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Kuopion ja Siilinjärven evankelisluterilaisten seurakuntien lehti

kirkkojakoti.fi
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LYHYESTI KATSE KIRKKOON
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MUURUVEDEN kirkko

KUOPION tuomiorovastiksi haki yksi ja 
Alavan, Männistön sekä Puijon kirkko-
herran virkaan kolme henkilöä. 

Tuomiokirkkoseurakunnan kirkkoher-
ran eli tuomiorovastin virkaa haki Jari 
Uimonen. Hän toimii tällä hetkellä Lipe-
rin seurakunnan kirkkoherrana. 

Koska tuomiorovastiksi oli vain yksi 
hakija, on mahdollista, että hakuai-
kaa jatketaan. Päätöksen tästä tekee  
Kuopion hiippakunnan tuomiokapitu-
li helmikuussa.  

Alavan kirkkoherraksi hakivat Kuopi-
on tuomiokapitulin hiippakuntasihtee-
ri Juha Antikainen, Alavan seurakunnan 
pastori Anu Kiviranta ja Alavan seura-
kunnan kappalainen Juha Välimäki. 

Männistön seurakunnan kirkkoher-
ran virkaan hakemuksensa laittoivat 

Männistön vt. kirkkoherra Sanna Merta-
nen, Reisjärven seurakunnan kirkkoher-
ra Sanna-Leena Lavanti ja Kuopion hiip-
pakunnan tuomiokapitulin hiippakunta-
sihteeri Juha Antikainen. 

Puijon seurakunnan kirkkoherraksi 
hakivat Siilinjärven seurakunnan kappa-
lainen Teemu Voutilainen, Kuopion hiip-
pakunnan tuomiokapitulin hiippakunta-
sihteeri Kati Jansa sekä Outokummun 
ja Polvijärven seurakuntien kirkkoherra 
Satu Ruhanen. 

Tuomiokirkkoseurakunnan, Männis-
tön ja Alavan seurakuntien kirkkoher-
rat valitaan välillisellä vaalilla eli seura-
kuntaneuvosto tekee valinnan. Puijon 
kirkkoherra valitaan välittömällä vaalil-
la, jolloin täysi-ikäiset seurakuntalaiset 
saavat äänestää ehdokkaita. 

Kirkkoherran virkoihin vähän 
hakijoita    
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Seurakuntayhtymässä on alkutalven ja kevään mittaan  
käynnistymässä merkittäviä rakennus- ja remontointihankkeita.

RAKENNUS- ja 
remonttisuunnitelmat 
etenevät

Seurakuntayhtymän ja Tuomio-
kirkkoseurakunnan uusil-
le Kuninkaankadun toimitiloil-
le myönnetään rakennuslupa 
lähiaikoina. Purkutyöt Kunin-

kaankadulla Postin entisessä kiinteistös-
sä alkavat tammikuussa, ja projekti jatkuu 
alkuvuonna sisustussuunnittelulla. 

Sisustussuunnittelussa selvitetään 
aluksi nykyisten kalusteiden käyttömah-
dollisuudet ja kalustehankinnat kilpailute-
taan kesällä. Suunnittelusta vastaa jyväs-
kyläläinen Arkkitehtipalvelut Oy, pääsuun-
nittelijana Tommi Rytkönen.

Keväällä 2023 Kuninkaankadun tiloihin 
muuttavat tuomiokirkkoseurakunta, alue-
keskusrekisteri, yhtymän hallinto- ja kiin-
teistöpalvelut, viestintä ja perheneuvon-
ta, joissa työskentelee yhteensä noin 60 
henkilöä. Rakennukseen tulee myös tilo-
ja seurakuntalaisten käyttöön erilaisia 
kokoontumisia ja kerhoja varten. Toimiti-
lojen kauppahinta on noin 6,3 miljoonaa 
euroa. 

Suokadulle Keskusseurakuntatalon 
tilalle on kaavoitettu liki 150 asuntoa ja 
kaava valmistuu tämän vuoden aikana.

Pyhän Johanneksen kirkko 
remonttiin 
Männistön Pyhän Johanneksen kirkon 
ilmastointiremontti alkaa pääsiäisen 

jälkeen ja kestää vuoden 2023 alkupuo-
lelle. Kirkkosali on käytettävissä adven-
tista 2022 lähtien. Remontissa uusitaan 
kirkon ilmastointi ja korjataan tiivistyksiä, 
millä parannetaan rakennuksen sisäil-
maongelmia.

Kirkko tyhjennetään pääsiäisen jälkeen 
ja urakka alkaa toukokuussa. Männistön 
seurakunnan pääjumalanpalvelukset on 
suunniteltu pidettäväksi Melankadun 
toimintakeskuksen kokoontumistilassa. 
Muuten Männistön seurakunnan työssä 
hyödynnetään muiden seurakuntien tilo-
ja, Keskusseurakuntataloa ja Poukaman 
leirikeskusta.

Korjaustyön urakoitsija valitaan maalis-
kuussa yhteisessä kirkkovaltuustos-
sa. Kiinteistötyön johtokunta ja yhtei-
nen kirkkoneuvosto käsittelevät valintaa 
helmikuussa. Investointiin on varattu 1,83 
miljoonaa euroa.

Osallistu nimikilpailuun   
Herrankukkaro, Kirkon talo vai kenties 
joku muu? Keksi nimi keväällä 2023 avat-
tavalle uudelle seurakuntien toimitilalle 
Kuninkaankadulla. Vastausaikaa on 28.2. 
saakka. Lähetä oma nimiehdotuksesi 
sähköpostiin kirkkojakoti@evl.fi tai ehdota 
nimeä Facebookissa Kuopion seurakun-
nat -sivulla. Voit osallistua myös soitta-
malla viestintäpäällikkö Minna Siikanival-

le 040 4848 273. Ehdotuksensa lähettä-
neiden kesken arvotaan viisi kotimaista 
pellavatuotepakettia.  

Uuden nimen valitsevat tuomiorovas-
ti Ilpo Rannankari, hallintojohtaja Mirja 
Niemi, kiinteistöpäällikkö Petri Rautio, 
henkilöstöpäällikkö Merja Vihanto, 

keskusrekisterinjohtaja Mika Pulkkinen ja 
viestintäpäällikkö Minna Siikaniva. Valit-
tu nimi ilmoitetaan Kuopion seurakuntien 
verkkosivuilla, sosiaalisessa mediassa ja 
Kirkko ja koti -lehdessä. 

UUDET toimitilat valmistuvat 
entiseen Postin taloon. 



3Nro 1 — 26.1.2022

Yksinäisyystutkija, kasvatus-
psykologian ja kasvatustieteen 
professori, opetusneuvos Niina 
Junttila esitteli karuja luku-
ja nuorten ahdistuneisuudesta 
Kirkon kasvatuspäivillä tammi-
kuussa. 

Keväällä 2021 kohtalaista tai 
vaikeaa ahdistuneisuutta koki 
yläkoulunuorista 19 prosent-
tia, ammatillisten oppilaitosten 
nuorista 17 prosenttia ja lukio-
laisista 22 prosenttia. Sosiaalis-
ta ahdistuneisuutta koki yläkou-
lunuorista 35 prosenttia, amma-
tillisten oppilaitosten nuorista 
29 prosenttia ja lukiolaisista 37 
prosenttia.  

”Nuorten psyykkinen huono-
vointisuus, erityisesti kokemuk-
set ulkopuolisuudesta ja yksinäi-
syydestä ovat lisääntyneet. Yksi 
näiden ilmiöiden taustalla vaikut-
tavista tekijöistä on ostrakismi 
eli sulkeminen ulkopuolisuuteen 

jättämällä henkilö joko tahallises-
ti tai tahattomasti näkemättä ja 
kuulematta”, Junttila avaa.  

Kirkon kasvatuksen päivil-
lä haettiin työkaluja siihen, ettei 
kukaan jäisi yksin. Junttila taklai-
si yksinäisyyttä muun muassa 
vahvistamalla yksinäisen sosi-
aalisia ja sosiokognitiivisia taito-
ja, lisäämällä matalan kynnyk-
sen kontaktien mahdollisuuksia 
ja vaikuttamalla muiden asen-
teisiin.

Yksinäisyys ei ole  
luonnonlaki 
“Niina Junttilan esittämät faktat 
ovat pysäyttäviä. Yksinäisyys ei ole 
mikään luonnonlaki. Sitä voidaan 
ehkäistä ennalta ja yhteisöllisyyt-
tä voidaan vahvistaa. Kirkkona 
haluamme kutsua kaikkia toimi-
joita yksinäisyyden torjumisen 
kansanliikkeeseen”, kertoo Kasva-
tuksen ja perheasioiden yksikön 

johtaja Jarmo Kokkonen Kirkko-
hallituksesta.    

