnan tapahtu-
matiedotusta Kallaveden seurakun-
nan internet-sivulta, sosiaalisesta 
mediasta ja seurakunnan ilmoitus-
tauluilta 24.2. saakka.
Verkossa: https://www.kuopionseu-
rakunnan.fi/kallaveden-seurakunta  
Instagram: https://www.instagram.com/ 
kallavedenseurakunta/?hl=fi 
Facebook: https://www.facebook.com/ 
kallavedensrk/ 
Tallenteita seurakuntamme omista 
sunnuntaikirkoista voit katsoa 
Kallaveden seurakunnan YouTube- 
kanavalta https://www.youtube.
com/channel/UCJcSgqrkJ1_
wx6xdOHBQr7w 
Petosen seurakuntatalo on avoinna 
keskustelua ja hiljentymistä varten 
28.2. asti arkisin klo 12–14, jolloin 
seurakunnan työntekijä on paikalla.  
Koronavirusepidemian vuoksi 
Kallaveden seurakunnan seura-
kunnantoimisto avoinna Kallave-
den kirkolla, Rauhalahdentie 21,  
maanantai–keskiviikko klo 9–15. 
Torstaisin ja perjantaisin asiointi 
vain puhelimella 040 4848 327 tai 
sähköpostilla eija.rasanen@evl.fi.

MÄNNISTÖ

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

PYHÄN JOHANNEKSEN KIRKKO 
Ampujanpolku 2 
040 4848 386 
Saarnahautomo ke 27.1. klo 17. Salla 
Tyrväinen. Ei kokoonnu 17.2.
Virtuaalinen nuorten ilta to 28.1. klo 
18. Lisätietoja antaa Sanna Merta-
nen, p. 040 4848 398.
Messu su 31.1. klo 10. Sanna Merta-
nen, Salla Tyrväinen, Tintti Tinkala. 
Henkilömäärä max 20.
Messu su 31.1. klo 11. Sanna Merta-
nen, Salla Tyrväinen, Tintti Tinkala. 
Henkilömäärä max 20.
Messu su 31.1. klo 12. Heikki Hyväri-

nen, Sanna Mertanen, Aulikki Mäki-
nen, Salla Tyrväinen, Tintti Tinkala. 
Henkilömäärä max 20.
Vauvakerho ma 1.2. klo 14–15.30 
yläkerran kerhohuoneessa. Tiina 
Tiainen, p. 040 4848 396.
Messu su 7.2. klo 10. Heikki Hyväri-
nen, Aulikki Mäkinen, Tintti Tinkala. 
Henkilömäärä max 20.
Messu su 7.2. klo 11. Heikki Hyväri-
nen, Aulikki Mäkinen, Tintti Tinkala. 
Henkilömäärä max 20.
Messu su 7.2. klo 12. Heikki Hyväri-
nen, Aulikki Mäkinen, Tintti Tinkala. 
Henkilömäärä max 20.
Laskiaissunnuntain messu su 14.2. 
klo 10. Heikki Hyvärinen, Aulikki 
Mäkinen, Heikki Mononen. Henkilö-
määrä max 20.
Laskiaissunnuntain messu su 14.2. 
klo 11. Heikki Hyvärinen, Aulikki 
Mäkinen, Heikki Mononen. Henkilö-
määrä max 20.
Laskiaissunnuntain messu su 14.2. 
klo 12. Heikki Hyvärinen, Aulikki 
Mäkinen, Heikki Mononen. Henkilö-
määrä max 20.
Hiljaisen rukouksen ilta su 14.2. klo 
18. Salla Tyrväinen. Henkilömäärä 
max 20.
Tuhkakeskiviikon iltakirkko ke 17.2. 
klo 18. Salla Tyrväinen. Henkilö-
määrä max 20.
Messu su 21.2. klo 10. Sanna Merta-
nen, Salla Tyrväinen. Henkilömäärä 
max 20.
Messu su 21.2. klo 11. Sanna Merta-
nen, Salla Tyrväinen. Henkilömäärä 
max 20.
Messu su 21.2. klo 12. Sanna Merta-
nen, Salla Tyrväinen. Henkilömäärä 
max 20.

MUUT
Lapsikuoro ke 3.2. klo 14 Kettulan 
koululla. Tintti Tinkala,  
p. 040 4848 404.

