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Kuopion ja Siilinjärven evankelisluterilaisten seurakuntien lehti
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SUOMEN evankelis-luterilainen kirkko 
on avannut verkossa asiointipalvelun, 
jossa asiakas voi tietoturvallisesti tilata 
virkatodistuksen itsestään tai sukusel-
vitysmuotoisen virkatodistuksen vaina-
jasta. 

Virkatodistuksia tarvitaan hyvin monen-
laisiin tarkoituksiin esimerkiksi adop-
tio-, apuraha-, eläke-, perinnönja-
ko- ja perunkirjoitusasioiden hoitami-
seen. Virkatodistuksia tilataan kirkosta 
vuosittain noin 60 000. Virkatodistus-
ten toimittaminen on Suomen evan-
kelis-luterilaisen kirkon lakisääteinen 
viranomaistehtävä.

”Merkittävä osa kirkon jäsenistä halu-
aa saada kaikki kirkon asiointipalvelut 
verkosta. Uusi palvelu on käytettävis-
sä joka päivä vuorokauden ympäri, ja 
se helpottaa virkatodistuksen tilaamis-

ta huomattavasti. Palvelun suunnitte-
lussa on kiinnitetty erityisesti huomio-
ta saavutettavuuteen ja käyttäjäystäväl-
lisyyteen”, sanoo rekisterijohtaja Sanna 
Heickell Kirkkohallituksesta.

Palvelun käyttö edellyttää vähintään 18 
vuoden ikää ja kotikuntaa Suomessa. 
Lisäksi käyttäjällä tulee olla pankkitun-
nukset tai mobiilivarmenne. Palveluun 
tunnistaudutaan suomi.fi-tunnistautu-
misen kautta. Myöhemmin myös orga-
nisaatiot – esimerkiksi pankit ja lakiasi-
aintoimistot – voivat tilata asiakkaiden-
sa puolesta todistuksia palvelun kautta. 
Virkatodistuksen voi edelleen tilata 
myös ottamalla yhteyttä seurakuntaan 
tai seurakunnan keskusrekisteriin.

Palvelua voi käyttää suomeksi, ruotsik-
si ja englanniksi. Suomenkielinen palve-
lu löytyy osoitteesta tilaavirkatodistus.fi

Virkatodistuksen voi tilata 
verkosta
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LASIKATTOJEN rikkoja 
lähtee Turkuun tuomiorovastiksi
Männistön kirkkoherra ja yhteisen kirkkoneuvoston puheenjohtaja Aulikki Mäkinen 
aloittaa huhtikuun alussa Turun tuomiorovastina. 

Vuonna 1340 perustetussa 
virassa hän on ensimmäi-
nen nainen. Hänestä tulee 
Turun tuomiokirkkoseura-
kunnan kirkkoherran lisäksi 

myös Turun arkkihiippakunnan tuomio-
kapitulin jäsen. Tarvittaessa hän toimii 
arkkihiippakunnan piispan tai arkkipiis-
pan sijaisena.  

Pappina Saksassa
Mäkisestä ei oikeastaan pitänyt tulla 
pappia ja teologia.

”Tätini on pappi ja perheessäni toisi-
naan letkauteltiin, että minustakin 
varmaan tulee. Olin mukana seurakun-
nan nuorten toiminnassa ja löysin sieltä 
itselleni kodin. Oikeastaan minusta piti 
tulla opettaja, ulkomaankirjeenvaihta-
ja tai diplomaatti, mutta pappi minus-
ta sitten kuitenkin tuli.”

Hän halusi oppia käytännön saksan 
kieltä ja lähti kesätöihin Etelä-Saksaan, 
jossa työskenteli parina kesänä. Opinnot 
Helsingin yliopiston teologisessa tiede-
kunnassa jatkuivat ja kun Berliinin muuri 
purettiin, hän sai hyvän aiheen väitöskir-
jaansa Itä-Saksan kirkkojen tilanteesta.

”Asuin sittemmin pysyvämmin 
Saksassa. Toimin siellä kahdeksan 
vuotta pappina ja sitten kirjoitin väitös-
kirjaa. Olin myös perustanut perheen ja 
kun esikoinen tuli kouluikään, päätim-
me palata Suomeen. Tulimme Kuopi-
oon vuonna 2004. Aloitin työt Kuopion 
hiippakunnan tuomiokapitulissa kasva-
tuksen hiippakuntasihteerinä. Sieltä 
minut valittiin Männistöön kirkkoher-
raksi 2011.”

Elämän kaikki sävyt
Aulikki Mäkinen on toiminut seurakun-
nissa, hiippakunnassa ja keskushal-
linnossa. Hän siis tuntee kirkon ja sen 
haasteet varsin hyvin.  

”Avoin vuorovaikutus, uteliaisuus ja 
kyseenalaistaminen eivät olleet itses-
tään selvä arvo Suomessa. Saksan 
vuosina olin tottunut monipuoliseen 
teologiseen keskusteluun ja siellä sitä 

arvostettiin. Suomessa se koettiin usein 
uhkana.”

Mäkinen ajattelee, että Suomi on pieni 
maa ja kirkkommekin on siksi pieni ja 
sulkeutunut.

AULIKKI Mäkinen iloitsee jokaisesta kastepuun 
sydämiin nimensä saaneesta lapsesta.

VEHMERSALMEN kirkko
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KUUKAUDEN VALINNAT RUKOILEN

Valo lisääntyy. Kiitos siitä, Herra. 
Valaise pimeää, anna syntini anteeksi, 
kosketa minua.

Paastomme on nyt läheisyyden 
puutteessa. Koronakurimuksen varjo 
on vielä pitkä. Armahda meitä.

Yksinäisyyden kipeys tuntuu. 
Auta lähelle toista ihmistä.

Ole turvana ja tukena.
Jäämme syliisi Vapahtajamme.

Amen.

1,2 milj.

443 000

TÄNÄ VUONNA  vietetään sähköisten juma-
lanpalveluksien 95-vuotisjuhlavuotta, sillä 
ensimmäinen radiojumalanpalvelus lähe-
tettiin 1926.

YHTEISVASTUUKERÄYS toteutti kyse-
lytutkimuksen yli 70-vuotiaiden ikäih-
misisten digivalmiuksista ja haasteista 
digitalisaation keskellä. Tutkimukseen 
vastanneista 29 prosenttia pitää uusi-
en digipalvelujen, esimerkiksi verkko-
pankkien, Kelan tai kirjaston sähköis-
ten palvelujen käyttöönottamista liian 
vaikeana. Osa vuoden 2021 Yhteisvas-
tuun keräystuotoista ohjataan ikäih-
misten digitaitoja edistäviin koulutuk-
siin.

VAPAAEHTOISTYÖ.FI -palvelu kokoaa 
yhteen monipuolisesti erilaista vapaa-
ehtoistoimintaa. Palvelussa järjestö-, 
seurakunta- ja kuntatoimijat voivat 
ilmoittaa avoimia vapaaehtoistehtäviä. 
Vapaaehtoistyö.fi -palvelu on uudis-
tunut loppuvuoden 2020 aikana, jonka 
myötä se palvelee käyttäjiään aiempaa 
paremmin.

95

KIRKON Ulkomaanavun Toisenlaisia Lahjoja 
hankittiin viime vuonna 1,2 miljoonan euron 
edestä. Eniten hankittiin Puuntaimet-lahjaa.

KORONAVUODEN 2020 aikana kirkko tavoit-
ti puhelin- ja verkkokeskusteluissa 443 000 
henkilöä, mikä on kolminkertainen määrä 
edellisvuoteen verrattuna. 

Vie viestiä 

Viestinnän merkitys yhteiskunnassa on koko ajan 
kasvanut. Myös kirkossa tehdään jatkuvaa työtä vies-
tinnän kehittämiseksi. Seurakunnissa on otettu käyt-
töön digitaalisen median välineitä ja sosiaalisen medi-
an kanavia. Korona-aikana jumalanpalvelusten jaka-

minen suoratoistoina ja tallenteina verkossa on ottanut suuren 
harppauksen. 

Kirkon nelivuotiskertomuksen mukaan kirkon asemaan yhteisös-
sä vaikuttaa kuusi asiaa. Arvomuutos heijastuu uskontoon, kult-
tuurikristillisyys murtuu, yhteisöjen merkitys voimistuu, uskon 
kokemuksellisuus korostuu, uskonto- ja katsomusdialogin tarve 
kasvaa ja kristillinen kotikasvatus ohenee. Viestinnällä pyritään 
vaikuttamaan näihin asioihin.

Kirkkohallituksen täysistunto päätti perustaa kokonaiskirkollisen 
viestintäselvityshankkeen, joka kestää kolme vuotta. 

Tarve selvittää kirkon vies-
tintää on noussut muun 
muassa kirkolliskokouk-
sen nimittämän tulevai-
suuskomitean ja tulevai-
suusvaliokuntien päätelmi-
en perusteella. Hankkeessa 
selvitetään, voitaisiinko koko-

naiskirkollista viestintää toteuttaa entistä tavoitteellisemmin, 
kustannustehokkaammin ja uusinta teknologiaa järkevämmin 
hyödyntäen.

Tavoitteena on laatia malleja siitä, kuinka kirkko voi vahvistaa 
viestinnällisesti vaikuttavuuttaan seurakuntien ja hiippakuntien 
identiteettiä kunnioittaen.

Viestintä on jokaisen seurakuntalaisen, kirkon luottamushenki-
lön ja työntekijän tehtävä. Jokainen vie viestiä sanoillaan, teoil-
laan ja olemisellaan.  

Seurakuntalaisten merkitys viestin viejänä vahvistuu entises-
tään tulevaisuudessa. Erityisesti sosiaaliseen mediaan kaiva-
taan mukaan seurakuntalaisia. Jaa hyvää sanomaa. 

”Vie vuorille tää viesti, huuda se kaikkeen maailmaan. 
Vie vuorille tää viesti: Luo Herran joutukaa.”

Viestintä on 
jokaisen tehtävä

Minna Siikaniva
minna.siikaniva@evl.fi

PÄÄKIRJOITUS

”Täällä vallitsi usein vain yksi totuus. Elämä on 
kuitenkin monimuotoista ja etsii aina uomaansa. 
Kirkon pitäisi olla siellä, missä elämä on, sillä niin 
Jeesuskin oli. Siksi olen tehnyt työtä sen eteen, 
että tavallinen elämä kaikkine sen sävyineen voisi 
olla totta myös kirkossa.”

Jotta näin olisi, Mäkisen mukaan kirkon johta-
ville paikoille tulisi valita erilaisia ihmisiä: eri suku-
puolia, eri-ikäisiä, naimisissa olevia, sinkkuja, eron-
neita ja karanneita, eri taustoista tulevia ja erilais-
ta elämänkokemusta omaavia.

”Jotta muutosta voi saada aikaan, on otettava 
kantaa ja rikottava lasikattoja.”

Yhteistyö on voimavara
Yhteisen kirkkoneuvoston puheenjohtaja vakuut-
taa, että Kuopion seurakuntayhtymä on helmi 
seurakuntayhtymien joukossa.

”Täällä on vaikeistakin asioista voitu sopia ja 
neuvotella. Seurakunnat ovat toimintakykyisiä ja 
meillä on osaava henkilöstö. Luottamushenki-
löt ovat sitoutuneita tehtäviinsä ja seurakunnissa 
toimii iso vapaaehtoisten joukko. Isossa yhtymäs-
sä kukaan ei voi tehdä paljon yksin, mutta yhdes-
sä voi saada aikaan paljon. Rakenneratkaisuilla ja 
tulevilla seurakuntaliitoksilla pyritään seurakunta-
työn uudistumiseen ja siihen, että meillä olisi varaa 
toimia eri puolilla seurakuntayhtymää.”

Mäkinen luottaa, että seurakunnat pärjäävät 
tulevaisuudessakin, mikäli eri toimijat sitoutuvat 
etsimään yhteistä hyvää.

”Yhteistyö on ollut ja on tämän seurakuntayhty-
män voimavara. Seurakuntien elämä tulee kehitty-
mään niin, että seurakuntalaiset itse ottavat entis-
tä enemmän vastuuta toiminnasta. Seurakuntien 
olisi hyvä kääntyä ulospäin ja olla mukana siel-
lä, missä ihmiset muutenkin ovat. Kuitenkin myös 
kirkkoja tarvitaan. Niiden ympärille kokoontuu aina 
oma yhteisönsä, siellä vietetään jumalanpalvelus-
ta ja sieltä ihmiset löytävät kodin.”

Vanhaa ja uutta
Uusi työpaikka on tuomiorovastien aatelia, jossa 
on takana pitkä traditio.

”Turussa minua odottaa Turun tuomiokir-
kon saneeraaminen. Sitä ei voi tehdä ilman, 
että jonkun mieli pahoittuu. Kaikilla turkulaisil-
la ja monilla muillakin suomalaisilla on tunneside 
juuri tuohon kirkkoon, kirkkojemme äitiin. Odotan 
innolla, miten traditio ja tämä päivä siellä kohtaa-
vat. Toiseksi lähden kehittämään tuomiokirkon 
ympärillä toteutuvaa hengellistä elämää. Siinäkin 
yhdistyy vanha ja uusi: pitkä traditio ja tämän ajan 
hengelliset virtaukset.”

Mäkinen toivoo, että kirkko on tulevaisuuden 
sukupolvillekin merkityksellinen.

”Tarvitaan monimuotoisempi kirkko, jossa 
voidaan tulla yhdessä samaan pöytään. Ei peitel-
lä sitä, jos ollaan asioista eri mieltä. Pitää käydä 
dialogia ja uskoa siihen, että Kristus yhdistää. 
Mietitään, mitä kirkko on tässä ajassa, mutta 
historia pitää tuntea. Kristinusko on muotoutunut 
siinä yhteiskunnassa, jossa ihmiset ovat eläneet. 
Historiassa on monenlaisia kerrostumia, eivätkä 
ne voi olla luovuttamattomia. Luovuttamatonta on 
Kristus-keskeisyys.”

Matalan kynnyksen kirkossa vapaaehtoisten 
toiminnalla on erityisen tärkeä merkitys.

Aulikki Mäkisen tärkeä raamatunkohta löytyy 
Jeremian kirjan 29. luvusta sen 11 jakeesta: ”Minul-
la on omat suunnitelmani teitä varten, sanoo 
Herra. Minun ajatukseni ovat rauhan eivätkä 
tuhon ajatuksia: minä annan teille tulevaisuuden 
ja toivon.”

Mäkisen mukaan elämässä käy usein niin, ettei-
vät omat suunnitelmat ja unelmat toteudu.

”Kun sitten suostuu elämän virran vietäväksi, 
eikä kamppaile sitä vastaan, saattaa huomata, että 
toinen polku onkin ollut parempi kuin oma suunni-
telma. Jumala ei halua meille pahaa, vaan rauhaa. 
Siksi toivo on kristinuskon keskeinen asia. Kristin-
usko ei elä menneessä, vaan suuntautuu aina tule-
vaan. Niin kuin ihmisen elämä.”

ERIKA SUOMINEN
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Pia Penttalalla on vuosien koke-
mus lastensuojelutyöstä ja 
hän on uransa aikana kohdan-
nut monenlaisia perheitä omine 
ongelmineen. 

”Jokainen lapsi on ilman mitään saavu-
tuksia arvokas ja timantti.  Vanhempien 
ensimmäinen harrastus pitäisi olla, että 
he kehuvat lapsiaan juuri sellaisina kuin 
lapset ovat.  Se tuo lapselle perustur-
vaa, kun hän kokee, että häntä rakaste-
taan näiden osaamisten sekä puutteiden 
kanssa.”

Penttala itse perustaa lapsen kasvun 
ja kehityksen leikin maailman ympärille. 

”Jos on aikataulutettu arki, lapselle ei 
jää aikaa tylsistyä ja hakea mielikuvitus-
ta kaverikseen leikkimään.  Lapsen tulisi 
käyttää luovuutta ja mielikuvitusta, niitä 
hän tarvitsee myös sosiaalisissa suhteis-
sa jatkossa.”

Penttala myöntää, että nykyajan 
vanhemmilla haasteet ovat suuret.

”Nostan vanhemmille hattua ja arvos-
tan sitä, että he uskaltavat kysyä neuvoja 
ja haluavat vahvistua vanhemmuudessa.”

Siirtymät selkeiksi
Koko kansan tietoisuuteen Penttala on 
noussut Suomen Supernannyn määrätie-
toisena lastenhoitajana. TV-ohjelmassa 
Penttala selvittää perheiden ongelma-
tilanteita ja pyrkii auttamaan perheitä 
selviämään paremmin arjesta.

Tyypillinen ongelmatilanne pienen 
lapsen kanssa syntyy siirtymien, kuten 
ulos lähtemisen, aikana.

”Silloin lapsi voi käyttää omaa valtaan-
sa, sillä hän tunnistaa äärettömän 
hyvin vanhemman hermostuneisuu-
den. Pienten lasten kanssa siirtymät on 
hyvä järjestää itselle selkeiksi. Vaatteet 
kannattaa laittaa jo valmiiksi, eikä alkaa 
niitä etsimään yhdessä lapsen kanssa.”

Lapsen osallistaminen on myös teho-
kas keino saada tilanne helpommaksi.

”Lapset tykkäävät, kun tekee vaate-
matoja lattialle ja pukemalla mato piene-
nee”, Penttala vinkkaa. 

Jos tilanne on jo riistäytynyt käsis-
tä, vanhemman on hyvä vain pukea lapsi 
ilman mitään selittelyjä. 

”Lasta, joka käyttäytyy ei-toivotul-
la tavalla ja tekee sen ihan tahallaan, ei 
kannata palkita lepertelemällä tai toivo-
malla. Siinä tilanteessa voi sanoa, että 
sinä pysyt siinä ja minä puen sinut. Jos et 
pysy, niin saan kyllä sinut pidettyä tässä.”

Ole oikeudenmukainen
Haastaviksi tunnistetuista tilanteista on 
järkevä puhua etukäteen lapsen kanssa.