Tiede- ja kulttuuriministeri 
Antti Kurvinen osallistui päiville 
videotervehdyksellään. “Yksinäi-
syyden ja ulkopuolisuuden tunne 
ovat aikamme suurimpia vitsa-
uksia. Vastalääkkeet siihen ovat 
kuitenkin olemassa: yhteisölli-
syys ja välittäminen. On todel-
la arvokasta, että kirkko nostaa 
näin voimakkaasti yksinäisyyden 
ja yhteisöllisyyden teemoja esiin”, 
Kurvinen sanoi ja totesi kirkon 
työn olevan nyt ehkä tärkeäm-
pää kuin pitkään aikaan. 

Kurvinen ehdotti nuorten osal-
lisuuden lisäämiseksi kuntien ja 
seurakuntien tiiviimpää yhteis-
työtä harrastustoiminnan saralla 
ja piti onnistuneena viime kesän 
avausta tarjota seurakunnista 
opetus- ja kulttuuriministeriön 
tuella satoja uusia kesätyöpaik-
koja nuorille.

Erityisesti kokemukset ulkopuolisuudesta ja 
yksinäisyydestä ovat lisääntyneet.

&

KUUKAUDEN VALINNAT RUKOILEN

Olkoon Jumala, 
joka on Alfa ja Omega,
läsnä maailmamme kaikissa 
päätepisteissä, jatkumisissa ja 
alkukohdissa,
siunaamassa, varjelemassa ja 
uudistamassa koko luomakuntaa
ja tekemässä työtä 
lunastaakseen ja saattaakseen 
päätökseen jokaisen ajanjakson.

Aamen.

1 300

20.11.

VUOSI 2022 on kirkon diakonian juhlavuosi, 
sillä tänä vuonna tulee kuluneeksi 150 vuot-
ta ensimmäisestä suomalaisesta diakonis-
san vihkimyksestä.

KIRKON mediasäätiö on myöntänyt 
syksyn 2021 tuotantotukien hakupro-
sessissa suurimman tuen 12 000 € 
käsikirjoittaja ja ohjaaja Maria Rain-
birdin TV-dokumentille Pitkä matka 
kotiin, joka kertoo akateemisesti 
koulutetun nigerialaisen naisen halus-
ta vaikuttaa suomalaiseen yhteiskun-
taan. Ohjelmassa kuvattu kasvatustie-
teiden maisteri Oge Eneh on kokenut 
sukupuolten välisen epätasa-arvon, 
väkivallan, avioeron, yksinhuoltajuuden 
ja työpaikkakiusaamisen. Oge uskoo 
Jumalaan ja perhearvoihin ja ammen-
taa voimaa suomalaisesta luonnosta.

Kirkon mediasäätiö on 24 seurakun-
nan ja seurakuntayhtymän sekä Kirk-
kohallituksen perustama säätiö, joka 
tukee ja edistää uskontoa ja elämän-
katsomusta käsittelevien ohjelmien 
sekä sähköisten hankkeiden tekemis-
tä, levittämistä ja esittämistä valtakun-
nallisissa medioissa. 

Tuen arviointikriteereinä ovat evan-
kelis-luterilaisen kirkon arvoperusta ja 
valtakunnallisuus sekä peruslähtökoh-
tana, että tukea myönnetään uskon-
toa ja elämänkatsomusta käsittelevil-
le ohjelmille.

150

TÄLLÄ HETKELLÄ  kirkon palveluksessa on 
noin 1 300 diakoniatyöntekijää.

SEURAKUNTAVAALIT järjestetään joka 
neljäs vuosi. Seuraavat vaalit ovat tulevana 
syksynä ja äänestyspäivä on 20.11.
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Mitä jos?

”Poskipäihini sattuu, kun jälleen hymyilen päästäksesi 
sisään työpaikalle. Vaikka vielä hieman väsyttää, koitan 
näyttää keskittyneeltä, sillä tiedän, että joukko valvon-
takameroita seuraa toimiani. Astelen reippaasti eteen-
päin, jotta onnistuisin huijaamaan älykenkiäni…”

Lainaus on yksi Sitran ”Heikot signaalit 2022” -selvityksen 
kuvitteellisista tulevaisuustarinoista. 

Heikot signaalit ovat ensioireita muutoksista, jotka saat-
tavat olla tulevaisuudessa merkittäviä. Ne ovat usein yllättä-
viä. Selvityksessä tulevaisuutta on tarkasteltu muun muassa 
kodin, työelämän, luonnon ja kaupungistumisen sekä päätök-
senteon näkökulmasta.

Esimerkiksi ilmastonmuutos vaikuttaa hyvin monella taval-
la. Tulevaisuudessa työpaikkailmoituksissa voisi olla tehtävän 
kuvauksen lisäksi myös tieto työn hyödyllisyydestä ympäris-
tölle.

Vaikka kaupungistuminen näyttäisi olevan megatrendi, 
mitä jos ihmiset muuttavatkin maalle? Miten käy suomalais-
ten mökki-innostukselle tai matkailun tulevaisuudelle koro-
nan jälkeen? 

Mitä jos ihmiset joutuvat 
jatkossa viettämään valtaosan 
ajastaan kotona etätyön yleis-
tymisen, uusien pandemioiden, 
ympäristöonnettomuuksien tai 
turvallisuustilanteen heikkene-
misen takia?

Sitran ennakointi- ja strate-
giajohtaja Katri Vataja painot-

taa, että tulevaisuus ei yleensä yllätä siksi, että tietoa ei olisi 
riittävästi saatavilla, vaan koska tietoa voi olla vaikea kytkeä 
tämän päivän valintoihin ja toimintaan.

On tärkeää, että valinnat ja teot, joita teemme ovat oikeita. 
Niiden pitää lisätä turvallisuutta ja ihmisten hyvinvointia. Tule-
vaisuus rakennetaan yhdessä.

Ja Jeesus meitä ohjaa yhdessä matkalle,
hän rauhan teitä raivaa kauttamme kaikille.
On portti aina auki myös tulevaisuuteen.
Huomenna Herra siunaa taas meidät uudelleen. 
Virsi 452:4

Mitä jos ihmiset 
muuttavatkin 
maalle?

Minna Siikaniva
minna.siikaniva@evl.fi

PÄÄKIRJOITUS

NUORTEN psyykkinen 
pahoinvointi kasvussa  



PYSÄKILLÄ

Moni asia ei ole onneksi 
enää tabu.

Hyväksynkö itseni sellaisena 
kuin olen? Olenko sinut itse-
ni ja kehoni kanssa? Erityis-
luokanopettaja ja ratkaisu-
keskeinen äitiysvalmenta-

ja Petra Saariranta on kysellyt näitä 
samoja kysymyksiä itseltään, kuten 
varmasti meistä monet. Hän kertoo 
olevansa kokemusasiantuntija, sillä hän 
on kipuillut kehonsa kanssa jo nuoruu-
dessaan. Hän on kirjoittanut yhdessä 
psykoterapeutti Minna Martinin kans-
sa kirjan Mielelläni kehossani - kohti 
hyväksyvää suhdetta itseen (Kirjapa-
ja 2020) sekä julkaisee Keskeneräiset 
äidit -podcastia.

”Olen sairastanut syömishäiriön 
teini-iässä, ja jo pikkutyttönä kiinnitin 
huomiota siihen, miten oma kehoni oli 
erilainen kuin toisten tyttöjen. Kiusaa-
mistilanne kouluikäisenä oli viimeinen 
niitti, joka laukaisi sairauden.” 

Saarirannan omaan tarinaan liit-
tyy oleellisesti sisäinen kamppailu. Se, 
miten on ollut vaikeaa kokea hyväksy-
tyksi ja rakastetuksi tulemista. 

”Käsittelin vaikeita tunteitani kehoni 
kautta. En osannut eritellä tunteita ja 
ajatuksia, ja syömisen kontrollointi oli 
siihen apukeino. Oma prosessi ja tera-
pia ovat auttaneet ymmärtämään sekä 
mieltä että kehoa. Olen oppinut työstä-
mään tunteita ja rakentamaan yhteyt-
tä omaan kehoon uudelleen, ja myös 
joutunut kyseenalaistamaan yhteiskun-
nan normeja. Prosessi on ollut pitkä”, 
Saariranta sanoo. 

Rakastettu juuri tällaisena
Usko on ollut Saarirannalle merkittä-
vä tekijä syömishäiriöstä toipumisessa 
ja vaikuttanut hänen koko elämäntari-
naansa. 

”Usko tuli osaksi elämää parikymp-
pisenä, ja siitä lähtien minua on hoita-
nut kristillisyyden armon käsitys. Minut 
on todellakin luotu sellaiseksi kuin 
olen, minulla on tarkoitus ja merkitys. 
On taivaallinen Isä, joka rakastaa minua 
juuri tällaisena.”

Saariranta on uskon kautta saanut 
kokea turvallisuuden tunnetta ja 
vapautta elää nauttien elämästä.

”Olen saanut vapautua ajatuksista, 
että pitäisi olla täydellinen ja kaikki-
voipa. Olen opetellut olemaan levossa 
oman herkkyyden ja haurauden kans-
sa. Parisuhteessa koettu hyväksyntä ja 
äitiys ovat laajentaneet omaa itsetun-
temusta.” 

