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Kirkkomusiikki oli portti

UUTEEN USKOON

Kirkkokunnan vaihtaminen evankelis-luterilaisuuteen lisäsi yhteisöllisyyden tunnetta.
Kuorotoiminnasta saadut ystävät tuntuvat nyt aiempaa läheisemmiltä.

K

uopiolaisen Matti Linnun
lapsuus oli elämää kahden
uskonnon välissä.
”Isäni oli ortodoksi ja äitini
helluntailainen. Kävin ortodoksisen rippikoulun ja lauloin ortodoksisessa kirkkokuorossa”, Lintu kertoo.
Elämä rikastui vielä, kun Lintu meni
naimisiin evankelis-luterilaisen Irjan
kanssa.
”Myös lapsemme kastettiin evankelisluterilaisuuteen.”
Puijonlaakson kirkon syntyaikoihin, 70ja 80-lukujen taitteessa, Lintu kutsuttiin
luterilaisen seurakunnan kuoroon.
”Tunsin oloni kuorossa kotoisaksi ja
hyväksytyksi vaikka olin ainut ortodoksi.”
Lintu kertoo kypsyneensä hitaasti evankelis-luterilaisuuteen. Laulujen
sävelet ja sanat sekä jumalanpalvelusten
ja messujen sisältö tuli tutuksi harrastuksen ohessa.
”Luterilaisen kirkon musiikki poikkeaa
paljon ortodoksikirkon musiikista, koska
luterilainen kirkko käyttää soittimia ja
laulujen kirjo on moninainen. Ortodoksikirkossa kaikki laulut lauletaan ilman
säestystä, a cappella, ja laulut toistuvat
aina samanlaisina.”

Käänteen tekevä
matka

Käänne kohti uutta tapahtui, kun Lintu
tutustui ensimmäisellä Tarttoon suuntautuvalla seurakuntamatkallaan Kalla-
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Musiikkia yli uskontorajojen

MATTI LINTU on kiitollinen
ekumeenisesti rikkaasta elämästään.

veden seurakunnan silloiseen seurakuntapastoriin Petteri Hämäläiseen.
”Kemiamme kohtasivat ja tuolla reissulla tein päätöksen, että haluan kääntyä evankelis-luterilaiseksi. Hämäläinen
lupasi tutustuttaa minut luterilaisuuteen ja toimi samalla myös rippipappi-

nani. Kävimme Tuomasmessuissa, lenkkipiirissä ja juttelimme kirkon opeista.”
Lintu liitettiin evankelis-luterilaisen kirkon jäseneksi Kallaveden kirkossa vuonna 2011 hetki ennen jumalanpalvelusta. Tilaisuudessa olivat läsnä
Linnun ja Hämäläisen lisäksi kirkkoher-

LYHYESTI

ra Matti Pentikäinen ja kanttori Richard
Nicholls.

Uskonto on
identiteettikysymys

Pentikäinen muistelee lämmöllä Linnun
päätöstä.

KATSE KIRKKOON

Selvityspyyntö seurakuntarakenteen muuttamisesta

Selvitys on tehty virkamiestyönä ja koottu yhteen seurakuntayhtymän kirkkovaltuuston perustamassa rakenneselvitystyöryhmässä 19.4. Yhteinen kirkkoneuvosto käsitteli lausuntoa kokouksessaan
26.4.
Seurakuntarakenneuudistuksessa tavoitteena on ollut löytää rakenne, joka
parhaimmalla tavalla mahdollistaisi
seurakuntayhtymän toiminnan sopeuttamisen verotulojen ja jäsenmäärän
pienentyessä.
Rakenneselvitystyöryhmä tutki eri vaihtoehtoja ja päätyi esittämään seura-

kunnille kolmen tai neljän seurakunnan
malleja.
Yhteinen kirkkovaltuusto tuki lausunnossaan kirkkohallitukselle enemmistöpäätöksellä kolmen seurakunnan mallia,
jossa itsenäisinä seurakuntina jatkaisivat Tuomiokirkkoseurakunta, Kallaveden
seurakunta ja Järvi-Kuopion seurakunta.
Tuomiokapitulin selvityspyyntöön sisältyy eri rakennemallien tarkastelua.
Lisäksi arvioitiin talouden kehitykseen,
jäsenkehityksen arviointiin, kiinteistöstrategioihin, syntyviin säästöihin ja rahanjakomalliin liittyvät kysymykset.
Uuteen seurakuntarakenteeseen olisi
tarkoitus siirtyä 1.1.2023.

TUIJA HYTTINEN

KUOPION hiippakunnan tuomiokapituli on pyytänyt seurakuntayhtymää
täydentämään tuomiokapituliin toimitettuja seurakuntarakenteen muuttamiseen liittyviä asiakirjoja ja selvityksiä
27.4. mennessä.

KUOPION tuomiokirkko
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PÄÄKIRJOITUS

Minna Siikaniva
minna.siikaniva@evl.fi

Kirkon työtä arvostetaan

”Linnun kirkkokunnan vaihtaminen oli verrattain
helppoa, sillä usko Jumalaan säilyi entisellään. Kun
puheilleni tulee henkilö, joka haluaa vaihtaa kirkkokuntaa juttelemme enemmän siitä, mitä entinen
usko kääntyvälle ja hänen identiteetilleen merkitsee”, Pentikäinen sanoo.
Identiteettikysymykset tulevat esille myös
silloin, kun luterilainen kääntyy ekumeenisesti toiseen uskontoon tai kun kirkosta eroamisen
myötä luovutaan uskonnosta kokonaan.
”Ensimmäinen käsky, Minä olen Herra, sinun
Jumalasi. Sinulla ei saa olla muita jumalia, käsittää mielestäni muutkin kuin mammonan ja materian palvomisen. Kaikki on lahjaa Jumalalta ja
elämä tulisi nähdä Jumalan maailmana. Kristinuskon ulkopuolelle kohdistuva muutos tai uskosta luopuminen kokonaan vaatii mielestäni jonkin
dramaattisen muutoksen käsityksessä kristinuskon Jumalaan.”

Usko yhdisti läheisiin
60 vuotta ortodoksina, 10 vuotta evankelis-luterilaisena. Uudessa on ollut paljon opittavaa, vai onko?
”Rippipappini Hämäläinen totesi minulle leikkisästi, että tunnen luterilaisen uskonnon paremmin
kuin hän”, Lintu naurahtaa.
Ennakkotietoa Linnulla piisasikin. Olihan hän
kansakoulussa opiskellut luterilaista uskontoa ja
ottanut osaa kirkon toimintaan kuorolaulun kautta
jo vuosikymmenien ajan.
”Se, että minusta tuli evankelis-luterilainen,
yhdisti perheemme. Koen, että myös kuorotoiminnan myötä saamani ystävät ovat nykyään henkisellä tasolla lähempänä minua.”

Tunsin oloni kuorossa
hyväksytyksi.

Rakkauden uskonto

Pentikäinen ajattelee, että kirkko on yhtä kuin
seurakunta ja näin ollen jokainen seurakuntaan
kuuluva on vastuussa siitä, että kirkko on olemassa tänään, huomenna ja tulevaisuudessa.
”Ja se risti, joka jokaisen Pohjoismaan lipussa esiintyy, kuvastaa kristinuskon vahvaa asemaa
näissä maissa. Jos Suomen lipusta otetaan risti
pois, jäljelle jää valkoinen kangas, mikä on mielestäni yhtä kuin antautumisen merkki”, Pentikäinen
pohtii.
Toisinaan kirkosta eroamista kuulee perusteltavan Raamatussa tapahtuvien veritekojen hirveydellä.
”Uuden Testamentin mukaan Jeesus oli viimeinen
uhri, joka kuoli meidän puolestamme ja päätti veriteot. Hän voitti kuoleman ja sovitti meidän syntimme. Jeesuksen ristinkuoleman muistoksi vietettävä ehtoollinen on yhteyden ateria ja samalla yhteiskuntarauhan lähtökohta elää sovussa keskenämme.”

Lintu viihtyy uudessa seurakunnassaan ja on
kiitollinen siitä, että hän on saanut elää ekumeenisesti rikkaan elämän.
”Olen onnekseni saanut kokea molempien kirkkokuntien parhaat puolet ja ne elävät elämässäni
sopusoinnussa keskenään: meillä on kotona edelleen ortodoksisuudesta muistuttava ikoni. Vaikka kirkkokunta vaihtui, Jumala on samalla paikalla
kuin aina ennenkin”, Lintu sanoo.

PAPPISVIHKIMYSTEN määrä väheni
huomattavasti koronaviruspandemian aikana. Papiksi vihittiin 64 maisterin tutkinnon
suorittanutta vuonna 2020. Edellisenä vuonna määrä oli 80.

20 000
PIPLIASEURAN Lukutaitoa naisille Afrikassa -hankkeen tavoite on, että 20 000 naista
oppii lukemaan omalla äidinkielellään ItäAfrikan eri maissa.

150 000
KIRKKOHALLITUKSEN täysistunto on
myöntänyt avustusta Hiilineutraali kirkko
2030 -hankkeeseen 150 000 euroa.

Rippileirit pyrittiin silti pitämään mahdollisuuksien mukaan
edes lyhennettyinä leirijaksoina. Tällä hetkellä jännitetään
ensi kesän tulevia leirejä. Tavoitteena on, että leirit pidetään.
Kirkon tutkimuskeskuksen tilastot kertovat, että koronavuoden 2020 aikana yksilöiden kohtaamisissa tavoitettiin lähes
1,4 miljoonaa henkilöä sekä puhelin- ja verkkokeskusteluissa 443 000. Ruokakasseja jaettiin 309 000, joka on yli kaksinkertainen määrä edellisvuoteen verrattuna.
Sanajumalanpalvelusten osallistujien määrä kasvoi hieman
verkkolähetysten ansiosta.
Erityisen ilahduttavaa on, että kirkosta eronneiden määrä on
edeltäviä vuosia merkittävästi pienempi. Kirkkoon liittyjissä
30–39-vuotiaat olivat suurin ikäryhmä.

Kirkon rooli
koetaan tärkeänä
yhteiskunnassa.

Suomalaisten yleisimmät perusteet kirkon jäsenyydelle liittyvät kirkollisiin toimituksiin ja kirkollisten juhlapyhien kristillisiin
perinteisiin. Kirkon rooli
koetaan tärkeänä suomalaisessa yhteiskunnassa.

Olen saanut palautetta, että kirkko olisi voinut olla vielä
enemmän esillä julkisuudessa lohdutuksen ja toivon sanoman välittäjänä.
Olemme vuoden vaihteen jälkeen tutkineet muun muassa
verkkosivujemme käyttöä ja ilmoittelujemme huomioarvioita. Viestintä koetaan pääasiassa positiiviseksi ja se herättää
kielteisiä tunteita hyvin vähän.
Toukokuun numerossa kerromme tarkemmin Kuopion seurakuntien mielikuva- ja tunnettuustutkimuksen tuloksista.
On hienoa huomata, että kirkon tekemää hyvää työtä arvostetaan.
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KUUKAUDEN VALINNAT
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eilu vuosi sitten monia seurakuntien toimintamuotoja jouduttiin rajoittamaan koronapandemian vuoksi. Eniten rajoitukset näkyivät leirien osallistujamäärissä, jotka vähenivät alle puoleen edellisen vuoden
lukemista.

RUKOILEN
SUOMEN evankelis-luterilaisen kirkon
virkatodistuspalveluissa on parhaillaan
käynnissä sen historian kenties suurin
muutoshanke. Uudistuksen myötä
virkatodistusten laatiminen keskitetään viiteentoista keskusrekisteriin.
Uudistus edellyttää organisointiin ja
tekniikkaan liittyviä muutoksia, joiden
vuoksi sukuselvitysmuotoisten virkatodistusten käsittelyajat ovat paikoin
venyneet.
SUOMEN Ekumeenisen Neuvoston
puheenjohtaja arkkipiispa Tapio Luoma
on luovuttanut Ekumeeninen teko
-tunnustuksen Domini Life -mobiilisovelluksen kehittäjille. Tunnustuksen vastaanottivat Medialähetys Sanansaattajien verkostotoiminnan johtaja Mervi Viuhko ja Kansan
Raamattuseuran apulaistoiminnanjohtaja Kalle Virta.
Domini Life on älypuhelimeen ilmaiseksi asennettava sovellus, joka kokoaa yhteen kristillisiä mediasisältöjä
monesta eri lähteestä ja jonka rukousseinällä voi jättää omia esirukouspyyntöjä ja rukoilla muiden jättämien aiheiden puolesta.

Kristus, Sinä, joka voitit kuoleman ja
kaikki tuhon voimat!
Pieni virus on puhunut meille veli
Kuoleman suuna ja muistuttanut
elämän hauraudesta. Siitä olemme
osallisia.
Anna kevään valon ja luonnon
viheriöinnin herättää myös minussa
toivoa ja uutta elämää.
Anna lintujen laulun herättää iloon.
Aamen.
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PYSÄKILLÄ

KONSTAAPELI

tavattavissa somessa
Kuopiolainen vanhempi konstaapeli Daniel Kalejaiye on varsinkin
nuorison keskuudessa tullut tunnetuksi TikTok-videoistaan.

M

oro, se on konstaapeli Daniel täällä.” Näillä sanoilla Daniel Kalejaiye mutkattomasti aloittaa videonsa, joiden avulla
hän haluaa tehdä poliisin työtä tutuksi
– erityisesti nuorille.
Näin korona-aikaan Kalejaiyen videoiden seuraajamäärät ovat kasvaneet
voimakkaasti.
”Nuoret ovat entistä enemmän puhelimiensa kimpussa, kun oikein muutakaan tekemistä ei ole. Se varmasti osaltaan selittää seuraajamäärien nousua.”
”Sen sijaan korona-aika ei ole lisännyt nuorten tekemien rikosten määrää.
Ei ole merkkejä siitä, että mahdollinen
turhautuminen purkautuisi lain rikkomisena”, Kalejaiye tähdentää.
Daniel Kalejaiye työskentelee ItäSuomen poliisilaitoksen Kuopion yksikössä nettipoliisina ja on mukana myös
ennalta ehkäisevää työtä tekevässä
ankkuriryhmässä.
”Ankkuriryhmän asiakkaina ovat
alaikäiset nuoret. Moniammatilliseen
ryhmään kuuluu poliisin lisäksi muun
muassa sairaanhoitaja ja sosiaalityöntekijä.”
Kalejaiyen mukaan nettipoliisin tehtävä on hyvin laaja. Ydinajatuksena kuitenkin on olla kansalaisten saatavilla.
”Olen läsnä sosiaalisen median eri
kanavissa ja teen omalta osaltani poliisin työtä tunnetuksi. Somen kautta voi
hyvin tehdä myös ennalta ehkäisevää
työtä, videoilla pyrin esimerkkien avulla
avaamaan vaikkapa sitä, mitä kunnianloukkaus tarkoittaa ja mitä siitä voi
seurata.”
”Sosiaalinen media on se paikka,
jossa nuoret nykyään ovat tavoitettavissa. Siellä heidän on helpompi lähestyä poliisia mieltä askarruttavissa kysymyksissä. Eivät nuoret herkästi rupea
soittamaan, puhumattakaan että tulisivat käymään tai lähestyisivät poliisia
tuolla kentällä.”
Kalejaiye kuitenkin painottaa, että
rikoksia ei selvitellä sosiaalisessa mediassa.
”Jos rikoksesta on kyse, kehotan
tekemään rikosilmoituksen. Varsinkin korona-aikana se on suositeltavinta tehdä verkkoasioinnin kautta. Jos
siihen ei ole mahdollisuutta, voi käydä
paikan päällä rikosilmoitusten vastaanoton aukioloaikoina.”

Persoonallisella otteella

Kalejaiye laittaa erityisesti TikTok-videoissaan oman persoonansa peliin.
”Faktatiedon lisäksi tykkään kertoa
myös omista fiiliksistäni. Haluan tuoda
esille sen, että me poliisitkin olemme ihan tavallisia ihmisiä ja meitä voi
rohkeasti lähestyä ilman turhaa jännittämistä.”

TUIJA HYTTINEN

Somen matala kynnys

DANIEL KALEJAIYE tekee parhaansa,
että poliisia olisi helppo lähestyä.