”Lapsen kanssa voi keskustella asias-
ta silloin, kun tilanne ei ole päällä. Siinä 
voi kertoa, miten vaikea tilanne hoide-
taan ja mitä tottelemattomuudesta 
seuraa. Kun tilanne on päällä, vanhem-
man tehtävä on toimia niin kuin on 
sovittu ja pitää kiinni seuraamuksista. 
Vanhempi ei voi antaa periksi, koska ei 
itse jaksa taistella tai ei ole aikaa siihen”, 
Penttala alleviivaa.

Ennakointi, keskustelu lapsen kanssa 
ja siitä huolehtiminen, että asiat toteutu-
vat, ovat Penttalan mukaan avain onnis-
tumisiin. 

”Silloin olet selkeä ja oikeudenmu-
kainen vanhempi. Varsinkin isät kysyvät 
minulta usein, että saako lasta komen-
taa tai antaa sanktioita. Kerron aina heil-
le, että kun olemme oikeudenmukaisia, 
niin emme voi rikkoa meidän suhdettam-
me lapsiimme.”

Käytä kehuja
Osa vanhemmista haluaa suojella lastaan 
kaikelta pahalta ja varjella pettymyksiltä.

”Vanhemmat tuovat koteihin työmaa-
ilmasta tuttuja neuvottelupöytiä, joissa 
puhutaan korrektisti ja oletetaan, että 
lapsi pystyy rivien välistä ymmärtämään 
viestin. Siinä kohtaa painan stop-nappu-
laa hyvin äänekkäästi. Jotta meidän 
lapsistamme tulee hyviä neuvottelijoi-
ta neuvottelupöytiin, on meidän ensin 
rakennettava pohja, johon kuuluu petty-
mysten sietäminen ja vastuun kantami-
nen. Jos saat itsellesi jotain oikeuksia, 
niin saat myös velvollisuuksia. 3-vuotiaan  
kanssa kerätään leluja yhdessä laatik-
koon ja se on vastuuta. Sen jälkeen 
mennään ottamaan jogurttipurkki väli-
palaksi.”

Penttala kehuu päiväkotia hyvänä 
ympäristönä harjoitella sosiaalisia taitoja.

”Siellä on lähes koko ajan aikuiset 
lähellä, mutta lapsi on myös yksin eri 
ryhmissä ja pääsee ottamaan eri rooleja.” 

Penttala suosittelee vanhempia kehu-
maan omia lapsiaan. 

”Kun palikat ovat kohdallaan ja uskal-
lat tuottaa lapselle myös pettymyksiä, 
niin kehumista ei voi koskaan olla liikaa. 
Kun lapsi osoittaa, vaikka siinä hanka-
lassa pukemistilanteessa, edes millin 
verran vastaantuloa, niin silloin kannat-
taa kehua.”

Kriiseistä kannattaa jutella
Kriisit ja ikävät asiat ovat monesti hanka-
lia asioita käsitellä myös perheiden sisäl-
lä. Kriiseistä, kuten vallitsevasta korona-
pandemiasta, on hyvä jutella kotona.

”Jokainen lapsi on kuullut koronasta 
ihan säännöllisesti esimerkiksi uutisten 
ja käsienpesulaulujen kautta. Olisihan se 
hassua, jos lapset kuulevat tästä kaik-
kialta muualta paitsi omilta vanhemmil-
taan. Jokaisen vanhemman vastuulla on 
käydä tilanteesta keskustelua ja yrittää 
selittää sitä lapsille.”

Pienet lapset yhdistävät uutisoinnin 
perusteella koronan helposti kuolemaan.

”Sen purkaminen on erittäin tärkeää.  
Aina pitää olla realistinen, eikä voi sanoa, 
ettei tämä mitään ole. Voi kuitenkin 
kertoa, että ihmisiä kuolee eri syihin ja 

korona ei ole sama asia kuin kuolema.” 
Jotkut vanhemmat ovat myös kiertä-

neet kuolema-termin puhumalla vaikka 
pois nukkumisesta.

”Siitä lapselle tulee herkästi mieleen, 
että äiti ja isä menevät illalla nukkumaan 
ja aamulla he ovat pois. On hyvä miettiä 
sanojen merkityksiä, sillä lapsi kääntää 
ne omalla tavallaan. Kuolema on kuole-
ma, eikä lapsi koe sitä välttämättä niin 
pelottavana kuin aikuiset.”

Poikkeusolojen rajoitukset vaikuttavat 
myös lapsiin. 

”Lapsille voi kertoa, että Suomen 
pomot ovat päättäneet, että nyt meidän 
täytyy tehdä näin ja silloin tehdään näin, 
ettei tule isompaa vaaraa.”

Korona-aika on lisännyt runsaas-
ti perheen kesken vietetyn ajan määrää.

”Koronaa ennen on menty niin kovaa, 
että se on vienyt perheen kauaksi toisis-
taan. Olen nyt kuullut kivoja tarinoita, 
kun ihmiset perheen sisällä ovat oppi-
neet paremmin tuntemaan toisiaan.”

JAAKKO JOKELA

Suomen Supernanny -ohjelmasta tuttu Pia Penttala painottaa 
oikeudenmukaisuutta ja kehumisen taitoa lasten kasvatuksessa.

JOKAINEN lapsi  
on timantti 
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Pia Penttala 
 ✚ Ylemmän erityistason psykoterapeutti ja lastensuojelun ammattilainen
 ✚ Työskennellyt mm. nuoriso-ohjaajana, henkilökohtaisena avustajana, sosio-
nomina ja lastensuojelutyössä

 ✚ Noussut suuren kansan tietoisuuteen MTV:n Supernanny Suomi -ohjelman 
lastenhoitajana

 ✚ Kolmen aikuisen lapsen äiti



MITÄ MIELESSÄ?

KOHTAAMISIA

Jalkapalloilijasta kasvatuksen pastoriksi
Nuoruusajan harrastukset 
kartuttivat seurakuntapasto-
ri Sanna Marinin sosiaalista 
pääomaa niin merkityksellises-
ti, että hänen oli helppo vuonna 
2014 ottaa vastaan virka koti-
seurakunnasta Siilinjärveltä. 

Vuoden alusta hänet on 
nimitetty kasvatuksen papiksi. 
Uudehkon virkanimikkeen alla 
työaloja kootaan isommiksi ja 
johdetummiksi kokonaisuuk-

siksi. Työalaan kuuluvat lapsi- 
ja nuorisotyö sekä rippikoulu-
jen koordinointi.

Marin on myös digitaalisen 
viestinnän taitaja, kuten nuor-
ten parissa työskenteleväl-
le hyvin sopii. Verkkokirkkojen 
striimaukset ja videot, kuten 
joulun alla julkaistavat seura-
kunnan joulukalenterit, sekä 
somepalstat ovat osa työtä. 

”Julkaisen paljon Instag-
ramissa omasta työstäni ja 
ilmaisen, millaista on minun 
pappeuteni. Työrooli on työroo-
li, mutta en muutu eri ihmisek-
si kotiin mennessä.” 

Instagram-tili tosin piti lait-
taa yksityiseksi silloin, kun siitä 
toisesta Sanna Marinista tuli 
pääministeri. Hallitukseen liit-
tyviä kommentteja alkoi tulla 
ulkomaita myöten. 

Marinilla on digiviestinnäl-
le välttämätön selkeä ulosanti. 
Häntä on kuultu radion aamu-

hartauksissa, ja äskettäin hän 
oli Valtakunnallisten kasvatuk-
sen päivien toinen juontaja. 

”Huippuhetki oli, kun pääsin 
haastattelemaan Huuhkaji-
en päävalmentajaa Markku 
”Rive” Kanervaa. Se oli minul-
le iso juttu, koska olen pelan-
nut kilpailumielessä jalkapalloa 
12 vuotta.”

Sanna Marin on lähtöi-
sin jalkapalloperheestä, 
jossa hänen isänsä valmensi. 
Sanna oli isän valmennukses-
sa kymmenen vuotta ja pela-
si Siilinjärven palloseurassa 
Sipsissä, yhden kauden Toiva-
lan urheilijoissa ja viimeksi 
Klubi 36:ssa. 

Into pelaamiseen on edel-
leen tallella. Vuosi sitten hän 
osti oman hevosen, sillä ratsas-
tus on toinen rakas harrastus.
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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

Maailman kuulopäivää viete-
tään 3. maaliskuuta. Päivä 
muistuttaa torjumaan kuulon 
heikkenemistä ja korvasai-
rauksia koko elämän ajan. 
Kuntoutussihteeri Maria Timo-
nen Kuuloliitosta Itä-Suomen 
alueelta huomauttaa myös 
korona-ajan kuulohaasteista.

Miten huono kuulo vaikuttaa 
elämään? 
”Arviolta 15–20 prosentilla väes-
töstä kuulo on alentunut jonkin-
asteisesti, koko Suomessa siis 
800 000 henkilöllä. Kuulon 
alenema ja kuulokojeen käyttö 
lisääntyvät iän myötä. Kuulon 
alenema vaikeuttaa viestimistä 
ja vaikuttaa yksilöön ja tämän 
lähiyhteisöön. Kuulovaikeus voi 
hoitamattomana masentaa ja 
johtaa syrjäytymiseen.” 
 
Miten voi suojella kuuloa? 
”Melulta kannattaa suojau-

tua työssä sekä harrastuksissa 
ja kotona, kuten nurmenleik-
kuussa ja moottorisahaa käyt-
täessä ja kertaluonteisissakin 
kovan äänen tilanteissa. Ääni 
on voimakasta myös konser-
teissa ja elokuvateattereissa.”

Mistä tietää, että kuulossa  
on vikaa? 
”Heikentyneestä kuulosta 
kertoo se, kun läheiset alkavat 
huomauttaa asiasta ja televi-
sio on hyvin kovalla. Keskus-
teluissa kuulee väärin, ryhmä-
tilanteet tuntuvat vaativilta. 
Kun kuulo heikkenee vähitel-
len, tuntuu kuin muut puhui-
sivat hiljaa.

Kuulo alkaa heiketä jo 
50–60 ikävuoden tietämillä. 
Monet huonokuuloiset koke-
vat olevansa työpaikoillaan 
yksin, koska asiasta ei uskalleta 
puhua. On liian tavallista, että 
kuulokoje hankitaan 5–10 vuot-

ta liian myöhään. Kun kojeen 
ottaa käyttöön, aivojen pitää 
totutella taas kuulemaan.”

Miten voi auttaa toista  
kuulemaan? 
”Puhu rauhallisesti ja riittä-
vän lähellä samassa tilas-
sa. Ota katsekontakti. Puhu-
kaa vuorotellen. Huulilta luku 
on huonokuuloiselle tärkeää. 
Nyt maskien käyttö on hanka-
loittanut huulilta lukemista ja 
moni huonokuuloinen putoaa 
keskustelusta. Hyvin kuuleva 
ei ymmärrä, miten musiikki tai 
muu taustahäly haittaa kuulo-
kojeen käyttäjää.

Julkisissa tiloissa ja puhe-
tilaisuuksien tiloissa pitää olla 
käytössä induktiosilmukka. 
Hyvä akustiikka palvelee kaik-
kia.”

SINI-MARJA KUUSIPALO

Ole kuulolla kuulosi kanssa
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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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Vaikea tätä on kiistääkään. 
Synti on keskeinen kirkolli-
nen käsite. Kristityn kuuluu 
kamppailla syntiä vastaan. 
Joissakin virsissä oikein ryve-

tään syntikurjuudessa. Jumalanpalve-
lus alkaa synnintunnustuksella. Jeesus 
sovitti ihmisten synnit.

Syntisanastokin on rikasta. Puhu-
taan syntiinlankeemuksesta, helmasyn-
neistä, syntisäkistä, synninpäästöstä ja 
kuolemansynneistä. Peri- eli perussynti 
jo mainittiinkin. Ja syntejä luokitellaan 
loputtoman kekseliäästi.

Tänäkin vuonna moni oppii rippikou-
lussa synnin klassisen määritelmän: 
synti erottaa ihmisen Jumalasta. Mutta 
vain yksipuoleisesti. Ihmisellä on kumma 
taipumus kääntää selkä Luojalleen. Mutta 
Jumalan puolelta tapahtuu päinvastoin. 
Synti vetää Jumalan ihmisen luo armah-
tamaan, vapauttamaan ja parantamaan. 

Nikean uskontunnustuksessa tämä 
sanotaan ytimekkäästi. Jumalan Poika 
tuli ihmiseksi meidän pelastuksemme 
tähden. Koska olemme pulassa, meil-
le syntyy Pelastaja.

Kohti hyvää, pyhää ja  
kaunista 
Mutta tekeekö synnistä puhuminen kris-
tillisen ihmiskuvan negatiiviseksi? Eikö 
se ole vain realismia? Ihmisen syntisyys 
kun on kiistaton tosiasia. 

Emme ole vain heikkoja ja kesken-
eräisiä, vaan jokin on meissä pahas-
ti pielessä. Mikään muu laji ei tee niin 
paljon pahaa lajitovereilleen kuin ihmi-
nen. Jos ihminen kohtelee muita luotuja 
niin kehnosti, kuinka etäällä hän onkaan 
itse Luojastaan?

Kristinusko ei kuitenkaan leimaa 
ihmistä pelkäksi syntisäkiksi. Päinvas-
toin. Synti on jotakin vierasta ihmises-

sä, sellaista mitä häneen ei ole alun 
perin tarkoitettu. Synti on kasvannai-
nen, syöpä, anomalia, parasiitti. 

Ihmisen perimmäinen olemus kun on 
hyvä, kaunis ja pyhä. Jumalankuvaisuus 
ja -kaltaisuus. Siksi hänen perusliik-
keensä on pois synnistä kohti pyhyyttä. 

Tällaista ihmiskuvaa voisi kutsua 
realistis-positiiviseksi. Kipeät tosiasiat-
kin nähdään, mutta toivoa on, paljon-
kin. ”Missä synti on tullut suureksi, siel-
lä on armo tullut ylenpalttiseksi”, sanoo 
apostoli Paavali.

Itsetuntemus vapauttaa 
pahasta
Kiinnostus syntiin tuo mukanaan psyko-
logista viisautta. Pelkästään valois-
ten adjektiivien varaan rakennettu kuva 
ihmisestä jää pinnalliseksi ja suorastaan 
harhaiseksi. Ihmisenä kasvaminen edel-
lyttää myös omien varjojen näkemistä. 

Mitä paremmin vihollisensa tuntee, sen 
varmemmin hänet voittaa.

Runoilija Dante kuvaa tätä nerokkaas-
ti Kiirastuli-teoksessaan. Hänen kiiras-
tulensa on penkereinen vuori, jota pitkin 
ihmiset kiipeävät ylös paratiisiin. Kulla-
kin penkereellä he kohtaavat yhden 
seitsemästä pääsynnistä.

Kiirastulen ensimmäisessä piirissä 
käsittelen ylpeyttäni. Siitä vapaudut-
tuani nousen työskentelemään kateu-
teni kanssa, sitten kohtaan vihan, lais-
kuuden, ahneuden, mässäilynhalun ja 
lopuksi hekumallisuuden.

Kiirastulivuoren kiipeäminen on siis 
eräänlaista terapiaa. Käydessään läpi 
paheitaan ihminen ymmärtää, miten 
hänestä tuli juuri sellainen. Mikä haavoit-
ti häntä niin, ettei hän pysty toteutta-
maan ihmisyyttään puhtaasti. 

Näin itsetuntemuksen kasvu puhdis-
taa ja vapauttaa. Kun viimeinenkin 

Synti yhdistää ihmisen 
JUMALAAN 
Kristinuskon ihmiskäsitys on perin negatiivinen, väitetään.  
Se kun syyttää ihmistä syntiseksi, vieläpä perisyntiseksi. 
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Joukossa tyhmyys tiivistyy 
ja sakissa synti syvenee.

AUTUAITA ovat 
ilmastoahdistuneet
Ympäristökriisien aikana kristinusko 
kannustaa maailman parantamiseen, 
muistuttaa ekoteologi Panu Pihkala.

EEhdimmekö vaikuttaa ajoissa 
ilmastonmuutokseen? Sulaa-
ko ikijää, vapauttaen mielet-
tömät määrät kasvihuonekaa-
suja? Romahtavatko vanhat 

ydin-reaktorit tai radioaktiivisen jätteen  
säiliöt? 

Huoli planeetan tilasta
Ympäristöahdistusta tutkinut Panu 
Pihkala tietää, että aikamme ongelmat 
vakavasti ottavilla ihmisillä on voimak-
kaita riittämättömyyden tunteita.

”Kilvoittelu voi olla uuvuttavaa. Riippu-
matta siitä, miten paljon teemme, ilmas-
ton kannalta voisimme tehdä aina enem-
män”, Pihkala pohtii.

Autuaita ovat ympäristömurheelliset 
ja ilmastoahdistuneet?

”Näin näkisin. Syvä huoli planeetan 
tilasta ei ole ylihuolehtimista vaan ratio-
naalinen ja tolkullinen reaktio. Lamaan-
nuttava ahdistus ei ole tietenkään toivot-
tava tila.”

Teologian tohtori Pihkala viittaa Vuori-
saarnaan (Matt. 5–7), jonka eettinen 
opetus innostaa ihmisiä tekemään hyvää, 
tässä tapauksessa toimimaan luomakun-
nan vastuullisina tilanhoitajina.

Mikään ei oikeuta kristittyjä luonnon-
suojelun suhteen laiskuuteen, toivotto-
muuteen tai passiiviseen olosuhteiden 
hyväksymiseen.

”Pakottaminen ja määräykset eivät 
toimi yhtä hyvin kuin omatuntoon perus-
tuva hyvän tekeminen, joka on olennaista 
luonnosta huolehtimisessa. Kristinusko 
voi olla tässä valtava voimanlähde.”

Rakasta luontoa kuten itseäsi
Vuorisaarnan syväulottuvuus liittyy 
Pihkalan mukaan rakkauden edistämi-
seen maailmassa. Se on Jumalan tahdon 
toteuttamista, johon kuuluu myös luon-
non rakastaminen.

Rippikouluja pitäessään pastori tapasi 
antaa nuorille tehtäväksi tutkailla luon-
non helmassa Vuorisaarnaa.