Puhumattomuuden kulttuuri
”Suomalaisessa historiassa sota-ajat 
ovat edelleen meitä lähellä. On varmas-
ti hyvä tiedostaa, miten sodan koke-
mukset ovat jääneet ihmisten kehoon 
yliviritteisyytenä, jännittyneisyytenä ja 
turvattomuuden kokemuksina”, Saari-
ranta pohtii.  

Kolmekymppinen perheenäiti kokee, 
että hänen sukupolvensa edustaa 
uudenlaista suhtautumista mielenter-
veyteen ja sen työstämiseen. 

”Nykyään ollaan avoimempia sille, 
että vaikeita asioita voi käsitellä. Henki-
lökohtainen hyvinvointi kiinnostaa ja 
sitä pidetään tärkeänä. Moni asia ei ole 
onneksi enää tabu.”

Suomalaisessa perinteessä on ehkä 
ajateltu, että ei kannata märehtiä. 
Varsinkin tunteisiin ja suhteisiin liittyvät 
asiat on koettu hankaliksi. Puhumatto-
muus on ollut ja on yhä suomalaises-
sa kulttuurissa yleistä, ja se vaikuttaa 
perheissämme.

”Se, että tunteista ei puhuta ääneen, 
ei poista niiden vaikutuksia. Vaietut 
asiat vaikuttavat meissä. Ne voivat 
tihkua rivien väleistä asenteina ja 
sanattomina ilmauksina.” 

Tunteiden piilottaminen tai niis-
tä vaikeneminen voivat aiheuttaa jopa 
fyysisiä vaivoja. 

”Monilta on kuitenkin puuttunut malli 
siitä, miten omia tunteita voi tunnistaa, 
nimetä ja ilmaista rakentavasti läheisis-
sä suhteissa. Tunteiden tunnistaminen 
vaatii myös vahvaa kehoyhteyttä. Näitä 
asioita nykysukupolvi työstää ja harjoit-
telee omien lastensa kanssa.”

Liikuntaan liittyvät solmut
Keho tykkää liikunnasta, ja sen tärkeyt-
tä korostetaan. Mutta mitä jos en löydä 
millään liikkumisen iloa? 

”Liikuntaa markkinoidaan keino-
na hallita kehoa. Usein liikuntaan liit-
tyy ulkoista tavoitteellisuutta ja itsensä 
mittaamista. Milloin olet lähtenyt ulos 
silkasta ilosta ja nauttimaan ulkoilmas-
ta liikuttaen samalla kehoa?”, Saariran-
ta kysyy. 

Liikuntaan voi liittyä syvempiäkin 
solmuja. Ahdistaako mennä jumppa-
salille siksi, että ei ehkä osaakaan liik-
keitä? Miksi ajattelen, että olen kömpe-
lö eikä liikunta sovi minulle?  

”Vaatii rohkeutta kokeilla uusia asioi-
ta. Entä jos lähtisin etsimään sellaisen 
liikuntamuodon, josta voisin tykätä?” 

”Kun kirjaa varten tehtiin haastat-
teluja, monelle liikunta oli ollut keino 

hallita ikäviä tuntemuksia. Kehosuh-
teensa työstämisen kautta ihmiset 
olivat löytäneet uudenlaisen, vapaam-
man tavan suhtautua liikkumiseen. 
Suhde muuttui monella myönteisem-
mäksi ja armollisemmaksi, kun anka-
ruus ja pakkomielteisyys jäivät pois.” 

Mallina lapsille
Saarirannan perheeseen kuuluu kolme 
lasta.

”Haluan pitää lujasti kiinni arvoista-
ni ja kiinnittää huomiota siihen, miten 
puhun itsestäni ja mitä viestiä annan 
lapsille. Että voisi jäädä muistikuva 
äidistä, joka arvosti itseään. Tärkeää 

on myös se, että puhun myönteisesti 
toisista ihmisiä ja ruoasta.” 

”Kunpa oppisimme jo lapsena kuun-
telemaan omaa kehoamme ja esimer-
kiksi lepäämään silloin, kun väsyt-
tää. Itselle pitäisi sallia myös nautin-
to. Kehomme on myönteinen ja iloinen 
asia eikä se kaipaa suorituskeskeisyyt-
tä. Haluaisin opettaa myös armollisuut-
ta ja lempeyttä itseään kohtaan”, Petra 
Saariranta toteaa. 

HANNA VALKONEN 

LEMPEÄSTI kehoa 
katsoen ja kuunnellen
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Jopa sodanaikaiset kokemukset ovat siirtyneet 
kehoissamme sukupolvelta toiselle. 

”ON hyvä pitää mielessä, että sellaista ei olekaan 
kuin täydellinen itsetunto. Tärkeää on tulla sinuiksi 
oman inhimillisyyden ja haavoittuvuuden kanssa”, 
Petra Saariranta pohtii. 

Minua on hoitanut 
kristillisyyden armon 
käsitys.
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MITÄ MIELESSÄ?
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Iltaisin ja viikonloppuisin 
puh.  040 585 0456 

toimisto@hautaustoimistoparviainen.fi

www.hautaustoimistoparviainen.fi

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

Hautaustoimisto 
Parviainen Oy

Palvelemme teitä kaikissa hautausjärjestelyihin 
liittyvissä käytännön asioissa luottamuksella, 

yksilöllisesti ja ammattitaidolla

Toimialueena Kuopion seutu ja lähikunnat

Perunkirjoitukset, perinnönjaot, testamentit ym.

ASIANAJOTOIMISTO
ESA AIRAKSINEN
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

Kuopion Hautaustoimisto Oy Niiranen
Savonkatu 24, 70110 Kuopio

Puh: 017 261 3686
kuopion@hautaustoimistoniiranen.fi

www.hautaustoimistoniiranen.fi

Koivumäen Kartano Oy
 Koivumäenkuja 18, 70800 Kuopio 

Puh: 017 3614 291
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SURUN KOHDATESSA:

 ARKISTOJEN AARTEITA 

Jaana antoi naispappeudelle kasvot
VUODEN 1984 kirkolliskokous oli 
jälleen kerran torjunut pappisvi-
ran avaamisen naisille. Keskus-
telu kävi kuumana, soveltuuko 
nainen ylipäätään papiksi. 

Pappisvihkimyksen Uppsa-
lan tuomiokirkossa saanut ja jo 
vuoden kappalaisen virkaa hoita-
nut Jaana Marjanen kävi kesä-

lomallaan Kuopiossa ja kumosi 
ennakkoluuloja: nainen jaksaa, 
pystyy, saa äänensä kuuluviin. 
Sekin tuli sanottua, ettei Ruotsin 
kirkko näe uudistuksia ja uusia 
ajatuksia aina uhkana.

Silloin Marjasta odotti uusi 
työ Uppsalassa suomalaistyöstä 
vastaavana hiippakuntapappina. 

Hän oli aiemmin toiminut Kuopi-
ossa opiskelijalehtorina, mutta 
paluuta Suomeen ja lehtorinvir-
kaan oli mahdotonta edes harki-
ta ennen naispappeuden toteu-
tumista Suomessa.

KAIJA VUORIO  

Jo perinteeksi muodostunutta 
112-päivää vietetään jälleen 11. 
helmikuuta. Päivän tarkoituk-
sena on kiinnittää kansalaisten 
huomiota turvallisuusasioihin ja 
iskostaa mieliin hätänumero 112. 

Kuopion hätäkeskuksen 
päällikkö Kari Nevalainen ja 
hätäkeskuspäivystäjä Mika-
el Horto vastasivat 112-päivää 
koskeviin kysymyksiin.

Millaiset asiat 112-päivässä 
esillä tänä vuonna? 
”Vuonna 2022 kampanjaa viete-
tään teemalla Turvallisuuden 
tunne tehdään yhdessä. Turval-
lisuuden tunteella tarkoitetaan 
muun muassa onnettomuuk-
sien, tapaturmien ja rikosten 
sekä näihin rinnastettavien 
ilmiöiden aiheuttamien pelko-
jen ja huolien vaikutusta ihmis-
ten hyvinvointiin.”

Miten päivä näkyy täällä 
Pohjois-Savossa? 
”Korona sotki kuviot ja kaavail-
tu yhteinen tapahtuma Kuopi-
on pääpaloasemalla muiden 
turvallisuusviranomaisten kans-
sa peruttiin. Aiempina vuosina 
olemme yhdessä pelastuslaitok-
sen, poliisin, ensihoidon, sosiaa-
litoimen ja muiden turvallisuus-
toimijoiden kanssa 112-päivän 
tapahtumia järjestelleet.”

Osataanko hätänumeroon 
soittaa oikeissa asioissa?
”Pääsääntöisesti hätänume-
roon soitetaan oikeissa asiois-
sa, eli kiireellisissä hätätilan-
teissa. Kiireellinen hätätilanne 
on, kun tiedetään tai epäillään 
hengen, terveyden, omaisuuden 
tai ympäristön olevan vaarassa 
tai tarvitaan kiireellisesti viran-
omaisapua paikalle.”