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

PUIJON KIRKKO 
Taivaanpankontie 3 
Kirkko avoinna arkisin klo 10-15 
hiljentymistä varten. Työntekijä 
paikalla klo 12-14. 
Messu su 31.1. klo 11. Jaana Marja-
nen, Ilkka Pihlajamäki, Janne 
Saarelainen. Noudatamme AVI:n 
koronarajoitusta.
Messu su 31.1. klo 12. Jaana Marja-
nen, Ilkka Pihlajamäki, Janne 
Saarelainen. Noudatamme AVI:n 
koronarajoitusta.
Messu su 31.1. klo 13. Jaana Marja-
nen, Mari Voutilainen, Janne Saare-
lainen. Noudatamme AVI:n korona-
rajoitusta.
Messu su 31.1. klo 14. Jaana Marja-
nen, Mari Voutilainen, Janne Saare-
lainen. Noudatamme AVI:n korona-
rajoitusta.
Kynttilänpäivän messu su 7.2. klo 
11. Elina Knuuttila, Ilkka Pihlajamäki, 
Outi Keskisipilä. Puijon kamarikuo-
ron kvartetti. Noudatamme AVI:n 
koronarajoitusta. Kolehti Yhteisvas-
tuukeräykselle.
Kynttilänpäivän messu su 7.2. klo 
12. Elina Knuuttila, Ilkka Pihlajamäki, 
Outi Keskisipilä. Noudatamme AVI:n 
koronarajoitusta. Kolehti Yhteisvas-
tuukeräykselle.
Kynttilänpäivän messu su 7.2. klo 
13. Ilkka Pihlajamäki, Mari Voutilai-
nen, Outi Keskisipilä. Noudatamme 
AVI:n koronarajoitusta. Kolehti 
Yhteisvastuukeräykselle.
Kynttilänpäivän messu su 7.2. klo 
14. Ilkka Pihlajamäki, Mari Voutilai-
nen, Outi Keskisipilä. Noudatamme 
AVI:n koronarajoitusta. Kolehti 
Yhteisvastuukeräykselle.
Sanajumalanpalvelus su 14.2. klo 
11. Jaana Marjanen, Mari Voutilai-
nen, Janne Saarelainen, Markku 
Puhakka. Nuorten bändi. Nouda-
tamme AVI:n koronarajoitusta.
Sanajumalanpalvelus su 21.2. klo 11. 
Jaana Marjanen, Ilkka Pihlajamäki, 
Janne Saarelainen. Puijon kirkko-
kuoro. Striimataan YouTube-kana-
valla. Virtuaaliset saarnajatkot klo 
17 netissä. Alustana jitsi.org ja osal-
listumislinkki klo 16.45 nettisivulla 

TAPAHTUU

Su 7.2. starttaa Yhteisvastuukeräys, joka tänä vuonna pureutuu 
ikäihmisten taloudelliseen ahdinkoon. Aloituspäivänä on seurakunnissa 
muun muassa yhteisvastuumessuja ja lipaskeräysten käynnistämisiä 

koronarajoitusten puitteissa. Ajantasaiset tiedot verkossa 
kuopionseurakunnat.fi

Vallitsevan koronatilanteen vuoksi seurakuntien tapahtumiin saattaa 
tulla peruutuksia tai muutoksia. Tapahtumatiedot kannattaa tarkistaa 

verkosta kuopionseurakunnat.fi

Koronarajoitusten takia monissa seurakunnissa järjestetään 
sunnuntaisin useampi messu. Seurakunnasta riippuen messuja voi olla 
aina tunnin välein jopa neljä. Oman seurakunnan messujen ajankohdat 

voi tarkistaa verkosta kuopionseurakunnat.fi  

Päivittäinen tapaaminen ohjaajan kanssa ja rukousmietiskely annetun Raamatun 
tekstin pohjalta. Yhteiset kokoontumiset aloitus- ja lopetuspäivänä ke 17.3. ja 
ke 24.3. klo 18 Tuomiokirkossa. Hinta: Kuopion srk-yhtymän alueelta tulevat 

40 €, alennusryhmät 20 €. Yhtymän ulkopuolisilta 60 ja 30 €. Ilmoittautuminen 
helmikuun aikana  http://www.kuopionseurakunnat.fi/tutki-uskoa/retriitit

Lisätietoja: Anna Väätäinen p. 040 4848 316, anna.vaatainen@evl.fi.

Paastonajan arkiretriitti  

Yhteisvastuukeräys starttaa

Tapahtumatiedot voivat muuttua

Messuja porrastetusti

www.kuopionseurakunnat.fi/puijon-
seurakunta/jumalanpalvelukset

PUIJON SEURAKUNTAKESKUS 
Taivaanpankontie 3
Arkinen ateria NOUTOJAKELUNA pe 
5.2. klo 11. Ilkka Pihlajamäki, Janne 
Saarelainen, Riikka Tiainen, Tita 
Lyytikäinen. Klo 12 saakka tai niin 
kauan kuin ruokaa riittää. Hinta 5 €, 
alle kouluikäisille ilmainen.
Arkinen ateria NOUTOJAKELUNA 
pe 19.2. klo 11. Janne Saarelainen, 
Tita Lyytikäinen, Riikka Tiainen, 
Riitta Murtorinne. Klo 12 saakka tai 
niin kauan kuin ruokaa riittää. Hinta 
5 €, alle kouluikäisille ilmainen.