”Hyvä luontosuhde ja riittävä luonnossa 
oleskelu auttavat ympäristöahdistukseen.”

”Kun älypuhelimet pannaan kiinni ja 
nuoret hiljentyvät luonnossa Raama-
tun vaikuttavimpiin ydinkohtiin kuuluvan 
Vuorisaarnan äärelle, se on kokonaisval-
taisesti puhutteleva kokemus.”

Läheisessä yhteydessä luontoon 
elänyt Jeesus liittyi Vanhan testamentin 
ylistykseen luomakunnan kauneudesta ja 
käskyihin pitää huolta luontokappaleista.

Uudessa testamentissa ei kuitenkaan 
ole suoria luontokäskyjä.

”Emme löydä lausetta: Suojelkaa luon-
toa kuten itseänne. Silti ajatus luonnon 
rakastamisesta välittyy vahvasti. Vuori-
saarna ohjaa harjoittamaan myötätun-
toista toimintaa.”

Katso taivaan lintuja
Vuorisaarnan autuaaksi julistamisis-
sa Jeesus lupaa murheellisille lohtua 
jo tässä elämässä ja viimeistään aikojen 
lopussa.

Jeesus avaa toisenkin toiveikkaan 
näköalan: Katsokaa taivaan lintuja. Eivät 
ne kylvä, eivät ne leikkaa eivätkä kokoa 
varastoon, ja silti teidän taivaallinen Isän-
ne ruokkii ne. Kuka teistä voi murehti-
malla lisätä elämänsä pituutta?

”Meillä on niin paljon asioita, mistä 
olla huolissaan. Ja kuitenkin: Katsokaa 
kedon kukkia. Onnellisuus, tulevaisuus ja 
toivo ovat tässä hetkessä.”

”Jos ahdistumme jatkuvasti, mene-
tämme toimintakykymme – ja ympäris-
tön suojelemiseksi meidän on toimitta-
va”, Panu Pihkala linjaa.

Tutkija-pappi katsoo kristinuskon 
antavan eväitä toivon ja toimintakyvyn 
säilyttämiseen, sillä kristitty voi levätä 
pahimpienkin kriisien keskellä armon ja 
rakkauden varassa.

Vuorisaarna opettaa pyhää huoletto-
muutta: ei minulta mitään puutu.
Älkää siis huolehtiko huomispäivästä: 
se pitää kyllä itsestään huolen. Kullekin 
päivälle riittävät sen omat murheet.

JANNE VILLA

paheen painolasti on jätetty kiirastuli-
vuoren rinteelle, ihminen voi astua para-
tiisiin. Danten esitys kertoo kuoleman-
jälkeisyydestä, mutta samalla se on kuva 
ihmisen tiestä tässä ajassa. 

Synnit viihtyvät yhdessä 
Seitsemää pääsyntiä kutsutaan myös 
kuolemansynneiksi, joskin kyse on 
hieman eri asiasta. Katolisessa ajat-
telussa kuolemansynti on vapaasta 
tahdosta tehty vakava rikos Jumalan 
lakia vastaan. Jos sitä ei jätä tai kadu, 
se johtaa lopulliseen eroon Jumalasta. 
Mikä tahansa riittävän vakava teko voi 
siis olla kuolemansynti. 

Pääsynnit taas ovat varhaiskeskiajalla 
syntynyt seitsemän synnin lista. Ajatel-
tiin, että niistä seuraa kaikki muut synnit 
ja paheet. Synti kun ei viihdy koskaan 
yksin. Yksi paha vetää mukaansa toisen. 
Joukossa tyhmyys tiivistyy ja sakissa 
synti syvenee.

Otetaan esimerkki syntien kasautumi-
sesta yhteen. Taidoistaan ylpeä puutar-
han harrastaja pitää itseään kaupungin-
osansa pihakuninkaana. Sitten naapuriin 
muuttaa toinen multapeukalo ja syttyy 
kateus. Kohta puutarhurimme hellii 
itsessään vihaa eli pahansuopaisuut-
ta toivoessaan naapurin pihaan etana-
armeijaa, muumiotautia ja kusiaispesää. 

Kussakin ihmisessä versoo omanlai-
nen pääsyntien kirjo. Joku kulkee ylpe-
ys edellä, toista riivaa eniten ahne-
us ja kolmannen pääharrastus sijoittuu 
alapään hekumoihin. 

Erään teorian mukaan synneillä on 
kaksi vastakkaista siipeä. Esimerkik-
si mässäily ilmenee sekä ylensyöntinä 
että ylenpalttisena kauneuden, tervey-
den ja ruumiinkunnon palvontana. 

Hekumallisuus on estottoman seksu-
aalihalun toteuttamisen lisäksi seksuaa-
lisuuden kieltämistä ja torjumista vaik-
kapa uskonnollisin perustein. 

Siksi muuten protestantit kumosi-
vat aikanaan pappien naimattomuuden. 
Selibaatissa pysyvä pappi näet syyllis-
tyy negatiiviseen hekumallisuuteen eli 
seksuaalikielteisyyteen, joskin useimmi-
ten naimattomat papit lankesivat kaksi-
naamaisuuteen eläessään avioliitonkal-
taisessa suhteessa taloudenhoitajiensa 
kanssa. 

Rakenteellinen paha  
hajottaa eniten 
Synnistä täytyy puhua myös yksikös-
sä. Synti ei ole vain tekojen sarja, se 

on myös melkein puolipersoonallinen 
mahti. Huomaan tämän taistellessani 
helmapahettani vastaan. Tahto minulla 
on, mutta ei voimaa. 

Parhaiten synnin mahtiluonteen 
tunnistaa rakenteellisen synnin ilmi-
össä. Rakenteellinen synti on tilan-
ne, jossa ihminen on pakotettu pahan 
tekoon ja jossa tuo paha ei kuitenkaan 
ainakaan näytä rikkovan mitään jumal-
ten tai ihmisten lakia.

Esimerkiksi puolustussodassa 
tehdään syntiä, vaikka se onkin moraali-
sesti oikeutettua. Joskus kotia ja kontua 
joudutaan suojelemaan väkivalloin. 

Arkisempi esimerkki rakenteellises-
ta synnistä on luonnonvaroja ylikulut-
tava elämäntapa. Esimerkiksi suomalai-
nen perusarki on tällaista. On päivän-
selvää, että kulutamme luonnonvaroja 
enemmän kuin on kohtuullista. Syyllis-
tymme siis pääsynneistä ahneuteen ja 
mässäilyyn. 

Mutta yhtä selvää on sekin, ettei tilan-
netta voi muuttaa kovin nopeasti. Me 
vain tarvitsemme suuren määrän kulu-
tustarvikkeita. Ruoka on tuotava tänne 
jostakin. Talot täytyy lämmittää. Töihin 
on päästävä, ja monien mielestä lomal-
lekin on lennettävä silloin tällöin.

Näin olemme sitoneet itsemme 
rakenteelliseen syntiin. Kehittyneet 
maat ovat kyllä tekemässä parannus-
ta ympäristökäyttäytymisestään. Mutta 
arjen käytäntöjen ja keskinäisriippu-
vaisen talouden rakenteet muuttuvat 
hitaasti.

Historia todistaa kuitenkin, että 
rakenteellisesta pahasta voi vapau-
tua. Esimerkkejä tästä ovat orjuuden 
lakkauttaminen, naisten tasa-arvoistu-
minen, demokratia ja oikeusvaltioiden 
synty. 

Toivoa on, kunhan sen eteen tehdään 
työtä.

KARI KUULA
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Kulttuuri-ihminen on hyvinvoiva ihminen

Meillä kaikilla on suosikkitapam-
me tuoda arkeen vaihtelua, 
onnenhippusia ja kohokoh-

tia. Itse saan eniten voimia elävästä 
musiikista. Saman asian voi ajaa vaik-
kapa urheilutapahtumat, jumalanpal-
velukset tai kaveriporukan lukupiirin 
kokoontuminen. Eri asiat nousevat 
merkitykselliseksi eri elämänvaiheis-
sa. Elämysten äärelle hakeudutaan 
voimaantumaan, haltioitumaan ja 
saamaan lohtua. 

Kokemusta siitä, että kulttuuri ja taide 
lisäävät tai ovat yhteydessä hyvinvoin-
tiin kutsutaan kulttuurihyvinvoinniksi. 
Jokainen meistä on omalla tavallaan 
kulttuurinen, luova ja itseään ilmaiseva 

riippumatta iästä, voinnista tai elinolo-
suhteista. Näiden tarpeiden ja oikeuk-
sien täyttyminen luo merkityksellistä, 
syvällisesti tyydyttävää elämää.

Korona-aika on osoittanut asian kään-
töpuolen. Arjen voimavaroja on haas-
tettu ennen kokemattomilla tavoilla. 
Monia hyvän elämän osasia on joko 
vahvasti rajoitettu tai kielletty koko-
naan. Kiitollisuus ja kaipuu entis-
ten itsestäänselvyyksien äärelle on 
kasvanut, kun ne on määrittelemät-
tömäksi ajaksi riistetty pois. Kaikilla ei 
kuitenkaan ole ollut voimia tai keino-
ja tehdä rajoitetusta elämästä siedet-
tävämpää. Yksinäisyys on lisääntynyt 
radikaalisti.

Nyt on erityisen tärkeää pitää huoli 
toisistamme ja luoda uskoa tulevaan. 
Kulttuurityöläisenä minua lohdut-
taa ajatus siitä, että samalla, kun 
päivä pitenee ja kevätaurinko lämmit-
tää, pääsemme ennen pitkää jälleen 
järjestämään erilaisia yleisötapahtu-
mia ja nauttimaan elämyksistä yhdes-
sä. Vielä koittaa se aika, että näem-
me ystävän kasvoilla loistavan hymyn 
ilman kasvomaskeja, voimme paiskata 
kättä uuden tuttavan kanssa ja halata 
läheisiä ilman pelkoa. 

KATARIINA KUMMALA 
Kuopion Musiikkikeskuksen ja 

kaupunginorkesterin johtaja

Katso netissä 
Verkossa voit osallistua seurakuntien jumalanpalveluksiin ja hartauksiin. Koko-
simme muita vinkkejä seurakuntien kanavilta.

 ✚ Järvi-Kuopion pyhäpäivän podcasteja Youtubessa, Tuomiokirkon Pysyvä 
muutos? -luennot Virtuaalikirkossa, Puijon kirkon saarnajatkoja Jitsissä

 ✚ Nuorten ja nuorten aikuisten iltoja Männistöstä ja Siilinjärveltä Instagramissa, 
Alavalta Discordissa ja Jitsissä

 ✚ Lapsille Kirkkohiiren seikkailut Alavan seurakunnan Youtubessa
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KUNHAN ei vaan nukkuvaa, 
puolikuollutta elämää 
Treffit kirkolla. Naiset 
istahtavat puhumaan 
mielekkäästä elämästä. 
Kamera käy. 

Puijon kirkolla on pappi Elina 
Knuuttilan vuoro kuvata video 
seurakunnan kanavalle You-
tubeen. Videosarja kulkee 
nimellä Teetreffit, joissa seura-

kunnan työntekijät jututtavat milloin 
seurakuntalaisia ja milloin toisiaan.

Minna Canthin päivän aikaan julkais-
taville treffeille Knuuttila on kutsu-
nut seurakuntalaisen ja sukulaisensa 
Terhi Vähäkankaan. Puheenaiheena on 
kuopiolaisen suurnaisen lause ”Kaikkea 
muuta kunhan ei vain nukkuvaa puoli-
kuollutta elämää”.

”Ensimmäisenä siitä tulee mieleen, 
että elämässä pitää olla paljon meno-
ja ja säpinää. Kun pysähdyin miettimään 
lausetta, ymmärsin, että hyvä ja ei-puoli-
kuollut elämä voi yhtä hyvin olla koto-
na. Sisältö ei aina tule ulkopuolelta”, Terhi 
Vähäkangas sanoo.

”Nyt eläkkeellä olen kotona paljon ja 
toisaalta minusta on ollut mukavaa tehdä 
vapaaehtoistyötä. Olen saanut nähdä 
erilaisia ihmisiä vapaaehtoisena diako-
niakeskuksella, Kompassilla ja aterioilla 
Puijon kirkolla.”

Elina Knuuttilan mielestä Canth 
puhuu myös hengellisyyden ja ihmisyy-
den liitosta.

”Jeesuskin sanoo, että usko eletään 
todeksi arjessa. Parannetaan sairaita. 
Syötetään ihmisiä”, Knuuttila muistuttaa. 

Kasvot tutuiksi, uusia aiheita
Teetreffejä lähetetään parin viikon 
välein. Mitä treffit oikein ovat?

”Kun kirkon peruskorjauksen jälkeen 
joulukuussa 2019 palasimme näihin tiloi-
hin, kirkon aulaan laitettiin itsepalvelu-
teekaappi. Ilmoitettiin infotaululla ’Tee 
treffit kirkolle’”, Elina Knuuttila kertoo.

Kirkolle sai pysähtyä kauppamatkal-
la tai pistäytyä lämmittämään välipalan. 

Sitten korona sulki ovet ja ajoi kasvok-
kaiskohtaamiset karille. Puijolla muiden 
seurakuntien tapaan nostettiin videot 
työpöydälle. Teekaappia ei ole voitu 
avata kansalle, mutta Teetreffit vietiin 
nettiin.

”Haluttiin jotain sellaista lyhyttä, 
joka ei ole luento tai hartaus. Saimme 
palautetta, että videoiden kautta työn-
tekijät ovat tulleet tutummiksi. Tref-
feillä puhutaan myös aiheista, joista 
kirkossa ei ehkä yleensä puhuta.”

Videoilla on juteltu korona-ajasta, 
surusta ja isistä mutta myös työasun 
asusteista. Katsotuimpia treffejä on 
kanttorin ja tämän vaarin itsenäisyys-
päiväkeskustelu. Tämän kevään aikana 

kuullaan ainakin papin ja poliisin juttu-
tuokio, puhetta pääsiäisestä ja kirkko-
herra Jaana Marjaselta ajatuksia eläk-
keelle jäännistä.

”Katsojatkin saavat kertoa ideoita”, 
Elina Knuuttila vinkkaa.

SINI-MARJA KUUSIPALO

TERHI VÄHÄKANGAS ja pappi Elina Knuuttila 
tekivät treffit Puijon kirkolle. Teetreffit-
videosarjan lyhyissä kohtaamisissa  
puhutaan asioista maan ja taivaan väliltä. 
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KIRKOLLISET

 
 

 

TUOMIOKIRKKO  
KASTETUT
Lauri Johannes Ikonen, Rasmus 
Ensio Huusko, Manu Albert 
Markkanen

AVIOLIITTOON KUULUTETUT
Arvo Tapani Alajoki ja Petra Leea 
Johanna Kumpulainen

KUOLLEET

Pauli Olavi Järveläinen 80, Pentti 
Samuli Antikainen 93, Kaija Ellen 
Tiilikainen 84, Sirkka Annikki 
Hanniola 88, Bertta Peiponen 98, 
Kerttu Anneli Paavola 78, Martti 
Johannes Marjanen 90, Saara 
Maria Korhonen 97, Jorma Olavi 
Saarela 79, Kerttu Alina Riekkinen 92,  
Veijo Erkki Pulli 84, Eero Einari 
Asikainen 81, Teemu Markus 
Juhani Bergman 36, Aino Tellervo 
Kärkkäinen 69, Pertti Sakari 
Ruuskanen 73

ALAVA
KASTETUT
Luka Eliel Mällinen, Alisa Katri 
Ilona Kuronen, Melinda Minea 
Mäntynen, Beata Hellin Ojala, 
Minka Johanna Natunen, Minea 
Elle Adele Hartikainen, Niko Onni 
Rauhanoksa

AVIOLIITTOON KUULUTETUT
Turo Vilhelm Lyytinen ja Meri-
Tuuli Annika Laitinen, Ville-Veikko 
Jokinen ja Emmi-Riikka Emilia 
Hachmann

KUOLLEET
Elisa Anneli Koistinen 33, Hannu 
Veikko Juhani Riekkinen 65, 
Pauli Vilho Malmisalo 90, Kauko 
Tiirikainen 92, Viljo Aukusti 
Koponen 79, Tauno Olavi  
Väisänen 86

 
 
 
 JÄRVI-KUOPIO  
KASTETUT
Vilma Taimi Emilia Kankkunen, 
Riistavesi; Elias Valtteri Heimonen, 
Riistavesi; Emil Väinö Ilmari 
Ovaskainen, Vehmersalmi; Valo 
Veikko Aleksanteri Niemeläinen, 
Nilsiä; Seeti Benjam Tervonen, 
Nilsiä; Mette Hilma Mirjami 
Miettinen, Tuusniemi.

AVIOLIITTOON KUULUTETUT
Sauli Antero Nenonen ja Paula 
Anniina Kolari, Vehmersalmi.

KUOLLEET
Eeva Liisa Airaksinen 79, Nilsiä; 

Anja Maria Kilpeläinen 68, Kaavi; 
Vesa Matti Puustinen 78,  
Nilsiä; Ritva Kyllikki Vuorialho 72,  
Juankoski; Antti Räsänen 91,  
Tuusniemi; Taimi Maria 
Holopainen 93, Juankoski; Jouko 
Olavi Turunen 61, Vehmersalmi; 
Matti Kaarlo Paavali Laine 81, 
Riistavesi; Aino Kyllikki Ryhänen 91,  
Nilsiä; Suoma Inkeri Heiskanen 93,  
Kaavi; Aino Elina Miettinen 94, 
Vehmersalmi; Leena Heiskanen 78;  
Juankoski; Kaija Birgitta 
Tuomainen 88, Tuusniemi; Olavi 
Ihalainen 72, Riistavesi; Toini 
Sisko Marjatta Pitkänen 92, Nilsiä; 
Marjatta Anneli Ihalainen 74,  
Vehmersalmi; Simo Pertti 
Ronkainen 90, Nilsiä; Pentti 
Soininen 92, Juankoski; Raimo 
Tauno Kainulainen 65, Kaavi; 
Ari Juhani Laitinen 58, Nilsiä; 
Elvi Matilda Kopponen 79, 
Vehmersalmi; Kirsti Pitkänen 85,  
Tuusniemi; Pauli Benjam 
Kuosmanen 89, Nilsiä.