Mitä tietoja hätäkeskukseen 
soitettaessa on pystyttävä 
antamaan?
”Tärkeintä on tunnistaa hätä-
tilanne ja ymmärtää soittaa 
112:een. Jotta hätäkeskuspäi-
vystäjä voi välittää tehtävän 
viranomaiselle, hänen täytyy 
tietää tapahtumapaikka (osoite) 
ja mitä on tapahtunut. Hätäkes-
kuspäivystäjä kyselee tapahtu-
maan liittyviä yksityiskohtia, 
joiden perusteella ja hätäkes-
kustietojärjestelmän avustama-
na hän sitten päättää, mitä apua 
lähetetään.”

HELI HARING

Hädän tullen soita 112 Alina auttaa arjessasi

044 355 5451
kuopio.puijonlaakso@alinahoivatiimi.fi
kuopio.keskusta@alinahoivatiimi.fi

Tilaa ilmainen kartoituskäynti!

Paikallisen Alinan monipuoliseen  
valikoimaan kuuluu mm. 
•  Hoiva- ja kotisairaanhoitopalvelut   
•  Kotityöpalvelut   
•  Lapsiperheiden kotipalvelut  
•  Hoitotarvikkeet

www.alinahoivatiimi.fi 

Alina on osa Norlandiaa

MUISTA
KOTITALOUS-
VÄHENNYS

KIRKKO JA KOTI 3.8.1984.
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Taas jaksaa lähteä arkeen.

N äitä asioita pohditaan 
Jaetut eväät -jumalanpal-
veluspäivillä 18.3. diakoni-
sen messun kanavatyös-
sä Kuopion musiikkikes-
kuksella. Kanavan paneeli- 

keskustelussa on mukana Kuopi-
on Alavan seurakunnan MeidäN kirk-
ko -tiimiläisiä sekä aluetyön pappi Risto 
Voutilainen ja diakoni Piia Miettinen, 
jotka esittelevät soppakirkon rakentami-
sen vaiheita ja Diakonia-ammattikorkea-
koulun opiskelijoiden keräämää materi-
aalia diakonisista messuista. Mukana 
keskustelussa on myös Kuopion hiippa-
kunnan piispa Jari Jolkkonen. 

Jumalanpalvelus on  
seurakunnan sydän
”Jumalanpalvelus ei ole elämän keskus. 
Tämän häkellyttävän lauseen luin äsket-
täin luterilaista uskoa kuvaavasta, vaka-
vasti otettavasta kirjasta”, toteaa Neula-
mäen aluepappi Risto Voutilainen.  

”Luterilaisen käsityksen mukaan 
elämän keskus on arjessa: työpaikalla tai 
vanhemman, naapurin, ystävän, puolison 

kutsumuksessa. Arjen tohinaan meidät 
lähetetään messusta sanoilla: Lähtekää 
rauhassa ja palvelkaa Jumalaa iloiten. 
Messu tuleekin latinankielisistä sanois-
ta ite, missa est eli lähtekää lähetetyt.” 

Voutilainen painottaa, että samalla 
jumalanpalvelus on kuitenkin seurakun-
nan elämän keskus. 

”Ei ole olemassa seurakuntaa ilman 
jumalanpalvelusta, enempää kuin on 
olemassa elävää ihmistä ilman sydäntä. 
Jumalanpalvelus on seurakunnan sydän. 
Siellä Jumala palvelee ihmisiä. Sana, 
rukous ja ehtoollinen ovat keskuksessa. 
Sieltä tulee voimaa arkeen.  Kannatankin 
rohkeasti tapakristillisyyttä, tapaa käydä 
säännöllisesti kirkossa.”

Saarnaa, soppaa ja hyvää 
seuraa
Alavan seurakunnan Neulamäen kirkos-
sa tuo keskus on kuukauden ensimmäi-
senä ja kolmantena sunnuntaina klo 16 
alkava messu. 

Pari kertaa vuodessa on soppakirk-
ko, jonka toteuttavat seurakuntalaiset 
yhdessä emännän, suntion, kanttorin, 

Neulamäen diakoni Piia Miettisen ja papin 
kanssa. Papille kuuluu messun johtami-
nen ja ehtoollisen asettaminen. 

Messun suunnittelu aloitetaan jo 
viikkoja ennen työnjaolla – ja runsaalla 
kahvinjuonnilla. Ennen messua sommi-
tellaan esirukousta varten rukousaltta-
reita. Suntion kanssa laitetaan virsinu-
meroita ja asetellaan kukat sekä ehtool-
lisvälineet alttarille. 

Keittiöryhmä valmistaa aterian ja 
kattaa pöydän. ARMO-bändiläiset harjoit-
televat musiikkia kanttori Leila Savolai-
sen johdolla. Saarnaryhmäläiset käyvät 
läpi saarnaa ja tekstinlukijat harjoittele-
vat tekstejä. Seurakuntalaisia on myös 
keräämässä kolehtia. 

”En voi unohtaa kärsimyssunnuntain 
saarnaa soppakirkossa muutama vuosi 
sitten. Kolme seurakuntalaista kertoi 

saarnassa, miten Kristus ja kirkon usko 
on kantanut heitä monenlaisen kärsi-
myksen keskellä”, Risto Voutilainen 
muistelee.

Soppakirkko ei ole soppakirkko ilman 
emännän ja seurakuntalaisten yhdes-
sä valmistamaa soppaa. Messun jälkeen 
koko joukko kokoontuu yhteiselle ateri-
alle. Pöydissä vaihdetaan kuulumi-
sia. Toisilleen vieraat tutustuvat toisiin-
sa. Kahviossa kaikuva nauru sekoit-
tuu lautasten kilinään ja lasten jalkojen 
töminään eteisessä. Taas jaksaa lähteä 
arkeen. 

Yhteisöllisyyden kaipuuseen 
vastataan
”Diakoniatyössäni kohtaan monenlai-
sia ihmisiä vastaanottotyön, kokoavan 
toiminnan ja jalkautuvan työn kautta. 
Saan olla arvokkaalla paikalla, kun ihmi-
nen avaa elämänsä, ilonsa ja murheensa”, 
Alavan seurakunnan diakoni Piia Mietti-
nen pohtii.

”Olen huomannut ihmisten valta-
van kaipuun osallisuuteen, toimijuu-
teen ja Jumalan hoitavaan rakkauteen. 

KAIKILLE tilaa riittää, 
kaikille paikkoja on 
Miten alennetaan messun kynnystä niin, että osallisuus 
messuun ja sen rakentamiseen vahvistuu? Miten rohkaista 
ihmisiä, että messuun voi tulla juuri sellaisena kuin on? 
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 ALAVAN seurakunnan MeidäN kirkko -tiimiin 
on saatu houkuteltua porukkaa ihan hihasta 
nykäisemällä.   
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Ihmisillä on kaipuu 
osallisuuteen.

Diakonia reagoi nopeasti  
ja on kuulolla

Kuopiolaisperhe menetti tulipalos-
sa kotinsa loppiaisena. Muutama 
päivä myöhemmin Kallaveden 
seurakunta avasi Kotimaanapu-

palvelussa keräyksen, johon kuka tahan-
sa saattoi lahjoittaa perheelle apua. Kerä-
ystavoitteeksi asetettu 12 000 euroa täyt-
tyi noin kolmessa päivässä.

”Olemme käyttäneet tällaista verk-
kokeräystä muutaman kerran vuodessa 
erilaisissa katastrofitilanteissa. Kysees-
sä on ollut inhimillinen hätä ja tilanne, 
jossa avustettavat eivät ole saaneet 
riittävästi apua muualta. Esimerkiksi jos 
perhe on homekotinsa vuoksi joutunut 
hävittämään huonekalunsa ja kaikki 
tekstiilinsä, avuntarve on niin suuri, että 
määrärahamme eivät riitä auttamiseen”, 
kertoo johtava diakoniatyöntekijä Maarit 
Kirkinen Kallaveden seurakunnasta.

Kotimaanapu on Kirkkopalvelujen 
ylläpitämä keräyspalvelu, jota seura-
kuntien diakoniatyö voi käyttää osana 
avustustyötään. Pääosa seurakuntien 
avustusrahoista on budjettiin kirjattuja 
verovaroja. Lisäksi diakoniatyöntekijät 
voivat anoa asiakkaalleen tukea kirkon 
rahastoista ja säätöistä. Näitä käytetään 
esimerkiksi lasten harrastuskuluissa tai 
sellaisissa isoissa tarpeissa, joihin asia-
kas ei saa apua muualta. 

”Seurakuntamme oma vuosibudjetti 
on pieni. Joka seurakunnassa budjetti 
on erikokoinen”, Kirkinen huomauttaa.

”Myös eri järjestöt ovat antaneet 
lahjoituksia nimenomaan diakoniatyö-
hön”, Kirkinen sanoo verovaroja täyden-
tävästä tuesta.