Kalejaiye kertoo toisinaan ihmettelevänsä joidenkin nuorten negatiivista suhtautumista poliisiin. Tietyissä
piireissä poliiseja nimitetään halventavaan sävyyn ”kytiksi”, ja heitä pidetään
ilonpilaajina.
”Ehkä se kumpuaa ainakin osittain
musiikkimaailmasta. Joku on joskus
sanonut, että rap-musiikki vaikuttaa
nuoriin enemmän kuin uutiset.”
TikTok-videoiden kautta esille nostetut asiat ovat Kalejaiyen näkemyksen mukaan menneet nuorisolle hyvin
perille.
”Heiltä on ruvennut tulemaan melko
runsaasti palautetta ja välillä myös
ehdotetaan aiheita, mistä voisin tehdä
seuraavan videon.”
TikTokin lisäksi konstaapeli Kalejaiyen voi kohdata Facebookissa, Snapchatissa ja Instagramissa.

Ikuinen jälki
”Eniten netissä ehkä tulee nuorten
kanssa keskusteltua haukkumisesta ja
epäasiallisesta käytöksestä”, Kalejaiye
selvittää.
”Taannoin esimerkiksi viestittelin
hyvän tovin henkilön kanssa, joka oli
heittänyt toiselle tapa ittes -kehotuksen. Itse kukin voi miettiä, että millaiselta tuollaisen kommentin saaminen
tuntuu.”

Kalejaiyen mukaan nuoret kyllä
jollain tasolla tiedostavat, että nettiin
syötetyistä asioista jää sinne pysyvä
jälki.
”Mutta he eivät välttämättä oikeasti ymmärrä, mitä se todellisuudessa
tarkoittaa. Viestin, kuvan tai videon voi
toki aina poistaa – silti se on hyvinkin ehtinyt jo levitä melko laajallekin.
Ja kaikesta jää joka tapauksessa jonkinlainen jälki.”
”Voi olla karu yllätys, jos vaikkapa
työpaikan saaminen tyssää siihen, että
netistä löytyy jotain raskauttavaa materiaalia.”
Nuoret esittävät sosiaalisen median
kautta nettipoliisille kysymyksiä mieltä askarruttavista asioista, jotka liittyvät pitkälti siihen, mikä on laillista ja
mikä ei.
”Olen huomannut, että liikkeellä on
paljon väärää tietoa. Tuon kysyjille esiin
lain näkökulmaa. Esimerkiksi monille tulee yllätyksenä, että jos valehtelee poliisille henkilöllisyytensä, siitä voi
joutua putkaan.”

Työssään Kalejaiye on nähnyt, miten
oman pahan olon purkaminen toisiin on
lisääntynyt.
”Olen yrittänyt viestittää ihmisille,
että jos on paha olo, se kannattaa sanoa
– ei näyttää. Eli mieluummin kerrotaan jollekin niistä omista tuntemuksista kuin puretaan niitä sanallisesti tai
fyysisesti toisiin.”
Kalejaiyea pyydetään usein oppilaitoksiin antamaan laillisuuskasvatusta
– monet asiat kun kuulostavat poliisin
suusta vakuuttavammilta.
”Yritän vierailla kouluilla niin paljon
kuin muu työtilanne antaa myöten.”
Nyttemmin Kalejaiye on ryhtynyt
tekemään Instagram-julkaisuja myös
englanniksi.
”Sillä tavalla saan laajennettua
kontaktipintaa maahanmuuttajiin ja
ulkomaalaisiin opiskelijoihin.”

Instagram, Facebook ja TikTok:
Konstaapelidaniel
Snapchat: Konstaapelidani

Kerro huonosta olosta
Kalejaiye haluaa painottaa nuorille
suvaitsevaisuuden merkitystä.
”Kaikista ei ole pakko tykätä, mutta
kaikkien kanssa olisi suotavaa tulla
toimeen.”

HELI HARING
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MITÄ MIELESSÄ?
Palvelemme teitä kaikissa hautausjärjestelyihin
liittyvissä käytännön asioissa luottamuksella,
yksilöllisesti ja ammattitaidolla
Toimialueena Kuopion seutu ja lähikunnat

Iltaisin ja viikonloppuisin
puh. 040 585 0456
toimisto@hautaustoimistoparviainen.fi

www.hautaustoimistoparviainen.fi

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

ISTOCK

Suru on
hitaasti vaalenevia varjoja...

Tarjoomo kokoaa palvelut ikääntyneiden avuksi
Mistä löytyisi asiointiapua?
Kuka auttaisi vanhempaani
siivoamisessa? Ikääntyvien ja
heidän läheistensä kysymyksiin tuo apua tuore Tarjoomoosuuskunta, jonka toimintaa
valottaa toimitusjohtaja Vesa
Linnanmäki.
Mikä on Tarjoomo?
”Tarjoomo-osuuskunta sai
alkunsa hankkeesta, jossa
Kuopion kaupunki ja yrittäjät
etsivät mallia kotona asuvien ikäihmisten tueksi. Tällä
hetkellä mukana on 70 yritystä
Kuopiosta, seuraavaksi tulossa on yrityksiä Siilinjärveltä ja
Lapinlahdelta. Tavoitteenamme on laajentua koko PohjoisSavoon.
Seuraavan viiden vuoden
aikana yli 75-vuotiaiden määrä
kasvaa alueellamme 28 prosenttia. Suurin osa asuu omassa kodissaan, joten kotiin

tarjottavia palveluita tarvitaan
yhä enemmän. Jos asiakas ei
ole oikeutettu kunnan palveluseteliin, kunnassa palveluohjaajakin voi asiakkaan avuksi
etsiä palveluita Tarjoomosta.”
Millä perusteella yhteistyökumppanit valitaan?
”Palvelumme painottuvat arjen
hyvinvointiin ja kotona asumisen tukeen. Esimerkiksi kulttuuripalveluita Tarjoomossa ei
vielä ole. Tarkistamme yrityksen taustat ja sen, että pätevyydet ja luvat, vakuutukset ja
yhteiskunnalliset velvoitteet
ovat kunnossa. Osuuskuntamme yritykset jakavat arvomme
– ikäystävällisyyden, luotettavuuden, yksilöllisyyden ja
tarpeenmukaisuuden.”
Miten palvelun käyttö toimii?
”Palveluita voi hakea nettisivulla tarjoomo.fi. Aikuinen lapsi-

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

kin voi etsiä vanhemmalleen
palvelua ajasta ja paikasta riippumatta ja vertailla etukäteen
hintoja.
Usein tilaukset tehdään
puhelimitse, mutta verkossa voi jättää yritykselle yhteydenottopyynnön. Sivusto ei ole
verkkokauppa, vaan edellytämme, että yritys ja asiakas tekevät kirjallisen sopimuksen.
Meille ei voi jättää palveluita myyntiin anonyymisti.
Koska tarkistamme aina yrityksen taustat, palvelujen tilaaminen Tarjoomosta on turvallista. Palvelusta voi myös antaa
palautetta.
Nyt on tarjolla 170 palvelua. Suosituimpia ovat kotisiivous, asiointiapu, kotipalvelu
ja taksi.”

Perunkirjoitukset, perinnönjaot, testamentit ym.

ASIANAJOTOIMISTO
ESA AIRAKSINEN
Vuorikatu 26 A, 4. krs, 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

KUOPIO - SIILINJÄRVI
SINI-MARJA KUUSIPALO

TILAA TAKSI

KOHTAAMISIA

Musiikkia, urheilua ja äidin kannustus

KAIJA VUORIO

LAHJAKKUUS puskee itsensä
vaikka läpi harmaan kiven. Totta.
Kanttori Lala Maukonen olisi
alun perin halunnut musiikkipedagogiksi. Musiikin pariin
kannusti äiti Ritva Lehtelä, joka
muistetaan 1960-luvulta Trio
Lehtelän tv-kahvikonserttien
pianistina sekä Espoon Musiikkiopiston ja Sibelius-Akatemian
pianonsoiton opettajana.

Lala Maukonen opiskeli
nuoresta pitäen pianonsoittoa ja sivuaineena viulunsoittoa.
Hänellä oli myös omia oppilaita
ja muskarien opetusryhmiä.
Aikoinaan hän oli myös aktiivinen yleisurheilija, jonka mitalihyllystä löytyy 14-vuotiaana
juostu 800 metrin SM-pronssimitali.
”Mutta koulunkäynti oli vaikeaa
ja takkuista. Se jätti syvät jäljet.”
Onneksi huonoa koulumenestystä ryhdyttiin tutkimaan.
Todettiin auditiivinen lukihäiriö
eli kuuloon perustuva oppimisvaikeus.
”Oli helpotus, kun syy selvisi. Tosin oli haasteellista valita
elämäntyöksi musiikki, kun
kuulemalla oppiminen oli vaikeaa. Oli löydettävä toinen tapa
oppia.”
Kun opinnot Kuopion Sibelius-Akatemiassa alkoivat,
tarkoitus oli vaihtaa heti tilai-

Eläkeläisalennus -15% kyydin loppusummasta.

suuden tullen Helsinkiin. Toisin
kävi, sillä heti opiskelujen alussa
tiet veivät yhteen kanttoriopiskelija Jarkko Maukosen kanssa.
Nyt perheen kolmesta tyttärestä vanhin valmistuu musiikkipedagogiksi.
”Olen niin kiitollinen, että
jouduin tänne ja sain keskittyä musisointiin. Kukaan ei tiennyt näistä vaikeuksistani, vaikka siihen aikaan opiskelu ei ollut
niin räätälöityä kuin nykyään.”
Lala Maukonen oli 20 vuotta
kanttorina Lapinlahdella, kunnes
kirkon sisäilmaongelmat tekivät
työn mahdottomaksi.
Onneksi Järvi-Kuopion seurakunnassa avautui virka ja sen
myötä uusi mielenkiintoinen
matka kanttorien lähiesimieheksi ja oppisopimuskoulutuksen
kautta lähiesimiestutkintoon.
KAIJA VUORIO
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ANTEEKSIANTAMINEN
on irti päästämistä
En unohda kärsimääni pahaa.
Mutta päästän siitä irti enkä anna sen hallita elämääni.

J

oku tönäisee jonossa. Oho,
sorry. Helppo antaa anteeksi,
vahinko kun on mitätön.
Suuret satuttamiset ovat
aivan eri asia. Ehkä minulle on
tehty pahaa niin, että koko elämäni on
vammautunut. Sellaisesta vapautuminen
on pitkä prosessi. Sitä voi vielä hidastaa
väärä käsitys anteeksiantamisesta.
Hymysuin lausuttu ”ei se mitään”
kuittaa arkiset kömmähdykset, mutta
saman sanominen suuresta vääryydestä estää siitä vapautumisen. Tehty paha
täytyy nähdä rehellisesti ja avoimesti.
Se teki vahinkoa ja rikkoi minua. Kipeät
tunteet on kohdattava. Viha, pettymys,
suru, häpeä. Ne kertovat, miten suuresta loukkauksesta on kyse. Vääryydellä on
väliä. Ja paljon.
Anteeksiantaminen vaatii pahan
tunnistamisen ja tunnustamisen sellaisena kuin se on. Tästä on kyse, ei yhtään
vähemmästä.
Ja sitten alkaa prosessi. Kipeää asiaa
käydään läpi ja siitä vapaudutaan vähitellen. On vaikea sanoa, mitä eroa on
anteeksiantamisella ja asian terapeuttisella käsittelyllä. Joskus ne ovat sama
asia.

Katse pois menneestä

Anteeksiantaminen on yllättävän monimutkainen käsite, kun sitä tarkemmin
ajattelee. Ytimestä löytyy kuitenkin yksi
asia. Irti päästäminen. Kipeä asia jätetään
taakse. Siitä vapaudutaan.
Päästän minua loukanneen vapaaksi. Käsi avautuu nyrkistä. En haudo
kostoa enkä toivo hänelle onnettomuutta. Toinen saa silti sovittaa tekonsa, jos
mahdollista. Korvata vahingot tai mennä
vaikka vankilaan. Anteeksiantaminen ei
vapauta vastuusta.

Anteeksiantaminen ei
vapauta vastuusta.
Vapautan myös itseni antaessani
anteeksi. Kokemani loukkaus satuttaa ja
sytyttää vihan. Minulle tehtiin väärin. Jäin
vaille sitä mitä olisin tarvinnut.
Nyt päästän siitä irti. Tapahtunut
ei enää syö voimiani ja estä elämääni.
Käännän katseen menneestä nykyiseen
ja tulevaan. Kokemani paha on edelleen

olemassa, mutta en enää kiinnitä siihen
huomiota. Se satuttaakin edelleen, mutta
en katkeroidu siitä.
Joskus anteeksiantaminen on yksipuoleista. Vain minä päästän irti. Syystä tai toisesta toinen osapuoli ei lähde
prosessiin mukaan. Silloinkin on mahdollista antaa anteeksi, joskin se on vaikeampaa.
Me satutamme myös itseämme.
Teemme virheitä ja kohtelemme itseä
huonosti. Kun siihen havahtuu, herää
katumus. Moni on ankarampi itselle kuin
toisille. Itseä ruoskitaan ja rangaistaan
säälittä. Pahalla ololla ikään kuin hyvitetään itselle tehty paha.
Itselle anteeksiantaminen onkin oma
armahtamisen laji. Siinäkin ytimessä on
irti päästäminen. Ymmärrän itseäni ja
hyväksyn virheeni. Muutan tapaa, jolla
puhun itsestäni. Syytöksen tilalle tulee
lempeys ja myötätunto.

Paha ei katoa maailmasta
Anteeksiantaminen ei lievennä tehtyä
vääryyttä. Paha teko on yhtä paha
sovinnon jälkeenkin. Kipu ei häviä,
ainakaan hetkessä. Haavat voivat jäädä
vuotamaan. Voin antaa anteeksi, mutta

en halua enää nähdä toista. Sovinto ei
aina tarkoita elämän jatkumista ennallaan.
Hyväksyn kipeän asian. En silti näe
siinä mitään hyvää. Mutta suostun siihen,
että sekin on osa omaa elämänkulkuani. En uskottele itselleni jotakin muuta,
vaan myönnän, että myös kärsimäni paha
kuuluu minun tarinaani. En leikkaa sitä
pois tai hautaa maahan.
Anteeksiantaminen ei siis ole unohtamista. Menneestä ei muuteta tai häivytetä pois mitään. Mutta sitä muistellaan nyt
eri tavalla. Siihen ei enää palata, ja kun
palataan, se hyväksytään osaksi omaa
elämäntarinaa. Näin tapahtui, mutta se
ei sido minua. Olen jättänyt sen taakseni.
Joskus anteeksiantajalle syntyy erikoinen virheuskomus. Toinen on loukannut minua ja on yksin vastuussa tapahtuneesta. Sitten hän tulee pyytämään
anteeksi. Hänen katumuksensa herättää
minussa myötätuntoreaktion. Minäkin
tunnen piston sisälläni ja luulen itsekin
tehneeni jotakin väärää. Niinpä alan luulla, että antaessani anteeksi myös minä
tunnustan jotakin.
Tätä anteeksiantaminen ei kuitenkaan ole. Se ei ole syyllisyyden jakamis-
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Onko pakko, jos ei halua?
Joskus anteeksi annetaan ja pyydetään
vääristä syistä. Vilpistä kärähtänyt poliitikko pahoittelee julkisesti, mutta vain
koska on pakko. Alkoholistin vaimo antaa
miehensä sekoilut anteeksi helpottaakseen tämän pahaa oloa ja syyllisyyttä.
Ilman aitoa katumusta ja asian käsittelyä kukaan ei kuitenkaan vapaudu
kipeästä asiasta. Tapahtuu pikemminkin
päinvastoin. Loukattu ja anteeksipyytäjä sidotaan entistä tiukemmin vankilaansa. Muodon vuoksi lausuttu ”saat anteeksi” johtaa teeskentelemään, että asia on
muka käsitelty.
Kohtuullinen itsekkyys hyväksytään
anteeksiantamisen motiiviksi. Anteeksiantamattomuus kun sitoo ihmisen
katkeruuteen. Oma etu vaatii irti päästämisen prosessiin ryhtymistä.
Entä kun pahantekijä ei edes pyydä
anteeksi? Ankara vanhempi on traumatisoinut lapsensa, mutta vähättelee asiaa
tai kieltää sen kokonaan. Ei suostu näkemään, että perillisen elämä ontuu satutetun lapsuuden takia.
Silloin on erityisen vaikeaa antaa
anteeksi. Satutettu joutuu käsittelemään ja kantamaan kaiken yksin. Yksipuoleinen anteeksiantaminen on silti
mahdollista. Mutta se vaatii kaksikertaisen työn. Täytyy käsitellä se, että minulle tehtiin väärin, ja se, että toinen pääsee
kuin koira veräjästä. Siinä loukattu joutuu
nielemään paljon.