 
 
 KALLAVESI  
KASTETUT
Elli Maija Emilia Koivisto, Aulis 
Antero Hyvärinen, Eevi Hilja 
Karoliina Kuivalainen, Venla 
Linnea Rissanen, Eemi Ari 
Tapani Eskelinen, Lenni Matias 
Ollikainen, Aava Hertta Helena 
Larikka, Eelis Mikael Mäkikallio, 
Jooa Uolevi Kauppinen, Hilda Eeva 
Maria Tamio, Hertta Vilhelmiina 
Ojala, Daniel Aleksi Suutari, Väinö 
Juhani Piippo, Viljami Veikka 
Petteri Asikainen, Milja Aino Sofia 
Ropponen, Neea Nana Aurora 
Miettinen, Liam Arthur Simonson, 
Aava Emilia Hoffrén, Joonas Joel 
Leppänen, Alma Estelle Jäntti

KUOLLEET
Pertti Juhani Vepsäläinen 79, 
Pirkko Liisa Iivarinen 83, Vilho 
Pauli Olavi Häkli 88, Jarmo 
Tapio Saavalainen 65, Maire 
Annikki Irene Honkanen 86, Hilja 
Sofia Itkonen 94, Anna Leena 
Laukkanen 80, Maire Marketta 
Lappi 70, Toini Ester Verhilä 90,  
Pauli Sakari Parviainen 73, Maija 
Liisa Venäläinen 82, Hilkka 
Orvokki Sarlund 88, Anja Tellervo 
Laitinen 88, Veli Vilho  
Luukkonen 84, Kauko Armas 
Tuhkanen 73, Jorma Kalevi Hakola 78,  
Tuula Sinikka Meriaho 55, Kerttu 
Kaarina Surakka 80, Pirkko Raakel 
Manninen 85

 
 
 
 

MÄNNISTÖ  
KASTETUT
Joose Matti Juhani Hirvonen, 
Tilda Tyyne Kaarina Peteri, Renne 

Juho Viljami Korhonen, Otso Jussi 
Optatus Janka-Murros, Aarni 
Mikael Hintsala

KUOLLEET
Lauri Juhani Pehkonen 71, 
Sirkka-Liisa Auvinen 87, Irja 
Annikki Kähärä 96, Vilho 
Johannes Hyvönen 97, Pentti 
Vilho Heikkinen 92, Erkki Kalevi 
Tuononen 85, Pirkko Kaarina 
Junninen 84, Ismo Tapani 
Hakkarainen 60, Anja Annikki 
Hyartt 88, Anna Katri Ahvonen 101,  
Eeva Marjatta Suomalainen 80, 
Veijo Veli Kokkonen 78, Veikko 
Olavi Koponen 91, Lea Annikki 
Tiihonen 89, Irja Marjatta 
Miettinen 92, Esko Johannes 
Savolainen 77, Martti Sakari 
Damsten 71

 
 
 
 PUIJO  
KASTETUT
Saimi Vilhelmiina Korteniemi, Aini 
Helmi Orvokki Koivula, Matti Emil 
Szkutnik

KUOLLEET

Maire Annikki Pietilä 92, Mirja 
Ireene Oinonen 81, Anja Helena 
Komulainen 78, Tapio Ilmari Pusa 85,  
Aune Henriika Kauppinen 95, 
Matti Juhani Eronen 84, Jouko 
Tapani Väistö 94, Kirsi Tuulikki 
Kortelainen 54, Teuvo Kalevi 
Juvenius 75, Veli Veikko Ahonen 82,  
Osmo Ensio Tirkkonen 75, Katri 
Tuulikki Karhunen 80

 
 
 
 

SIILINJÄRVI  
KASTETUT 
Leo Arvid Tapio Kukkonen, Vilma 
Iida Alicia Vehomäki, Nuutti Veikko 
Juhani Huusko, Milo Martti Noel 
Manninen, Hertta Tuulikki Linnea 
Kuikka, Elvia Liida Mariia Vänskä

AVIOLIITTOON KUULUTETUT 
Risto Sakari Hiltunen ja Johanna 
Roosa Karoliina Toivanen, Pekka 
Pellervo Kauhanen ja Kati 
Johanna Konsti

KUOLLEET 
Sami Antti Tapani Lehtoranta 44,  
Pekka Juhani Gylden 61, Tarja 
Hannele Koponen 61, Pentti 
Johannes Kettunen 68, Gunnar 
Antero Niskanen 84, Aira Maria 
Willman-Aalto 63, Aimo Juhani 
Räsänen 82, Riitta Elina  
Miettinen 80, Kaija Maria  
Lahtola 88, Kaisa Liisa  
Teroheimo 84 

   Joka aamu on
       armo uus, 
  miksi huolta siis kantaa! 

Virsi 547:1

Virrestä 361

jos en näekään,

Taivaalle nostan yhtenään
katseeni kaipaavan.

sen tiedän loistavan.
Valoa

VIRRESTÄ VOIMAA

SANALLISTA

2. paastonajan sunnuntai
Eräs fariseus kutsui Jeesuksen kotiinsa aterialle, ja hän meni 
sinne ja asettui ruokapöytään. Kaupungissa asui nainen, joka 
vietti syntistä elämää. Kun hän sai tietää, että Jeesus oli 
aterialla fariseuksen luona, hän tuli sinne mukanaan alabas-
teripullo, jossa oli tuoksuöljyä. Hän asettui Jeesuksen taak-
se tämän jalkojen luo ja itki. Kun Jeesuksen jalat kastuivat 
hänen kyynelistään, hän kuivasi ne hiuksillaan, suuteli niitä 
ja voiteli ne tuoksuöljyllä.

Luuk. 7:36-50

Katso minua! 

”Katso tätä naista!” Jeesus huudahti. Vaikka olihan Simon jo 
katsonut. Eikä pitänyt siitä mitä näki. Kunnioitettu fariseus 
oli kutsunut Jeesuksen aterialle, mutta jotenkin sisään oli 
livahtanut myös nainen, jolla kunniaa ei ollut. Synnintekijä. 
Huora. Lainrikkoja. Fariseus Simonin kodissa!

Ymmärrettyään tilanteen Simonin katse vältteli naista. 
Mitään rakastamisen arvoista tässä ihmisessä ei ollut. Pahek-
suen Simon laittoi merkille, että Jeesus ei tehnyt samoin. 
Nainen itki ja kuivasi hiuksillaan Jeesuksen jalkoja! Eikä 
Jeesus käskenyt häntä pois.

Kuinka monta kertaa olen toiminut Simonin tavoin. Keskit-
tynyt omaan elämääni ja katsonut ohi lähimmäisestä. 
Kiireissäni ohittanut hänet, koska hän ei kuulu elämänpii-
riini. Huomannut lähimmäisessä vain sen, mitä hän tekee 
eri tavoin kuin minä itse. Yhtä monta kertaa olen itse toivo-
nut, että minut nähtäisiin. Että saisin olla totta. Saisin kuulua 
joukkoon ja tuntea yhteyttä. Mielessäni voin kuulla Jeesuk-
sen huudahtavan meille kaikille: ”Katso tätä ihmistä! Katso 
lähimmäisiä ympärilläsi!”

Syntinen nainen pakeni elämänsä kipuja Jeesuksen luo 
toivoen, että hänet nähtäisiin. Ei hänellä ollut mitään Jeesuk-
selle tarjota, vain kyyneleet, jotka valuivat pitkin kasvoja. 
Ehkä ne olivat hänen uskontunnustuksensa. Katso minua, 
näe minut, ota minut luoksesi. Herra armahda.

Jeesuksen katseesta loistaa armo. Hänen katseensa ei 
välttele vaan rakastaa. Se antoi naiselle arvon ja elämän 
mielekkyyden. Jeesuksen katse kertoo yhteydestä ja siitä, 
että Jumalan rakkaus on enemmän kuin meidän ihmisten.

ANU KIVIRANTA
Rovastikuntapastori

Alavan seurakunta

Kirkko kotonasi
 
Virtuaalikirkossa voit katsoa verkon kautta
jumalanpalvelusta Kuopion tuomiokirkosta joka
sunnuntai klo 10. Lähetykset tallennetaan, ja niitä
voi katsoa myös myöhemmin.

www.virtuaalikirkko.fi
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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

SEURAKUNTAJAKO  
etenee tuomiokapituliin 

Yhteisen kirkkovaltuus-
ton antaman lausun-
non mukaan Tuomio-
kirkko, Puijo, Männis-
tö ja Alava yhdisty-

vät yhdeksi seurakunnaksi ja 
Järvi-Kuopio ja Kallavesi jatka-
vat omina seurakuntinaan. 

Äänet jakautuivat kokoukses-
sa 35–12. Vastaääniä tuli itse-
näisyytensä puolesta taistele-
van Alavan seurakunnan edus-
tajilta, mutta aloitetta vastus-
tivat myös jotkut Kallaveden ja 
Järvi-Kuopion edustajat. 

Optimaalisin malli
Kirkkovaltuuston lausunnon 
mukaan aloitteissa on kuvattu 
rakennemuutoksen valmistelu. 
Tehtyjä aloitteita on edeltänyt 
hyvin perusteellinen ja kattava 
valmisteluprosessi. 

Kuopion yhteinen kirkko-
valtuusto toteaa, että kolmen 
yhtymän seurakunnan aloittee-
seen sisältyvä ja rakenneselvi-
tystyöryhmän raportissa kuvat-
tu kolmen seurakunnan malli on 
alueellisen väestöpohjan, seura-
kunnan toiminnan ja talouden 
sekä ennakoitavissa olevan talo-
udellisten resurssien vähenemi-
sen näkökulmasta optimaalisin 
rakenteellinen malli. 

Kirkkovaltuusto näkee, että 
tällä rakenteella voidaan toteut-
taa raportin kuvaamalla taval-
la hengellisesti ja teologisesti 
yhteisöllisyyttä luova rakenne, 
jossa jumalanpalvelusyhteisöt 
kokoontuvat. 

Alueilla toimivat itsenäiset 
yksiköt turvaavat seurakunta-

laisten vaikutusmahdollisuu-
det sekä päätöksenteossa että 
seurakunnan toiminnassa. 

Järvi-Kuopion ja Kallaveden 
seurakuntien nykyinen rakenne 
on tarkoituksenmukaista säilyt-
tää. Väestörakenne, seurakun-
nan toiminnot ja niiden alueel-
linen sijoittuminen ovat näis-
sä maaseutumaisissa seura-
kunnissa selkeästi erilaiset kuin 
kaupunkialueella. Siksi näiden 
seurakuntien jääminen itsenäi-
siksi seurakunniksi on perustel-
tua. 

Tuomiokapituli käsittelee 
seurakuntien aloitteita ja yhtei-
sen kirkkovaltuuston antamaa 
lausuntoa kevään 2021 aika-
na. Se jättää oman lausunton-
sa yhdistymisistä kirkkohalli-
tukselle. 

Puolesta ja vastaan
”Valtuusto antoi lausunton-
sa seurakuntarakennemuutok-
sesta, joka oli Alavan seurakun-
nan kannalta toisenlainen kuin 
toivottiin. Neljän seurakunnan 
mallin perustelut olivat mieles-
täni riittävät ja vahvat, mutta nyt 
lausunto puolsi toista mallia. 
Valtuustossa ei päästy perus-
teelliseen keskusteluun, vaan 
kannat näyttivät lukituilta jo 
kokoukseen tullessa”, Alavan 
seurakunnan kirkkoherra Hannu 
Koskelainen toteaa. 

”Alavan harteille heitettiin 
muutosvastarintaisen varjo, 
vaikka pyrimme argumentoi-
maan toiminnan lähtökohdista 
käsin. Kokouksen ajurina tuntui 
olevan ajatus, että kolmen 

seurakunnan mallin ohella ei 
vakavasti pyritty harkitsemaan 
neljän seurakunnan mallin vaih-
toehtoa”, Koskelainen jatkaa.

Yhteisen kirkkovaltuuston 
puheenjohtaja Erika Suominen 
on tyytyväinen ratkaisuun. 

”Rakennemuutosta on 
valmisteltu pitkään ja hyväs-
sä hengessä. Siihen on myös 
käytetty paljon aikaa. Valtuus-
to kävi asiallisen keskustelun 
ja päätös syntyi selvällä äänten 
enemmistöllä. Tämä helpot-
taa asian etenemistä, kun sitä 
käsitellään tuomiokapitulissa ja 
kirkkohallituksessa.” 

”Olen aina iloinnut siitä 
tavasta, jolla valtuusto käsitte-
lee ja päättää vaikeita asioita. 
Yhteinen etu nousee aina oman 
seurakunnan edun yläpuolel-
le ja päätöksenteon jälkeen 
jatketaan yhdessä matkaa. 
Meillä on hieno valtuusto, joka 
kantaa huolta yhteisistä asiois-
ta ja seurakuntalaisista. Myös 
yhteistyö työntekijöiden kans-
sa on ollut saumatonta.” 

Menee aikaa ennen kuin 
seurakuntarakenne saadaan 
käsiteltyä kirkkohallituksessa.

”Samanaikaisesti aletaan 
valmistella rahanjakomallia 
seurakuntayhtymälle. Luotan, 
että yhteinen ratkaisu siihenkin 
löytyy ja kaikista seurakunta-
laisista voidaan huolehtia tasa-
arvoisesti. Päätettäväksi tulee 
myös kiinteistöstrategia, jota on 
valmisteltu yhtä aikaa rakenne-
selvityksen kanssa”, Suominen 
kertoo. 

Yhteinen kirkkovaltuusto puoltaa Männistön, 
Puijon ja Tuomiokirkkoseurakunnan tekemää 
aloitetta kolmen seurakunnan mallista. 

AULIKKI Mäkinen ja Erika Suominen 
valmistautuvat kokoukseen.

Mainosmyynti 
Eine Kotamaa 
050 315 5849

eine.kotamaa@slpmedia.fi

Seuraava julkaisupäivä 31.3.,
varaukset 15.3. mennessä.

LAILLISTETTU ERIKOISHAMMASTEKNIKKO
HAMMASPROTEESIEN ASIANTUNTIJA

AJANVARAUS: 041 318 6600
www.filadent.fi

Vuorikatu 14 LT1, 70100 KUOPIO

VEIJO FILANDER

LAILLISTETTU ERIKOISHAMMASTEKNIKKO
HAMMASPROTEESIEN ASIANTUNTIJA

Vuorikatu 14 LT1, 70100 KUOPIO

AJANVARAUS: 041 318 6600

VEIJO FILANDER

Meillä voit maksaa myös erissä.

Hammaslaboratorio

PUIJON KIVI
HAUTAKIVET

KAIVERRUKSET
ENTISÖINNIT

MUUT KIVITYÖT
PYÖRÄKATU 15, KUOPIO

Tervetuloa tututustumaan 
myyntinäyttelyyn!

Puh. 017 282 9000
puijonkivi@puijonkivi.fi

www.puijonkivi.fi

Elämä solmussa?
Puhu, se auttaa.

Palveleva
puhelin
0400 22 11 80 
Joka ilta 18-24

Palveleva
chat
Ma–pe 12–20

evl.fi/kirkonkeskusteluapu
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Ovet auki

Kirkon uusi strategia ulottuu vuoteen 2026 ja antaa raamit 
seurakuntien toiminnalle. Siinä korostetaan paikallistason 
päätöksiä ja käytännön valintoja, ”paikallisesti on arvioitava, 
miten yhteisiä tavoitteita voidaan parhaiten edistää”. Ytimes-
sä on seurakuntatyö, ”suuntaamme voimavaroja hallinnosta 
toimintaan”.

Strategia määrittää perusarvojen – uskon, toivon ja rakkauden – 
pohjalta tärkeimmät toimintakokonaisuudet, joihin energia tulisi 
suunnata. Nämä kokonaisuudet sanoitetaan ”Ovet auki” - meta-
foralla. Ne tulisi avata kuuteen suuntaan: ulospäin, kirkkoon ja 
kasvuun, kaikille- siis kaikille, yhteiselle työlle ja kumppanuuk-
sille, uusille mahdollisuuksille sekä tulevaisuuteen.

Jo valittu sanoitus ilmaisee peruspyrkimyksen: katseen siir-
tämisen pois sisäänlämpiävyydestä ympäröivään maailmaan, 
jäsenten ja erityisesti ei-jäsenten tarpeisiin ja odotuksiin. Heitä 
on aidosti kuunneltava ja kuultava, jotta osataan kehittää veto-
voimaista toimintaa. Ei riitä oma näkemys ja teologinen tietä-
mys, olipa se kuinka hyvä ja syvällinen tahansa. Se on pystyt-
tävä viestimään puhuttelevasti ja vaikuttavasti. Esimerkik-
si 25-35-vuotiaat naiset etsivät henkisyyttä ja hengellisyyttä, 
mutta eivät kirkosta, vaan joogasta, meditaatiosta ja muista 
”arjen ylittävistä” asioista. Miten kirkko, ja Kuopiossa vaikkapa 
Alavan seurakunta, voisi todistaa ja julistaa oman vaihtoehton-
sa paremmuuden? Onko vastaus hiljaisuuden viljely ja retriitit?

Strategiassa korostetaan rohkeutta kokeilla pelkäämättä 
epäonnistumista ja ”kokeiluja tuetaan taloudellisesti”. On siis 
aika nostaa hanketoiminta uuteen kukoistukseen kehittämisen 

välineenä. Punaisena lanka-
na on, että entisillä eväil-
lä ei pärjätä, pitää keksiä 
uutta. Eipä siis täälläkään 
jäädä tuleen makaamaan, 
vaan noustaan urhoolli-
sesti hyökkäykseen yhdes-
sä kumppaneiden, kuten 
järjestöjen kanssa.