Katastrofin keskellä ihminen saa 
hätäapua myös SPR:ltä, kunnan sosiaa-
lipäivystyksestä ja kriisikeskuksesta.

Tulokatko ajaa kriisiin
Ihmiset hakeutuvat diakonian asiak-
kaiksi erilaisissa kriiseissä, kuten työt-
tömyyden, eron tai sairastumisen 
seurauksena.

”Kun tulot katkeavat etuuden viiväs-
tyessä, pätkätöiden tai lomautuksen 
takia, elämän muuttuu äkkiä ja tulee 
ruuasta pula. Ohjaamme silloin etuuk-
sien ja palveluiden hakemisessa. Tarvit-
taessa myönnämme ostoluvan kaup-
paan tai apteekkiin. Esimerkiksi joillain 
eläkeläisillä ei alkuvuonna riitä rahat 
lääkkeisiin vuosiomavastuun nollau-
duttua”, Maarit Kirkinen sanoo. 

Kirkinen painottaa, että seurakun-
tien talousapu on kerta-avustusta krii-
sissä. Diakoniatyössä tehdään yhteis-
työtä sosiaalityön kanssa.

”Arvioimme koko ajan sitä, missä 
hätä on suurin.”

Nyt diakoniatyöntekijät kohtaavat 
etenkin mielenterveys- ja päihdeon-

gelmia ja yksinäisyyttä. Huoli on myös 
huonokuntoisista ja kodeissaan asuvis-
ta vanhuksista, joilla on monia ongelmia 
eikä ole palveluita saatavilla.

”Keskusteluavun tarve on suuri, 
koska ihmiset eivät saa riittävästi 
palveluita eivätkä pääse terapiaan. 
Yksinäisyys on monelle jokapäiväistä 
pitkältä ajalta. Korona ei ole yhtään sitä 
parantunut.”

”Emme me ole tekemässä tätä yksin, 
on auttajia muitakin. Mutta yhteiskun-
nassa on liian pieni resurssi.”

Ystävistä on pula
Diakoniatyön ydintä on ihmisen kohtaa-
minen ja auttaminen – henkisesti, 
hengellisesti ja aineellisesti. 

”Me työntekijät voimme sopia 
keskusteluaikoja ja tehdä kotikäyntejä.”

”Koulutamme vapaaehtoisia keskus-
telijoiksi ja ulkoilukavereiksi. Ystäviä 
tarvitsevat eri-ikäiset, ja heistä on kova 
pula. Ilman vapaaehtoisia monet avun-
tarvitsijat olisivat jääneet ilman yhdes-
säolon tuomaa hyvää oloa.”

Kuopion seurakunnissa diakonia-
työntekijöitä on noin 25, Siilinjärvellä 6. 
Parhaillaan Kuopiossa on meneillään 
päihdetyön diakoniatyöntekijän rekry-
tointi.

Kirkon diakoniatyö 150 vuotta
Kirkon diakonia viettää nyt 150-vuotis-
juhlia: tänä vuonna tulee kuluneeksi 
150 vuotta ensimmäisestä suomalai-
sesta diakonissan Matilda Hoffmanin 
vihkimyksestä. Juhlavuotta arjen työn 
tekijät viettävät arjen keskellä. 

Esimerkiksi Kallaveden seurakunta 
viettää puistojuhlaa toukokuussa. 
Siilinjärvelle suunnitellaan syksyksi 
keskusteluiltoja Erätauko-menetelmäl-
lä. Monilla paikkakunnilla vietetään 
diakonian viran päivää 1.9. Lähimmäi-
sen päivä 11.9. taas on toisen huomioi-
misen ja arkisen auttamisen juhlaa.

Valtakunnallisesti juhla näkyy 
diakoniatyöntekijöiden juhlavihkimyk-
sessä Lahdessa ja Kirkon diakoniapäi-
villä Helsingissä. Diakoniaan liittyy 
kirkon ohjelma Porin SuomiAreenassa 
kesällä. Juhlavuosi näkyy ja kuuluu 
myös hartausohjelmissa ja sosiaalises-
sa mediassa.

Tutkimusten mukaan suomalaisista 
enemmistö odottaa, että kirkko olisi 
näkyvästi mukana kantamassa sosiaa-
lista vastuuta. Hengellisen tehtävänsä 
lisäksi kirkon odotetaan panostavan 
auttamiseen ja hyvinvoinnin edistämi-
seen. Jokainen kristitty voi toteuttaa 
diakoniaa lähimmäisyytenä arjessa.

SINI-MARJA KUUSIPALO

Moni kulkee tässä maailmassa vailla 
toivoa, ihmisyyden arvoa sekä rakaste-
tuksi ja arvostetuksi tulemisen kokemus-
ta. Seurakunta voi tarjota valtavan hienon 
mahdollisuuden yhteyden ja ihmisyy-
den arvon löytämiseen sekä rakastetuk-
si tulemisen kokemukseen.”

Miettinen kertoo, että Alavan seura-
kunnan MeidäN kirkko -tiimi toimii yhtei-
söllisyyden ja ihmisarvon vahvistajana. 
Tiimiläisiä on kutsuttu mukaan toimin-
taan ”hihasta nykäisy” -periaatteella 
diakoniatyöstä, kokoavasta toiminnasta, 
johtokunnasta, asukastuvalta ja perhe-
kerhoista. 

”Erilaisista lähtökohdista tulleiden 
ihmisten yhdistävänä tekijänä on kaipuu 
olla osana yhteisöä. Haluamme vahvistaa 
heidän tunnettaan, että tämä on heidän 
kirkkonsa, johon jokaisella on jotain arvo-
kasta annettavaa, ja että he ovat arvokas 
osa yhteisöä omana itsenään.” 

Tiimityötä parhaimmillaan
”Rohkaisemme tiimiläisiä olemaan toimi-
joita eikä vain toiminnan kohteita. Suun-
nittelemme ja toteutamme yhdessä 
esimerkiksi soppakirkon. Se on yhtei-
söllinen messu, jossa otamme erityisesti 
huomioon uuden ja aran seurakuntalai-
sen. Pyrimme luomaan turvallisen tilan, 
johon uskaltaa tulla sellaisena kuin on”, 
Miettinen selvittää.

”Yhdessä näiden ihmisten kanssa 
toimiminen on ollut äärettömän ilah-
duttavaa, voimaannuttavaa ja rohkaise-
vaa. Yhteisöllisen messun rakentaminen 
vaatii työntekijältä joustavuutta, aikaa ja 
tilaa ihmisille.”

MeidäN kirkko -tiimin kanssa suunni-
tellaan ja toteutetaan myös muun muas-
sa arkisia aterioita, juhlia ja muita mata-
lan kynnyksen tapahtumia. Tiimi tarjo-
aa apukäsiä perhekerhoihin, talkoolaisia 
EU-ruoan pussitukseen ja jakoon, ohjaa-
jia peli-iltapäiviin ja käsityökerhoon sekä 
ystäviä yksinäisille ja perheille. 

Lahjat yhteiseksi hyväksi
Afrikkalainen sananlasku sanoo: "Jos 
haluat kulkea nopeasti, kulje yksin. Jos 
haluat päästä perille, kulje yhdessä tois-
ten kanssa." 

”Tämä sananlasku kuvaa hyvin sitä 
yhteisöllisyyttä, jota haluamme kirkossa 
tarjota. Kirkko on Jeesukselle Kristuk-

selle kuuluvien kastettujen yhteisö, jossa 
jokaisella on paikkansa Jumalan suunni-
telmissa”, Puijon seurakunnan vs. kappa-
lainen Ilkka Pihlajamäki sanoo.

”Vaikka seurakunnan työntekijät ovat-
kin ammattilaisia ja moniosaajia, he eivät 
voi korvata seurakuntalaisia. Nykyisin 
yhä useampi työntekijä näkeekin roolin-
sa mahdollistajana ja tiiminvetäjänä, 
joka rohkaisee itse kutakin löytämään ja 
käyttämään lahjojaan yhteiseksi hyväksi. 
Syntyy tekemisen ja kristittyjen yhteyden 
ilo ja monet uskon aarteet myös avautu-
vat uudella tavalla.” 

RISTO VOUTILAINEN,  
PIIA MIETTINEN JA  

ILKKA PIHLAJAMÄKI

 ✚ Tämä ja monet muut mielenkiin-
toiset aiheet jumalanpalvelus-
elämän kehittämisestä odottavat 
Sinua Jaetut eväät -päivillä Kuopion 
Musiikkikeskuksessa 18–20.3.2022. 

 ✚ Jaetut eväät -päivien ilmoittautu-
mis- ja ohjelmatiedot löytyvät osoit-
teesta jaetutevaat.fi
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IHMISET hakeutuvat diakonian 
asiakkaiksi kriiseissä.