MUUT
Elämän taitekohdat -luentosarja 
”Minä olen ihme, suuri ihme” ma 
1.2. klo 18. Mari Voutilainen, Outi 
Keskisipilä. Ristiäisasioiden äärellä. 
YouTube-kanavalla.
Torstain teetreffit ”Yhteisvastuuke-
räyksen aikaan” to 4.2. klo 13. Riitta 
Murtorinne, Riikka Tiainen, Pia Sahi. 
Facebookissa ja YouTube-kanavalla.
Elämän taitekohdat -luentosarja 
”Kaikkitietävän Jumalan kasvo-
jen edessä….tahdotko?” ma 8.2. 
klo 18. Elina Knuuttila, Outi Keskisi-
pilä. Kirkkohäiden äärellä. YouTube-
kanavalla.
Torstain teetreffit ”Ystävänpäivä 
tulossa” to 11.2. klo 13. Jaana Marja-
nen ja Anne Miettinen keskuste-
levat ystävyyden merkityksestä. 
Facebookissa ja YouTube-kanavalla.
Elämän taitekohdat -luentosarja 
”Kiitän kodista!” ma 15.2. klo 18. 
Jaana Marjanen, Janne Saarelainen. 
Kodin siunaamisen juhlan äärellä. 
YouTube-kanavalla.
Elämän taitekohdat -luentosarja 
”Maasta sinä olet tullut” ma 22.2. 
klo 18. Ilkka Pihlajamäki, Janne 
Saarelainen. Elämän viimeisen 
matkan äärellä. YouTube-kanavalla.

HILJAISUUDEN VILJELY 
Hiljaisuuden talo -ilta Teamsissa  
ma 22.2. klo 18. Osallistu Hiljaisuu-
den talo -iltaan Teamsin kautta 
oman kotialttarisi ääreltä – tai 
missä oletkaan! Teams-sovellus on 
ilmainen ja toimii selaimella. Osal-
listumista varten tarvitset vain lait-
teen, jossa on toimiva nettiyhteys ja 
mielellään kamera. Ilmoittaudu pe 
19.2. mennessä: anna.vaatainen@
evl.fi. Kirjoitathan sähköpostiviestin 
otsikoksi ”Ilmoittautuminen: Hiljai-
suuden talo -ilta 22.2.2021”. Ilmoit-
tautuneille lähetetään viimeistään 
ma 22.2. osallistumislinkki Teams-
tilaisuuteen.
Paastonajan arkiretriitti ke 17.3.–
24.3. Arkiretriitti tapahtuu arjen 
keskellä. Siihen kuuluu päivittäi-
nen tapaaminen ohjaajan kanssa ja 
rukousmietiskely annetun Raama-
tun tekstin pohjalta, sekä ryhmän 
yhteiset kokoontumiset aloitus- ja 
lopetuspäivänä: messu ja yhteista-
paaminen ke 17.3. ja ke 24.3. klo 18 
Tuomiokirkossa. Ohjaajina ignatiaa-
nisen retriitin ohjaajat Sisko Laiti-
nen, Tarja Säynevirta ja Ulla Turu-
nen. Hinta: Kuopion seurakuntayh-
tymän alueelta tulevat 40 €; alen-
nusryhmät 20 €. Yhtymän ulkopuo-
lisilta 60 €/30 €, etusija kuopiolai-
silla. Retriittiin otetaan 12 osallistu-
jaa; seurakunnan työntekijöitä (6) ja 
seurakuntalaisia (6). Ilmoittautumi-
nen helmikuun aikana http://www.
kuopionseurakunnat.fi/tutki-uskoa/
retriitit. Lisätietoja: ajalla 1.–7.2. Ulla 
Turunen, p. 044 2757 963. Muulloin:  
Anna Väätäinen, anna.vaatainen@
evl.fi, p. 040 4848 316. Järjestää  
Kuopion seurakuntayhtymän 
hengellisen matkakumppanuuden 
ja retriittityön työryhmä.

PERHEASIAIN NEUVOTTELUKESKUS 
Teollisuuskatu 1, 2. krs
Luottamuksellista keskusteluapua  
parisuhteen kysymyksissä. Yhtey-
denotot 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. 

Tapahtumatiedot ovat 
voineet muuttua lehden
painoon menon jälkeen.

Tarkista tapahtumatiedot
verkosta.
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TAPAHTUU

Hiljaisuuden talo -ilta ma 22.2. klo 18. Osallistu iltaan verkossa Teamsin  
kautta, joka on ilmainen sovellus ja toimii selaimella. Osallistumista 
varten tarvitset laitteen, jossa on toimiva nettiyhteys ja mielellään 

kamera. Ilmoittaudu pe 19.2. mennessä: anna.vaatainen@evl.fi. Kirjoitat-
han sähköpostiviestin otsikoksi ”Ilmoittautuminen: Hiljaisuuden talo -ilta 

22.2.2021”. Ilmoittautuneille lähetetään osallistumislinkki tilaisuuteen.

Vallitsevan koronatilanteen vuoksi seurakuntien tapahtumiin saattaa 
tulla peruutuksia tai muutoksia. Tapahtumatiedot kannattaa tarkistaa 

verkosta kuopionseurakunnat.fi

Puijon seurakunta järjestää YouTube-kanavallaan neljän luennon sarjan, 
jossa käydään läpi elämän taitekohtia: ristiäiset, häät, kodin siunaaminen 

ja hautajaiset. Luennot peräkkäisinä maanantaina 1.2. alkaen klo 18.

Ruokoniemen leirikeskuksessa Siilinjärvellä on pääsiäisen alla hiljaisuuden 
retriitti 26.–28.3. Siellä voit hetkeksi vetäytyä kiireestä ja hiljentää askeleitasi. 

Retriitissä omaa hiljentymistä lomittavat ruokailut, rukous- ja 
mietiskelyhetket. Ohjaajina toimivat Matti Hoffrén ja Piio Lappalainen. 