UPI HEINONEN 
Alavan  

seurakuntaneuvosto

Millaiseksi Kuopion historia olisi 
mahtanut kehittyä, jos olisim-
me saaneet vuonna 1950 ensim-
mäiseksi piispaksemme itsen-
sä J.L.Runebergin? Nyt hän jäi 
ensimmäiselle varasijalle. Panu 
Rajalan elämäkerta tarjoaa tämän 
tiedon ja monta muuta näkökul-
maa Runebergiin, tutustuttaa 
lukijan analyyttisesti ja tarkas-
ti hänen teksteihinsä, mutta 
toisaalta kevennykseksi kertoo 
runon ruhtinaan romanttiset 
rakkaustarinat, joista ei tragedi-
aakaan puutu.

Piispanvaaliehdokkuus ei jäänyt 
kansalliskirjailijamme ainoak-
si teoksi kirkon hyväksi. Runon 
ruhtinaaksi nimitetty mies 

kutsuttiin mukaan virsikirjako-
miteaan, jonka innoittamana hän 
itsekin alkoi sepittää virsiruno-
utta: niitä syntyikin kaikkiaan 64 
kappaletta. Nykyisessä virsikirjas-
sa Runebergin sanoittamia virsi-
lauluja on 25. Tunnetuimpia niis-
tä ovat On meillä aarre verra-
ton ja Sun kätes, Herra, voimak-
kaan. Erityisen tärkeänä Runeberg 
näki virsirunoustyössään pietis-
min vastustamisen. Veisaavaan 
väkeen runoilijan sanat tekivät-
kin suuren vaikutuksen: hänel-
le ojennettiin kansalaiskeräyksen 
tuotoksena 18 000 ruplan palkkio. 

TERHI JÄLÄNNE-KUPIAS

Riimejä ja romantiikkaa

Panu Rajala: 
Kansallisrunoilija 
J.L.Runebergin elämä. 
Minerva. 2020.
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LYHYESTI

KUOPION evankelis-luterilaisiin 
seurakuntiin kuului vuoden 2020 
lopussa 87 153 jäsentä, mikä on 
375 henkilöä vähemmän kuin 
vuotta aiemmin. Jäsenmää-
rä kasvoi Alavalla ja Tuomio-
kirkkoseurakunnassa. Vuoden 
2020 aikana Siilinjärven seura-
kunnan jäsenmäärä taas vähe-
ni 405 hengellä 16 035 jäseneen.

Kuopion seurakuntien alueel-
la kasteen kautta seurakuntiin 
liittyi yli 630 henkilöä ja muuten 
reilut 460; liittyneitä on 40 enem-
män kuin edellisvuonna. Kuopi-
ossa yli 50-vuotiaat liittyivät kirk-
koon aiempaa innokkaammin, ja 
joka viides (21,7 %) kirkkoon liit-
tyvä kuuluu tähän ikäluokkaan 
(edellisvuonna 16,5 %). Uskol-
lisimpia kirkon jäseniä ovat yli 
60-vuotiaat ja alle 18-vuoti-
aat, kun taas lähes joka toinen 
kirkosta eroava on 18–29-vuoti-
as. Kuopion seurakuntien jäse-
nistä kuoli 950 henkilöä.

Niin Kuopiossa kuin Siilinjär-
vellä kirkosta eroaminen hidas-
tui. Kuopion seurakunnissa 
erot vähenivät edellisvuodes-
ta reilun viidenneksen ja kirkon 
jätti vajaat 1 200 henkilöä (edel-
lisvuonna reilut 1 500). Seura-
kuntien jäsenmäärää puoles-
taan tasoittaa yli 660 jäsenen 
muuttovoitto, joka kasvoi sadal-
la hengellä.

Vuonna 2020 Siilinjärvel-
lä kirkosta erosi 211 jäsentä 
(edellisvuonna 223) ja seura-
kuntaan liittyi 79 henkilöä eli 
parikymmentä enemmän kuin 
edellisvuonna. Muuttotappio 
vei seurakunnalta 144 jäsentä. 
Jäsenkehitykseen vaikutti myös 
syntyneiden ja kuolleiden ero: 
kastettuja 119 ja kuolleita 135.

Kirkkohäiden suosio 
kasvussa
”Vaikka Kuopion seurakuntien 
jäsenmäärä viime vuonna laski, 
se ei vähentynyt niin voimak-
kaasti kuin aiemmin ja vuoden 
tilastossa on monia muitakin 
myönteisiä muutoksia. Viime 
vuosien trendejä ovat olleet 
kastettujen ja kirkollisten vihki-
misten osuuden pieneneminen. 
Kuluneena vuonna kastettu-
jen osuus ei juurikaan pienen-
tynyt ja kirkollisten vihkimis-
ten osuus puolestaan kasvoi. 
Myös kirkosta eronneiden 
määrä väheni selkeästi”, sanoo 
rekisterinjohtaja Mika Pulkki-
nen Kuopion aluekeskusrekis-
teristä.

Kirkollisia avioliittoja Kuopion 
seurakuntien jäsenet solmivat 
hieman aiempaa innokkaammin 
eli 233 (edellisvuonna 212). Reilut 
58 prosenttia seurakuntalaisten 
avioliitoista solmittiin kirkollise-
na vihkimisenä. Kuopion seura-
kunnissa kasteen sai yhteensä 
yli 720 henkilöä. 

Siilinjärven seurakunnassa 
vihittiin kirkolliseen avioliittoon 
68 jäsentä, ja noin 53 prosent-
tia seurakuntalaisten avioliitois-
ta solmittiin kirkollisena vihki-
misenä.

Kuopiossa 15-vuotiaista 
seurakuntalaisista eli reilusta 
1 100 nuoresta rippikoulun kävi 
lähes yhdeksän kymmenestä 
(89 %). Suosituinta rippikouluun 
osallistuminen on Tuomiokirkko-
seurakunnassa ja Alavan ja Järvi-
Kuopion seurakunnissa. Rippi-
koulu on suosittu myös Siilin-
järvellä, jossa siihen osallistui 93 
prosenttia ikäluokan seurakunta-
laisista eli reilut 230 nuorta.

Vuoden 2020 lopussa Kuopi-
on seurakuntien alueella asuvis-
ta 69,5 prosenttia ja siilinjär-
veläisistä 75 prosenttia kuului 
Suomen evankelis-luterilaiseen 
kirkkoon. Koko Suomessa lute-
rilaiseen kirkkoon kuului vuoden 
lopussa noin 3,74 miljoonaa 
henkilöä eli reilut kaksi kolmas-
osaa (67,6 %) suomalaisista.

SINI-MARJA KUUSIPALO

Kirkosta eroaminen hidastui
Seurakuntien jäsenmäärä laski maltillisesti. Viime vuonna 
kirkkoon liittyneitä on enemmän kuin edellisvuonna.
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PAREJA vihittiin Kuopion  
ensimmäisessä hääyössä 2020.
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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 
Koronarajoitusten takia tilois-
samme henkilömäärä korkeintaan 
20 henkeä.
Paastonajan hartaushetki 24.2.–
26.3. ma–pe klo 12–12.15.
Viikkomessu ke 24.2. klo 18. Kirsi 
Perämaa, Anu Pulkkinen.
Sanajumalanpalvelus vain netissä 
virtuaalikirkko.fi su 28.2. klo 10. 
Satu Karjalainen, Kirsi Perämaa, 
Anu Pulkkinen, Riikka Räihä.
Sunnuntai-illan ehtoollinen su 28.2. 
klo 18. Kirsi Perämaa, Anu Pulkki-
nen.
Viikkomessu ke 3.3. klo 18. Liisa 
Penttinen, Anu Pulkkinen.
Sanajumalanpalvelus vain netissä 
virtuaalikirkko.fi su 7.3. klo 10. Lauri 
Kastarinen, Olli Viitaniemi, Anu 
Pulkkinen. Henri Tikkanen, baritoni.
Sunnuntai-illan ehtoollinen su 7.3. 
klo 18. Lauri Kastarinen, Anu Pulk-
kinen.
Viikkomessu ke 10.3. klo 18. Lauri 
Kastarinen, Riikka Räihä.
Sanajumalanpalvelus vain netissä 
virtuaalikirkko.fi su 14.3. klo 10. 
Lauri Kastarinen, Liisa Penttinen, 
Riikka Räihä. Hannele Mehtälä, 
Suininlahti Brass Quintet.
Sunnuntai-illan ehtoollinen su 14.3. 
klo 18. Liisa Penttinen. Hannele 
Mehtälä.
Viikkomessu ke 17.3. klo 18. Olli 
Viitaniemi, Anu Pulkkinen.
Sanajumalanpalvelus vain netissä 
virtuaalikirkko.fi su 21.3. klo 10. 
Satu Karjalainen, Olli Viitaniemi, 
Anu Pulkkinen, Riikka Räihä. Kama-
rikuoron lauluryhmä.
Pysyvä sanoma muuttuvin säve-
lin – luentotilaisuus su 21.3. klo 15. 
Olli Viitaniemi. Tuomiokirkon Pysyvä 
muutos? -luentosarja. Luennon  
aiheesta Tuomiokirkon viidet urut  
ja kirkkomusiikin muutokset 
1900-luvulla pitää Kuopion tuomio-
kirkon urkuri, dir. mus. Anu Pulk-
kinen. Aiheesta keskustelemassa 
urkuri emeritus Eero Väätäinen. 
Juontaa Olli Viitaniemi. Tilaisuuteen 
voi osallistua osoitteessa:  
www.virtuaalikirkko.fi tai paikan 
päällä kirkkosalissa voimassaole-
vien koronarajoitusten puitteissa.
Sunnuntai-illan ehtoollinen su 21.3. 
klo 18. Olli Viitaniemi, Riikka Räihä.
Viikkomessu ke 24.3. klo 18. Kirsi 
Perämaa, Anu Pulkkinen.
Kärsimyksen ja ylösnousemuk-
sen kuvat -näyttely pe 26.3. klo 18 
alkaen su 11.4. klo 15 saakka kirkon 
aukioloaikoina. Tuomiokirkon kirk-
kosalissa on myyntinäyttely puola-
laisten ja ukrainalaisten nykytai-
teilijoiden maalauksia Kristuksen 
kärsimystieltä ylösnousemuksen 
iloon. Näyttelyn polku kirkkosalissa  
tarjoaa mahdollisuuden hiljentyä  
pääsiäisen sanomaan omaan 
tahtiin puhuttelevien maalausten ja 
hartaustekstiaineiston välityksellä.
Palmusunnuntain sanajumalan-
palvelus su 28.3. klo 10. Kirsi Perä-
maa, Ilpo Rannankari, Anu Pulk-
kinen, Riikka Räihä. Kamarikuoron 
lauluryhmä.
Palmusunnuntain konsertti ilman 
läsnäolevaa yleisöä su 28.3. klo 18. 
H. Schütz: Johannes-passio,  
F. Liszt: Via Crucis. Taideyliopiston 
Sibelius-Akatemian Kuopion yksi-
kön kuoro; kapellimestari, Heikki 

Liimola; Jeesus, Henri Tikkanen; 
Evankelista, Ossi Putkonen;  
Pilatus, Arto Kurtti; Urut, Anu Pulk-
kinen. Koronarajoituksista johtuen 
konsertti toteutetaan Kuopion 
tuomiokirkossa ilman yleisöä. 
Konserttia voi seurata Sibelius-
Akatemian YouTube-kanavalta 
https://www.youtube.com/user/
SibeliusAcademy/
Hiljaisen viikon ehtoollinen ma 
29.3. klo 12. Lauri Kastarinen, Riikka 
Räihä.
Hiljaisen viikon ehtoollinen ma 29.3. 
klo 18. Kirsi Perämaa, Riikka Räihä.
Hiljaisen viikon ehtoollinen ti 30.3. 
klo 12. Liisa Penttinen, Riikka Räihä.
Hiljaisen viikon ehtoollinen ti 30.3. 
klo 18. Liisa Penttinen, Riikka Räihä.
Hiljaisen viikon ehtoollinen ke 31.3. 
klo 12. Satu Karjalainen, Anu Pulk-
kinen.
Hiljaisen viikon ehtoollinen ke 31.3. 
klo 18. Satu Karjalainen, Anu Pulk-
kinen.

KESKUSSEURAKUNTATALO 
Suokatu 22 
040 4848 259 
Koronarajoitusten takia tiloissamme  
henkilömäärä korkeintaan 20 
henkeä.
Ennakkotilauksesta karjalanpiira-
koita ja lusikkaleipiä. Tilaukset  
24.3. mennessä emäntä Ulla 
Mykkänen p. 040 4848 264 tai  
ulla.mykkanen@evl.fi. Tuotteiden 
nouto pe 26.3. Keskusseurakun-
tatalolta, Suokatu 22 D klo 8–14. 
Tuomiokirkkoseurakunnan Yhteis-
vastuun hyväksi.
Raamattutunnit netissä virtuaali-
kirkko.fi. Sivuston tallenteissa  
Kuopion tuomiokirkon alla jo 
nähtävissä: Olli Viitaniemi, Katumus  
ja paasto. Tulevat julkaisut: ke 10.3. 
klo 11 Kirsi Perämaa, Elämän leipä; 
ke 24.3. klo 11 Ilpo Rannankari, 
Kunnian kuninkaan alennustie; ke 
31.3. klo 11 Olli Viitaniemi, Kärsimys 
ja ylösnousemus.
Lapsiparkki ja koululaisten touhu-
parkki ke 24.2. ja 24.3. klo 16.30–19 
(E-ovi). Lapsiparkki on alle koulu-
ikäisille jo 2 vuotta täyttäneille 
lapsille. Touhuparkissa puolestaan 
tehdään isompien juttuja kerho-
nohjaajien johdolla. Omat pienet 
eväät mukaan. Ryhmä täytetään 
ilmoittautumisjärjestyksessä koro-
narajoitukset huomioiden. Ilmoit-
tautuminen Paulalle paula.raatikai-
nen@evl.fi / 040 4848 266.
Perhekerho tiistaisin klo 9.30–11. 
Tervetuloa mukaan lapset oman 
aikuisen kanssa.
Perheilta ke 3.3. klo 18–19.30 (E-ovi). 
Leikkiä, kuulumisia, pysähtymistä 
ja iltapala. 
Raamattupiiri su 7.3. klo 15 ja su 
28.3. klo 15. Kerhohuone Samulissa 
turvavälejä ja hygieniaohjeistusta 
noudattaen. Olli Viitaniemi.
Naistenilta ke 17.3. klo 17–19 (E-ovi, 
2.krs). Tule istahtamaan hetkeksi 
ja vaihtamaan kuulumisia. Pientä 
tekemistäkin ja ruokailu. Ota ystävä 
mukaan. Ilmoittautumiset Paulalle 
paula.raatikainen@evl.fi tai  
040 4848 266.
Siioninvirsiseurat su 21.3. klo 14. 
Järj. Pohjois-Savon Herättäjäyhdis-
tys. Henkilömäärärajoitus maksi-
missaan 20 henkilöä.

MUUT 
Perheiden puistoaamut Inkilän-
puistossa (Tätilän vieressä)  26.2. ja 
19.3. klo 10–11.30. Kuulumisia, leikkiä 
ja talven riemua. Kuumaa juotavaa.
Seurakuntayhtymän yhteinen 
perinteinen Yhteisvastuun puuro-
päivä torilla 15.–19.3. Tuomiokirk-
koseurakunnan diakoniatyöntekijät 
tapaat puuropatojen äärellä 19.3.
Inkilänmäen Seurakuntakerho Täti-
lässä to 25.3. klo 13. Matkalla pääsi-
äiseen. Kirsi Perämaa.

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-
kirjettämme, niin voit tilata sen 
ilmoittamalla sähköpostiosoitteesi 
toimistoon 040 4848 286 (ma–pe 
klo 9–15) tai sisko.paulus@evl.fi tai 
katja.nenonen@evl.fi.

ALAVAN KIRKKO 
Keihäskatu 5 B 
Messu su 28.2. klo 11. Anu Kiviranta, 
Juha Välimäki, Leila Savolainen, 
Alina Berg.
Messu su 28.2. klo 12. Anu Kiviranta, 
Juha Välimäki, Leila Savolainen, 
Alina Berg.
Messu su 28.2. klo 13. Anu Kiviranta, 
Juha Välimäki, Leila Savolainen, 
Alina Berg.
Messu su 7.3. klo 11. Hannu Koske-
lainen, Anna Väätäinen, Leila Savo-
lainen.
Messu su 7.3. klo 12. Hannu Koske-
lainen, Anna Väätäinen, Leila Savo-
lainen.
Messu su 7.3. klo 13. Hannu Koske-
lainen, Anna Väätäinen, Leila Savo-
lainen.
Messu su 14.3. klo 11. Hannu Koske-
lainen, Anna Väätäinen, Leila Savo-
lainen.
Messu su 14.3. klo 12. Hannu Koske-
lainen, Anna Väätäinen, Leila Savo-
lainen.
Messu su 14.3. klo 13. Hannu Koske-
lainen, Anna Väätäinen, Leila Savo-
lainen.
Marianpäivän messu su 21.3. klo 
11. Anu Kiviranta, Risto Voutilainen, 
Anna Väätäinen, Ossi Jauhiainen.
Palmusunnuntain messu su 28.3. 
klo 11. Anu Kiviranta, Hannu Koske-
lainen, Juha Välimäki, Ossi Jauhi-
ainen.

ALAVAN SEURAKUNTAKESKUS 
Keihäskatu 5 B
040 4848 300 
Perheiden askarteluilta ma 1.3. klo 
17.30. Seurakuntasalissa. Lasten 
ja aikuisten yhteinen ilta muka-
van tekemisen parissa. Iltapala 1 € 
aikuiset, 0,50 € lapset. Ei ennak-
koilmoittautumista.

NEULAMÄEN KIRKKO 
Vesurikuja 4 
040 4848 300 
Messu su 7.3. klo 16. Hannu Koske-
lainen, Anna Väätäinen, Leila Savo-
lainen.
Perhekirkko su 21.3. klo 16. Anu 
Kiviranta, Risto Voutilainen, Leila 
Savolainen, Tiina Wallin, Tuija Turu-
nen. Päiväkerholaiset ja perheker-
holaiset mukana.