Sitä en anna ikinä anteeksi
Kuvitellaan tilanne. Toinen loukkaa
minua viiltävän kipeästi ja nöyryyttävästi.
Minussa nousee viha. Tätä en anna ikinä
anteeksi. Vihani ei sammu eikä kaunani kuole.
Sitten toinen tulee pyytämään anteeksi. Hän haluaa puhua asiasta ja myöntää tekonsa. Se selvästikin painaa häntä
ja hän etsii nyt sovintoa. Mutta minä en
anna anteeksi. Tätä asiaa ei voi korjata,
minä sanon.

Vihani ei sammu eikä
kaunani kuole.
Pidätän anteeksiantamuksen, koska
siten rankaisen pahantekijääni. Jätän
hänet syyllisyyteensä ja kipuunsa. Näin
saan mukavan hallinnan ja koston
tunteen. Nyt minä olen niskan päällä.
Tosiasiassa hallinnan tunne on petollista. Minulle tarjotaan mahdollisuutta
vetää naula irti, mutta jätän sen haavaan
tulehduttamaan koko käden. Vaalin
tietoisuutta kokemastani loukkauksesta, ehkä jopa kasvatan sen vakavuutta.
Näin sidon itseäni yhä tiukemmin kipeään asiaan.
Tähän liittyy Jeesuksen viisas sana.
Jos te ette anna anteeksi toisillenne, ei
taivaallinen isännekään anna anteeksi teille. Sovinnon parantava vaikutus
perustuu luonnon ja taivaan lakiin.
Jos en suostu sovintoon, satutan itseni enemmän kuin pahantekijääni.

KARI KUULA

Kaipaus ÄIDIN turvalliseen
syliin
Harvoin äidin ja tyttären suhde on autuaan onnellinen.
Äidit ovat puutteellisia ja vajavaisia. Tärkeää on kuitenkin uskoa
olevansa riittävän hyvä vanhempi omalle lapselleen.

K

irsi Hiilamo ja Heli Pruuki korostavat kirjassaan Aina tytär, aina
äiti – aikuisen naisen suhde
äitiin (Kirjapaja 2020), että
äiti on merkityksellinen aina.
Elävänä tai kuolleena, hyvänä ja huonona,
lastansa hoivanneena ja lapsena hylänneenä, sekä biologisena että sosiaalisena äitinä. Siksi äiti sanana ja ajatuksena
herättää monenlaisia tunteita.
Äidin vaikutus jo aikuistuneen tyttären elämään voi olla suuri. Äidin ääni voi
kuulua hyväksyvänä tai paheksuvana.
Äitisuhteen vaikutuksia on tärkeä tunnistaa ja miettiä, mitä ketjuja jatkaa ja mitä
haluaa katkaista.
”Kun tunnistaa äitisuhteensa vaikutuksia, voi opetella tekemään joitain
asioita eri tavalla omien lastensa kanssa. Välttelevään tunneilmaisuun tottunut
voi esimerkiksi tietoisesti koettaa katsoa
silmiin ja olla kääntämättä katsetta pois
kovin nopeasti.”

Täydellistä äitiä ei ole

Empaattinen äiti saa kosketuksen
lapsensa sanattomiin viesteihin ja ilmauksiin. Ihanteellisinta on se, jos äiti tulkitsee vauvan viestejä oikein ja ruokkii lasta,
kun tämä on nälissään eikä tarjoa ruokaa
kaikkeen hätään. Hän nauttii läheisyy-

destä vauvan kanssa ja keskittyy vastaamaan tämän katseeseen ja mahdolliseen
hymyyn.
”Silloin suhteeseen kasvaa vahva luottamuksen side. Lapsi oppii luottamaan
siihen, että äiti tyydyttää hänen tarpeensa ja tarjoaa lämpöä ja hyväksyntää. On
luonnollista kaivata äitiä, joka rakastaa
ehdoitta ja jonka syliin voi painaa päänsä
ja tuntea turvallisuutta.”
Pruuki ja Hiilamo pohtivat, että harvoin
äidin ja lapsen asetelma on kuitenkaan
ihanteellinen ja autuaan onnellinen.
Äidillä on erilaisia ristiriitoja, hankaluuksia, jotka heijastuvat vauvaan.
”Poissaoleva äiti tai äiti, joka jättää
tyttärensä huomiotta, ei kykene tarjoamaan empatiaa ja kieltää tyttärensä
tarpeita. Tyttären kokemukseksi jää se,
että hän on näkymätön äidilleen.”
”Jos tytär ei saa rakkautta, hän jää
vaille suhteessa olon aitoa yhteyttä ja
kokee, että jotakin puuttuu. Hän kasvaa
aikuiseksi tuntien itsensä tyhjäksi. Se
voi oireilla aikuisena esimerkiksi jännitystiloina, paniikkikohtauksina tai muina
psykosomaattisina oireina.”

Mahdollisuus muutokseen
Äidiksi tuleminen on naiselle iso kasvuprosessi. Äitiyteen liittyy paljon mieliku-

via ja ihanteita, sekä toisaalta paineita ja
vaatimuksia. Erityisesti ensimmäinen lapsi
nostaa pinnalle suhteen omiin vanhempiin
ja muistot omasta lapsuudesta.
Kun kiltteyteen kasvaneesta naisesta
tulee äiti, hän joutuu kohtaamaan oman
lapsensa tarvitsevuuden, mutta myös
lapsen koko tunneskaalan. Äitinä joutuu
kohtaamaan lapsessaan niitä inhimillisiä
puolia, joita on vaikea sietää itsessään.
Jos pintaan nousevia vaikeitakin asioita suostuu näkemään ja käymään läpi,
äitiys voi olla korjaava ja korvaava kokemus. Kun oppii rakastamaan ja suojelemaan lapsiaan, voi samalla oppia rakastamaan itseään.
Kirjassa todetaan, että yksi sudenkuoppa on äidin sisäistetty usko siihen,
ettei ole tarpeeksi hyvä.
”Tämä ajattelumalli on niin syvällä, että
se välittyy lapselle. Äiti välittää tahtomattaan eteenpäin kokemuksen arvottomuudesta. Lapset oppivat siitä, mitä
näkevät – eivät niinkään siitä, mitä heille kerrotaan”, Pruuki ja Hiilamo sanovat.
Vanhemmuutta koskevat pelot ja
huolet ovat luonnollisia. Tärkeää on sallia
ja tiedostaa virheet, joita saattaa tehdä
tai on tehnyt, ja työstää niitä.
HANNA VALKONEN

Äitiin voi aina luottaa
”Parasta on se, että olemme läheisiä. Luulen, että Sara voi kertoa minulle suurimman osan asioistaan. Ei kaikkea tietysti tarvitsekaan kertoa”, Ritva
Havo pohtii.
Sara vahvistaa olettamuksen.
”Voin kertoa äidille niin huonot kuin
hyvätkin asiat ja luotan, että hän on aina
tukena ja auttaa tarvittaessa ihan konkreettisestikin, esimerkiksi raha-asioissa”,
Sara sanoo.
Hän arvostaa myös sitä, että heidän
perheessä ylipäätään osataan kertoa,
kuinka tärkeä toinen ihminen on.
”Minun ei tarvitse olla täydellinen
ansaitakseni vanhempieni rakkauden.”
Sara asuu tällä hetkellä pääkaupunkiseudulla, jonne muutti Kuopiosta kaksi
vuotta sitten. Äidin ja tyttären yhteistä
aikaa on siis vain harvakseltaan.
”Olisi kiva, jos nähtäisiin enemmän,
käytäisiin vaikka elokuvissa, shoppailemassa tai mökkeilemässä”, äiti sanoo.

”Myös armonkokemus on tärkeää. Että
asiat eivät aina suju, mutta kaikesta selvitään.”

”Huumori auttaa monessa kohdassa.
Ja käsien ristiin laittaminen.”

Armollisuutta, rakkautta ja
rajoja
Sara haluaisi olla omilleen lapsilleen
sellainen äiti, jolle voi kertoa kaikki asiat
ilman, että tarvitsee pelätä äidin suuttumista.
”Haluan olla sekä ystävä että samaan
aikaan se aikuinen, joka ohjaa ja neuvoo
lasta. Toivoisin voivani tasapainotella
näiden välillä, jotta lapsi uskaltaisi tehdä
myös virheitä ja samalla oppisi niistä”,
Sara pohtii.
Sukupolvien ketjussa Ritva haluaa jatkaa
seuraavalle sukupolvelle rakkautta ja rajoja.

HAVOJEN KOTIALBUMI

ta silloin kuin vain toinen on vastuussa
tapahtuneesta.
Paha ei häviä maailmasta anteeksiannettunakaan. Mutta se ei enää aiheuta
vahinkoa. Näin paha sidotaan menneeseen.

RITVA ja Sara Havo haluavat olla äiteinä
sellaisia, joille voi kertoa kaikki asiat.
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RISTIVETOA

LAPSI vaihtuu,
kerho pysyy
Seurakunnan päiväkerhosta tulee vuosien varrella
elämäntapa. Pitkään toiminnassa mukana olleista
perheistä muodostuu yhteisö, joka saa toivotella
toisilleen niin hyvät joulut kuin pääsiäisetkin.

Kerholla tavataan
Joka syksy kerhon ovella seisoo tuttu
joukko vanhempia edellisiltä vuosilta.
Kuulumisia vaihdetaan ja uusiin tulijoihin tutustutaan. Varsinkin ensimmäisinä
kerhopäivinä tilanne on uusi myös koulumaailmaan siirtyneille sisaruksille.
”Tuntuu, että lapsilla on välillä ollut
haikeutta kerhoa ja varsinkin perhekerhoa kohtaan. Joskus esikoululainen on
ollut pienempien mukana perhekerhossa muistelemassa omia kerhoaikojaan”,
Arvonen sanoo.
Pietarinen kuvaa kerhotoimintaa
jatkumoksi, missä jokaisen lapsen kerhotaival on tärkeä nähdä myös yksilöllisesti.

”Lapsi on aina omanlaisensa kerholainen ja hänen kerhotaipaleensa on
ainutlaatuinen. Toki joitakin nuoremman lapsen kokemuksia saattaa välillä
peilata vanhemman lapsen kerhotilanteeseen”, Pietarinen sanoo.

Eväitä elämään
Arvonen ja Pietarinen uskovat, että
viimeisen kerholaisen suljettua oven,
heihin iskee hetkeksi tyhjyyden tunne.
Kerhon myötä yksi luku elämänkirjasta
suljetaan ja jäljelle jäävät muistot.
”Eräänä vuonna olimme koko perhe
mukana joulukuvaelmassa. Meille oli
loppuvuonna syntynyt vauva ja häntä
kysyttiin kuvaelmaan Jeesus-lapseksi”,
Arvonen sanoo.
Hän muistaa lämmöllä myös lapsiaan
ohjanneita kerho-ohjaajia.
”Muutamaan on muodostunut hyvinkin lämmin suhde. Mielestäni ohjaajan
persoonalla ja suhtautumisella lapsiin
on suuri merkitys perheen sitoutumisessa kerhotoimintaan”, Arvonen toteaa.
Pietarinen puolestaan uskoo, että
päiväkerho tulee vaikuttamaan poikien
elämään vielä pitkään kerhon päättymisen jälkeen.
”Kerhon tarjoamat arvot ja toimintamallit ovat olleet hyviä eväitä elämää
varten. Toivon, että pojat löytävät seurakunnan toiminnasta mieluista ja merkityksellistä tekemistä ja sisältöä nuoruuteen asti.”
MAIJU KORHONEN

MAIJU KORHONEN

L

ehtoniemessä asuvat Arvosen ja Pietarisen perheet ovat
saaneet kulkea kerhon mukana
vuosien ajan.
”Ensimmäinen kontaktini
päiväkerhoihin tuli syksyllä 2013, jolloin
nyt viidennellä luokalla oleva tyttäremme aloitti kerhon. Sen jälkeen päiväkerho ja perhekerho ovat olleet mukana paria pientä taukoa lukuun ottamatta”, seitsemän lapsen äiti Päivi Arvonen
sanoo.
Pari vuotta myöhemmin kerhokuvioihin pääsi mukaan myös Pietarisen
perhe.
”Esikoisemme aloitti seurakunnan
päiväkerhon kolmevuotiaana vuonna
2015. Sitä ennen olimme käyneet perhekerhossa. Perhekerhoilu jatkuu edelleen
päiväkerhotoiminnan rinnalla”, kolmen
pojan äiti Jonna Pietarinen sanoo.

TOMAS PIETARINEN käy päiväkerhoa
ensimmäistä vuottaan ja hänen isoveljensä
Milo siirtyy ensi vuonna eskariin.

KOLUMNI

Hyvinvointi – uskoa, toivoa ja rakkautta yli ajan

H

yvinvointia kuvataan joskus alati
vaihtelevaa kuormaa kannattelevana pöytänä, jonka jalat
symboloivat erilaisia asioita. Mitä
suurempi taakka, sitä vahvemmat
jalat tarvitaan. Yksi jalka kuvaa riittävää unta, lepoa ja palautumista. Itse
kukin oivaltaa sen jossakin elämänsä
vaiheessa. Toinen tukijalka voimistuu
liikunnan avulla vahvistaen samalla toimintakykyä. Kolmas jalka vaatii
kulutusta vastaavan määrän monipuolista ravintoa ja energiaa, jotta
jalka ei tutise. Neljättä jalkaa vahvistaa mielen tasapaino.
Myönteinen usko ikään kuin viimeistelee rakenteen kestävyyden, mikä lisää

toivoa joskus läpi toivottoman. Välittäminen, huolehtiminen ja rakkaus
vahvistavat kantavia rakenteita sekä
uskoa ylläpitäen toivoa rakenteiden
kestävyydestä. Usko kantaa ja vahvistaa silloinkin, kun taakka on suurin
tai kun kohtaa ennen kokemattomia
uhkia, pettymyksiä, surua tai vastoinkäymisiä.
Nuorena hoitajana sain runon syöpäpotilaalta, joka tiesi, että lääketieteellisesti sairauden hoitamiseksi oli
tehty voitava. Runo kertoi toivosta,
joka auttoi taistelemaan tosiasioita ja
todennäköisyyksiä vastaan niin kauan
kuin sydän sykki. Suurella sydämellä ja
ammattitaidolla häntä hoitanut henki-

lökunta kunnioitti tätä elämän kantavaa voimaa, toivoa. Ymmärrettiin, ettei
kenelläkään ole oikeutta ottaa sitä
pois, särkeä tai sammuttaa.
Usko, toivo ja rakkaus ovat kantavaa
perintöä, joka kestää aikaa. Hyvinvoinnin näkökulmasta näiden sisältämiä
ulottuvuuksia voisi kuvata Topeliuksen
sanoin: ” Ei mikään taulu maailmassa
ole todella kaunis ja valoisa, elleivät
sitä ikään kuin kehystä vastoinkäymiset ja surut, jotka vasta saavat valoisat kohdat loistamaan.”
PIRKKO KESTI
Kirjoittaja on siilinjärveläinen
terveydenhuoltoalan ammattilainen
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Irja Irene Helli 69, Eila Anneli
Sivola 87, Kerttu Kerman 95, Katri
Hakkarainen 94, Aune Pirkko
Korhonen 88, Kari Olavi Heinonen 73,
Osmo Johannes Jääskeläinen 81,
Kirsti Liisa Kekäläinen 92,
Marko Esa Juhani Kuoppa 52,
Maija Tellervo Reuter 83, Pentti
Saastamoinen 88, Aune Annikki
Ropponen 93, Vieno Sohvi
Ylönen 95, Oiva Veikko Korhonen 92,
Anita Elna Maria Juvonen 95,
Markku Tauno Taavetti
Juutilainen 70, Hannu Panu
Aukusti Hakola 89, Tarja Hillevi
Partanen 65, Lyyli Maria
Asikainen 105, Tyyne Antikainen 91,
Eila Marjatta Hätinen 75

ALAVA
KASTETUT
Antton Konsta Iisak Puustinen,
Erika Amelia Roponen, Hilda
Ulrika Turja, Leo Kaarlo AlataloMättö, Hilda Taimi Pesonen,
Iisa Ilta Nieminen, Eedit Evelin
Heimonen
KUOLLEET
Matti Olavi Rautio 68, Markku
Jaakko Istermaa 57, Eira Alina
Kettunen 91, Juudit Hirvonen 97,
Taimi Annikki Räihä 89, AnnaLiisa Miettinen 84, Toini Sanelma
Skottman 84, Eeva Helena
Hassinen 90

KUOLLEET
Aino Maria Pasanen 90 v,
Nilsiä; Arja Maria Riekkinen 65 v,
Säyneinen; Kari Olavi Järveläinen 56 v,
Juankoski; Lahja Hellevi
Ylijoutsijärvi 91 v, Juankoski;
Hilkka Elina Tiihonen 86 v, Nilsiä;
Sirkka Elina Tuunainen 91 v,
Vehmersalmi; Maria Räsänen 87 v,
Tuusniemi; Jarkko Tapio
Laitinen 51 v, Nilsiä; Simo Kalevi
Tiilikainen 79 v, Nilsiä; Hilja
Kaarina Pennanen 86 v, Kaavi;
Helvi Johanna Mustonen 92 v,
Nilsiä; Riitta Katri Pitkänen 97 v,
Nilsiä.