Retriitti on maksullinen. Lisätiedot ja ilmoittautuminen viimeistään 9.3.: 
044 728 4603, matti.hoffren@evl.fi

Hiljainen viikonloppu

Hiljaisuuden talo -ilta verkossa 

Tapahtumatiedot voivat muuttua

Elämän taitekohdat

SIILINJÄRVI
Seurakuntatoimisto avoinna arkisin  
klo 9–11 ja 12–14 Siilinjärven seura-
kuntatalolla, Haarahongantie 4, 
71800 Siilinjärvi, p. 017 288 4600. 
Poikkeuksellinen aukiolo: 10.2. 
avoinna vain klo 12–14. Seurakunta-
toimisto palvelee juhlien ja muiden 
tilaisuuksien tila- ja henkilövarauk-
sissa sekä maksuasioissa. Seura-
kuntamme jäsenrekisteriasiat 
hoitaa Kuopion aluekeskusrekisteri: 
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. seurakunta  
 
Tapahtumatiedot voivat muuttua 
koronarajoitusten vuoksi. Nou-
datamme viranomaisten antamia 
kokoontumis- ja hygieniaohjeita. 
Suosittelemme maskin käyttöä 
alueen yleisen maskisuosituksen 
mukaisesti (yli 12-vuotiaille). Seura-
kunnan ryhmiin voi osallistua enin-
tään 20 henkilöä. Ryhmän ohjaaja 
antaa lisätietoja niistä ryhmistä, 
joihin on ollut ennakkoilmoittautu-
minen. 
 
SIILINJÄRVEN KIRKKO  
Haarahongantie 2 
Kokoontumisrajoitusten vuoksi  
jumalanpalveluksiin voi toistaiseksi 
osallistua vain internetissä seura-
kunnan YouTube-kanavalla (suora-
toisto ja tallenne 14 vrk).
Sanajumalanpalvelus su 31.1. klo 10 
verkossa. Kortelainen, Kajava. 
Perhekirkko su 7.2. klo 10 verkossa. 
Laurinkari, Kaisto, lastenohjaajat ja 
Vuorelan lapsikuoro. 
Sanajumalanpalvelus su 14.2. klo 10 
verkossa. Kortelainen, Heiskanen. 
Sanajumalanpalvelus su 21.2. klo 10 
verkossa. Voutilainen, Kajava.
Suoratoisto ja tallenne (14 vrk) 
Youtubessa.

SIILINJÄRVEN SEURAKUNTATALO 
Haarahongantie 4
Paja ke 27.1. klo 12–15 Lähetyskellari. 
Käsitöitä ja askartelua lähetystyön 
hyväksi keskiviikkoisin.
Perhekerho to 28.1. klo 9.15–11.15 
alakerran kerhotilat. Pienten lasten 
ja vanhempien yhteinen ryhmä 
torstaisin.
Lähetyksen sydänäänet to 28.1. klo 
10 Lähetyskellari.
Raamattupiiri to 28.1. klo 18 Pieni 
sali. Muut kerrat 25.2., 25.3.,29.4. ja 
20.5.

VUORELAN KIRKKO  
Rissalantie 2
Vuorelan kirkolla ei toistaiseksi 
järjestetä jumalanpalveluksia.
Perhekerho to 28.1. klo 9–11 alasali. 
Pienten lasten ja vanhempien 
yhteinen ryhmä torstaisin.
Vuorelan lähetyspiiri ti 2.2. klo 10 
kahvio. Kokoontuu joka toinen tiistai.
Vuorelan näpertäjät ma 8.2. klo 
10–12 alasali. Kokoontumiset 
kolmen viikon välein maanantaisin.

MUUTA
Yhteisvastuukeräyksen info 
verkossa su 7.2. noin klo 11.30 
(messun jälkeen). Tietoa keräyskoh-
teista ja paikallisesta keräyksestä. 
Lisätietoja keräyksestä: keräyspääl-
likkö Liisa Tiilikainen 044 7284 645.
Lapsiparkki Perheentalolla 
maanantaina klo 9–12 ja lauan-
taina klo 10–13. Kerran kuukaudessa 
ma 1.2. ja la 20.2. alkaen Siilinjär-
ven Perheentalolla, Toritie 12. Tila-
päistä lastenhoitoa maksuttomasti. 
Lue lisää siilinjarvenperheentalo.
com. Ilmoittautumiset Perheen-
talolle 044 788 9539. Yhteistyössä 
Perheentalo, seurakunta ja SPR 
Siilinjärvi.

Palmusunnuntain hiljaisuuden 
retriitti Ruokoniemen leirikes-
kuksessa 26.–28.3. Ohjaajina Matti 
Hoffrén ja Piio Lappalainen. Retriitti 
alkaa pe klo 17.30 ja päättyy su klo 
14. Hinta siilinjärveläisille 46 €, 
muille 82 €. Tiedustelut ja ilmoit-
tautuminen 9.3. mennessä Matti 
Hoffrénille: 044 7284 603,  
matti.hoffren@evl.fi.