MUUT 
Alavan seurakunnan Yhteisvastuu-
keräykseen voit lahjoittaa pankin 
kautta. Yhteisvastuun pankkitilit  
ovat Aktia FI82 4055 0010 4148 41, 
Nordea FI16 2089 1800 0067 75 
ja Pohjola Pankki F114 500 0120 
2362 28. Käytä Alavan seurakun-
nan viitenumeroa 306018. Lisäksi 
voit lahjoittaa Alavan seurakunnan 
MobilePay-numerolla 87309.
Kirkkohiiri Hipun seikkailut ti 2.3. 
ja 9.3. klo 9 Alavan seurakunnan 
YouTube-kanavalla. Utelias kirkko-
hiiri Hippu kutsuu lapsia ja aikui-
sia tutustumaan kirkkoon, kirkko-
vuoteen ja arkisimpiinkin asioihin. 
Seikkailuissa mukana lastenohjaa-
jat Tiina Wallin ja Tuija Turunen.

JÄRVI-KUOPIO

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

JÄRVI-KUOPION YHTEISET 
Hiljaisen viikon ja pääsiäisen ilta-
musiikki ke 31.3. klo 18 Riista-
veden kirkossa. Eino Keihänen, 
Annette Kärppä-Leskinen, Lala 
Maukonen, Taru Parviainen, Matti 
Saarela. Lakesingers-kvartetti esit-
tää iltamusiikissa sekä klassisia että 
uudempia hiljaisen viikon ja pääsi-
äisen ajan lauluja. Tilaisuuteen on 

TAPAHTUU

Tuomiokirkossa avataan 26.3. klo 18 myyntinäyttely puolalaisten ja ukrai-
nalaisten nykytaiteilijoiden maalauksista, jotka käsittelevät Kristuksen 

kärsimystä ja ylösnousemuksen iloa. Avoinna 11.4. asti kirkon  
aukioloaikoina. Yhteistyössä Enonkosken luostariyhteisö.   

Lue lisää näyttelystä osoitteesta sielunkuvat.net

Jo perinteeksi tullut puuroviikko järjestetään taas Kuopion torilla 15.–19.3. 
Ruispuuroa voi ostaa mukaan. Vapaaehtoinen maksu  

Yhteisvastuukeräyksen hyväksi.

Pääsiäispöytään voi tilata karjalanpiirakoita ja lusikkaleipiä. Tilaukset 24.3. 
mennessä emäntä Ulla Mykkäseltä p. 040 4848 264 tai ulla.mykkanen@
evl.fi ja tuotteiden nouto pe 26.3. Keskusseurakuntatalolta, Suokatu 22 D 

klo 8–14. Tuomiokirkkoseurakunnan Yhteisvastuukeräyksen hyväksi.

Kirkkohiiri Hipun seikkailuja voi seurata ti 2. ja 9.3. klo 9 Alavan seurakun-
nan YouTube-kanavalla. Utelias kirkkohiiri Hippu kutsuu lapsia ja  

aikuisia tutustumaan kirkkoon, kirkkovuoteen ja arkisimpiinkin asioihin.  
Seikkailuissa mukana lastenohjaajat Tiina Wallin ja Tuija Turunen.

Kirkkohiiri Hippu seikkailee

Kärsimyksen ja  
ylösnousemuksen kuvat 

Puuroviikko torilla

Piirakoita ja lusikkaleipiä

Tapahtumatiedot ovat 
voineet muuttua lehden
painoon menon jälkeen.

Tarkista tapahtumatiedot
verkosta.
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vapaa pääsy. Kolehti Yhteisvastuu-
keräyksen hyväksi.

JUANKOSKEN YLÖSNOUSEMUKSEN 
KIRKKO 
Paasikoskentie 1 
Messu Siionin virsin su 28.2. klo 
10. Eino Keihänen. Saarna Hannu 
Komulainen. Herättäjän kirkkopyhä. 
Kahvit.
Sanajumalanpalvelus su 7.3. klo 10. 
Eino Keihänen. Suomen Raamattu-
opiston kirkkopyhä, saarna Jouko 
Kauhanen. Kirkkokahvit.
Hyvän sanoman ilta ke 10.3. klo 
17.30. Eino Keihänen. Tilaisuus pide-
tään, jos kokoontumisrajoitukset 
helpottuvat.
Messu su 14.3. klo 10. Juha Määttä, 
Matti Saarela.
Nallekirkko ja toimintaa su 21.3. klo 
10. Eino Keihänen. Laulut Lasten 
virsikirjasta. Lähetysaskartelijat.
Messu su 28.3. klo 10. Eino Keihä-
nen, Annette Kärppä-Leskinen.

JUANKOSKEN TEHTAANKIRKKO 
Paasikoskentie 1 
Seurakuntakerho to 25.2. klo 10. 
Eino Keihänen. Kerho pidetään, jos 
kokoontumisrajoitukset helpottu-
vat. Myös 11.3.
Lähetysaskartelijat ti 9.3. klo 10.
Aamukahviryhmä pe 26.3. klo 10.

JUANKOSKEN SEUTU – MUUT 
Matkalla pääsiäiseen -pääsiäis-
vaellus ti 30.3. klo 17. Kirkonmäellä, 
mukana rippikoululaiset ja isoset.

KAAVIN KIRKKO 
Kaavintie 24 
Rukousmessu su 28.2. klo 13. Paula 
Hagman-Puustinen, Taru Parviainen.  
Laulut Viisikielisestä.
Messu su 7.3. klo 13. Marjaana Mäki-
nen, Taru Parviainen.
Leipäsunnuntain sanajumalanpal-
velus su 14.3. klo 13. Paula Hagman-
Puustinen. Saarna Lauri Räsänen.
Marianpäivän messu su 21.3. klo 13. 
Marjaana Mäkinen, Taru Parviainen.
Kaikenikäisten nallekirkko su 28.3. 
klo 13. Milla Huttunen, Taru Parvi-
ainen.

KAAVIN SEURAKUNTATALO 
Kirkkorannantie 1 
Vanhemman väen palvelupäivä to 
18.3. klo 13. Toteutuu, mikäli korona-
rajoitukset sallivat.
Neulepiiri to 25.3. klo 12.30. 
Marjaana Mäkinen.

MUURUVEDEN KIRKKO 
Kustilankuja 2 
Messu Siionin virsin su 28.2. klo 
13. Eino Keihänen. Saarna Hannu 
Komulainen. Herättäjän kirkkopyhä. 
Kahvit.
Sanajumalanpalvelus su 7.3. klo 13. 
Eino Keihänen. Suomen Raamattu-
opiston kirkkopyhä, saarna Jouko 
Kauhanen. Kirkkokahvit.
Messu su 14.3. klo 13. Juha Määttä, 
Annette Kärppä-Leskinen.
Sanajumalanpalvelus su 21.3. klo 13. 
Eino Keihänen. Laulut Lasten virsi-
kirjasta.
Messu su 28.3. klo 13. Eino Keihä-
nen, Annette Kärppä-Leskinen. 
Kakkuhuutokauppa, Yhteisvastuu-
keräyksen hyväksi.

MUURUVEDEN SEURAKUNTATALO 
Kustilankuja 1
Seurakuntakerho to 4.3. klo 10. Eino 
Keihänen, Matti Saarela. Tilaisuus 
pidetään, jos kokoontumisrajoituk-
set helpottavat. Myös 18.3.

NILSIÄN KIRKKO 
Kirkonmäentie 1
Hyvän olon ilta ja ehtoollinen to 
25.2. klo 18. Raili Pursiainen.
Messu su 28.2. klo 10. Milla Huttu-
nen, Annette Kärppä-Leskinen.
Sanajumalanpalvelus su 7.3. klo 10. 
Raili Pursiainen.
Messu su 14.3. klo 10. Raili Pursiai-
nen, Annette Kärppä-Leskinen.
Messu su 21.3. klo 10. Simo Korka-
lainen, Annette Kärppä-Leskinen.
Talvirippikoulun kevätkirkko su 
28.3. klo 10. Simo Korkalainen, Matti 
Saarela.
Ahtikirkko ma 29.3. klo 18. Raili 
Pursiainen.
Ahtikirkko ti 30.3. klo 18. Raili Pursi-
ainen. Nuoret mukana toimitta-
massa.

Virsiahti ke 31.3. klo 18. Simo Korka-
lainen.

NILSIÄN SEURAKUNTAKOTI 
Nilsiäntie 59
Näpertäjät to 25.2. klo 12.
Hyvän arjen aamukahvit ti 2.3. klo 
9. Kaiken ikäisille avoin olohuone-
toiminta. Parittomien viikkojen tiis-
taiaamuisin. Aamuvirsi klo 9, minkä 
jälkeen mahdollisuus keskusteluun, 
ajanvaraukseen, leikkiin, yhtei-
seen ohjelmaan, aina klo 11 saakka. 
Kahvimaksu 1 €/hlö, 2 €/perhe. 
Mukana seurakunnan työntekijä, 
toiminnasta vastaa diakoni Hanna 
Kokkonen.
Myyjäiset ke 10.3. klo 11. Raili Pursi-
ainen. Myytävänä Pakkaspäivän 
kasvissosekeittoa ja talkoilla tehtyjä 
riisipiirakoita. Myynti vain ennak-
koon tuotteita tilanneille. Kaikki 
tuotto Yhteisvastuun hyväksi.  
Piirakat 5 kpl/5 €, keitto 1 litra/5 €. 
Maksu käteisellä. Noutoaika turva-
välit muistaen klo 11–13. Tilaukset 
5.3. mennessä Hannalle,  
p. 040 4888 677.
Sururyhmä to 18.3. klo 17. Sinulle 
joka olet menettänyt läheis-
esi. Ryhmä tarjoaa vertaistukea ja 
keskusteluapua. Ryhmä kokoon-
tuu 8 kertaa, joista ensimmäi-
sessä sovitaan loput kokoontumi-
set. Ryhmään ilmoittautumiset 5.3. 
mennessä Hannalle 040 4888 677.
Sanan ja rukouksen ilta ti 23.3. klo 
18. Leila Savolainen. Kansanlähe-
tyksen tilaisuus, mukana Ossi Hella.

NILSIÄN SEUTU – MUUT 
Siioninvirsiseurat ke 17.3. klo 18. 
Aholansaaressa.

RIISTAVEDEN KIRKKO 
Joensuuntie 2505 
Sanajumalanpalvelus - lauletaan 
Viisikielisestä su 28.2. klo 10. Kaisa 
Pihlajamäki, Lala Maukonen. 
Leipäsanajumalanpalvelus su 14.3. 
klo 10. Uwe Mäkinen.
Marianpäivän messu su 21.3. klo 10. 
Kaisa Pihlajamäki, Lala Maukonen.
Palmusunnuntain perhekirkko su 
28.3. klo 10. Kaisa Pihlajamäki, Lala 
Maukonen.
Hiljaisen viikon ja pääsiäisen ilta-
musiikki ke 31.3. klo 18. Eino Keihä-
nen, Annette Kärppä-Leskinen, Lala 
Maukonen, Taru Parviainen, Matti 
Saarela. Lakesingers-kvartetti esit-
tää iltamusiikissa sekä klassisia että 
uudempia hiljaisen viikon ja pääsi-
äisen ajan lauluja. Tilaisuuteen on 
vapaa pääsy. Kolehti Yhteisvastuu-
keräyksen hyväksi.

RIISTAVEDEN SEURAKUNTATALO 
Keskustie 2
Messu su 7.3. klo 10. Juha Määttä.
Neulepiiri ti 9.3. klo 12.
Lähimmäisenä lähimmäiselle - 
sielunhoitokoulutus to 18.3. klo 17. 
Paula Hagman-Puustinen, Kaisa 
Pihlajamäki. Koulutusta vapaaehtoi-
sille neljänä to-iltana klo 17–19.30: 
18.3., 25.3., 8.4. ja 15.4. Kouluttajina 
pastorit Kaisa Pihlajamäki  
040 4888 623 ja Paula Hagman-
Puustinen 040 4888 614.

SÄYNEISEN KIRKKO 
Kirkkoharjuntie 2
Messu su 28.2. klo 13. Milla Huttu-
nen, Annette Kärppä-Leskinen.
Sanajumalanpalvelus su 7.3. klo 13. 
Raili Pursiainen.
Messu su 14.3. klo 13. Raili Pursiai-
nen, Matti Saarela. Kirkkokuoro.
Messu su 21.3. klo 13. Simo Korka-
lainen, Annette Kärppä-Leskinen.
Messu su 28.3. klo 13. Simo Korka-
lainen, Matti Saarela.

TUUSNIEMEN SEURAKUNTAKOTI 
Koivukuja 2
Viikkomessu to 25.2. klo 18. Paula 
Hagman-Puustinen, Taru Parviainen.
Rukousmessu su 28.2. klo 10. Paula 
Hagman-Puustinen, Taru Parviainen.  
Laulut Viisikielisestä.
Lähetyspiiri ti 2.3. klo 11. Kokoonnu-
taan, mikäli ajantasaiset koronara-
joitukset sallivat.
Messu su 7.3. klo 10. Marjaana Mäki-
nen, Taru Parviainen.
Leipäsunnuntain sanajumalanpal-
velus su 14.3. klo 10. Paula Hagman-
Puustinen. Saarna Lauri Räsänen.
Messu su 21.3. klo 10. Milla Huttu-

TAPAHTUU

Matkalla pääsiäiseen -vaellus Juankosken kirkonmäellä ti 30.3. klo 17. 
Mukana rippikoululaiset ja isoset. Paasikoskentie 1.

Hiljaisen viikon ja pääsiäisen iltamusiikkia Riistaveden kirkossa ke 31.3. 
klo 18. Lakesingers-kvartetti esittää iltamusiikissa sekä klassisia että 
uudempia hiljaisen viikon ja pääsiäisen ajan lauluja. Tilaisuuteen on 

vapaa pääsy. Kolehti Yhteisvastuukeräyksen hyväksi.

Kirkkoherra Aulikki Mäkisen lähtöjumalanpalvelukset ja vastaanotto 
Pyhän Johanneksen kirkossa su 28.2. Jumalanpalvelukset kahveineen klo 
10, 11 ja 12, joiden lisäksi vieraiden vastaanotto klo 13, 14, 15 ja 16. Jumalan-

palveluksiin ja vastaanotolle ilmoittautuminen p. 040 4848 379.  
Kaikissa tilaisuuksissa on 20 henkilön rajoitus.

Mitä kotiseutu Ilomantsi on merkinnyt opettajaperheen pojan Jari Jolkkosen 
elämään? Millaisia kysymyksiä oppilaat esittävät piispan vierailulla?

Mitä kaksi tärkeätä kirjaa ovat merkinneet Jolkkosen ajatteluun ja hänen saar-
noihinsa? Kuopion hiippakunnan piispa Jari Jolkkonen vastaa kysymyksiin TV7 

-kanavan StudioSavo -ohjelmissa su 14.3. ja 28.3. klo 20.30.  
Ohjelmat toimittaa Juhani Happonen.

Piispa Jolkkonen TV7-kanavalla  

Matkalla pääsiäiseen

Hiljaisen viikon iltamusiikkia

Aulikki Mäkisen  
lähtöjumalanpalvelukset

nen, Taru Parviainen. Saarna Marja 
Hyttinen.
Kaikenikäisten nallekirkko su 28.3. 
klo 10. Paula Hagman-Puustinen, 
Taru Parviainen.

VEHMERSALMEN KIRKKO 
Lempeläntie 17
Sanajumalanpalvelus - lauletaan 
Viisikielisestä su 28.2. klo 13. Kaisa 
Pihlajamäki, Lala Maukonen.
Messu su 7.3. klo 13. Juha Määttä.
Messu Marianpäivänä su 21.3. klo 13. 
Kaisa Pihlajamäki, Lala Maukonen.

VEHMERSALMEN SEURAKUNTAKOTI 
Lempeläntie 15
Lähimmäisen kammari to 11.3. klo 11.
Leipäsunnuntain sanajumalanpal-
velus su 14.3. klo 13. Uwe Mäkinen. 
Jaamme ja syömme leipää.
Lähimmäisen kammari to 25.3. klo 
11. Kukka-asetelmien teko.

VEHMERSALMEN SEUTU – MUUT
Palmusunnuntain torikirkko su 28.3. 
klo 13. Uwe Mäkinen, Lala Mauko-
nen. Vehmersalmen torilla.

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, sosiaalisessa 
mediassa ja seurakunnan ilmoitus-
tauluilta 31.3. saakka. 
Verkossa: https://www.kuopionseu-
rakunnan.fi/kallaveden-seurakunta  
Instagram: https://www.instagram.com/ 
kallavedenseurakunta/?hl=fi 
Facebook: https://www.facebook.com/ 
kallavedensrk/ 
Toimitukset, esim. kasteet hoide-
taan AVIn suosituksia noudattaen. 
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 24.2. klo 17, ke 
3.3. klo 17 ja ke 24.3. klo 17.
Perhekerho torstaisin klo 9.30–11.
Nuorten ilta torstaisin klo 18–21.
Kirkkoherra Aulikki Mäkisen lähtö-
jumalanpalvelukset ja vastaanotto 
su 28.2. klo 10.  Kirkkoherra Aulikki 
Mäkisen lähtöjuhlaa vietetään 
sunnuntaina 28.2. Pyhän Johannek-
sen kirkolla. Lähtöjumalanpalve-
lukset kahveineen ovat klo 10, 11 ja 
12. Sanajumalanpalvelusten lisäksi 
Aulikki Mäkinen ottaa vastaan 
vieraita klo 13, 14, 15 ja 16. Juma-
lanpalveluksiin ja vastaanotolle voi 
ilmoittautua seurakunnan toimis-
toon puhelimitse 040 4848 379.  
Lähtöjuhla järjestetään porras-
tetusti koronarajoitusten vuoksi. 
Kaikissa edellä mainituissa tilai-
suuksissa on 20 henkilön rajoitus.
1.–3.-luokkalaisten toimintatupa 
tiistaisin ja torstaisin klo 12–15.
Kouluikäisten kokkikerho tiistaisin 
klo 17–19.
Messu su 7.3. klo 10. Heikki Hyväri-
nen, Sanna Mertanen, Tintti Tinkala.
Messu su 7.3. klo 11. Heikki Hyväri-
nen, Sanna Mertanen, Tintti Tinkala.
Messu su 7.3. klo 12. Heikki Hyväri-
nen, Sanna Mertanen, Tintti Tinkala.
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TAPAHTUU

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

verkosta kuopionseurakunnat.fi ja siilinjarvenseurakunta.fi

Tavataan teetreffien merkeissä to 4.3. ja 18.3. klo 13 Puijon seurakunnan 
YouTube-kanavalla ja Facebookissa. Luvassa mielenkiintoisia keskuste-

luja haastateltavien kanssa muun muassa rikollisuudesta ja Minna  
Canthin ajatuksista. Lue lisää teetreffeistä lehden sivulta 8. 