KUOLLEET
Anja Anneli Savolainen 72, Helvi
Helena Soininen 83, Kirsi Marjatta
Tolppanen 57, Mauri Holopainen 86,
Jukka Pekka Turtiainen 72, Paavo
Matti Johannes Lappalainen 69,
Pauli Taavetti Kääriäinen 81, Sirkka
Vellonen 95, Ari Pekka Hartikainen 73,
Eila Helena Kettunen 69, Onni
Johannes Mikael Hiltunen 83, Aino
Marja Riitta Miettinen 81, Pentti
Olavi Riekkinen 89, Helvi Siviä
Miettinen 97, Anja Vappu Arsiola 75,
Aura Annikki Miettinen 82

Jumalan lapsen tie

Vaan päivän matkan kerrallaan
se kotiin täältä vie.
Virsi 498:1

PUIJO
KALLAVESI
KASTETUT
Alex Luka Anton Vuorensyrjä,
Otso Olavi Ronkainen, Veeti
Urho Eemeli Vainikainen, Eini
Ilona Mononen, Rafael Aarno
Kalevi Turunto, Eemeli Vilho
Johannes Tiainen, Nella Matilda
Olivia Nuutinen, Reeti Pekka
Elmeri Vainikainen, Perttu
Tapio Haverinen, Akseli Samuel
Uusitalo, Verneri Juhani Jalmari
Parkkinen, Helmi Elina Soininen,
Bianca Bettina Poutiainen, Aino
Matilda Rytkönen, Mila Elsa
Matilda Halonen, Eelis Väinö
Aleksi Perämäki, Riia Lotta
Peltola, Ilta Eedit Ilona Juntunen,
Eden Emma Amelia Putkonen,
Roope Jaakko Henrik Mertanen,
Eelis Viljo Akseli Hyttinen, Elias
Olli Juhani Tuomainen, Onni Matti
Johannes Helin
KUOLLEET
Helvi Kyllikki Kuosmanen 90,
Raija Anneli Korhonen 60, Matti
Sakari Linnaranta 75, Martti
Kalevi Majavirta 94, Raili Marjatta
Lallukka 85, Saini Sirkka Kaarina
Oravainen 73, Riitta Maria
Karttunen 91, Lauri Matti Juvonen 84,
Kauko Juhani Savolainen 73,
Miina Parviainen 104, Iiris Talvikki
Auvinen 60, Ahti Juhani
Korhonen 78, Hilkka Onerva
Nieminen 91, Terttu Ellen Dufva 94

KASTETUT
Jalava Kristian Olavi Väisänen,
Pihla Aleksandra Pentikäinen,
Stiina Lilia Heimonen, Noel
Lenni Elias Noronen, Hilla Maria
Savukoski, Nana Anni Marjatta
Lappalainen, Jimi Matias
Niskanen
KUOLLEET
Irja Ester Ruuskanen 82, Veikko
Ilmari Huuskonen 77, Pirkko
Marjatta Patama 82, Aune Katri
Puustinen 94, Pirjo Hannele
Korhonen 62, Arto Juhani
Turunen 59, Irja Alina Merinen 98,
Elvi Annikki Pyykkö 89, Paavo
Veikko Vyyryläinen 81

SIILINJÄRVI
KASTETUT
Valtteri Luka Jeremias Myöhänen,
Sanni Mari Loviisa Saastamoinen,
Olivia Aurora Tick, Pihla Selina
Tick, Markus Erik Johannes
Tiikkainen, Enni Susanna Aurora
Honka, Jooa Onni Jeremias Krohn,
Elias Viljami Kankkunen, Iisak
Henri Tuovinen, Kerttu Anelma
Piiparinen
KUOLLEET

JÄRVI-KUOPIO
KASTETUT
Vihtori Benjamin Toivanen,
Säyneinen; Seppo Pauli Juhani
Kuosmanen, Nilsiä; Oliver Henrik
Tapani Lisander, Tuusniemi, Eva
Maria Kantelinen, Riistavesi.

Nyt kulkee halki korpimaan

MÄNNISTÖ
KASTETUT
Aurora Yasmin Nikkarinen, Eliel
Roy Henning Ahlroos, Eetu Aslak
Laurila

Raili Maria Eskelinen 79, Annaliisa
Vartiainen 79, Sulo Jahvetti
Väänänen 82, Pentti Viljo Juhani
Vepsäläinen 70, Aino Annikki
Rautiainen 91, Raili Sinikka
Lamminjoki 79, Pentti Viljami
Halonen 85, Timo Vilho Pitkänen 72,
Jouko Kalevi Rautiainen 69, Katri
Mirjam Airaksinen 95

Joka ilta 18-24

evl.fi/kirkonkeskusteluapu

SANALLISTA

4. sunnuntai pääsiäisestä
Jeesus sanoi opetuslapsilleen:
”Jos noudatatte käskyjäni, te pysytte minun rakkaudessani, niin kuin minä olen noudattanut Isäni käskyjä ja pysyn
hänen rakkaudessaan.
Olen puhunut teille tämän, jotta teillä olisi minun iloni
sydämessänne ja teidän ilonne tulisi täydelliseksi. Minun
käskyni on tämä: rakastakaa toisianne, niin kuin minä olen
rakastanut teitä…”
Joh. 15:10-17

Taivaan kansalaisena maailmassa
Miten on lukijani, onko uutinen Kristuksen voitosta tullut jo
liiankin tutuksi kahdessa tuhannessa vuodessa?
Saattaa olla, että itse kukin meistä on tottunut kuulemaan
tuttuja ilosanoman totuuksia niin, että voitto synneistä ja
kuolemasta ei ole enää mielen täyttävä uutinen.

Elämä solmussa?
Puhu, se auttaa.
Palveleva
puhelin
0400 22 11 80

TUIJA HYTTINEN

TUOMIOKIRKKO

VIRRESTÄ VOIMAA

Palveleva
chat
Ma–pe 12–20

Alkuseurakunnan jäsenet olivat uuden testamentin Apostolien teot -kirjan mukaan intoa täynnä tuoreesta pääsiäisen
riemusta ja helluntain Pyhän Hengen laskeutumisen vaikutuksesta. Heidän mielestään taivas oli tullut kirjaimellisesti
maan päälle jo silloin ja kaikki muu sai elämässä jäädä. Oli
vain yksi asia, johon kannatti keskittyä eli odottaa Kristuksen
paluuta maan päälle. Maallinen omaisuus jaettiin alkuseurakunnan kesken ja avustettiin köyhiä. Kristuksen paluu on
vielä tänäänkin odotuksissamme ja alkuseurakuntakin hajosi
Rooman valtakunnan juutalaissodassa vuonna 66 jKr. Jumalalla on oma käsityksensä pelastuksen aikatauluista verrattuna meihin, pikaista asioiden ratkaisemista odottaviin ihmisiin.
Alkuseurakuntalaiset olivat oikeassa, sillä Jeesus Nasaretilaisen elämä, kuolema ja ylösnousemus muuttivat koko maailman.
Tänäänkin saamme riemuita. Synnit ovat sovitetut ja kuolema on voitettu. Emmeköhän selviä kaikesta muustakin, kun
elämän perusta on kunnossa. Saamme ratketa riemusta
taivaan kansalaisena, kun näemme jokaisen hetken kallisarvoisena hiekanjyvänä oman elämämme tiimalasissa.
MATTI PENTIKÄINEN
Kallaveden seurakunnan kirkkoherra ja
yhteisen kirkkoneuvoston puheenjohtaja
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KEVÄTKUNNOSTUS
Siilinjärven
hautausmaalla

Tietokoneapu

Linjurin Kukka

puhelimet & tabletit

KotitalousKotitalousvähennys
45%
vähennys

Kuopion Portti, Puutarhakatu 9,
p. 046 921 4720,
JOKA PÄIVÄ 8-18
verkkokauppa avoinna 24/7
linjurinkukka.com
info@linjurinkukka.fi

www.orden.fi
040 5844 045

HAUTAUSTOIMISTO

Länsivuori
Perinteikäs,
täyden palvelun
hautaustoimisto.

LAILLISTETTU
ERIKOISHAMMASTEKNIKKO
LAILLISTETTU
ERIKOISHAMMASTEKNIKKO
HAMMASPROTEESIEN
ASIANTUNTIJA
HAMMASPROTEESIEN
ASIANTUNTIJA

Vuorikatu
1470100
LT1, 70100
KUOPIO
Vuorikatu
14 LT1,
KUOPIO
Hammaslaboratorio

Savonkatu 25, Kuopio
Puh. 017 261 6531, 040 512 1035
www.lansivuoriky.fi

Kevät on hautausmaan työntekijöille vuoden
kiireisintä aikaa. Talven jäljiltä hautausmaat,
sankarihaudat ja hoitosopimushaudat siivotaan ja
valmistellaan kasvukautta ja kesän kukkaloistoa
varten.

VEIJO FILANDER

AJANVARAUS: 041 318 6600

VEIJO FILANDER

PUIJON KIVI
HAUTAKIVET
KAIVERRUKSET
ENTISÖINNIT
MUUT KIVITYÖT

Meillä voit maksaa myös erissä.

AJANVARAUS: 041 318 6600
www.filadent.fi

PYÖRÄKATU 15, KUOPIO
Tervetuloa tututustumaan
myyntinäyttelyyn!

Puh. 017 282 9000

L

Mainosmyynti
Eine Kotamaa
050 315 5849

Siisti on myös
työturvallinen

umien ja roudan sulettua hautausmaalla aloitetaan kevätkunnostus
ja siivoustyöt. Toukokuun alussa kausityöntekijät aloittavat työnsä poistamalla haudoilta kynttilät, havut
ja kanervat. Yleisiltä viheralueilta poistetaan puiden lehdet,
oksat ja kävyt.
Alueiden haravoimisessa
ovat perinteisesti olleet avuksi vapaaehtoiset talkoolaiset.
Tänä keväänä talkoot pidetään Viinamäen hautausmaalla tiistaina 11.5. Talkoot aloitetaan kokoontumalla yhteiseen
hartaushetkeen. Rehkijöille
tarjotaan talkookahvit – näin
korona-aikaan nekin nautitaan
ulkona.
Sankarihautausmaan
kukkaistutuksien paikat eli
kukkapesät valmistellaan
äitienpäivän aikoihin tapahtuvaa orvokkien istuttamista
varten. Myöhemmin kesäkuussa sankarihaudoille istutetaan
punaiset kesäbegoniat.
Toukokuussa perustetaan nurmikko talvihaudoille
eli talven aikana haudattujen
haudoille. Roudan synnyttämät
kuopat ja painaumat täytetään
ja nurmetetaan. Nurmetuksessa maa samalla kalkitaan ja
lannoitetaan.

eine.kotamaa@slpmedia.fi
Seuraava julkaisupäivä 26.5.,
varaukset 17.5. mennessä.

puijonkivi@puijonkivi.fi
www.puijonkivi.fi

Asianajotoimisto
Asianajotoimisto
Kalevi
PitkänenOy
Oy
Kalevi Pitkänen

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

VAHVAA SOTE-OSAAMISTA
UUTEEN VALTUUSTOON

HANNU KOKKI
Minulla on aikaa, innostusta ja
osaamista yhteisten asioiden
hoitoon. Äänestä kuntavaaleissa!

Lyhdyt ja irtonaiset tavarat hautakiven takaa kannattaa viedä kotiin säilytettäväksi. Esteettisyyden lisäksi näin
suojellaan hautatyöntekijöiden työturvallisuutta. Hautakivien takana olevat irtonaiset tai särkyneet esineet voivat
sinkoutua ympäristöön esimerkiksi nurmikon leikkauksen
yhteydessä. Samasta syystä
vinossa oleva hautakivi suositellaan oikaistavaksi ennen
kesän kukkien istutusta.

Haudanhoitopalvelulla
hoituu kukat
Seurakunta hoitaa kaikkien hautojen peruskunnostuksen sekä nurmen perustamisen ja leikkuun. Muu yksityisen
haudan hoito kuuluu hautaoikeuden haltijalle. Hän voi
kuitenkin ostaa seurakunnalta
haudanhoitopalvelun määräajaksi. Haudanhoitosopimuksessa sovitaan hoitoajasta,
-maksusta ja hoidon laajuudesta.
Hoitohautojen kukkapesät kunnostetaan siivoustyön jälkeen kesäkuun puolella
tapahtuvaa istutustyötä varten.
Kukkapesistä poistetaan osittain tai kokonaan entinen multa

ja lisätään uutta. Puiden ja
rikkakasvien juuret poistetaan
ja kukkapesä lannoitetaan.
Siilinjärvellä kesähoitohaudoilla käytetään kukkalajikkeina muun muassa mukulabegonioita, kesäbegonioita ja hopealehteä. Perennavalikoimassa on
kuunliljoja, kevätpikkusydäntä ja
pikkutöyhtöangervoa.
Kevätkunnostuksen jälkeen
hautausmaan työntekijät
pääsevät keskittymään ylläpitotyöhön. Taitavasti suunniteltu ja tehty kunnostus, siivous ja
valmistelu palkitsevat hautausmaan ympäristön viihtyisyytenä
ja kukoistuksena.

MAIJA-LIISA RÄIHÄ
Kirjoittaja on Siilinjärven
seurakunnan puutarhuri

OPPIMISEN JUHLAA - YMPÄRI VUODEN

• Kävelykoulutus: Kävellen henkisen älykkyyden äärelle,
non-stop verkko 1.5. alk.
• Saavutettavat dokumentit käytännössä 17.5. verkko
• Virtuaalisen koulutuksen ja fasilitoinnin asiantuntijaksi
5 op 2.6.-11.8. verkko

KESÄLLÄ

+30
KURSSIA
AIKUISILLE

• Minna Canth – foorumi: Hyvinvoiva johtaja - hymyilevä
työyhteisö 18.6. Kuopio/verkko

Lasten
yliopiston

• Psykoterapeuttiset valmiudet 30 op 6.9.2021-16.12.2022 Kuopio
• Ratkaisukeskeinen coach ja valmentaja -koulutus
30 op 8.9.2021 - 18.1.2023 Kuopio

snellmanedu.fi
IISALMI - KUOPIO - VARKAUS - VERKKO

LEIREJÄ
Kuopiossa ja
Iisalmessa!

- Klikkaa verkkokauppaan!

asiakaspalvelu@snellmanedu.fi | 044 746 2840

MAIJA-LIISA RÄIHÄ

• [ Haku päättyy 4.5.:]
Voimavarakeskeinen työnohjaajakoulutus 60 op
26.8.2021-2023 Kuopio

KEVÄÄLLÄ hautausmaat ja haudat
siivotaan talven jäljiltä ja kunnostetaan
kesän kukoistukselle valmiiksi.
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Silitellä hiljaa uneen

Riitta Tulusto:
Loppuun asti ystävän
vierellä. Miten tukea
kuolevaa läheistä?
Into. 2020. 218 s.