JÄRJESTÖT  
KUOPION NNKY 
Vuorikatu 22
www.knnky.fi  
www.facebook.com/nnkykuopio 
toiminnanohjaaja Sirpa-Sari Borg-
Holopainen puh. 044 772 1928, 
tavoitettavissa ma-pe 9-15  
puheenjohtaja Wilhelmiina Honka-
nen puh. 044 242 2718 
 
HERÄTTÄJÄ-YHDISTYS  
Kuninkaankatu 22
Toimipiste on toistaiseksi suljettu 
koronatilanteen vuoksi.
Seurat su 31.1. klo 18 Puijon kirkolla.
Seurat su 7.2. klo 18 Pyhän Johan-
neksen kirkolla.
Seurat ke 17.2. klo 18 Nilsiän seura-
kuntakodilla.
Herättäjän kirkkopyhä su 21.2. klo 
11 Alavan kirkossa. Messu ja seurat.

POHJOIS-SAVON EV.LUT.  
KANSANLÄHETYS  
Sairaalakatu 11
Toimisto avoinna ma-ti klo 12–16.  
Puh. 044 9812 908.  
Facebook: Pohjois-Savon Kansan-
lähetys.  
Twitter: @SEKL Savo. 
Sanan ja yhteyden ilta ti 23.2. klo 
18 Nilsiän Seurakuntatalolla, Sakari 
Kalliomaa.

KANSAN RAAMATTUSEURA 
Sanan Kulma, Tulliportinkatu 22
Online Alfa netissä tiistaisin klo 
18 opiskelijoille, nuorille aikuisille 
ja työikäisille. Alfa on sarja tapaa-
misia, jossa saa pohtia elämän 

suuria kysymyksiä ystävällisessä, 
avoimessa ja rennossa ilmapii-
rissä, ilman painostusta. Mukaan 
voi tulla vaikka omalta kotisoh-
valta. Lisätiedot ja ilmoittautumi-
nen: https://www.kansanraamattu-
seura.fi/kuopioalfa.
Sanan ilta: Aikakirjat - ajaton 
sanoma, osa 1/4 pe 12.2. klo 18 
Keskusseurakuntatalolla (Suokatu 
22). Aiheena ”Sukuluettelot ja liito-
narkku, sen tie Siinailta Jerusa-
lemiin”. Kansan Raamattuseuran 
kouluttaja Olli Seppänen. Musii-
kissa JASPE. Kirjamyynti. Opetus-
osuus striimataan myös nettiin 
(alkaa n. klo 18.20): https://www.
facebook.com/KRSKuopio/.
Raamattupiiri maanantaisin parit-
tomilla viikoilla klo 18–19.30 Sanan 
Kulman alakerrassa (Tulliportinkatu 
22). Tervetuloa tutustumaan Juma-
laan Raamatun kautta! Aiheena 
Apostolien teot. Lisätiedot: Juha 
Heiskanen Puh.  
050 548 4087, juha.heiskanen@
arcticmail.com. 
Rukouspiiri maanantaisin klo 18 
Sanan Kulmalla (Tulliportinkatu 
22). Tervetuloa yhteiseen rukouk-
seen! Lisätiedot: Kirsti Timonen, 
puh. 050 491 5317, timonenkirstih@
gmail.com.
Naisten solu parittomien viikkojen 
tiistaisin klo 13–15 Sanan Kulmalla 
(Tulliportinkatu 22). Naisille tarkoi-
tettu hengellinen pysäkki. Lisätie-
dot: Marjatta Lehtinen, Puh.  
050 555 2300, jatta.leh@dnainter-
net.net.

NILSIÄN ELÄKELÄISTEN  
KRISTILLINEN YHDISTYS
Nilsiän Eläkeläisten Kristilli-
sen yhdistyksen kerho kokoon-
tuu ystävänpäivän merkeissä ja 
valtakunnallisella vuositeemalla 
”Välitän, et ole yksin” ke 10.2. klo 
12 seurakuntakodin yläsalissa, 
Nilsiäntie 59. Pastori Satu Väätäi-
nen saapuu vieraaksemme.  Varje-
lusta uuteen vuoteen! Kerho pide-
tään, mikäli koronarajoitukset 
sallivat.

Haluaisitko tehdä
vapaaehtoistyötä, 
jolla on merkitystä?

Tarjoamme:
• merkityksellisen vapaaehtoistehtävän
• valmennuksen tehtävään
•  oman päivystysryhmän tuen

Edellytämme: 
• vaitiolovelvollisuuden ja nimettömyyden noudattamista
• tällä hetkellä tasapainoista elämäntilannetta
•  yhteydenottajan kunnioittamista
•  mahdollisuuden päivystää n. 3 h/kk

Ota rohkeasti yhteyttä!
Palveleva puhelin: Sari Kärhä, sari.karha@evl.fi, 040 4848 485 
(voit jättää vastaajaan soittopyynnön)
Chat: Sirpa Nummenheimo, sirpa.nummenheimo@evl.fi,  
040 484 8363 (voit jättää vastaajaan soittopyynnön)

Päivystäjäksi
Kirkon keskusteluapuun
Vuoden 2021 vapaaehtoisten päivystäjien koulutus alkaa
lauantaina 27.3. Ensimmäinen kokoontuminen on yhteinen
Kuopion, Kajaanin ja Joensuun uusien päivystäjien kanssa.
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MUUTTUVA  
HENGELLISYYS  
ammentaa ikivanhasta  
mystiikasta

Kukaan ei omista Kristusta. 
Olennaista ei ole tietäminen ja 
ymmärtäminen, vaan Kristuksen 
seuraaminen. Näin puhuu lute-
rilaisen ja anglikaanisen kirkon 
pappi Mika K. T. Pajunen. 