KOLUMNI

Navigaattori ja hihaässä

Jumala on mielenkiintoinen heppu.
Otan vapauden sanoa häntä 

hepuksi, en koe sitä mitenkään 
loukkaavana tai vähättelevänä. Tutta-
vallisena kyllä, mutta aika hyvä tuttu 
hän sentään melko monelle meistä 
on. Ja kuinka hyvin hän siitä huolimat-
ta onkaan mysteerinsä säilyttänyt!  

Ei heppu toisaalta kovin erinomai-
nen sana ole, koska Jumala tuntuu 
enempi kaikkialla vaikuttavalta suurel-
ta hengeltä ja vain toisinaan konk-
reettiselta ja ihmismäiseltä hahmolta, 
hepulta. Vähän niin kuin pysäköinnin-
valvoja.

Samalla tavallahan me pyydämme 
joskus armoa molemmilta.

Jumalan kohdalla armonanelun 
kohde vain on usein parkkisakkoa 
suurempi.

Itse en usko Jumalan täyttävän 
kenenkään toiveita suoraan. Mutta 
ehkä hän ohjastelee pyytelijää oikeal-
le tielle niin, että tämä pystyy saavut-
tamaan päämääränsä omine voimi-
neen. Kenties hän myös laittaa köhe-
löimpien pyyntöjen kohdalla kapuloi-
ta rattaisiin.

Ehkä omatunto on ihmisen navi-
gaattori, jonka äänenä Jumala toimii. 
Silleesti, että jatka tällä kaistalla tai 
tee uukkari, kun vielä ennätät. Toisi-
naan tarjolla on niin sekavia ohjeita, 
että eipä auta kuin naputella määrän-
pää uudelleen ja huomata, että katop-
pas, olin menossa väärään osoittee-
seen.

Mutkaiset rospuuttotiet ovat kyllä 
opettavaisia. Siinä mielessä väärätkin 
neuvot ovat lopulta oikeita.

Näin ajatellen Jumala ei pidä ihmistä 
pelinappulanaan. Niin laupias hän on. 
Näin minä ainakin ajattelen.

Sen vuoksi kauhistelen sitä, että 
jotkut tekevät Jumalasta itselleen peli-
nappulan tai hihaässän.

Näin vaalien alla se vähän jopa 
oksettaa.

Parhaiten tämän asian on puke-
nut sanoiksi Johannes Virolainen, joka 
avioeronsa jälkeen putosi puolueen-
sa puheenjohtajan pallilta. Äänestys-
tuloksen jälkeen joku puoluekokouk-
sen etupenkin rouvista totesi, että nyt 
Jumala rankaisi Johannesta.

”Mutta ei osallistunut äänestyk-
seen”, vastasi Virolainen välittömästi.

Se on aika hyvin sanottu. Minun 
mielestäni.

ANTTI HEIKKINEN

Kampanjassa nostetaan erityi-
sesti esiin noin 15–19-vuotiaita 
nuoria, joista löytyy merkittävä 
määrä etäopiskelun ja eristäy-
tymisen haasteista kärsineitä 

sekä yksinäisyyttä, ahdistusta ja toivot-
tomuutta kokeneita nuoria. 

Koronan lieveilmiöitä kohdanneet 
nuoret tarvitsevat nyt tukea ja turval-
lisia aikuisia arkeensa. Yhteisvastuul-
la 2022 kurotaan takaisin nuorten koke-
mia menetyksiä. Hankitaan lisää turval-
lisia aikuisia ja muita hyvinvointia – ja 
aivan erityisesti mielen hyvinvointia – 
edistäviä tekijöitä nuorten elämään.

Turvallisia aikuisia kouluihin
Yhteisvastuun kotimaisena kumppani-
na on Lasten ja nuorten keskus, jossa 
kehitetään ja laajennetaan muun muas-
sa etsivän nuorisotyön Saapas-toimin-
taa uusille paikkakunnille sekä uutuu-
tena myös kouluihin. KouluSaappaassa 
koulun arkeen ja välitunneille tuodaan 
turvallisia aikuisia lisäkorviksi ja kannus-
tajiksi. 

Uraauurtava verkossa tapahtuvan 
etsivän nuorisotyön toimintamalli Netti-
Saapas toimii valtakunnallisesti. Vapaa-
ehtoiset NettiSaappaan aikuiset etsi-
vät kuuntelijaa kaipaavia nuoria sosiaa-
lisen median eri alustoilla keskustellen, 
auttaen ja tukien. 

Varoilla kehitetään ja laajennetaan 
myös Moottoripaja- sekä perheystävä-
toimintaa.

Korona keskeytti koulunkäynnin
Kehittyvissä maissa koulunkäynti keskey-
tyi koronan myötä valitettavan usein 

kokonaan, koska etäopetukseen tarvit-
tava valmius ja välineet puuttuivat. 

Kansainvälisen diakonian avun vie 
perille Kirkon Ulkomaanapu ensi vuoden 
kampanjaesimerkkinään työ Etelä-
Sudanissa. Maa toipuu yhä sisällisso-
dasta, jonka väkivaltaisuudet aiheuttivat 
vuonna 2016 Afrikan suurimman pako-
laiskriisin. Globaali pandemia on syven-
tänyt jo valmiiksi vaikeaa tilannetta ja 
kaikkein haavoittuvimmassa asemas-
sa olevien perheiden ahdinkoa. Monien 
kehittyvien maiden tapaan myös Etelä-
Sudanin koulut suljettiin, ja lasten ja 
nuorten koulunkäynti keskeytyi. 

Monet nuoret ovat joutuneet naimi-
siin tai töihin alaikäisinä, jotta perheet 
ovat selvinneet taloudellisesti haasta-
vasta tilanteesta ja perheiden päivittäi-
nen ravinnonsaanti on turvattu. 

Etelä-Sudanissa lasten ja nuorten 
turvallista paluuta opetuksen pariin 
tuetaan muun muassa kunnostamal-
la kouluja ja parantamalla perheiden 
tilannetta toimeentulomahdollisuuksi-
en ja ruokaturvan saralla.

Yhteisvastuukeräyksellä tuetaan 
Kirkon Ulkomaanavun katastrofirahas-
toa, jonka avulla pystytään käynnistä-
mään ja toteuttamaan hätäaputoimen-
piteitä kehittyvien maiden humanitaa-
risissa katastrofeissa. Avustustarpeiden 
syyt ovat useimmiten luonnonkatastro-
fit, poliittiset selkkaukset seurannaisvai-
kutuksineen tai äkilliset onnettomuudet. 

Yhteisvastuukeräys käynnistyy 6.2.

YHTEISVASTUUKERÄYS 
auttaa lapsia ja nuoria 
Vuoden 2022 Yhteisvastuukeräyksen 
teema on koronapandemian 
seurauksista kärsivien lasten 
ja nuorten auttaminen niin 
Suomessa kuin maailmallakin. 
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KIRKOLLISET

TUOMIOKIRKKO  
 
KASTETUT
Aatos Martti Elias Varheenmaa, 
Seela Loviisa Väänänen, Alina 
Aino Ilona Kettunen

KUOLLEET
Aulis Valtteri Lehtonen 92, 
Väinö Kullervo Saarti 89, Seppo 
Olavi Karppinen 71, Risto Eero 
Petri Ruppa 56, Raimo Eerik 
Knuutinen 82, Ari Urmas Artturi 
Karhunen 66, Martti Niilo  
Kärkkäinen 96, Eija Tuulikki 
Savolainen 95, Esa Tapio  
Miettinen 80, Seppo Antero  
Lakkakorpi 89, Pasi Juhani  
Heiskanen 54, Helge Kalevi  
Uotinen 89, Eeva Johanna  
Marjatta Koistinen 91, Ilkka 
Kalle-August Halonen 89, 
Aino Helena Mikkonen 91, Raili 
Sinikka Laakso 87, Veikko Hirvo 
Pohjolainen 83

 
 
 ALAVA  
 
KASTETUT
Seela Aurora Nikki, Elli Lumi-
lia Räsänen, Aaron Micha-
el Achamyelehe, Alina Tilda 
Hannele Hyväri, Joona Juhani 
Schmidt, Ella Aini Maria Saari, 
Eelis Oskari Ylitalo, Leo Antero 
Pavlis-Halonen, Benjamin Luca 
Oliver Ylönen

KUOLLEET
Hannu Juhani Huttunen 74, 
Anja Irene Kettunen 85, Vieno 
Anja Suvela 91, Niilo Aulis 
Lappalainen 80, Eliisa Helinä 
Peppanen 90, Mirja Liisa  
Heinonen 85, Reima Viljam 
Lokka 17, Tuula Marketta  
Parviainen 77, Tarja Marjukka  
Huttunen 62, Rauha Maija 
Fröberg 81, Oili Annikki  
Tuhkanen 92, Sirkka Irene 
Nevalainen 93

 
 
 
 
JÄRVI-KUOPIO  

 
KASTETUT
Isla Elisabet Kuokkanen, Nilsiä; 
Odessa Tyyne Aurora Kuosma-
nen, Nilsiä; Emma Anna Ellen 
Tähtivaara, Muuruvesi.