Opettajatyötoveri, tietokirjailija
ja ystävä Riitta haastattelee Brittan sisarta ja muutamaa ystävää,
jotka kertovat laajasti ja laveasti suhteestaan Brittaan, tämän
viimeisiin vaiheisiin ja lopulta
lähtöön. Näkökulmia parantumattomaan syöpään ja saattohoitoon

antavat onkologi ja saattohoitokodin johtaja. Sijansa saavat Brittan omat päiväkirjamerkinnnät ja
hänelle ihmisiäkin tärkeämpi olento: Mooses-kissa.
Itselleni Riitta Tuluston kirja tuli
hyvin likeiseksi. Lukiessa käy
ilmi, että päähenkilö Britta lähtee
saman päivän iltana, jonka aamuna
olin saatellut isäni viimeiselle rajalle. Teoksessa haastatellun sairaalateologin mukaan saattamistehtävä on hieno tilaisuus myös saattajalle: ”Siinä voi kokea ihmeellisen
pyhyyden tunteen, kun ihminen on
yhtä aikaa läsnä ja poissa, rajalla.
Siinä on hyvä olla.”
TERHI JÄLÄNNE-KUPIAS

KATJA NENONEN

JUURI eläkkeelle jäänyt rehtori Britta suunnittelee ihanaa ja
tapahtumarikasta sinkkuseniorielämää. Kaiken muuttaa luusyöpä,
joka näyttää jo parantuneen, mutta
uusiutuu pian ja leviää nopeasti, mikä merkitsee vääjäämätöntä matkaa kohti kuolemaa. Biologin realistinen maailmankuva saa
rinnalleen uskonnon tarjoaman
lohdun.

LUOTTAMUSHENKILÖ

Jumala ei hylkää petturiakaan

Haluamme olla
kanssakulkijoina arjessa

Patriarkka Jaakobin ja hänen veljensä Esaun tarinaa kuljettavat
vanhat yleisinhimilliset teemat: sisarusten välinen kateus,
petos ja siunaus.

Erikoista kertomuksessa on se,
että siunaus on ja pysyy, vaikka
se on petoksella hankittu.
”Ainakin Iisak näyttää ajattelevan näin. Siunaus on voimalli-

Petoksen pitkät jäljet
Jaakobin elämää seuraa petoksen kierre. Hän tulee itse petetyksi häävuoteessaan, jonne
vaihdetaan toinen nainen, ja
pettää myöhemmin vuorostaan
appiukkonsa.
Omassa perheessään Jaakob

&
Kuopion ja Siilinjärven
seurakuntalehti.
107. vuosikerta.
Seuraava numero ilmestyy 26.5.2021

Samaa pohtivat tämän päivän maaninkalaiset, sillä ajankohtaiseksi on tullut löytää ratkaisu maaninkalaisten kokoontumistiloiksi. Ensimmäisen kerran erillisen kokoontumistilan tarve
putkahti esille 1970-luvulla seurakunnan toiminnan muuttuessa. Kirkon läheisyyteen nousi rakennus, jota oivallisesti ryhdyttiin kutsumaan seurakuntakodiksi. Koti luo käsityksen paikasta, jossa kukoistaa lähimmäisenrakkaus, ja jonne voi tulla juuri
sellaisena kuin on.

toistaa vanhempiensa mallia
ja suosii Joosefia yli muiden
poikiensa. Hänen omat poikansa lavastavat veljensä kuoleman
ja valehtelevat isälleen siitä.
”Nykyään puhutaan paljon
siitä, kuinka traumat ja niistä puhuminen tai puhumatta jättäminen voivat vaikuttaa sukupolvien päähän. Tässä
kertomuksessa petoksen
tragedia ja pitkät jäljet ovat
pysäyttäviä.”
Kaikkein puhuttelevinta Kujanpäälle on se, miten
Jumalan siunaus kantaa kertomuksessa. Jaakob tietää, että
ilman Jumalan siunausta ihminen ei pärjää.
”Jumala ei hylkää edes
petollista Jaakobia vaan lupaa
olla hänen kanssaan. Kuinka erikoisen ja rikkonaisen
henkilön kautta hän toimiikaan
pitääkseen lupauksensa!”

ANU HEIKKINEN

Näyttää siltä, että Maaningan hulppeaan kirkkoon kaavaillut tilat
jäävät auttamattomasti liian pieniksi ja karsivat tämänhetkisiä
toimintoja. Raha ratkaisee niin paljon asioita. Olisiko syytä miettiä toimintaa myös ruohonjuuritason näkökulmasta? Olisi ikävää,
jos tilojen epäkäytännöllisyys karsiikin toimijoita. Täällä halutaan
edelleen mahdollistaa ihmisten kohtaaminen. Haluamme olla
toisillemme kanssakulkijoina arjessa, ihminen ihmiselle.
Elämässä – ja nyt ihan konkreettisestikin – seinät nousevat välillä pystyyn. Ei ole hyvä jumittua paikalleen, vaan etsiä uudenlaisia näkökulmia. Vaihtoehtoja kyllä löytyy, jos vain
päätämme etsiä niitä hyvässä yhteishengessä. Siinä on
viisauden alku.

“Kun Herra ohjaa askeleita, ihminen kulkee oikeita
teitä.” Ps 57:23
Jäädään tähän uskoon ja
luottamukseen, joka meille
on annettu!
TIMO HARTIKAINEN

Peruuttamaton siunaus

nen menestyksen toivotus, eikä
sitä voi enää siirtää toiselle.”
Kujanpään mielestä Jaakobin ja Esaun tarinan tekee
mielenkiintoiseksi se, ettei se
istu menestystarinoiden muottiin. Siinä ei varsinaisesti kuljeta vaikeuksien kautta voittoon
ja kasveta paremmiksi ihmisiksi. Sen sijaan Jaakob pettää
veljensä jälleen, juuri kun on
tavannut tämän vuosien kuluttua ja tehnyt sovinnon.
”Jaakob on siitä kummallinen päähenkilö, että hän toimii
usein niin kyseenalaisesti. Siitä
huolimatta Jumala valitsee
hänet ja luo hänen kauttaan
Abrahamille luvatun suuren
suvun.”
Kujanpään mielestä perheen
sisäiset jännitteet nousevat
kiinnostavalla tavalla esiin.
”Esausta välittyy kuva
suorana, hieman yksioikoisena miehenä, joka on ehkä
vähän liian yksinkertainen
tähän perheeseen. Jaakob taas
puhuu veljelleen koukeroisen
kohteliaasti mutta petollisesti.”
”Kaunein kohta, jossa veljeksistä kerrotaan, on se, kun he
yhdessä hautaavat isänsä.
Silloin he ovat sen verran hyvissä väleissä, että voivat toimia
yhdessä.”

ANTTI YRJÖLÄ

KÄDET ovat Esaun kädet, mutta
ääni on Jaakobin ääni, arvelee
Iisak Ensimmäisen Mooseksen
kirjan 27. luvussa. Tähän kohtaukseen tiivistyy perheen sisäinen juonittelu: vanha sokea isä
menee lankaan ja antaa esikoiselle kuuluvan siunauksen
väärälle pojalle.
Kaksospojat käyvät valtataistelua jo äitinsä Rebekan
kohdussa. Esikoisesta, Esausta,
tulee metsästäjä ja isän suosikki, Jaakob on kotona viihtyvä
äidin poika.
Poikien vartuttua miehiksi Esau suostuu nälkäisenä
veljensä ehdotukseen ja myy
tälle esikoisoikeutensa halvalla, kulhollisesta papusoppaa.
Jaakob petkuttaa isän
siunauksen äitinsä avustuksella. Iisak luulee Jaakobin vuohennahoilla peitettyjä käsivarsia Esaun karvaisiksi käsiksi ja siunaa poikansa.
Esau alkaa hautoa kostoa, ja
Jaakob joutuu pitkälle pakomatkalle.
”Muinaisessa Lähi-idässä
esikoinen oli omaisuuden perijä ja suvun päämies. Jaakob
ymmärtää esikoisuuden merkityksen, kun taas Esau ei aluksi näe sen arvoa”, tutkijatohtori Katja Kujanpää Helsingin
yliopiston teologisesta tiedekunnasta toteaa.

Mitähän mahtaisivat ajatella 1800-luvun alkupuolella vaikuttaneet arkkitehti Charles Bassi sekä kirkonrakentajat Jaakko
ja Heikki Kuorikoski, jos kuulisivat tämän päivän keskusteluja Maaningan kirkon osittaisesta muuttamisesta seurakunnan
kokoontumistiloiksi? Olisivatko he kauhuissaan siitä, mitä tälle
klassiselle rakennukselle ollaan tekemässä? Vai tuumaisivatko kenties tyytyväisinä: “Vihdoinkin kirkon seinien sisäpuolelle
astuvat nekin, joita jumalanpalvelus ei houkuttele!”

MARJUT NIEMELÄ
Kallaveden seurakunnan
luottamushenkilö

Julkaisija Kuopion ev.lut. seurakunnat, PL 1064, 70101 Kuopio, puh. 017 158 111
Toimitusneuvosto Hannu Koskelainen, Niko Noponen, Jenni Niskanen Painos 73 670 kpl Toimitus Tulliportinkatu 27 LH 1,
70100 Kuopio Viestintäpäällikkö, Kirkko ja Koti -lehden päätoimittaja Minna Siikaniva, puh. 040 4848 273, minna.siikaniva@evl.fi
Viestintäsuunnittelija Sini-Marja Kuusipalo, puh. 040 4848 234 Visuaalinen suunnittelija Tuija Hyttinen, puh. 040 4848 236 Tiedottaja
Heli Haring, osa-aik. puh. 044 414 4801 Sihteeri Katja Nenonen, osa-aik. puh. 040 4848 514 Vs. tiedottaja Merja Tapio, Siilinjärvi
puh. 044 7284 614 Taitto SLP Kustannus Oy Ilmoitukset Eine Kotamaa, puh. 050 315 5849, eine.kotamaa@slpmedia.fi Tilaukset 20 €/
vuosikerta Jakelu Suora Lähetys Oy Jakelupalaute www.suoralahetys.fi tai arja.kauppinen@suoralahetys.fi tai puh. 050 590 5290.
kirkkojakoti.fi, www.kuopionseurakunnat.fi
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Tapahtumatiedot ovat
voineet muuttua lehden
painoon menon jälkeen.
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TAPAHTUU

Tarkista tapahtumatiedot
verkosta.

Yhteydenottolomake Tuomiokirkkoseurakunnan diakoniatyöntekijöille
myös netissä https//www.kuopionseurakunnat.fi/tuomiokirkkoseurakunta/diakonia-tukea-elamaan/
yhteydenottolomake
Naisten ilta Poukamassa ke 5.5. klo
17. Tarkemmat tiedot ja ilmoittautuminen Paulalle p. 040 4848 266/
paula.raatikainen@evl.fi

TUOMIOKIRKKO
Tuomiokirkkoseurakunta
Tuomiokirkkoseurakunnan toimisto
040 4848 248, ma–pe klo 9–15
tuomiokirkko.kuopio@evl.fi
KUOPION TUOMIOKIRKKO
Vuorikatu 17
040 4848 256
Viikkomessu ke 28.4. klo 18. Satu
Karjalainen, Anu Pulkkinen.
Messu su 2.5. klo 10. Liisa Penttinen, Olli Viitaniemi, Anu Pulkkinen,
Riikka Räihä. Kamarikuoron lauluryhmä.
Iltarippikoulun konfirmaatio su 2.5.
klo 13. Satu Karjalainen, Anu Pulkkinen, Riikka Räihä. Lähetys myös
netissä: virtuaalikirkko.fi
Luentotilaisuus: Kirkko kasvavassa
kaupungissa su 2.5. klo 15. Pysyvä
muutos? -luentosarjan viimeinen
osio pureutuu jälleen ajankohtaistuneeseen kysymykseen seurakuntarakenteen muutoksista. Luennon
aiheesta ”Kaupunkirakenteen
muutoksia myötäilevät seurakuntarajat Kuopiossa 1900-luvulla” pitää
Puijon seurakunnan historian
kirjoittaja, VTM Jaro Julkunen.
Aiheesta keskustelemassa Ilpo
Rannankari ja hallintojohtaja emeritus Timo Korhonen. Juontaa Olli
Viitaniemi. Tilaisuuteen voi osallistua paikan päällä tai osoitteessa:
www.virtuaalikirkko.fi, jossa on
nähtävillä myös tallenteina luentosarjan aiemmat neljä osaa.
Viikkomessu ke 5.5. klo 18. Ilpo
Rannankari, Anu Pulkkinen.
Messu su 9.5. klo 10. Lauri Kastarinen, Liisa Penttinen, Anna Antikainen, Anu Pulkkinen. Kamarikuoron
lauluryhmä.
Viikkomessu ke 12.5. klo 18. Liisa
Penttinen, Anu Pulkkinen.
Helatorstain messu to 13.5. klo 10.
Lauri Kastarinen, Kirsi Perämaa,
Anu Pulkkinen, Riikka Räihä. Lähetys myös netissä: virtuaalikirkko.fi
Virsisävelmiä trumpeteilla Tuomiokirkon tornista pe 14.5. klo 13.
Messu su 16.5. klo 10. Liisa Penttinen, Anna Antikainen, Riikka Räihä.
Sanansaattajien kirkkopyhä, saarna
Timo Reuhkala, Sanansaattajat.
Viikkomessu ke 19.5. klo 18. Kirsi
Perämaa, Anna Antikainen.
Sibelius-Akatemia lukukauden
päätösjumalanpalvelus to 20.5. klo
12. Raimo Hakkarainen.
Helluntain messu su 23.5. klo 10.
Satu Karjalainen, Ilpo Rannankari,
Anna Antikainen, Riikka Räihä.
Kamarikuoron lauluryhmä.
Viikkomessu ke 26.5. klo 18. Satu
Karjalainen, Anna Antikainen.

ALAVA

Kirkko kasvavassa kaupungissa

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

Luento Tuomiokirkossa su 2.5. klo 15. Luennon aiheesta ”Kaupunkirakenteen muutoksia myötäilevät seurakuntarajat Kuopiossa 1900-luvulla” pitää
Puijon seurakunnan historian kirjoittaja, VTM Jaro Julkunen. Keskustelemassa Ilpo Rannankari ja hallintojohtaja emeritus Timo Korhonen.
Tilaisuuteen voi osallistua paikan päällä tai osoitteessa:
www.virtuaalikirkko.fi.

ALAVAN KIRKKO
Keihäskatu 5 B
Messu su 2.5. klo 11. Risto Voutilainen, Juha Välimäki, Anna Väätäinen,
Leila Savolainen.
Rukoushetki Ad sextam ja hetki
hiljaisuudessa ma 3.5. klo 12. Anna
Väätäinen.
Messu su 9.5. klo 11. Anu Kiviranta,
Hannu Koskelainen, Juha Välimäki,
Ossi Jauhiainen.
Rukoushetki Ad sextam ja hetki
hiljaisuudessa ma 10.5. klo 12. Anna
Väätäinen.
Helatorstain messu to 13.5. klo 11.
Hannu Koskelainen, Risto Voutilainen, Juha Välimäki, Ossi Jauhiainen.
Messu su 16.5. klo 11. Juha Välimäki,
Anna Väätäinen, Ossi Jauhiainen.
Rukoushetki Ad sextam ja hetki
hiljaisuudessa ma 17.5. klo 12. Anna
Väätäinen.
Helluntaipäivän messu su 23.5. klo
11. Risto Voutilainen, Anna Väätäinen, Leila Savolainen.
Rukoushetki Ad sextam ja hetki
hiljaisuudessa ma 24.5. klo 12. Anna
Väätäinen.

Sävelmiä kirkon tornista
Kuopion tuomiokirkon tornista kajahtaa taas pe 14.5. klo 13.
Tuolloin kuullaan jo perinteeksi muodostunut virsisävelmien rupeama
trumpeteilla soitettuna.

040 4848 300
Perheiden askarteluilta ma 3.5. klo
17.30. Lasten ja aikuisten yhteinen
ilta mukavan tekemisen parissa.
Iltapala 1 € aikuiset, 0,50 € lapset.
Ei ennakkoilmoittautumista.
Hiljaisuuden talo -ilta ma 17.5. klo
18. Anna Väätäinen. Suurin niistä on
rakkaus. Meditatiivinen savityö ja
rukousmaalaus. Heidemarie
Hillebrecht. Osallistujamäärä maks.
15 hlöä. Ilmoittautuminen ajalla ke
28.4.– pe 14.5. sähköpostitse anna.
vaatainen@evl.fi.

Hiljaisuuden talo -ilta
Alavan seurakuntakeskuksella ma 17.5. klo 18. Teemana: Suurin niistä on
rakkaus. Meditatiivinen savityö ja rukousmaalaus. Heidemarie Hillebrecht.
Osallistujamäärä korkeintaan 15 hlöä.
Ilmoittautuminen ajalla 28.4.–14.5.: anna.vaatainen@evl.fi.