Pajunen on tilaa rukoushiljai-
suudelle ja mietiskelylle raken-
tavan Hiljaisuuden Ystävät ry:n 
entinen toiminnanjohtaja. 

”Hengellisyyden mystinen 
puoli on noussut institutionaa-
lisen uskonnollisuuden edelle. 
Mystiikalla tarkoitetaan henki-
lökohtaista ja välitöntä yhteyt-
tä Jumalaan. Tällainen hengel-
lisyys sallii myös kulttuuriset ja 
omakohtaiset pyhän kokemuk-
set.” 

Seurakunnat tarjoavatkin yhä 
enemmän hiljaisuuden retriit-
tejä, rukouslauluiltoja ja pyhiin-
vaelluksia. Kehollisen harjoi-
tuksen kautta rauhoitutaan, 
keskitytään ja syvennytään ruko-
ukseen. Hengelliset harjoituk-
set ja ruumiin rukoukset, kuten 
pyhä tanssi ja hiljaisuuden jooga, 
auttavat hiljentämään sisäis-
tä ja ulkoista hälinää, tulemaan 
tietoisiksi Jumalan puhuttelusta.

Jumalakuvat vastakkain
Mystiikka kukoisti keskiajalla 
luostarilaitoksen piirissä. Uskon-
puhdistuksen jälkeen sen harjoit-
tamista ei nähty tarpeellisena, ja 
protestanttisten kirkkojen perin-
teessä se ajautui taka-alalle.

”Modernisaatio teki ihmises-
tä oman mielensä vangin. Koros-
tunut tietoisuus itsestä kasvatti 
muurin minän ja maailman välille. 
Huokoisesta minästä tuli eristet-
ty minä. Jumalaa pyrittiin käsit-
tämään kielellisesti määrittele-
mällä.”

Modernin ajan jumalakuvia 
Pajunen kuvaa olemassaolon ja 

poissaolon Jumalaksi. Olemas-
saolon Jumala tarjoaa varman 
opin ja ikuiset totuudet. Pois-
saolon Jumalassa korostuvat 
yhteiskunnallinen ulottuvuus ja 
ihmiskunnan kärsimys. Karkeasti 
ilmaistuna Jumalasta olemassa-
olon kielellä puhuvat ovat usein 
uskonnolliseen kieleen tyyty-
väisiä konservatiiveja, poissa-
olon kielellä puhuvat taas erityi-
sen uskonnollista kieltä kaihtavat 
liberaalit. Yhteistä molemmille on 
ehdottomuus: joko – tai. 

”Modernisaatiossa suomalai-
nen kristillisyys on erikoistunut 
ja irtautunut ihmisten eläväs-
tä arjesta. 1900-luvun loppupuo-
lelta alkaen paukut on laitet-
tu olemassaolon ja poissaolon 
jumalaselityksien väliseen valta-
taisteluun”, Pajunen väittää. 

Vahva ruumis
Jumala katsoo luomistyötään 
ja toteaa, että se on hyvä. ”Vai 
ettekö tiedä, että ruumiinne on 
Pyhän Hengen temppeli?”, haas-
taa apostoli Paavali. 

Kokonaisvaltaiseen ihmisyy-
teen kuuluu fyysinen ulottuvuus. 
Kristinuskon, erityisesti protes-
tanttisuuden, historiassa on 
korostettu aistisuuden kustan-
nuksella tietoa ja oppia, kirjoi-
tettua ja puhuttua sanaa. 

Pajunen painottaa kristinuskon 
ytimen olevan vahvasti ruumiil-
linen. 

”Jumala syntyy ihmiseksi 
maailmaan, elää ihmisen elämää 
ja kuolee fyysisen kuoleman 
ristillä.  Ehtoollisessa Jeesus 
on läsnä viinissä ja leivässä, 
ehtoollisyhteys toteutuu maan 
antimissa. Jumala ei väheksy 
luomaansa fyysistä maailmaa, 
eikä ihmistä ole olemassa irral-
laan siitä.”

Uusiutuminen  
muinaiseen
Käsillä oleva murros hengelli-
syydessä haastaa modernin ajan 
tavan puhua Jumalasta. Olemas-
saolon tai poissaolon Jumalan 
sijaan kaipaus kohdistuu omas-
sa elämässä läsnä olevaan Juma-
laan. Pajunen käyttää sanapa-
ria ancient future – muinainen 
tuleva – kuvaamaan ajassamme 
syvävirtauksena elävää kristillisen 
mystiikan kaipuuta.

”Muinaisesta maailmasta, 
luotuisuuden juuresta, virtaa 
tähän aikaan kokonaisvaltaiseen 
ja keholliseen rukoukseen kuulu-
vaa viisautta. Se tuntuu tuoreel-
ta, vaikka on ikivanhaa.” 