KUOLLEET
Irja Anneli Holopainen 89, Riis-
tavesi; Leena Kyllikki Kaipainen 
93, Nilsiä; Ulla Barbro Inge-
borg Sandell 79, Nilsiä; Raimo 
Olavi Pelkonen 65, Tuusniemi; 
Anna Elina Hiltunen 94, Riista-
vesi; Erkki Johannes Laitinen 
84, Nilsiä; Matti Aulis Räsänen 
80, Kaavi; Veikko Ilmari Tuppu-
rainen 78, Nilsiä; Aune Ester 
Julkunen 96, Nilsiä; Markku 

Eerik Riekkinen 67, Juankoski;  
Reijo Kalervo Ukkonen 70, 
Muuruvesi; Maija Liisa  
Hallikainen 82, Nilsiä; Eila 
Marjatta Räsänen 94, Juankoski;  
Matti Hämäläinen 87, Nilsiä; 
Anne Maria Saastamoinen 42, 
Riistavesi; Taimi Elina  
Hiltunen 87, Kaavi; Irma Kaarina  
Heikkinen 75, Nilsiä; Antti-Juhani  
Miettinen 55, Vehmersalmi; 
Aulis Antero Koistinen 89,  
Vehmersalmi; Seija Helena  
Rissanen 64, Nilsiä; Kaija 
Marjatta Pärnänen 78, Tuusniemi;  
Pentti Olavi Laasonen 82, Juan-
koski; Erkki Tahvo Holopainen 91,  
Vehmersalmi; Ilmari Heiskanen 84,  
Nilsiä; Terttu Sinikka Korhonen 91,  
Vehmersalmi.

 
 
 
 KALLAVESI  
 
KASTETUT
Nikolai Ari Christian Helminen,  
Milo Tapio Välitalo, Daniel Leon 
Marjoniemi, Valo Veikka  
Wilhelm Mäki, Grete Miina 
Aurelia Hätönen, Meeri Ellen 
Mykkänen, Aliisa Lilian Ovas-
kainen, Matias Esa Verneri  
Väisänen, Viivi Eeva Maria 
Sarhaluoma, Kerttu Anna Olivia 
Pulkkinen, Eino Sebastian 
Eevas, Edna Ingrid Suuronen, 
Toivo Olavi Wihersaari, Siilas 
Toivo Henrik Kotilainen, Ellen 
Elena Markkanen, Teo Oliver 
Talts, Inga Aliisa Huovinen, 
Helmi Eeva Linnea Kettunen, 
Ninni Ariel Koponen, Samuli  
Leo Kasper Kuutti, Rafael  
Johannes Rissanen, Konsta 
Kalevi Pakkanen

KUOLLEET
Tuula Anneli Isoaho 63, Kauko 
Antero Ripatti 89, Kati Johanna  
Heikkinen 48, Martti Antero 
Itkonen 75, Reijo Kalervo  
Heikkinen 88, Lauri Vilho 
Hämäläinen 94, Tauno Vilho 
Arsiola 89, Alvar Jalmar  
Savallampi 77, Aino Marjatta 
Heikkinen 73, Asta Lempi  
Kaarina Tiitinen 90, Marja 
Anneli Jouhkimo 75, Lauri 
Ilmari Hyvärinen 96, Väinö 
Fredrik Kuusela 90, Onni 
Johannes Pylkkönen 89, Asta 
Kaija Marjatta Hoffrén 83, Niilo 
Henrik Kuronen 83, Arvo Ilmari  
Kosunen 92, Anja Maria  
Holopainen 96

 
 
 
 MÄNNISTÖ  
 
KASTETUT
Miina Serafiina Korhonen

KUOLLEET
Bertta Elisabeth Pirskanen 95, 
Antti Juhani Saarela 76, Lily 
Marjatta Kammonen 80, Väinö 

Johannes Pirinen 83, Kari Eero 
Ilmari Laaksonen 83, Leila 
Maria Karisto 87, Tauno Olavi 
Haatainen 82, Anna Liisa  
Jäntti 81, Hilkka Orvokki  
Natunen 88, Aija Inkeri  
Suomalainen 94, Riku Juhani 
Väätäinen 82, Jorma Johannes 
Tanhu 84, Maila Mirjami  
Törrönen 87, Sirkka Annikki 
Kokko 82, Veli Matti  
Haapalainen 80

 
 
 
 
 PUIJO  
 
KASTETUT
Toivo Valentin Mankinen, Isla 
Toini Annika Porkka, Leo Onni 
Elmeri Myller, Helmi Linnea 
Lampinen, Oona Sofia  
Heikkinen

KUOLLEET
Anna Elina Heikkinen 86,  
Raili Anneli Pirinen 80, Esteri  
Laukkanen 90, Mauri Tapio 
Puurunen 93, Aune Helena  
Miettinen 91, Lea Kyllikki  
Hänninen 96, Paula Hannele  
Luukkonen 64, Matti Edvard 
Holopainen 84, Suoma  
Rissanen 90, Mirjam Kyllikki  
Harmoinen 89, Aila Hannele  
Ruotsalainen 79, Aune Sylvia 
Juutinen 93, Seppo Olavi 
Remes 74, Kaija Anneli Ahola 88,  
Marja-Leena Vartiainen 81, 
Pekka Roivainen 88, Kaija 
Kaarina Lahtinen 83, Tauno 
Ossian Virkkunen 97

 
 
 
 
 
 SIILINJÄRVI  
 
KASTETUT 
Janni Hippu Helmiina Hyväri-
nen, Helmi Saara Linnea  
Heikkinen, Kiia Linnea Pilssari,  
Neela Aada Auroora Uotinen, 
Tuisku Otava Kuurakka, Helmi 
Aino Orvokki Pirinen, Veikko 
Antero Tuomainen, Vilma Elina 
Fredriikka Lipponen, Reino 
Santeri Hintikka 

KUOLLEET
Maire Lempi Orvokki  
Roivainen 88, Ritva Tuulikki  
Huotari 77, Helvi Varpu  
Hiltunen 76, Matti Olavi  
Mykkänen 83, Lea Kyllikki  
Ryynänen 89, Eino Vilho 
Tuomainen 88, Maire Kaarina 
Stranius 84, Elli Raakel  
Tyyskä 83, Juha Pekka  
Hyvärinen 63, Tauno Johannes  
Väätäinen 91, Hellin Inkeri  
Huovinen 89, Matti Johannes 
Seppänen 84, Veijo Lennart 
Väänänen 94, Irja Annikki  
Laakkonen 84, Elsa Eliina  
Turunen 84, Seppo Uolevi  
Udd 81, Anja Kaarina  
Hirvonen 67, Arto Antero  
Rissanen 56, Heikki Asikainen 86

SANALLISTA

4. sunnuntai loppiaisesta
Jeesus astui veneeseen, ja opetuslapset seurasivat häntä. 
Järvellä nousi äkkiä ankara myrsky. 
Aallot löivät yli veneen, mutta Jeesus nukkui. 
Silloin opetuslapset herättivät hänet ja sanoivat: 
”Herra, pelasta meidät! Me hukumme.” 
”Miksi te noin pelkäätte, vähäuskoiset?” Jeesus sanoi. 
Sitten hän nousi ja nuhteli tuulta ja aaltoja, 
ja tuli aivan tyven. Ihmiset hämmästyivät ja sanoivat: 
”Mikä tämä mies on? Häntähän tottelevat tuulet ja 
aallotkin.” 
(Matt. 8: 23-27)

Apua, hätä!
Tuntuuko, että elämän aallot lyövät liian korkeina? Ehkä 
elämässä on tullut epäonnistumisia tai olet joutunut petty-
mään. Kenties olet menettänyt jotain itsellesi rakasta ja 
tärkeää. Ehkä elämää varjostavat surun säikeet tai harti-
oita painaa sairauden taakka. On vaikea nähdä tulevaisuu-
teen, kun tuntee hukkuvansa. Ahdistaa ja pelottaa eikä huoli 
ota kaikotakseen. 

Keneen silloin käännät katseesi? Saanko ehdottaa: Jeesuk-
seen. Käännä katseesi Häneen, vaikka epäröisit, epäilisit 
tai tuntisit suoranaista epäuskoa. Hän on silloinkin valmis 
auttamaan. Hän voi tuoda sinulle lohtua ja antaa uskoa 
siihen, että asiat selviävät ja elämä voi näyttää jälleen 
paremmat puolensa.

Jeesus on elämän Valtias, Hän on elämän Uudistaja – ja 
ennen kaikkea Hän on Apu. Ja Häneen voi luottaa – Hän 
ei jätä sinua myrskynsilmään, vaan tyynnyttää aallot, jotka 
vellovat ympärilläsi. Häntä rukoilemalla voit saada elämää-
si rauhan, sillä Hän kuulee huokauksesikin ja kantaa sinua 
myös silloin, kun pelkäät ja koet olevasi ahdingossa. Kun 
uskot Jeesukseen, uskot rakkauteen. Se on sinun turvasi.