KESKUSSEURAKUNTATALO
Suokatu 22
040 4848 259
Raamattutunti virtuaalikirkossa ke
5.5. klo 11. Taivaan kansalaisena
maailmassa. Lauri Kastarinen.
Verkossa www.virtuaalikirkko.fi.
Raamattupiiri su 9.5. klo 15. Kerhohuone Samuli ja Eetu. Olli Viitaniemi.
Perheilta ke 26.5. klo 18–19.30
(E-ovi). Leikkiä, yhdessäoloa, iltapala lopuksi.
MUUT
”Älä jää yksin” tuomiokirkkoseurakunnan diakoniatyöntekijät tavoitat puhelimella ja sähköpostilla.
Keskustan alue: Pirjo Litmanen
p. 040 4848 282/pirjo.litmanen@evl.fi,
Birgitta Oksman p. 040 4848 284/
birgitta.oksman@evl.fi Inkilänmäen
alue: Varpu Ylhäinen p. 040 4848 255/
varpu.ylhainen@evl.fi

ALAVAN SEURAKUNTAKESKUS
Keihäskatu 5 B

NEULAMÄEN KIRKKO
Vesurikuja 4
040 4848 300
Messu su 2.5. klo 16. Risto Voutilainen, Anna Väätäinen, Leila Savolainen.
Messu su 16.5. klo 16. Juha Välimäki,
Anna Väätäinen, Ossi Jauhiainen.
MUUT
Kirkkohiiri Hipun seikkailut ti 4.5.
klo 9. Alavan seurakunnan Youtubekanavalla. Utelias kirkkohiiri Hippu
kutsuu lapsia ja aikuisia tutustumaan kirkkoon, kirkkovuoteen ja
arkisimpiinkin asioihin. Seikkailuissa mukana lastenohjaajat Tiina
Wallin ja Tuija Turunen.

JÄRVI-KUOPIO

Synttärit senioreille
Kaavin seurakuntatalolla ke 28.4. klo 13. Juhlitaan tammi–kesäkuun aikana
70, 80, ja 90 sekä yli 90 vuotta täyttäviä. Mukaan voi ottaa myös jonkun
läheisen tai ystävän. Ilmoittautumiset koronarajoitusten vuoksi
23.4. mennessä p.040 4888 627.

Järvi-Kuopion seurakunnan toimisto
040 4888 602, ma–pe klo 9–15
JÄRVI-KUOPION YHTEISET
Päiväkerhoihin ilmoittautuminen
käynnissä 30.4. saakka www.kuopionseurakunnat.fi. Kerho tarjoaa
monipuolisia lapsen kasvua tukevia virikkeitä 3–5-vuotiaille lapsille.
Toiminta on kaikille avointa ja
maksutonta.

JUANKOSKEN YLÖSNOUSEMUKSEN
KIRKKO
Paasikoskentie 1
Messu su 2.5. klo 10. Juha Määttä,
Matti Saarela.
Hyvän sanoman ilta ke 5.5. klo
17.30. Eino Keihänen.
Juankosken Ylösnousemuksen
kirkon vihkiäispäivän (1990) viikkomessu to 6.5. klo 19. Eino Keihänen,
Matti Saarela. Puhe, rovasti Hannu
Komulainen
Messu su 9.5. klo 10. Eino Keihänen,
Matti Saarela.
Messu ja Juankosken kirkon
31-vuotisjuhla, yhteinen Muuruvetisten kanssa su 16.5. klo 10.
Eino Keihänen, Juha Määttä, Matti
Saarela.
Sanajumalanpalvelus su 23.5. klo
10. Raili Pursiainen.
JUANKOSKEN TEHTAANKIRKKO
Paasikoskentie 1
Aamukahviryhmä pe 30.4. klo 10.
Lähetysaskartelijat ti 4.5. klo 10.
Lähetysaskartelijoiden myyjäiset ja
arpajaiset ti 18.5. klo 11. Juankosken
torilla Yhteisvastuun hyväksi. Tule
ostoksille!
JUANKOSKEN SEUTU – MUUT
Maakirkko, yhteinen Muuruveden
kanssa to 13.5. klo 13. Eino Keihänen. Toisen kontin kodalla.
KAAVIN KIRKKO
Kaavintie 24
Suvivirsikirkko, Aholansaari 1 talvikauden päätös su 2.5. klo 13. Kaisa
Pihlajamäki, Lala Maukonen.
Äitienpäivän messu su 9.5. klo 13.
Marjaana Mäkinen, Taru Parviainen.
Helatorstain messu to 13.5. klo 13.
Milla Huttunen, Taru Parviainen.
Sanajumalanpalvelus su 16.5. klo 13.
Marjaana Mäkinen.
Helluntaimessu su 23.5. klo 13. Milla
Huttunen, Taru Parviainen.
KAAVIN SEURAKUNTATALO
Kirkkorannantie 1
Seniorisynttärit ke 28.4. klo 13.
Marjaana Mäkinen, Taru Parviainen. Juhlimme tammi-kesäkuun
aikana 70-, 80- ja 90- sekä yli 90
vuotta täyttäviä. Mukaan voi ottaa
myös jonkun läheisen tai ystävän.
Ilmoittautumiset koronarajoitusten vuoksi 23.4. mennessä Pirjolle,
p.040 4888 627.
MUURUVEDEN KIRKKO
Kustilankuja 2
Messu su 2.5. klo 13. Juha Määttä,
Matti Saarela.
Messu su 9.5. klo 13. Eino Keihänen,
Matti Saarela.
Sanajumalanpalvelus ja Aholansaari 4 -ryhmän päätösjumalanpalvelus su 23.5. klo 13. Raili Pursiainen. Aholansaari 4 -ryhmä mukana.
MUURUVEDEN SEURAKUNTATALO
Kustilankuja 1
Päiväkerholaisten ja lapsiperheiden
kevätkarkelot ma 17.5. klo 18.
MUURUVEDEN SEUTU – MUUT
Maakirkko, yhteinen Juankosken
kanssa to 13.5. klo 13. Eino Keihänen. Toisen kontin kodalla.
Messu ja Juankosken kirkon
31-vuotisjuhla, yhteinen Juankosken kanssa su 16.5. klo 10. Juankosken kirkossa.
NILSIÄN KIRKKO
Kirkonmäentie 1
Rauhanyhdistyksen kirkkopyhä ja
seurat su 2.5. klo 10. Saara Roto,
Annette Kärppä-Leskinen.
Sanajumalanpalvelus su 9.5. klo 10.
Saara Roto, Annette Kärppä-Leskinen. Pystykahvit.
Messu to 13.5. klo 10. Raili Pursiainen, Matti Saarela.
Konfirmaatiomessu, Talvirippikoulu
to 13.5. klo 13. Raili Pursiainen, Matti
Saarela.
Messu su 16.5. klo 10. Raili Pursiainen.
Eskariin lähtevien siunaus ke 19.5.
klo 18. Raili Pursiainen, Annette
Kärppä-Leskinen.
Konservatorion kevätkonsertti to
20.5. klo 18. Kuopion konservatorion
Nilsiän toimipisteen kevätkonsertti.
Vapaa pääsy.
Messu, Kansanlähetyksen kirkkopyhä su 23.5. klo 10. Eino Keihänen,
Annette Kärppä-Leskinen.
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NILSIÄN SEURAKUNTAKOTI
Nilsiäntie 59
Etäherättäjäjuhlien päätösseurat
ke 28.4. klo 18.
Näpertäjien myyjäiset to 29.4. klo
12. Tule tukemaan lähetystyötä ja
Yhteisvastuukeräystä. Myynnissä
mm. erilaisia käsitöitä. Myyjäiset
klo 14 saakka.
Siioninvirsiseurat ke 5.5. klo 18.
NILSIÄN SEUTU – MUUT
Nilsiän Pussihousukerhon striimattu äitienpäiväkonsertti Yhteisvastuukeräyksen hyväksi su 9.5.
klo 14. Raili Pursiainen. Live-striimaus Nilsiän kirkosta Järvi-Kuopion
seurakunnan Youtube-kanavalla.

VEHMERSALMEN SEUTU – MUUT
Myyjäiset Vehmersalmen torilla
Yhteisvastuukeräyksen hyväksi to
29.4. klo 11. Vappumunkkeja, simaa,
grillimakkaraa, sukkia, kirjoja ja
yllätyksiä. Tule ostamaan kaikkein
heikoimmassa asemassa olevien
ikäihmisten auttamiseksi Suomessa
ja maailmalla ja omaksi iloksi.
Myyjäiset päättyvät klo 16.
Helatorstain ekumeeninen hartaushetki ja toukosiunaus to 13.5. klo
13. Uwe Mäkinen, Lala Maukonen,
isä Harri Peiponen. Vehmersalmen
tsasounalla, Räsälälahdentie 232 Kivijärven metsäautotie.

RIISTAVEDEN KIRKKO
Joensuuntie 2505
Messu su 2.5. klo 10. Uwe Mäkinen,
Lala Maukonen.
Sanajumalanpalvelus su 9.5. klo 10.
Uwe Mäkinen.
Messu to 13.5. klo 10. Kaisa Pihlajamäki, Lala Maukonen.
Sanajumalanpalvelus su 16.5. klo
10. Paula Hagman-Puustinen, Lala
Maukonen. Päivärippikouluryhmän
talvijakson päätös.
Messu su 23.5. klo 10. Kaisa Pihlajamäki, Lala Maukonen.
RIISTAVEDEN SEURAKUNTATALO
Keskustie 2
Vappukaffeet to 29.4. klo 13. Kahvit
klo 13–14.30 munkin kera seurakuntatalon pihalla. Vapaaehtoinen
maksu Yhteisvastuun hyväksi.
Ristiryhmä – rukous- ja keskustelupiiri ke 5.5. klo 18. Paula HagmanPuustinen, Kaisa Pihlajamäki.
SÄYNEISEN KIRKKO
Kirkkoharjuntie 2
Messu su 2.5. klo 13. Saara Roto,
Annette Kärppä-Leskinen.
Sanajumalanpalvelus su 9.5. klo 13.
Saara Roto, Annette KärppäLeskinen.
Messu to 13.5. klo 13. Kaisa Pihlajamäki, Annette Kärppä-Leskinen.
Messu su 16.5. klo 13. Raili Pursiainen, Matti Saarela.
Messu su 23.5. klo 13. Eino Keihänen, Annette Kärppä-Leskinen.
SÄYNEISEN SEURAKUNTAKOTI
Kirkkoharjuntie 2
Lähetyskahvila to 29.4. klo 12.
Naistenilta to 29.4. klo 18. Saara
Roto, Annette Kärppä-Leskinen.
Seurakuntakerho to 6.5. klo 12.
Saara Roto.
TUUSNIEMEN KIRKKO
Keskitie 21
Suvivirsikirkko su 2.5. klo 10. Paula
Hagman-Puustinen, Taru Parviainen.
Aholansaari 2 -ryhmän talvikauden
päätös.
Äitienpäivän messu su 9.5. klo 10.
Marjaana Mäkinen, Taru Parviainen.
Helatorstain messu to 13.5. klo 10.
Milla Huttunen, Taru Parviainen.
Sanajumalanpalvelus su 16.5. klo 10.
Marjaana Mäkinen.
Helluntaimessu su 23.5. klo 10. Milla
Huttunen, Taru Parviainen.
TUUSNIEMEN SEURAKUNTAKOTI
Koivukuja 2
Lähetyspiiri ti 4.5. klo 11. Vapaaehtoinen kahvimaksu lähetykselle.
Ikäihmisten virkistyskerho ti 18.5.
klo 11. Ruokailu ja kahvit 5 €.
VEHMERSALMEN KIRKKO
Lempeläntie 17
Messu su 2.5. klo 13. Uwe Mäkinen,
Taru Parviainen.
Sanajumalanpalvelus su 16.5. klo
13. Uwe Mäkinen, Lala Maukonen.
Poukama rippikouluryhmän talvikauden päätös.
Messu su 23.5. klo 13. Kaisa Pihlajamäki, Lala Maukonen.
VEHMERSALMEN SEURAKUNTAKOTI
Lempeläntie 15
Lähimmäisen kammari to 6.5. klo 11.
Lala Maukonen. Laulajaiset asukastuvalla.
Äitienpäivän sanajumalanpalvelus
su 9.5. klo 13. Uwe Mäkinen.
Lähimmäisen kammari to 20.5. klo
10. Retki. Lähtö seurakuntakodilta
klo 10.

TAPAHTUU

Kupponen kuumaa
KALLAVESI
Kallaveden seurakunnan toimisto
040 4848 327, ma–pe klo 9–15
kallavesi@evl.fi
Seurakuntalaisia pyydetään
seuraamaan seurakunnan tapahtumatiedotusta Kallaveden seurakunnan internet-sivulta, sosiaalisessa mediassa ja seurakunnan
ilmoitustauluilta.
Verkossa: https://www.kuopionseurakunnan.fi/kallaveden-seurakunta
Instagram: https://www.instagram.com/
kallavedenseurakunta/?hl=fi
Facebook: https://www.facebook.com/
kallavedensrk/
Toimitukset, esim. kasteet hoidetaan AVI:n suosituksia noudattaen.
Jumalanpalvelukset sektorimallin
mukaan Kallaveden ja Maaningan
kirkossa. Sektorimallin myötä
jumalanpalveluksiin voi osallistua Kallaveden kirkolla 40 hlöä
ja Maaningalla 80 hlöä. Karttulan
kirkossa sallittu henkilömäärä on
30 hlöä.

Vappukaffeet Riistaveden seurakuntatalon pihalla
to 29.4. klo 13–14.30. Kahvin seuraksi munkkia.
Vapaaehtoinen maksu Yhteisvastuun hyväksi.

Myyjäiset Vehmersalmella
Vehmersalmen torilla to 29.4. klo 11. Vappumunkkeja, simaa,
grillimakkaraa, sukkia, kirjoja ja yllätyksiä. Tuotto käytetään
Yhteisvastuun hyväksi. Myyjäiset päättyvät klo 16.

MÄNNISTÖ
Männistön seurakunnan toimisto
040 4848 379, ma–pe klo 9–15
mannisto@evl.fi
PYHÄN JOHANNEKSEN KIRKKO
Ampujanpolku 2
040 4848 386
Messu su 2.5. klo 10. Oona Leiviskä,
Salla Tyrväinen, Tintti Tinkala.
Äitienpäivän messu su 9.5. klo 10.
Sanna Mertanen, Salla Tyrväinen,
Tintti Tinkala.
Hiljaisen rukouksen ilta su 9.5. klo
18. Salla Tyrväinen.
Miesten piiri ke 12.5. klo 18. Heikki
Hyvärinen.
Helatorstain sanajumalanpalvelus to 13.5. klo 10. Heikki Hyvärinen,
Salla Tyrväinen, Heikki Mononen.
Jumalanpalvelus pidetään kirkon
pihalla.
Messu su 16.5. klo 10. Heikki Hyvärinen, Sanna Mertanen, Tintti Tinkala.
Helluntain messu su 23.5. klo 10.
Sanna Mertanen, Salla Tyrväinen,
Heikki Mononen.
Isä-lapsi -ryhmä su 23.5. klo 12–14.
Timo Manninen, p. 040 4848 409.

Lauluja näitä aikoja varten
Maaninkalainen Gospeliako-lauluyhtye tarjoaa verkossa kattauksen
tuoretta gospelmusiikkia Pekka Simojoen tuotannosta. Tunnin mittainen
verkkokonsertti on toteutettu vapaaehtoisvoimin kevään Yhteisvastuukeräyksen hyväksi vähävaraisten vanhusten auttamiseksi.
Katsottavissa Kallaveden seurakunnan YouTube-kanavalla.