Maailmaa ilmiöineen tutki-
taan ja selitetään jonkin para-
digman, viitekehyksen ja ajat-
telumallin, sisällä kunnes jokin 
merkittävä löydös muuttaa para-
digmaa. Kuten aurinkokeskei-
syyden syrjäytettyä maakeskei-
sen maailmankuvan. Murrok-
sen tunnustaminen ei ole kevyt 
prosessi, sillä vanhaan maailma-
kuvaan kutoutuu yhteiskunnalli-
sia suhteita, valtaa ja toiminta-
tapoja.

Muutos hengellisyydessä
Maailma on muuttunut, väittää 
Pajunen.

”Olemme siinä tilanteessa, 
jossa aiemman ajattelumallin 
selitysvoima on loppunut. Väli-
neet eivät toimi enää. Muutos 
hengellisyydessä on seurannut 
yleistä maailman muutosta.”

Tämän ajan ihminen kuulee 
kyselytutkimuksen kysymyksen 
Uskotko, niin kuin kirkko opet-
taa kysymyksenä Haluatko antaa 
tälle instituutiolle vallan päät-
tää uskostasi. Instituution vallan 
käyttö yksilön yli koetaan väki-
valtana. 

Miksi nuoret naiset hylkäävät 
kirkon?, Pajunen kysyy ja antaa 
oman vastauksensa: 

”Yhä tarkempi ja tyylikkäämpi 
managerointi ei vakuuta ihmis-
tä, joka itse omassa sydämes-
sään kokee, ajattelee, ja uskoo. 
Mitä tarkemmin kirkko jonkin 
asian määrittelee, sitä harvem-
pi sen purematta nielee. Luteri-
laisuuteen perinteisesti kuulunut 
omantunnonvapaus vetoaa oppi-
tuomioita paremmin.”

”Kirkon ja seurakuntien on 
tehtävä näkyväksi kirkon oma  

hengellinen perintö, joka koros-
taa arjen hengellisyyttä ja Juma-
lan läsnäoloa. Moni kaipaava on 
kääntynyt etsinnässään erityi-
sesti idän uskontojen suun-
taan, vaikka kristillisen mystii-
kan historia on yhtä vanha ja syvä 
kuin kristinusko itse.” 

Pajunen näkee murroksessa 
paljon mahdollisuuksia, mikä-
li kirkko ”suostuu kasvamaan 
pieneksi”.

”Kysymys kuuluu, onko kirkko 
valmis siihen, ettei se pyri omis-
tamaan, eikä väitä omistavan-
sa Jumalan työtä, vaan pikem-
minkin osoittaa sitä kohti luot-
taen Hänen läsnäoloonsa. Puhe 
pyhästä ei riitä – pyhä riittää. On 
tultava todeksi.” 

RIITTA-SISKO KEINONEN

Ihmisen syvin kaipaus kohdistuu 
Jumalan kohtaamiseen eikä vain 
oppiin ja tietoon Jumalasta.   
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"MUUTOS hengellisyydessä on 
seurannut yleistä maailman muutosta", 
Mika K.T. Pajunen toteaa.



Elämän kirjo on valtava.

Keskinäinen kunnioitus ja luottamuksellisuus kuuluvat ystävyyteen. 
Samalla ne toimivat Kirkon keskusteluavun Palvelevan puhelimen 
pääperiaatteina yhdessä vapaaehtoisuuden ja anonyymiuden kanssa. 

YSTÄVYYTTÄ samalla aaltopituudella

Hei te siellä, teille on hyvä soit-
taa”. Nämä sanat Palvelevan 
puhelimen vapaaehtoinen 
Sisko (haastateltavan nimi 
muutettu) on kuullut lukuisil-

ta soittajilta päivystysvuosiensa aikana.
”Soittajan kertoma kuulluksi tule-

minen, helpotus ja kiitollisuus antavat 
vapaaehtoiselle voimaa tehdä tärkeää 
työtä. Itsellekin tulee hyvä mieli”, Sisko 
ajattelee.  

Soittoa ei tarvitse jännittää
Näin ystävänpäivän lähestyessä tulee 
mieleen kysyä, voiko vapaaehtoistyö-
tä ajatella ystävyydeksi? Sisko vastaa 
kysymykseen hetken mietittyään: ”Kyllä 
tämä on hyvinkin intensiivistä ystävyyt-
tä. Vapaaehtoisen eli kuuntelijan täytyy 
olla rauhallisessa tilassa, missä hän voi 
valmistautua ja antaa aikansa soittajalle.”

”Eikä soittajan tarvitse jännittää tai 
noudattaa tiettyä keskustelun sapluunaa. 
Soittaja ottaa yhteyttä puhelimitse kuin 
ystävään, ja aloittaa keskustelun hänel-
le tärkeästä asiasta. Kuuntelija lähtee 
dialogiin mukaan omalla läsnäolollaan. 
Luottamus ja vuorovaikutus ovat tärkei-
tä”, Sisko pohtii.

”Puheluiden kesto vaihtelee. Keskus-
telun kokonaisuus syntyy usein luon-
nostaan, eikä puhelun pituudesta tarvit-
se erikseen sopia.”

Joskus käy niin, että keskusteluyhte-
yttä ei synny. 