Rukoushetki ja ehtoollinen ennakkoilmoittautuneille su 14.3. Siilinjärven 
kirkossa klo 11 ja klo 11.30 sekä Vuorelan kirkossa klo 13. Kuhunkin tilai-

suuteen voidaan ottaa enintään 20 henkilöä. Ilmoittaudu seurakuntatoi-
mistoon perjantaihin 12.3. klo 12 mennessä puhelimitse 017 288 4600 tai 

sähköpostilla siilinjarven.seurakunta@evl.fi.

Kuopion hiippakunnan emerituspiispa Matti Sihvoselta on ilmestynyt uusi 
kirja, jonka tekstit kutsuvat hiljentymiseen. Päivä kerrallaan -kirja tarjoaa 

hengellisen aamupalan vuoden jokaiselle päivälle.  Tekstien avulla voi 
rakentaa kotihartauden joka päivä vaikkapa paaston aikana. Kirjaa myy 

Herättäjäyhdistys.

Päivä kerrallaan

Tapahtumatiedot voivat muuttua

Teetreffit netissä

Siilinjärvellä ehtoolliselle

Hiljaisen rukouksen ilta su 7.3. klo 
18. Salla Tyrväinen.
Raamattu- ja rukouspiiri parillis-
ten viikkojen ma klo 13–15. Vetäjänä 
Toivo Pentikäinen.
Leipäsunnuntain messu su 14.3. klo 
10. Sanna Mertanen, Heikki Mononen.
Leipäsunnuntain messu su 14.3. klo 
11. Sanna Mertanen, Heikki Mononen.
Leipäsunnuntain messu su 14.3. klo 
12. Sanna Mertanen, Heikki Mononen.
Messu su 21.3. klo 10. Heikki Hyväri-
nen, Heikki Mononen, Kati Jansa.
Messu su 21.3. klo 11. Heikki Hyväri-
nen, Heikki Mononen, Kati Jansa.
Nuorten ryhmänohjaajien koulu-
tuspäivä su 21.3. klo 11. Timo Manni-
nen.
Messu su 21.3. klo 12. Heikki Hyväri-
nen, Heikki Mononen, Kati Jansa.
Miesten piiri ke 24.3. klo 18. Heikki 
Hyvärinen.
Palmusunnuntain messu su 28.3. 
klo 10. Heikki Hyvärinen, Salla 
Tyrväinen, Tintti Tinkala.
Palmusunnuntain messu su 28.3. 
klo 11. Heikki Hyvärinen, Salla 
Tyrväinen, Tintti Tinkala.
Palmusunnuntain messu su 28.3. 
klo 12. Heikki Hyvärinen, Salla 
Tyrväinen, Tintti Tinkala.
Hiljaisuuden talon ilta ma 29.3. klo 
18. Jeesuksen rakkautta vuotava 
sydän. Keskiajan mystiikan helmiä 
ja hiljaista rukousta kuvan äärellä. 
Salla Tyrväinen.
Runoja surusta ja kärsimyksestä 
ti 30.3. klo 18. Runoja surusta ja 
kärsimyksestä Anita Kuuselalta ja 
Kalle Kellbergiltä, lukijana näyttelijä 
Johanna Jauhiainen. Musiikkia.
Hiljentymistä ja jakamista kärsi-
mysviikon tekstin äärellä ke 31.3. 
klo 18.

MUUT
Perhekahvila keskiviikkoisin klo 
14.30–16 Mäntytuvalla, Kalevalan-
katu 23 A 1.
Asukastupa Mäntytupa Avoinna 
arkisin klo 8–14.
Liikuntakerho torstaisin klo 17–18 
Kettulan koulun salissa.
Kepparikerho maanantaisin klo 
16–17 Kettulan koulun salissa.
Kouluikäisten taidekerho maanan-
taisin klo 17–18 Mäntytuvalla, Kale-
valankatu 23 A 1.
Isä–lapsi-ryhmä su 21.3. klo 15–18 
Poukamassa. Mäenlaskua, pilkki-
mistä, makkaranpaistoa ja sauna. 
Timo Manninen, p. 040 4848 409.

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

Kirkko avoinna arkisin klo 10–15 
hiljentymistä varten. Seuraa tapah-
tumatiedotusta Puijon seurakun-
nan verkkosivuilta, sosiaalisesta 
mediasta ja ilmoitustaululta.

PUIJON KIRKKO 
Taivaanpankontie 3 
Sanajumalanpalvelus su 28.2. klo 
11. Elina Knuuttila, Mari Voutilai-
nen, Outi Keskisipilä. Korkeintaan 
20 henkilöä.
Messu su 7.3. klo 11. Jaana Marjanen,  
Ilkka Pihlajamäki, Outi Keskisipilä. 
Korkeintaan 20 henkilöä.
Messu su 7.3. klo 12. Jaana Marjanen,  
Ilkka Pihlajamäki, Outi Keskisipilä. 
Korkeintaan 20 henkilöä.
Messu su 7.3. klo 13. Jaana Marja-
nen, Ilkka Pihlajamäki, Outi Keskisi-
pilä. Korkeintaan 20 henkilöä.
Messu su 14.3. klo 11. Jaana Marjanen,  
Outi Keskisipilä, Pia Sahi. Diakoni 
Riikka Tiaisen virkaan siunaaminen. 
Korkeintaan 20 henkilöä. Striima-
taan Puijon seurakunnan YouTube-
kanavalla.
Marianpäivän messu su 21.3. klo 11. 
Ilkka Pihlajamäki, Mari Voutilainen, 
Janne Saarelainen. Korkeintaan 20 
henkilöä.
Marianpäivän messu su 21.3. klo 12. 
Ilkka Pihlajamäki, Mari Voutilainen, 
Janne Saarelainen. Korkeintaan 20 
henkilöä.
Marianpäivän messu su 21.3. klo 13. 
Ilkka Pihlajamäki, Mari Voutilainen, 
Janne Saarelainen. Korkeintaan 20 
henkilöä.

Palmusunnuntain messu (Radiointi 
YLE 1:n kautta) su 28.3. klo 10. Elina 
Knuuttila, Jaana Marjanen, Ilkka 
Pihlajamäki, Mari Voutilainen, Outi 
Keskisipilä, Janne Saarelainen.  
Markku Puhakka. Toteutetaan 
nuorten kanssa. HUOM! Kellonaika.  
Mikäli AVI:n rajoitukset ovat 
voimassa, pyydämme muita seura-
kuntalaisia osallistumaan radion 
välityksellä.
Palmusunnuntain viikkomessu su 
28.3. klo 18. Mari Voutilainen, Outi 
Keskisipilä. Noudatamme AVI:n 
koronarajoitusta.
Hiljaisen viikon rukousalttarit ma 
29.3. klo 12. Voit hiljentyä oman 
aikataulusi mukaan klo 12–18 eri 
ryhmien rakentamien rukousaltta-
rien äärellä.
Viikkomessu ma 29.3. klo 18. Jaana 
Marjanen, Outi Keskisipilä, Janne 
Saarelainen. Noudatamme AVI:n 
koronarajoituksia.
Hiljaisen viikon rukousalttarit ti 
30.3. klo 12. Voit hiljentyä oman 
aikataulusi mukaan klo 12–18 eri 
ryhmien rakentamien rukousaltta-
rien äärellä.
Viikkomessu ti 30.3. klo 18. Mari 
Voutilainen, Janne Saarelainen. 
Noudatamme AVI:n koronarajoi-
tuksia.
Hiljaisen viikon rukousalttarit ke 
31.3. klo 12. Voit hiljentyä oman 
aikataulusi mukaan klo 12–18 eri 
ryhmien rakentamien rukousaltta-
rien äärellä.
Viikkomessu ke 31.3. klo 18. Elina 
Knuuttila, Outi Keskisipilä. Nouda-
tamme AVI:n koronarajoituksia.
AVI:n koronarajoitusta. Kolehti 
Yhteisvastuukeräykselle.

PUIJON SEURAKUNTAKESKUS 
Taivaanpankontie 3
Lapsiparkki pe 26.2. klo 9. Maksu-
tonta hoitoa yli 2-vuotiaille alle 
kouluikäisille lapsille perjantaisin 
klo 9–11.30. Lisätietoja lastenoh-
jaaja Tuula Pitkänen 040 4848 428.
Hernekeittomyyjäiset pe 5.3. 
klo 11. Litra hernekeittoa, kaksi 
palaa pannukakkua ja kaksi talon 
sämpylää, 10 €. Myydään klo 13 
saakka tai niin kauan kuin ruokaa 
riittää. Lisäksi yhteisvastuutuot-
teita. Tuotto Yhteisvastuukeräyk-
seen vanhusten hyväksi lähellä ja 
kaukana.
Ystävän kammari ti 2.3., 9.3., 16.3., 
23.3. ja 30.3. seurakuntasalissa.
Arkinen ateria noutojakeluna pe 
19.3. klo 11. Elina Knuuttila, Jaana 
Marjanen. Tita Lyytikäinen. Klo 12 
saakka tai niin kauan kuin ruokaa 
riittää. Hinta 5 €, alle kouluikäisille 
ilmainen.
Lasten pääsiäishartaus kirkon 
pihalla ke 31.3. klo 9.15. Mari Vouti-
lainen, Outi Keskisipilä, Susanna 
Pakkala-Koskelainen, Tuula Pitkä-
nen.

MUUT
NETISSÄ Teetreffit ”Kun pahan 
valta kasvaa ympärillä...”  to 4.3. 
klo 13. Jaana Marjanen. Rikosyli-
konstaapeli Satu Oinonen. Face-
bookissa ja YouTube-kanavalla.
Yhteisvastuun puuroa Kauppato-
rilla ma 15.3. klo 9. Puuro annos-
tellaan mukaan otettavaan rasiaan. 
Puuroa tarjolla 15.–19.3. klo 9–14 
Kauppatorilla. Puijon seurakunnan 
päivä 15.3.
NETISSÄ Teetreffit ”Kaikkea 
muuta, kunhan ei vaan nukkuvaa, 
puolikuollutta elämää” to 18.3. klo 
13. Elina Knuuttila ja Terhi Vähäkan-
gas teetreffeillä Minna Canthin  
hengessä. Millaista on mielekäs  
elämä ja millaista on mielekäs  
hengellinen elämä? Kuka sen 
määrittelee? Onko Jeesuksen ja 
Minna Canthin ajattelussa jotakin 
samaa? Facebookissa ja YouTube-
kanavalla.
NETISSÄ Gospel Covertajien 
konsertti pe 19.3. klo 18. Elina 
Knuuttila, Riikka Tiainen. Suomi-
gospelin klassikkoja, virsiä ja 
uudempaakin nuorisomusiikkia 
Yhteisvastuukeräyksen hyväksi. 
Striimataan Puijon seurakunnan 
YouTube-kanavalla.
NETISSÄ Kutsu Yhteyteen -ilta 
Jitsi.org-alustalla su 21.3. klo 17. 
Ilkka Pihlajamäki. Kuljemme kohti 
tuntematonta tulevaisuutta Aabra-
hamin matkassa ja muistelemme 
myös oman elämämme käänne-
kohtia. Yhteistä laulua, rukousta ja 
jakamista. Seurakuntalaisia palve-
lutehtävissä. Linkki Jitsi.org–alus-
talle tulee klo 15 osoitteeseen 

Puijon seurakunta, aikuiset. Sivulle 
ei tarvitse kirjautua. Tilaisuuteen 
pääsee klo 16.45 lähtien.
Pitsa- ja peliperjantai Pouka-
massa pe 26.3. klo 18. Ilkka Pihla-
jamäki. Tarjolla pitsaa ja mahdolli-
suus viettää yhteistä aikaa ulkoil-
len ja sisällä lautapelejä pelaillen. 
Os. Poukamantie 105. Noudatamme 
AVI:n koronarajoitusta.

HILJAISUUDEN VILJELY 
Hiljaisuuden talo -ilta Männistön 
Pyhän Johanneksen kirkossa ma 
29.3. klo 18. Jeesuksen rakkautta 
vuotava sydän. Keskiajan mystiikan 
helmiä ja hiljaista rukousta kuvan 
äärellä. Salla Tyrväinen.

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

SIILINJÄRVI
Seurakuntatoimisto avoinna arkisin  
klo 9–11 ja 12–14 Siilinjärven seura-
kuntatalolla, Haarahongantie 4, 
71800 Siilinjärvi, 017 288 4600.  
Seurakuntatoimisto palvelee 
juhlien ja muiden tilaisuuksien tila- 
ja henkilövarauksissa sekä maksu-
asioissa. Seurakuntamme jäsen-
rekisteriasiat hoitaa Kuopion alue-
keskusrekisteri: keskusrekisteri.
kuopio@evl.fi, 040 4848 225 (virka-
todistus- 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). Tilai-
suuksiin voi osallistua enintään 20 
henkilöä. Ryhmän ohjaaja antaa 
lisätietoja ryhmistä, joihin on ollut 
ennakkoilmoittautuminen. 
 
SIILINJÄRVEN KIRKKO  
Haarahongantie 2 
Kokoontumisrajoitusten vuoksi  
jumalanpalveluksiin ja rukoushet-
kiin voi toistaiseksi osallistua vain 
internetissä seurakunnan YouTube-
kanavalla (suoratoisto ja tallenne), 
pl. su 14.3. ehtoollishartaudet, 
joihin ennakkoilmoittautuminen. 
Kirkko on avoinna hiljentymistä 
varten sunnuntaisin klo 11–13.
Vironkielinen rukoushetki Viron 
itsenäisyyspäivänä verkossa ke 
24.2. klo 12. Kortelainen, Kallanne.
Sanajumalanpalvelus verkossa su 
28.2. klo 10. Soranta, Kaisto.
Kirkko avoinna hiljentymistä 
varten su 28.2. klo 11–13.
Rukoushetki verkossa ke 3.3. klo 12.
Kirkko avoinna hiljentymistä 
varten su 7.3. klo 11–13.
Rukoushetki verkossa ke 10.3. klo 12.
Sanajumalanpalvelus verkossa su 
14.3. klo 10. Kallanne, Heiskanen.
Rukoushetki ja ehtoollinen su 14.3. 
klo 11 ja klo 11.30. Kuhunkin tilai-
suuteen enintään 20 henkilöä. 
Ennakkoilmoittautuminen seura-
kuntatoimistoon pe 12.3. klo 12 
mennessä, 017 288 4600 (ma–pe 
klo 9–11 ja 12–14) tai siilinjarven.
seurakunta@evl.fi. Ilmoita nimesi, 
puh.numerosi ja tilaisuus, johon 
aiot osallistua.
Rukoushetki verkossa ke 17.3. klo 12.
Sanajumalanpalvelus verkossa su 
21.3. klo 10. Kortelainen, Kaisto.
Kirkko avoinna hiljentymistä 
varten su 21.3. klo 11–13.

14 Tapahtumat 24.2.–31.3.2021



&

Rukoushetki verkossa ke 24.3. klo 12.
Perhekirkko verkossa su 28.3. 
klo 10. Laurinkari, Kaisto. Mukana 
lapsityö ja Vuorelan lapsikuoro.
Kirkko avoinna hiljentymistä 
varten su 28.3. klo 11–13.
Sanajumalanpalvelus verkossa ma 
29.3. klo 19. Hiljaisen viikon ilta-
kirkko.
Rukoushetki verkossa ke 31.3. klo 12.

SIILINJÄRVEN SEURAKUNTATALO 
Haarahongantie 4
Miesten piiri Aikamiehet ke 24.2. 
klo 18 Päätysalissa. ”Nukkuuko 
Jumala?”, Teemu Voutilainen. 
Kahvitarjoilu. Seuraavat kerrat 16.3., 
14.4. ja 26.5.
Lähetyksen sydänäänet to 25.2. 
sekä to 25.3. klo 10 Lähetyskella-
rissa.
Avoin rukouspiiri ma 1.3. klo 18 
Lähetyskellarissa. Rukouspiiri 
kokoontuu maanantaisin.
Israel-piiri to 11.3. klo 18 Pienessä 
salissa. Seuraava kerta 11.5.

VUORELAN KIRKKO  
Rissalantie 2
Kirkko auki hiljentymistä varten  
su 28.2. klo 16–19.
Kahvila Kupponen ti 2.3., 16.3. ja 
23.3. klo 9–13 kerhotilassa.
Sanajumalanpalvelus verkossa su 
7.3. klo 10. Saarnaa Ilkka Rytilahti 
SEKL. Hoffrén, Kaisto. Suoratoisto 
internetissä seurakunnan YouTube-
kanavalla, tallenne 14 vrk.
Kirkko auki hiljentymistä varten su 
7.3. klo 16–18.
Raamattupiiri 8.3. ja 10.5. klo 18.
Rukoushetki ja ehtoollinen su 14.3. 
klo 13. Enintään 20 henkilöä.  
Ennakkoilmoittautuminen seura-
kuntatoimistoon pe 12.3. klo 12 
mennessä, 017 288 4600 (ma–
pe klo 9–11, 12–14) tai siilinjarven.
seurakunta@evl.fi. Ilmoita nimesi, 
puh.numerosi ja tilaisuus, johon 
aiot osallistua.
Kirkko auki hiljentymistä varten su 
21.3. klo 16–18.
Kirkko auki hiljentymistä varten su 
28.3. klo 16–18.