PUIJO
Puijon seurakunnan toimisto
040 4848 410, ma–pe klo 9–15
puijo@evl.fi
PUIJON KIRKKO
Taivaanpankontie 3
Liikkuva messu su 2.5. klo 11. Ilkka
Pihlajamäki, Mari Voutilainen, Janne
Saarelainen. Striimataan www.
youtube.com/puijonsrk. Poikkea
kirkkoon sunnuntailenkillä, ennen

Päivän musiikkihetki
Pyhän Johanneksen kirkossa ke 5.5. klo 14. Savonia-ammattikorkeakoulun
musiikkipedagogiopiskelijat Ruth Lehtola ja Ossi Putkonen soittavat ja laulavat tuttuja lauluja. Paikalla olijat saavat myös kertoa muistojaan näistä lauluista.
Tilaisuuteen voi tulla yleisöä voimassa olevien kokoontumisrajoitusten
mukaisesti. Lisäksi se striimataan suorana seurakunnan YouTube-kanavalle.
Kesto noin tunti.
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messua tarjolla raikasta juotavaa
ja messun jälkeen grillimakkaraa ja
kahvit kirkon pihalla. Vapaaehtoinen maksu lähetykselle. Noudatamme AVI:n koronarajoituksia.
Messu su 9.5. klo 11. Elina Knuuttila,
Jaana Marjanen, Mari Voutilainen,
Outi Keskisipilä. Noudatamme AVI:n
koronarajoituksia.
Helatorstain messu to 13.5. klo 11.
Elina Knuuttila, Ilkka Pihlajamäki,
Outi Keskisipilä. Markku Puhakka.
Isosten siunaaminen. Noudatamme
AVI:n koronarajoituksia.
Konfirmaatiomessu su 16.5. klo 11.
Elina Knuuttila, Jaana Marjanen,
Ilkka Pihlajamäki, Janne Saarelainen. Markku Puhakka. Nuorten
bändi. Talvirippikoulu. Striimataan
www.youtube.com/puijonsrk.
Noudatamme AVI:n koronarajoituksia.
Helluntain messu su 23.5. klo 11.
Elina Knuuttila, Jaana Marjanen,
Ilkka Pihlajamäki, Mari Voutilainen,
Outi Keskisipilä, Janne Saarelainen,
Pia Sahi. Puijon kamarikuoron kvartetti. Kirkkoherra Jaana Marjasen
lähtösaarna. Messu striimataan
www.youtube.com/puijonsrk.
Juhlakahvit kirkon piha-alueella.
Messuun ilmoittaudutaan ennakolta
ja messun jälkeen klo 13 alkaen voi
varata ajan lyhyeen tervehdyskäyntiin ja juhlakahville. Ilmoittautumiset viimeistään 20.5. toimistosihteeri
Mirja Turuselle p. 040 4848 410.
Mahdolliset muistamiset Suomen
Lähetysseuran työhön Thaimaassa,
Botswanassa ja palestiinalaisalueilla
FI16 8000 1400 1826 72 tai Naisten
Pankille FI33 1572 3000 5005 04.
Viestiksi Jaana Marjanen eläkkeelle.
Noudatamme AVI:n koronarajoituksia.
PUIJON SEURAKUNTAKESKUS
Taivaanpankontie 3
Vappumyyjäiset pe 30.4. klo 12.
Kirkon aulassa Yhteisvastuun
hyväksi. Myytävänä munkkeja ja
simaa klo 14 saakka tai niin kauan
kuin riittää.
Ystävän kammari ti 4.5. klo 11–14
Kerhohuone 3. Seuraavat kokoontumiset seurakuntasalissa 11.5., 18.5.
ja 25.5. klo 11–14. Tule kahvittelemaan ja juttelemaan. Riikka Tiainen,
Riitta Murtorinne.
YV-kasvissosekeittomyyjäiset pe
7.5. klo 11. Hinta 10 € sis. 1 l keittoa,
ohrarieskapalat, cookiekeksit.
Myytävänä myös Yhteisvastuutuotteita. Myyjäiset klo 13 saakka
tai niin kauan kuin tuotteita riittää.
Riitta Murtorinne, Riikka Tiainen.
Arkinen ateria noutojakeluna pe
21.5. klo 11. Ilkka Pihlajamäki. Tita
Lyytikäinen, Riikka Tiainen, Susanna
Pakkala-Koskelainen, Tuula Pitkänen. Kotiruokaa mukaan ostettavana klo 12 saakka tai niin kauan
kuin ruokaa riittää. Hinta 5 €, alle
kouluikäisille ilmainen.
MUUT
NETISSÄ Teetreffit ”Wappuiloa ja
lähetystyötä/Yhteisvastuuta emännän wappuleipomuksilla” to 29.4.
klo 13. Tita Lyytikäinen, Pia Sahi.
NETISSÄ Liikkuva messu su 2.5. klo
11. Ilkka Pihlajamäki saarnaa,
www.youtube.com/puijonsrk.
NETISSA Virtuaaliset saarnajatkot
su 2.5. klo 17. Ilkka Pihlajamäki.
Jitsi.org-alustalla. Osallistumislinkki klo 16.45 Puijon seurakunnanjumalanpalvelukset -sivulle.
NETISSÄ Teetreffit ”Miksi olen
seurakunnassa vapaaehtoisena?”
to 13.5. klo 10. Riitta Murtorinne ja
Heli Nuutinen.
NETISSÄ Seurakunta - lahja ja
tehtävä to 13.5. klo 16. Ilkka Pihlajamäki. Jitsi.org-alustalla.: Mitä
tekemistä Jumalalla on oman
elämämme ja seurakunnan suunnitelmissa, taitekohdissa ja kamppailuissa? Keskustelunavaajina
paljon kokeneet Aabraham, Jaakob
ja Mooses. Seurakuntalaisia palvelutehtävissä. Linkki tapahtumaan
www.kuopionseurakunnat.fi/puijonseurakunta/aikuiset kaksi tuntia
ennen alkua ja sisään pääsee klo
15.45 lähtien.
NETISSÄ Teetreffit ”Työurani
hienoimpia ja raskaimpia hetkiä?”
to 20.5. klo 13. Jaana Marjanen ja
Markku Puhakka.
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Tapahtumatiedot ovat
voineet muuttua lehden
painoon menon jälkeen.

Tapahtumat 28.4.–26.5.2021

TAPAHTUU

Tarkista tapahtumatiedot
verkosta.
Kahden kattauksen Pitsa- ja peliperjantai Poukamassa pe 21.5. klo
18–19.30 (korkeintaan 15 henkilöä)
tai klo 19.30–21 (korkeintaan 15
henkilöä). Ohjelmassa pitsaa, ulkopelejä, sisäpelejä. Ilmoittautuminen
viimeistään ma 17.5. Ilkka PIhlajamäki p. 040 4848 432. Tilaisuus on
maksuton. Os. Poukamantie 105.
NETISSÄ Helluntain messu su 23.5.
klo 11. Kirkkoherra Jaana Marjasen
lähtösaarna www.youtube.com/
puijonsrk.
HILJAISUUDEN VILJELY
Hiljaisuuden talo -ilta Alavan
seurakuntasalissa ma 17.5. klo 18.
Suurin niistä on rakkaus. Meditatiivinen savityö ja rukousmaalaus.
Heidemarie Hillebrecht. Osallistujamäärä maks. 15 hlöä. Ilmoittautuminen ajalla ke 28.4.–pe 14.5.
sähköpostitse anna.vaatainen@
evl.fi

Liikkuva messu
Puijon kirkossa su 2.5. klo 11. Poikkea kirkkoon sunnuntailenkillä, ennen
messua tarjolla raikasta juotavaa ja messun jälkeen grillimakkaraa ja
kahvit. Tuotto lähetykselle. Noudatamme avi:n koronarajoituksia.
Striimataan www.youtube.com/puijonsrk.

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

Jaana Marjasen lähtösaarna
SIILINJÄRVI
Seurakuntatoimisto avoinna arkisin klo 9–11 ja 12–14 Siilinjärven
seurakuntatalolla, Haarahongantie 4, 71800 Siilinjärvi, 017 288 4600.
Poikkeuksellisesti avoinna ke 5.5.
vain klo 9–11 ja ke 26.5. vain klo
12–14. Seurakuntatoimisto palvelee
juhlien ja muiden tilaisuuksien tilaja henkilövarauksissa sekä maksuasioissa. Seurakuntamme jäsenrekisteriasiat hoitaa Kuopion aluekeskusrekisteri: keskusrekisteri.
kuopio@evl.fi, 040 4848 225 (virkatodistus- ja sukuselvitystilaukset),
017 158 111 (vaihde), ma–pe klo 9–15,
Suokatu 22 b Kuopio.
Verkkokanavat:
Siilinjarvenseurakunta.fi
Vapaaehtoistyo.fi
Facebook: siilinjarvenseurakunta
Instagram: siilinjarvenseurakunta,
siilinnuorisrk
Twitter: siilinjarvi_srk
YouTube: Siilinjärven ev.lut. seurakunta
Tapahtumatiedot voivat muuttua
koronarajoitusten vuoksi. Noudatamme viranomaisten antamia
kokoontumis- ja hygieniaohjeita.
Suosittelemme maskin käyttöä
alueen yleisen maskisuosituksen
mukaisesti (yli 12-vuotiaille). Tilaisuuksiin voi osallistua enintään 20
henkilöä. Keskiviikon rukoushetkeen
ja ehtoollishartauksiin ei ole ennakkoilmoittautumista. Jumalanpalvelukset verkossa YouTube-kanavallamme suoratoistona ja tallenteina.
SIILINJÄRVEN KIRKKO
Haarahongantie 2
Rukoushetki ke 28.4. klo 12.
Sanajumalanpalvelus verkossa su
2.5. klo 10. Hoffrén, Heiskanen.
Rukoushetki ja ehtoollinen su 2.5.
klo 11.30.
Rukoushetki ke 5.5. klo 12.
Sanajumalanpalvelus verkossa su
9.5. klo 10. Voutilainen, Heiskanen.
Rukoushetki ja ehtoollinen su 9.5.
11.30.
Rukoushetki ke 12.5. klo 12.
Messu verkossa su 16.5. klo 10.
Kortelainen, Kaisto.

Puijon kirkossa su 23.5. klo 11. Puijon kamarikuoron kvartetti.
Juhlakahvit kirkon piha-alueella. Messuun ilmoittaudutaan ennakolta ja
messun jälkeen klo 13 alkaen voi varata ajan lyhyeen tervehdyskäyntiin.
Ilmoittautumiset viimeistään 20.5. toimistosihteeri Mirja Turuselle
p. 040 4848 410. Messu striimataan www.youtube.com/puijonsrk.

Rukoushetki ja ehtoollinen su 16.5.
klo 11.30.
Rukoushetki ke 19.5. klo 12.
Sanajumalanpalvelus su 23.5. klo
10. Hoffrén, Kaisto.
Rukoushetki ja ehtoollinen su 23.5.
klo 11.30.
Rukoushetki ke 26.5. klo 12.
SIILINJÄRVEN SEURAKUNTATALO
Haarahongantie 4
Paja keskiviikkoisin klo 12–15 Lähetyskellarilla.
Perhekerho torstaisin (pl. 13.5.) klo
9.15–11.15.
Lähetyksen sydänäänet to 29.4.
klo 10 Lähetyskellarilla.
EU-ruokajakelu to 29.4. klo 15–17
tai kunnes kassit loppuvat.
Miesten piiri Aikamiehet ke 26.5.
klo 18 Päätysalissa. ”Kirkkomusiikin
aarteita”, Vesa Kajava.
VUORELAN KIRKKO
Rissalantie 2
EU-ruokajakelu to 29.4. klo 15–17
tai kunnes kassit loppuvat.
Rukoushetki ja ehtoollinen su 2.5.
klo 13.
Rukoushetki ja ehtoollinen su 9.5.
klo 13.
Vuorelan näpertäjät ma 3.5. klo 10.
Kahvila Kupponen tiistaisin klo
9–12.
Arjen Ateria to 6.5. klo 11–12 take
away -myyntinä tai paikan päällä.
Tarkista tiedot tapahtumakalenterista.
Vuorelan lähetyspiiri ti 11.5. klo 10.
Helatorstain perhekirkko to 13.5.
klo 10. Laurinkari, Heiskanen.
Mukana lapsityö.
Rukoushetki ja ehtoollinen su 16.5.
klo 13.
Arjen Ateria to 20.5. klo 11–12 take
away -myyntinä tai paikan päällä.
Tarkista tiedot tapahtumakalenterista.
Rukoushetki ja ehtoollinen su 23.5.
klo 13.
Vuorelan näpertäjät ma 24.5.2021
10–12.
Vuorelan lähetyspiiri ti 25.5. klo 12.
Olohuone kirkkosalissa -ilta ke
26.5. klo 18.
MUUTA
Kahvila Leppis tiistaisin klo 9–11
Leppäkaarteen kerhotilassa.
Haravointitalkoot Viinamäen
hautausmaalla ti 11.5. klo 9–14. Klo
9 hartaus enkelipatsaan luona, klo
11 kahvit ja purtavaa.
Isänmaallinen laulutervehdys
Kaatuneitten muistopäivänä
-konserttiesitys su 16.5.klo 12
YouTube-kanavalla. Tallenne
katsottavissa kaksi viikkoa.
Kesätoimintaan ilmoittautuminen
3.5. klo 6 alkaen verkkosivuilla.

JÄRJESTÖT

Terveiset Pyhältä maalta
Kuopion hiippakunta järjestää to 6.5. klo 14–16 verkkotilaisuuden
vähemmistökristittyjen elämästä Pyhällä maalla. Keskustelua pohjustavat entinen kansanedustaja ja europarlamentaarikko Hannu Takkula sekä
Jordanian ja Pyhän maan ev.lut. kirkon Betlehemin seurakunnan pastori
Munther Isaac. Ilmoittautuminen Kuopion hiippakunnan kotisivulla
viimeistään 3.5. Ilmoittautuneille lähetetään Teams-linkki.

Kirkkosiilin seurassa
Kirkkosiili on mukana 13.5. klo 10 helatorstain perhekirkossa, joka
striimataan Vuorelan kirkosta. Tule sinäkin mukaan Siilinjärven
seurakunnan YouTube-kanavalle.

KUOPION NNKY
Torikatu 18
www.knnky.fi
Facebook: Kuopion nnky
toiminnanohjaaja Sirpa-Sari BorgHolopainen puh. 044 772 1928,
tavoitettavissa ma-pe 9-15
puheenjohtaja Wilhelmiina Honkanen puh. 044 242 2718
Seuraamme Koronatilannetta ja
toimimme ohjeiden mukaan.
Yhdessä tekemisen iloa, IKIOMA –
ensikirja -talkoot, tehdään yhteistyössä näkö- ja monivammaisille
lapsille ensikirjoja Helin ja Leean
ohjeistuksella. Kokoonnumme ke
12.5. klo 17–20.
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 syksyllä. Voit jättää ryhmään
alustavan osallistumisilmoittautumisesi yhteystietoineen sähköpostilla toimisto@knnky.fi
Kävellen kohti kesää, kävelyt
jatkuvat toukokuun loppuun, tiistaisin klo 13 lähtö KNNKY Torikatu
18. Yhteisiä lyhyempiä ja pidempiä
lenkkejä. Yhdessä oloa ulkona
ja juttuseuraa. Kävelyohjaajana
Helena.