”Silloinkin vapaaehtoisen on hyvä olla 
itselleen armollinen. Soittaja voi kokeil-

la keskustelua jonkun toisen kanssa, 
sillä Palveleva puhelin on valtakunnalli-
nen. Kirkon keskusteluapu toimii yli 60 
paikkakunnalla satojen vapaaehtoisten 
voimin.”

Tärkeintä on kuunteleminen
”Itse sain kuulla tuttavan kautta, että 
Palvelevaan puhelimeen etsitään uusia 
vapaaehtoisia.”

”Palvelevan puhelimen päivystäjältä 
odotetaan vuoden sitoutumista vapaa-
ehtoistehtävään. Minä olen ollut tehtä-
vässä pitkälti toistakymmentä vuotta”, 
Sisko kertoo.

”Päivystäjinä toimii monen ikäisiä 
ihmisiä, niin työssäkäyviä kuin heitä, 
jotka ovat juuri eläköityneet. Eläkeläi-
sellä voi olla työelämän jälkeen ylimää-
räistä aikaa sitoutua vapaaehtoistyöhön. 
Eikä tämä vie liikaa aikaa työssäkäyvältä-
kään. Päivystysvuoro on keskimäärin joka 
kuudes viikko yhden illan.”

Siskon mukaan Palvelevan puhelimen 
toiminta on hyvin organisoitu. Kuopiossa 
johtava sairaalapappi Sari Kärhä koordi-
noi toimintaa, toimii ryhmien yhdyshen-
kilönä ja järjestää koulutusta sekä työn-
ohjausta. Sisko muistaa yhteiset koulu-
tuspäivät ja teemaviikonloput muiden 

vapaaehtoisten kanssa vietettyinä muka-
vina yhteisinä hetkinä. Myös valtakunnal-
lista koulutusta on tarjolla aika ajoin.

”Vertaistuki on myös vapaaehtoistyös-
sä tärkeää. Oman ryhmämme kokoon-
tuminen on aina päivystyksen jälkeisellä 
viikolla. Se on hyvä paikka purkaa omia 
kokemuksia muiden ryhmäläisten kans-
sa. Me kaikki olemme sitoutuneet ehdot-
tomaan vaitiolovelvollisuuteen.”

Mitä Palvelevan puhelimen vapaaeh-
toiselta vaaditaan vaitiolovelvollisuu-
teen sitoutumisen lisäksi? ”Perusterve 
suhtautuminen elämään, oma tasapai-
noinen elämäntilanne ja omana itsenä 
oleminen riittävät. Ennen kaikkea vapaa-
ehtoiselta odotetaan halukkuutta antaa 
aikaansa toisten ihmisten hyväksi.”

”Soittava henkilö helpottuu usein jo 
siitä tiedosta, että hän tulee kuulluksi. 
Tärkeintä on siis kuunteleminen, ei niin-
kään asioiden ratkaiseminen. Ongelmista 
voidaan puhua yhdessä, ja soittaja tekee 
itse omat ratkaisunsa.”

Puhuminen helpottaa
”Suomessa on paljon ihmisiä, joilla on 
vaikeaa. Elämän kirjo on valtava ja monet 
ajan ilmiöt näkyvät puheluissa. Soitta-
jia yhdistäviä tekijöitä ovat ainakin yksi-
näisyys, suru, arjen ongelmat ja henki-
set sekä hengelliset kysymykset”, Sisko 
summaa kokemuksiaan.

Kirkon keskusteluavulla ei ole asia-
kasrekisteriä. Soittajan numero ei näy 
vastaajalle, eikä puheluita tallenne-
ta. Käydyistä keskusteluista ei kerä-

tä minkäänlaisia henkilökohtaisia tieto-
ja. Puheluista tilastoidaan vain yleisluon-
toisia asioita, kuten pääasialliset aihepii-
rit ja puheluiden kestot.

”Ajattelen, että soittajalle antaa turvaa 
ja luottamusta se, että Palveleva puhe-
lin on Suomen evankelis-luterilaisen 
kirkon tarjoama apu. Vaikka useimmi-
ten soittajan toive on puhua arkisista 
huolistaan, toisinaan myös uskoon liit-
tyvät asiat mietityttävät. Soittaja saattaa 
pyytää yhdessä rukoilua tai esirukousta 
hänen puolestaan.”

”Ihmiset luottavat meihin. He avautu-
vat ja kertovat hyvin arkoja asioita itses-
tään. Joillakin ihmisillä ei ole ketään 
muuta, kenelle puhua. Me olemme heitä 
varten.”

”Koskaan ei tiedä, mitä asioita tulee 
vastaan, kun puhelu alkaa. Vaikean 
puhelun jälkeen meillä päivystäjillä on 
mahdollisuus nollata ajatuksemme. 
Jonkun toisen paikkakunnan vapaaeh-
toinen vastaa puheluihin sillä aikaa, kun 
keitän kupin teetä ja hengähdän hetken.”

”Tämä vapaaehtoistyön muoto on ollut 
minulle antoisaa ja tärkeää. Koskaan en 
ole katunut, että lähdin aikanaan tähän 
mukaan.”

MIIA GABEL

Palvelevan puhelimen vapaaehtoistyötä 
tehdään niin, että päivystäjän anonymi-
teetti säilyy. Tämän vuoksi haastattelus-
sa ei julkaista henkilön nimeä.
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