MUUTA
Yhteisvastuukeräyksen info 
verkossa. Tietoa keräyskohteista ja 
paikallisesta keräyksestä. Lisätie-
toja: keräyspäällikkö Liisa Tiilikai-
nen 044 7284 645.
Kahvila Leppis ti 2.3., 16.3. ja 23.3. 
klo 9–11 Leppäkaarteen kerhota-
lolla.

JÄRJESTÖT  
KUOPION NNKY 
Torikatu 18
www.knnky.fi  
Facebook: Kuopion nnky 
toiminnanohjaaja Sirpa-Sari Borg-
Holopainen puh. 044 772 1928, 
tavoitettavissa ma-pe 9-15  
puheenjohtaja Wilhelmiina Honka-
nen puh. 044 242 2718 
Seuraamme Koronatilannetta ja 
toimimme ohjeiden mukaan.
Yhdessä tekemisen iloa, IKIOMA 
ensikirja -talkoot. Tehdään yhteis-
työssä näkö- ja monivammaisille 
lapsille ensikirjoja Helin ja Leean 
ohjeistuksella. Kokoonnumme klo 
17–20 seuraavasti: ke 10.3., ti 30.3., 
ke 21.4., ke 12.5.
Kamalat äidit -vertaisryhmä. 
Ovatko teini-ikäisten äidit erityisen 
kamalia? Millaisia haasteita  
murrosikäisten äidit kohtaavat  
arjessaan? Erityisen haastavaa  
äitinä oleminen voi olla, jos ei 
ole ketään toista aikuista, jonka 
kanssa jakaa tuntemuksiaan - niin 
iloja kuin surujakin. Ryhmä aloittaa 
kevään aikana. Voit jättää ryhmään 
alustavan osallistumisilmoittautu-
misesi yhteystietoineen sähköpos-
tilla toimisto@knnky.fi
Kävellen kohti kevättä tiistai-
sin alkaen 2.3. klo 13 lähtö KNNKY 
Torikatu 18. Yhteisiä lyhyempiä ja 
pidempiä lenkkejä. Kävelyohjaa-
jana Helena.
Tulossa keväällä: 
Masu-kahvila. Vertaistoimintaa 
raskaana oleville.
Laulua ja leikkejä lapsille.
Ilmoitukset näistä lehdissä, Face-
bookissa sekä toimitilamme (Tori-
katu 18) ikkunassa.
 
HERÄTTÄJÄ-YHDISTYS  
Kuninkaankatu 22
Toimipiste on toistaiseksi suljettu 
koronatilanteen vuoksi.
Seurat ke 17.3. klo 18 Aholansaa-
ressa.
Seurat su 21.3. klo 14 Keskusseura-
kuntatalolla.
Seurat su 28.3. klo 18 Puijon 
kirkolla.

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
Rukouspiiri maanantaisin klo 18 
Sanan Kulmalla (Tulliportinkatu 
22). Tervetuloa yhteiseen rukouk-
seen. Lisätiedot Kirsti Timonen 

TAPAHTUU

Kuopion ja Siilinjärven seurakunnat noudattavat toiminnassaan viran-
omaisten suosituksia. Tilarajoituksista ja turvaväleistä huolehditaan. Hygie-

niasta pidetään erityistä huolta tehostamalla muun muassa siivousta.  

Tällä hetkellä yli 20 henkilön kokoontumisrajoitukset ovat voimassa Itä-
Suomen aluehallintoviraston (AVI) suosituksen mukaisesti 22.3. saakka. 
Rajoitukset saattavat muuttua nopeasti, joten tapahtumatiedot kannattaa  

aina tarkistaa verkosta. 

Työntekijämme ovat tavoitettavissa edelleen myös puhelimitse sekä 
sähköisten kanavien kautta, ota rohkeasti yhteyttä! Virastojen ja toimistojen 
sekä kirkkojen aukioloajoista löydät lisätietoa poikkeusolosivustoltamme.

Jumalanpalvelukset
Kuopion seurakunnissa järjestään sunnuntaisin jumalanpalveluksia, 

joihin voidaan ottaa korkeintaan 20 henkilöä. Siilinjärvellä jumalanpalve-
lukset järjestetään vain verkkokirkkoina, ja niihin voi osallistua sunnun-

taisin seurakunnan YouTube-kanavalla.

Tuomiokirkon sunnuntain sanajumalanpalvelus toimitetaan ilman läsnä 
olevaa seurakuntaa. Keskiviikkoisin on mahdollista osallistua Tuomiokir-
kon viikkomessuun, henkilömäärä korkeintaan 20 henkeä. Lisäksi Alavan, 

Puijon ja Pyhän Johanneksen kirkoissa on sunnuntaisin useampia 
20 henkilön messuja.

Kuopion seurakuntien yhteiset striimatut jumalanpalvelukset lähetetään 
Tuomiokirkosta. Sunnuntain jumalanpalvelusta on mahdollista seurata 

verkosta osoitteessa virtuaalikirkko.fi.  

Seurakunnat julkaisevat verkkosivuilla ja sosiaalisen median kanavillaan 
muuta ohjelmaa ja hartauksia sekä muutamia striimattuja jumalanpalveluksia.  

Kokoava toiminta
Kaikkea kokoavaa toimintaa, myös leirejä, voidaan järjestää kokoontumisra-

joitusten (max. 20) ja turvavälien (2 m) puitteissa. Tapahtumatiedot 
löytyvät verkosta.  

Kirkolliset toimitukset ja perhejuhlat 
Kirkollisia toimituksia ja perhejuhlia voidaan järjestää seurakunnan 

tiloissa, kun osallistujien kokonaismäärä ei ylitä 20 henkeä. 

Seurakuntien toiminta  
korona-aikana

p. 050 491 5317, timonenkirstih@
gmail.com.
Raamattupiiri maanantaisin parit-
tomilla viikoilla klo 18–19.30 Sanan 
Kulman alakerrassa (Tulliportin- 
katu 22). Tervetuloa tutustumaan  
Jumalaan Raamatun kautta. 
Aiheena Apostolien teot. Lisätiedot 
Juha Heiskanen p. 050 548 4087, 
juha.heiskanen@arcticmail.com.
Naisten solu parittomien viikkojen 
tiistaisin klo 13–15 Sanan Kulmalla 
(Tulliportinkatu 22). Naisille tarkoi-
tettu hengellinen pysäkki. Lisätiedot 
Marjatta Lehtinen p. 050 555 2300,  
jatta.leh@dnainternet.net.
Avoimet ovet perjantaisin klo 13–15 
Sanan Kulmalla. Rupattelua,  
lämmintä yhdessäoloa ja 
hengellistä evästä matalalla  
kynnyksellä. Olet tervetullut koko 
ajaksi tai vain piipahtamaan. 
Mahdollisuus rukouspalveluun ja 
kirjojen ostoon kirjamyyntipis-
teestä. Lisätiedot Aune Nissinen  
p. 0500 372 791,  
auneniss@dnainternet.net.
Sanan ilta: Aikakirjat - ajaton 
sanoma, osa 2/4 pe 19.3. klo 18 
Keskusseurakuntatalolla (Suokatu 
22) tai verkossa kokoontumisra-
joituksista riippuen. Opetusosuus 
striimataan nettiin https://www.
facebook.com/KRSKuopio/.

SUOMEN RAAMATTUOPISTO
Raamattupiirit: Raamattu- ja ruko-
uspiiri ma 8. ja 22.3. klo 16.30 
Alavan kirkon alasalissa. Sanasta 
suuntaa elämään -raamattu-
piiri joka torstai klo 18 Merja-Riitta 
Jaakkosella, Sammakkolammentie 
1 B 36, Kuopio.
SRO-kirkkopyhä su 7.3. klo 10 
Juankosken Ylösnousemuksen 
kirkossa, ja klo 12 Muuruveden 
kirkossa. Lit. Eino Keihänen, saarna 
Jouko Kauhanen.
Raamattuilta, Jumalan huolenpito, 
ke 10.3. klo 18 Juankosken seura-
kuntasalissa, Juankoskentie 13, jos 
koronarajoitukset sallivat. Past. 
Eino Keihänen, Marja-Leena ja 
Heikki Halinen, Jouko Kauhanen.
Hyvän sanoman ilta su 21.3. klo 17 
psalmiluento ’Syntisen syväpuh-
distus’, Ps.51, rovasti Pekka Heis-
kanen. Luento on koronarajoitus-
ten vuoksi nähtävissä ja kuulta-
vissa striimattuna Teams-yhteyden 
kautta. Ilmoittaudu Jouko Kauha-
selle joko puhelimitse  
050 577 3780 tai sähköpostitse 
jouko.kauhanen@sro.fi, viimeistään 
su 21.3. klo 16 mennessä.

NILSIÄN ELÄKELÄISTEN  
KRISTILLINEN YHDISTYS
Nilsiän Eläkeläisten Kristillisen 
yhdistyksen kerho ke 10.3. klo 12 
seurakuntakodin yläsalissa peru-
taan maaliskuun koronarajoitusten 
vuoksi. Diakoni Olavi Hartikaisen 
virsitoivekerho siirtyy syksylle.

Kesätoimintaa lapsille klo 10–14
Toiminta on maksutonta, lapsille omat eväät mukaan. Jos kaikki 
eivät mahdu ryhmään, etusijalla on kirkkoon kuuluminen, ikä- 
järjestys vanhimmasta nuorempaan ja ilmoittautumisaika. Lapsi 
voi ilmoittautua vain yhteen Kesis-ryhmään. Valituille lähetetään 
tieto sähköpostissa viikolla 19. Lisätietoja saa lastenohjaajilta tai 
yhteisen lapsityön toimistosta, puh. 040 4848 482.

TUOMIOKIRKKOSEURAKUNTA
5–9 -vuotiaat
Kesis retkeillen 7.–11.6.
ryhmäkoko 20 lasta

ALAVA 5–9 -vuotiaat
Lehtoniemi 8.–11.6. 
ryhmäkoko 15 lasta 
Neulamäki 15.–18.6.
ryhmäkoko 15 lasta 

JÄRVI-KUOPIO 4–9 -vuotiaat
Muuruvesi 7.–8.6. 
ryhmäkoko 15 lasta
Tuusniemi 7.–8.6.
ryhmäkoko 15 lasta

Riistavesi 9.–10.6.
ryhmäkoko 15 lasta
Säyneinen perhekesis  
11.6., ryhmäkoko 25 henkilöä
Juankoski 14.–15.6.
ryhmäkoko 15 lasta
Nilsiä 14.–15.6.
ryhmäkoko 15 lasta
Kaavi 16.–17.6.
ryhmäkoko 15 lasta
Vehmersalmi 17.–18.6.
ryhmäkoko 15 lasta

KALLAVESI
Päiväkerhot kokoontuvat
18.6. saakka

MÄNNISTÖ 6-9 -vuotiaat
Kesis 7.–11.6.
ryhmäkoko 20 lasta
Kesis 14.–18.6.
ryhmäkoko 20 lasta

PUIJO 5–9 -vuotiaat
Kesis 7.–10.6.
ryhmäkoko 20 lasta
Kesis 1-6 -luokkalaisille  
14.–17.6.
ryhmäkoko 20 lasta

Tule kesikseen!

Ilmoittautuminen

verkossa

29.3.–11.4.

kuopionseurak
unnat.fi

Tapahtumatiedot ovat 
voineet muuttua lehden
painoon menon jälkeen.

Tarkista tapahtumatiedot
verkosta.
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Luontoa on 
kunnioitettava.

Anna Lappalaisella on juuret tukevasti oman maan mullassa.  

SUKUPOLVIEN perintöä vaalien

Lumi on kuorruttanut Niskalan 
tilaa ympäröivät puut Siilinjär-
ven Pöljällä. Koskematon hanki 
hohtaa helmikuisen pakkas-
päivän auringossa. Suomalais-

ta maalaisidylliä parhaimmillaan.
”En ikinä väsy katselemaan tuota 

koivukujaa, se on niin kaunis ja vaikut-
tava näky”, Niskalan tilalla kasvanut 
maatalousyrittäjä Anna Lappalainen 
hymyilee esitellessään entisen kotita-
lonsa pihapiiriä.

Lappalainen pyörittää puolison-
sa ja kahden poikansa kanssa Lappa-
lan maatalousyhtymää, johon myös 
Niskalan tila nykyään kuuluu. Lappa-
la on keskittynyt maidontuotantoon, 
nuorkarjan kasvatukseen ja kasvinvil-
jelyyn.

Sukupolvien ketju
Lappalainen tapasi tulevan puolison-
sa Jussin aikoinaan Iisalmen maatalo-
usoppilaitoksessa. Yhdessä he ryhtyi-
vät pitämään ensin Jussin kotitilaa 
Lappalaa Toivalassa, Niskalan viljelijä-
perhe otti haltuun vuonna 2017. Molem-
milla tiloilla toimintaa jatketaan nyt jo 
viidennessä polvessa.

”Kyllä minulle on aina ollut aika lail-
la selvää, että haluan jatkaa sukuni 
perinnettä ja työskennellä maatalou-
den parissa”, Anna Lappalainen pohtii. 

”Jatkuvuus tuo omaan tekemiseen 
valtavaa merkityksellisyyttä. Olen osa 
sukupolvien ketjua, jossa jo isovanhem-
pani ovat tällä samalla paikalla viljel-
leet maata ja pitäneet lypsykarjaa. Nyt 

jatkuvuutta on myös tulevaisuuteen, 
kun omat lapset ovat halunneet lähteä 
tähän mukaan.”     

Lappalaisilla on neljä poikaa, joista 
alun perin yksikään ei ollut kiinnostu-
nut alasta.

”Mutta niin vain kävi, että lopul-
ta kaikki neljä käänsivätkin kelkkansa. 
Kaksi pojista on Lappalassa omistajina 
ja toiset kaksi palkattuina työntekijöinä. 
Tietynlainen kutsumus tähän varmas-
ti vetää.”

”Suomessa on hyvin tyypillistä, että 
tilat kulkevat suvussa. Vain harva lähtee 
maatilayrittäjäksi ilman jonkinlaista 
verenperintöä.”  

Keväinen mullan tuoksu
Kyllä, maatalousyrittäjän työ on raskas-
ta ja sitovaa. Mutta Lappalaisen mukaan 
myös hyvin palkitsevaa.

”Koen, että teemme erittäin tärkeää 
työtä ja se motivoi. Haluamme vilpit-
tömästi tarjota suomalaisille puhdas-
ta kotimaista ruokaa, joka on tuotettu 
lähellä. Varsinkin korona-aikana arvos-
tus kotimaista elintarvikkeiden alku-
tuotantoa kohtaan on ollut nousussa.”

Lappalainen kertoo, että keväisin he 
käyvät puolisonsa kanssa iltakävelyillä 
kiertämässä peltoja.

”Sitä mullan tuoksua ja keväisen 
luonnon heräämistä ei voita mikään. 
Siinä kohti vahvistuu aina tunne, että 
tänne minä kuulun ja juuri tätä työtä 
haluan tehdä.”

Iloa työhön tuo sekin, että sitä saa 
tehdä yhdessä perheen kanssa.

”On aivan ihanaa, että 85-vuotias 
isänikin haluaa omalla tavallaan osal-
listua tilan arkeen. Hän saattaa soitella 
ja kysyä lehmien poikimisesta tai tulla 
pellon reunalle seuraamaan kylvötöi-
den edistymistä.”

”Nuoret isännät myös tykkäävät 
kertoa isovanhemmilleen, mitä kaikkea 
tiloilla on milloinkin meneillään ja kyse-
levät ehkä neuvojakin. Ylisukupolvista 
yhteen hiileen puhaltamista on mieltä 
lämmittävää seurata.”     

Luonnon armoilla

Sataako vai paistaako – tätä jännite-
tään Lappalaisillakin joka ikinen kevät. 
Maanviljelijöille niin sateiset kuin 
toisaalta liian aurinkoisetkin kesät 
tietävät harmaita hiuksia.

”Luontoa on kunnioitettava. Pitää 
ymmärtää, että olemme sen armoilla. 
Kaikki otetaan vastaan, mitä taivaalta 
tulee, sillä muutakaan ei voi. Se opet-
taa tietynlaista nöyryyttä.”

Anna Lappalainen on pannut merkil-
le, että vuosien saatossa luonnos-
sa ja säätiloissa on tapahtunut selviä 
muutoksia.

”Koivuun tulee lehti entistä aikai-
semmin ja myös tuulisuus on lisään-

tynyt. Ääri-ilmiöitäkin tuntuu olevan 
enemmän, esimerkiksi kesät saatta-
vat olla pelkkää sateen lorotusta tai 
toisaalta kuumia ja kuivia.”

Maatalous siis joutuu kohtaamaan 
ilmastonmuutoksen vaikutukset hyvin 
konkreettisesti, mutta samalla sitä 
myös syytetään ilmastonmuutoksen 
edistämisestä.

”Niin, paljonhan meitä arvostellaan 
– milloin mistäkin. Ei voi kieltää, ettei-
kö se tuntuisi pahalta.”

”Arvostelu pohjautuu monesti 
mutu-tuntumaan eikä oikeaan tietoon. 
Tuntuu kohtuuttomalta, kun suoma-
lainen ja globaali maataloustuotanto 
niputetaan samaan kastiin. Suomes-
sa esimerkiksi ei ole tuhansien lehmi-
en massiivisia lypsy- tai lihakarjatiloja, 
toisin kuin vaikkapa USA:ssa. Suomessa 
myös eläinten ruokinta pohjautuu hyvin 
pitkälle kotimaassa tuotettuun rehuun 
eikä esimerkiksi Brasiliassa tuotettuun 
soijaan. ”

Lappalaisilla on navetassaan 240 
lypsävää lehmää.

”Niillä kaikilla on nimet ja ne ovat 
yksilöitä omine luonteenpiirteineen. 
Jokaisesta huolehdimme mahdollisim-
man hyvin. Se on tärkeää jo inhimilli-
sestikin ajateltuna, mutta myös siksi, 
ettei huonosti voiva eläin tuota mitään.”
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”MINULLE yksi tärkeimmistä arvoista on lähipiiristä 
huolehtiminen. Se koskee niin ihmisiä kuin 
eläimiäkin”, Anna Lappalainen kertoo.
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