Ilmoitukset tapahtumistamme
lisäksi Viikkosavossa, Facebookissa sekä toimitilamme (Torikatu
18) ikkunassa. Lämpimästi tervetuloa toimintaamme mukaan.
HERÄTTÄJÄ-YHDISTYS
Kuninkaankatu 22
Siioninvirsiseurat vapunpäivänä la
1.5. klo 18 Rytkyn leirikeskuksessa.
POHJOIS-SAVON EV.LUT.
KANSANLÄHETYS
Sairaalakatu 11
Toimisto avoinna ma-ti klo 12–16.
Puh. 044 9812 908.
Facebook: Pohjois-Savon Kansanlähetys.
Twitter: @SEKL Savo.
Päivähartaus ke 28.4. klo 12
Lähetys-kodilla. Puhujana Eero
Heikkinen.
Päivähartaus ke 5.5. klo 12
Lähetys-kodilla. Puhujana Mirja
Halonen.
Päivähartaus ke 12.5. klo 12
Lähetys-kodilla. Puhujana Mirja
Säiniö.
Nuorten aikuisten 3K-ilta ke 12.5.
klo 18 Lähetys-kodilla. ”Ilta rukoukselle”, vetäjänä Pirjo Jokiniemi.
Päivähartaus ke 19.5. klo 12
Lähetys-kodilla. Puhujana Pirjo
Jokiniemi.
KANSAN RAAMATTUSEURA
Sanan Kulma, Tulliportinkatu 22
Rukouspiiri maanantaisin klo 18
Sanan Kulmalla (Tulliportinkatu 22).
Tervetuloa yhteiseen rukoukseen!
Lisätiedot: Kirsti Timonen,
puh. 050 491 5317, timonenkirstih@
gmail.com.
Raamattupiiri maanantaisin parittomilla viikoilla klo 18–19.30 Sanan
Kulman alakerrassa (Tulliportinkatu
22). Tervetuloa tutustumaan Jumalaan Raamatun kautta! Aiheena
Apostolien teot. Lisätiedot: Juha
Heiskanen, puh. 050 548 4087,
juha.heiskanen@arcticmail.com.
Naisten solu parittomien viikkojen
tiistaisin klo 13–15 Sanan Kulmalla
(Tulliportinkatu 22). Naisille tarkoitettu hengellinen pysäkki.
Lisätiedot: Marjatta Lehtinen,
puh. 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
kirjamyyntipisteestä. Lisätiedot:
Aune Nissinen, puh. 0500 372 791,
auneniss@dnainternet.net.
Sanan ilta: Aikakirjat - ajaton
sanoma, osa 4/4 pe 7.5. klo 18
Keskusseurakuntatalolla (Suokatu
22) tai verkossa kokoontumisrajoituksista riippuen. Puhujana Olli
Seppänen. Opetusosuus striimataan nettiin https://www.facebook.
com/KRSKuopio/.
SUOMEN RAAMATTUOPISTO
Raamattupiirit: Raamattu- ja rukouspiiri ma 10.5. klo 16.30 Alavan
kirkon alasalissa. Sanasta suuntaa
elämään -raamattupiiri joka
torstai klo 18 Merja-Riitta Jaakkosella, Sammakkolammentie 1 B 36,
Kuopio.
Hyvän sanoman ilta, Jeesus Kristus, välimies, ke 5.5. klo 18 Juankosken Ylösnousemuksen kirkossa.
Eino Keihänen, Heikki Halinen,
Jouko Kauhanen.
Miesten erähenkinen viikonloppu
teemana ’minun tarinani’ pe–su
11.–13.6. kristillisessä toimintakeskus Hupelissa, Tuusniemen Levälahdessa. Mukana mm. Juha Vähäsarja, Pertti Kallio, Leo Louhivaara,
Eino Räsänen. Majoitus 2 hengen
huoneissa, täyshoito, hinta 60 €.
Lisätietoja saa Jouko Kauhaselta,
p. 050 577 3780. Ilmoittautumiset
Joukolle tai Eino Räsäselle,
p. 0500 671 808, ti 8.6. mennessä.
Varustaudutaan kasvosuojuksilla.
NILSIÄN ELÄKELÄISTEN
KRISTILLINEN YHDISTYS
Nilsiän Eläkeläisten Kristillisen
Yhdistyksen kevätretki ke 5.5.
perutaan koronarajoitusten vuoksi.
Varjelusta ja siunausta kesään!
Syyskauden odotuksin!
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JUMALANPALVELUKSET uuden
KUOPION ev.lut. seurakuntien
sektorimallin myötä jumalanpalveluksiin voi osassa kirkkoja
osallistua aiempaa suurempi
määrä ihmisiä.
Sektorimallissa suuret kirkkotilat jaetaan erillisiin 20 henkilön
sektoreihin. Sektorit ovat etäällä toisistaan ja niihin kuljetaan
pääsääntöisesti oman sisäänkäynnin kautta. Eri sektoreiden
välille ei synny kontaktia. Myös
ehtoollista jaetaan sektoreittain.
Sektoreita voi olla käytössä 2–3.
K i r ko i s s a
n o u d at et a a n
maskeihin, kahden metrin turvaväleihin ja käsihygieniaan annettuja ohjeita. Käytännöt voivat
olla erilaisia kirkkotilojen koon
mukaan. Tarkemmin työntekijät ohjeistavat kirkkoon tulijoita
kunkin tilan toiminnasta paikan

päällä.
Sektorimalli on käytössä
seuraavissa paikoissa: Tuomiokirkossa, Alavan, Neulamäen,
Kallaveden, Maaningan, Männistön Pyhän Johanneksen, Puijon,
Nilsiän, Muuruveden, Kaavin ja
Tuusniemen kirkoissa sekä Tuusniemen seurakuntakodilla.
Siilinjärvellä jumalanpalvelukset edelleen striimataan YouTubeen. Ne ovat nähtävissä suoratoistona ja tallenteena 14 vuorokautta. Keskiviikon rukoushetket
sekä sunnuntaisin ehtoollishartaudet Siilinjärven kirkossa klo
11.30 ja Vuorelan kirkossa klo 13
pidetään kirkoissa paikan päällä, koronarajoitusten puitteissa.

TUIJA HYTTINEN

sektorimallin mukaan osassa kirkkoja

KRISTITTYJEN yhteinen vappu
sä”, kertoo Kirsi Rostamo, Radio
Dein päätoimittaja ja yksi tapahtuman järjestäjistä.
Helsingin Senaatintorilla on
perinteisesti järjestetty kristittyjen yhteinen vapputapahtuma
ja Jeesus-marssi. Koronapandemiasta johtuen tämä juhla vaihtuu radio- ja tv-kanavien kautta
lähetettäväksi tilaisuudeksi.
Vappuisen rukoustapahtuman teemana on Jeesus –
toivoa tulevaisuuteen. Mukana
ovat evankelista Ilkka Puhakka ja laulaja-evankelista Nina

Åström sekä muusikko Henna
Nieminen. Lähetyksessä vieraillaan eri paikkakunnilla ja rukoillaan yhdessä Suomen puolesta.
Tapahtumaan voi osallistua
Radio Dein, Radio Patmoksen,
TV7:n ja Usko-tv:n välityksellä
1.5.2021 klo 13 alkaen. Alfa-TV:llä
nähdään tilaisuudesta kooste
2.5.2021 klo 9 ja 18.30.
ISTOCK

KRISTITTYJEN yhteinen vappu
-tapahtuma toteutetaan tänä
vuonna useiden radio- ja televisiokanavien välityksellä. Suuret
kristilliset mediatalot ovat lähteneet ainutlaatuiseen yhteistyöhön ja lähettävät tapahtuman
kanavillaan.
”Olemme jo vuosia toivoneet
Kristittyjen yhteiselle vapulle
uusia yhteistyötahoja. Hienoa,
että onnistumme nyt järjestämään historiallisen tilaisuuden, jonka sähköiset kristilliset mediat toteuttavat yhdes-

Löydä lisää
tapahtumia

Kesä kutsuu!

Tutustu kesän leireihin ja kerhoihin – ilmoittaudu verkossa
Kesis-kerhot
Ulkoilua, retkeilyä, kädentöitä, leikkejä ja pelejä
1.- ja 2.-luokkalaisille. Jos
ryhmään mahtuu, mukaan
otetaan myös eskeri-ikäisistä
9-vuotiaisiin.
-Vuorelan kirkolla ma–pe
7.–24.6.
-Siilinjärven seurakuntatalolla
ma–ke 7.–9.6., 14.–16.6. ja
21.–23.6.
Kerhopäivät ovat klo 9–15.
Ryhmään otetaan 15 lasta.
Ilmoittaudu verkossa 3.–16.5.
Lisätiedot: Virpi Rissanen
044 7284 605
Leirit ja kerhot ovat maksuttomia
alle 15-vuotiaille seurakuntalaisille.
Etusijalla tapahtumiin ovat
Siilinjärven seurakunnan jäsenet.
Katso muut leiri- ja hintatiedot
verkkosivuilta.

Perheleiripäivät
19.6. ja 20.6.
Yhden päivän leiri leikki- ja
alakouluikäisille ja heidän
perheilleen Ruokoniemessä.
Ohjelmaa sekä aikuisille että
lapsille. Mahtuu 25 henkilöä.
Kuljetus omilla kyydeillä.
Ilmoittaudu verkossa 3.–16.5.
Lisätiedot:
Liisa Tiilikainen 044 7284 645
Virpi Rissanen 044 7284 605

Yhden yön leiri 23.–24.6.
7–14-vuotiaille. Leiripäivät
ovat täynnä monipuolista
tekemistä ja kokemista
Ruokoniemen metsä- ja järviluonnossa yhdessä kivojen
kavereiden ja leiriohjaajien
kanssa. Yhteiskuljetus.
Ilmoittaudu verkossa alk. 3.5.
Lisätiedot: Anne Roivainen
044 7284 653
anne.roivainen@evl.fi

JIPPII-leiri 21.–23.6.
9–13-vuotiaille Ruokoniemessä. Leireilyä rennosti!
Riemua ja unohtumattomia
muistoja. Nuotion tunnelmaa,
saunomista ja uintia, ulkoilua,
pelejä, leikkejä ja askarteluja
sekä hyvää ruokaa. Yhteiskuljetus. Ilmoittaudu verkossa
alkaen 3.5. Lisätiedot: Pinja
Karppinen 044 7284 654
pinja.karppinen@evl.fi

Isien ja lasten leiri 2.–4.7.
Isille ja kouluikäisille. Työpajoja ja ryhmiä, askartelua,
pelejä, leikkejä, iltanuotiot
musiikkeineen, saunomista ja
uimista Ruokoniemessä.
Ilmoittaudu verkossa 3.5.–4.6.
Lisätiedot: Kari Kolehmainen
044 7284 651
kari.kolehmainen@evl.fi

Äiti-tytärleiri 30.7.–1.8.
Naisille ja 6–14-vuotiaille
tyttärille, lapsenlapsille
ja kummilapsille Ruokoniemessä. Musiikkia, liikkumista, lepoa, uintia, puuhailua
ja iltaisin nuotion loimua.
Yhteiskuljetus. Ilmoittaudu
verkossa 3.5.–4.6.
Lisätiedot: Kirsi PyöriäKolehmainen 044 7284 652
kirsi.pyoria-kolehmainen@evl.fi

www.siilinjarvenseurakunta.fi
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TUIJA HYTTINEN

AULI ILMOLAN suunnittelema ja ompelema
kastemekko on Puijon kirkolla lainattavissa
ristiäisiin.

ILON ompeleet
Kuopiolainen Auli Ilmola on rakkaudella ommellut jokaisen piston
Puijon kirkon uuteen kastemekkoon ja kastekasseihin.

I

lmola silittelee hymyillen kauniisti
laskeutuvaa ja pelkistetyn tyylikästä
kastemekkoa, jota koristavat kyyhkykuviot. Samainen kuvio toistuu myös
kastekasseissa, joita annetaan ristiäisten yhteydessä kastettavan vanhemmille.
”Kyyhkyissä on tiettyä symboliikkaa.
Mekon ylin kyyhky on ajateltu lasta varten,
alempana olevat vanhemmille, kummeille
ja sisaruksille. Ne laskeutuvat lempeästi
kuin Pyhä Henki”, Ilmola kuvailee.
Eläkkeellä oleva vaatetusmuotoilun
lehtori sai viime vuonna kirkkoherra Jaana
Marjaselta pyynnön tehdä Puijon seurakunnalle uusi kastemekko ja lisää kastekasseja.
Projektista tulikin Ilmolalle monella
tapaa pelastusrengas.

Seurakuntakodin suntio

Monen muun suomalaisen tavoin Ilmola ja hänen puolisonsa innostuivat eläkepäivillään viettämään talvikaudet Espanjassa. Oman oloinen paikka löytyi Torreviejan kaupungista, Costa Blancan rannikolta. Siellä vierähti kaikkiaan seitsemän
talvea.
”Viihdyimme oikein hyvin. Elämä oli
sosiaalista ja erityisesti alueen suomalaisen seurakunnan toiminta tuli läheiseksi”,
Ilmola muistelee.
Seurakunta järjesti muun muassa
taide- ja käsityöpiirejä, kielikurssitusta, myyjäisiä ja sunnuntailounaita. Torreviejan pääkirkossa pidettiin suomalaisia
jumalanpalveluksia. Toiminnan sydän oli

seurakuntakoti, jossa Auli Ilmolakin kävi
lähes päivittäin.
”Huomasin, että seurakuntakoti näyttää mukavammalta, kun siellä on kukkia ja
siistit liinat pöydillä. Niinpä otin tavakseni huolehtia tilojen viihtyisyydestä. Toimin
myös seurakuntakodin kahvilassa ja olin
kattamassa pöytiä sunnuntailounaille.”
Aktiivinen ja aikaansaapa Ilmola saikin
pian lempinimen ”seurakuntakodin
suntio”.
”Mieheni puolestaan löysi oman paikkansa suomalaisen seurakunnan kuorosta.”

Kirkkokuoro sai uudet puvut
Ilmola pääsi toteuttamaan vaatetusalan
osaamistaan myös Espanjassa, kun hän
sai tehtäväkseen suunnitella ja ommella suomalaisen seurakunnan naiskuorolaisille esiintymispuvut.
”Miehillä oli tummat puvut, mutta naisten asut olivat keskenään hyvin erilaisia.
Tarkoituksena oli yhdenmukaistaa ilmettä.”
Projekti ei ollut aivan helppo, sillä
kuorossa oli 30 naista. Myös miesten
rusetit ja taskuliinat laitettiin uusiksi.
Urakkaan kului melkein vuosi.
Vapaaehtoistyö seurakunnan hyväksi ja erilaiset tilaisuudet antoivat mielekästä sisältöä Ilmoloiden talvikuukausiin.
”Seurakuntakodilla vallitsi aivan ihana
yhteisöllisyys. Siellä oli aina niin vastaanottavainen ja suvaitsevainen ilmapiiri.”
”Ajattelen vähän haikeudella Torreviejaa ja siellä vietettyä aikaa, mutta toisaalta minun on erittäin hyvä olla myös kotona Kuopiossa.”

Yhteiset muistot
Viimeisintä talvea Torreviejassa Ilmolat
viettivät kolme vuotta sitten. Tarkoitus
oli seuraavana syksynä taas palata sinne,
mutta Ilmolan aviomies sairastui ja pariskunta jäi Kuopioon.
”Kävin yksin Espanjassa pakkaamassa talvikodin eikä se ollut kovin mukava
kokemus. Ei ollut mitään hohtoa lähteä
esimerkiksi itsekseen lenkille rannalle, kun se aikaisemmin oli ollut meidän
yhteinen juttumme.”
Auli Ilmola jäi yllättäen leskeksi viime
kesänä.
”Ystävät Espanjassa ovat kovasti
kutsuneet käymään, mutta en ole halunnut lähteä. Se voisi tuntua liian raskaalta, koska siellä on niin paljon yhteisiä ja
rakkaita muistoja.”
Ilmola on pohtinut eroja espanjalaisen
ja suomalaisen elämänmenon välillä.

Seurakuntakodilla vallitsi
aivan ihana yhteisöllisyys.
”Tuntuu, että siellä suomalaisetkin
ihmiset olivat erilaisia kuin täällä ollessaan. Ehkä itsekin olin erilainen. Täällä ei
ole ollenkaan helppoa kutsua puolituttua kahville, mutta Espanjassa se sujui
mutkattomasti.”
Yksin jäätyään Ilmola on alkanut
hakeutua oman seurakuntansa Puijon
tilaisuuksiin.

”Minulla on suuri tarve yhteisöllisyyteen ja pyrin muun muassa käymään
säännöllisesti messuissa. Sillä on iso
merkitys, kun joku sanoo edes hei.”
Pari vuotta sitten Ilmola myös aloitti Männistön seurakunnan ikonimaalauskurssin.
”Ensin kiinnostuin tekniikasta, mutta
maalauksen myötä olen perehtynyt ikonien merkitykseen ja ne ovat avautuneet
minulle ihan uudella tavalla.”

Jumalan kämmenellä
Ennen kastemekkoa ja -kasseja Ilmola ehti tehdä Puijon kirkkoon Samuel
Sammakoksi ristityn pehmolelun, joka
ilahduttaa perheen pienimpiä kirkonmenojen aikana.
Suunnittelu- ja ompelutyöt ovat olleet
Ilmolalle paljon enemmän kuin vain
mukavaa harrastusta ja ajanvietettä.
”Yksin jäämisen ja korona-ajan eristäytyneisyyden keskellä tämä on ollut suoranainen pelastus. En ole ryhtynyt tähän
velvollisuudesta, vaan tekeminen on tuottanut minulle suurta iloa. Olen saanut
tuntea itseni jälleen tarpeelliseksi.”
Kastemekkoa ja -kasseja ommellessaan Ilmola kertoo ajatelleensa niitä lapsia
ja perheitä, jotka kasteelle ovat tulossa.
”Siunasin heitä mielessäni. Usein päässäni soi jokin lastenvirsi kuten Jumalan kämmenellä, se auttoi keskittymään.
Ompelemisesta muodostui samalla itselleni hengellinen prosessi.”
HELI HARING