LIISA PENTTINEN 
Seurakuntapastori

Tuomiokirkkoseurakunta

Virsi 310:1

    Herra Jeesus
                    kun täällä vain
          kanssamme on,
    emme kauhistu vastustajaamme.

VIRRESTÄ VOIMAA

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

www.virtuaalikirkko.fi
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Näin käytät nettiradiota
Nettiradio löytyy verkosta sivulta mixtuur.live/siilinjarven-seurakunta. Seurakunnan verkkosivustol-
ta siilinjarvenseurakunta.fi löytyy suora linkki nettiradioon. Jos avaat nettiradion lähetyksen aikana, 
niin suoratoisto kuuluu etusivulla. Jos haluat kuunnella tallenteita, niin klikkaa tekstilinkkiä kyseisen 
tilaisuuden kohdalta. Linkki avaa uuden sivun, jolla lähetyksen käynnistämiseksi pitää vielä muistaa 
painaa play-kuvaketta. Tallennetta voi kelata sivun alareunassa olevan liukusäätimen avulla. Netti-
radio toimii mainiosti myös puhelimen selaimen kautta.

M
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A
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O

Perinteikäs,
täyden palvelun
hautaustoimisto.
Savonkatu 25, Kuopio

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

HAUTAUSTOIMISTO

LänsivuoriLänsivuori

VARPAISJÄRVEN GRANIITTI OY
Savonkatu 24, Ollinpuisto,
Kuopio, puh. 017 263 3408
Graniitintie 7, Varpaisjärvi

puh. 017 771 811
Myös lisänimen kaiverrukset 

ja kivien enstisöinnit

HAUTAKIVET 
SUORAAN VALMISTAJALTA

SIILINJÄRVI

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

Leväsentie 21, 70780 Kuopio
Puh. 044 989 4592

pyykkisatama.fi

Kivipaja Sari Kämäräinen
Siunauskappelintie 2, Kuopio

myynti@kivipajasarik.fi
www.kivipajasarik.fi
puh. 050 575 0004

• Lisänimen kaiverrustyöt
• Hautakivet ja entisöintityöt
• Pronssituotteet, Kivilyhdyt
• Paikallista palvelua

Kiven
Kauneutta
Kunnioittaen

20-vuotta

KIRKONMENOT 
nettiradiossa

Siilinjärven kirkon yli 
30 vuotta vanha, usei-
ta korjauksia vaati-
nut äänentoistolait-
teisto uusittiin viime 

vuonna. Äänentoiston suurim-
mat ongelmat, huono kuulu-
vuus kirkkosalin perällä ja kirkon 
kaikuva akustiikka, ratkaistiin 
Mixtuur Finland Oy:n toimesta. 
Äänentoistojärjestelmän uusi-
misen yhteydessä tarkistet-
tiin myös kirkon induktiosilmu-
kan toiminta. Nyt jumalanpal-
veluksen kuulee myös kirkossa 
sivulla tai takana istujat – laulu 
ja etenkin puhe ei enää katoa 
kaikuun matkalla, vaan kantau-
tuu selkeänä kaikkien osallistu-
jien korviin.

Yhteisöllisyyttä 
yhdessä kuuntelemalla

Äänentoistolaitteiston remon-
tin myötä tarjoutui seurakunnal-
le mahdollisuus hankkia kirkos-
sa kiinteästi sijaitseva radiolähe-
tin. Seurakunnan oma nettiradio 
lähettää kirkonmenoista audio-
striimiä eli radiolähetystä suora-
toistona. Radiolähetyksen äärelle 
voi myös palata jälkikäteen. Netti-
radiossa on lähetyksestä tallenne, 
joka linkitetään nettiradion sivul-
le tilaisuuden päätyttyä. Sivulle on 
etukäteen merkitty jumalanpalve-
luksessa laulettavat virret, joten 
lauluun on helppo yhtyä kotiolois-
sakin. Virsikirjahan löytyy myös 
netistä, osoitteesta virsikirja.fi

Nettiradio ratkaisi kuuluvuus-
ongelman myös palvelutalojen 
suuntaan. Vanha, usein korjat-
tu ja huonosti toimiva kaape-
liyhteys palvelutaloihin voitiin 
lakkauttaa nettiradion myötä.

”Yhteys palvelutaloihin pelaa 
nyt hyvin. Nettiradion jumalan-
palveluksen yhdessä kuuntele-
minen luo myös yhteisöllisyyt-
tä”, sanoo seurakunnan talous-
johtaja Anu Kopponen. 

”Nettiradion äänenlaatu on 
loistava. Kaiken kaikkiaan palau-
te muutenkin on ollut pelkäs-
tään positiivista”, Kopponen 
jatkaa.

MERJA TAPIO

Siilinjärven kirkon äänentoistojärjestelmän uusimisen  
yhteydessä seurakunta sai oman nettiradion. Kirkonmenot ovat 
nyt kuunneltavissa nettiradiossa suoratoistona sekä tallenteina.

PASTORI Teemu Voutilainen vihkii 
pareja Siilinjärven Hääyössä.

PUIJON KIVI
HAUTAKIVET

KAIVERRUKSET
ENTISÖINNIT

MUUT KIVITYÖT
PYÖRÄKATU 15, KUOPIO

Tervetuloa tututustumaan 
myyntinäyttelyyn!

Puh. 017 282 9000
puijonkivi@puijonkivi.fi

www.puijonkivi.fi

Savone�n vertaisohjaajat ovat valmiita au�amaan.
Henkilökohtaista ja maksutonta ohjausta:
Siilinjärvellä kirjastolla �istaisin klo 9.00 - 11.00
ja Tapaamossa torstaisin klo 14.00 - 16.00
Vuorelan nuorisotalolla �istaisin klo 9.00 - 11.00
Kuopiossa eri ohjauspaikoissa
ja etäyhteydellä muuallakin Pohjois-Savossa
Huomioimme ohjauksissa koronarajoitukset.
Tulethan vain terveenä ohjaukseen!

Lisä�etoja: www.savone�.fi
044 723 1195 tai 0400 617 534

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

Suru on 
   hitaasti vaalenevia varjoja...

040 5844 045 

 
 
 Kotitalous-

vähennys 45% 

Tietokoneapu 

www.orden.fi 

puhelimet & tabletit  
Kotitalous-
vähennys 

APUA ASIAKIRJOJEN  
LAADINTAAN

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

Kysy tarjous! 

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

toimisto@kuopioninvalidit.fi

Mainosmyynti 
Eine Kotamaa 
050 315 5849

eine.kotamaa@slpmedia.fi

Seuraava julkaisupäivä 23.2.,
varaukset 14.2. mennessä.

kuopionseurakunnat.fi

Hautausmaiden ja kiinteistöjen ulkoalueiden perus- 
kunnostus- ja hoitotöihin vuonna 2022 palkataan 18 
vuotta täyttäneitä henkilöitä. Työsuhteet kestävät 
1–6 kk ja sijoittuvat touko-lokakuulle.

Hakuilmoitus koskee myös Juankosken, Kaavin, Karttu-
lan, Maaningan, Nilsiän ja Tuusniemen alueella oleville 
hautausmaille palkattavia kesätyöntekijöitä. Kaikkiaan 
palkataan noin 90 henkilöä.

Töihin haetaan 21.2. klo 15 saakka verkossa 
www.evl.fi/rekrytointi 

Päätöksestä ilmoitetaan kaikille hakijoille henkilökoh- 
taisesti sähköpostilla 8.4. mennessä. Hakemus kokonai- 
suudessaan löytyy verkkosivuilta. 

Lisätietoja: ylipuutarhuri Miikka Väisänen, puh.  
040 4848 244, miikka.vaisanen@evl.fi tai puistopäällikkö 
Juha Moilanen, puh. 040 4848 237, juha.moilanen@evl.fi. 

Kuopion ev.lut. seurakuntayhtymän hautaustoimi hakee

Kesätyöntekijöitä Kuopion hautausmaille

SIILINJÄRVEN seurakunnan nettiradio 
kulkee mukanasi kännykässä.
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Kuopion ja Siilinjärven  
seurakuntalehti.  
108. vuosikerta.

Seuraava numero ilmestyy 23.2.2022

& 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 Viestintäsuunnittelija 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 kuopio@suoralahetys.fi tai puh. 050 543 0854.

 kirkkojakoti.fi,  www.kuopionseurakunnat.fi, siilinjarvenseurakunta.fi

LUOTTAMUSHENKILÖ

Kirkko mukana läpi 
elämän
Jo pienenä minusta tuntui kirkkoon astuessani, että 
olin tullut kotiin. Totta kai silloin jännitti eri lailla 
kuin nyt vanhempana, mutta sama tunne on säily-
nyt. Kirkon avaruus, valot ja värit ottivat valtaansa.

Koulun joulukirkot ja kevätkirkot virsineen, 
musiikkeineen ja lauluineen elävöittivät koulun-
käyntiä ja vuoden kulkua.

Sitten koulukaverini kanssa vartuttuamme rupe-
simme käymään kirkossa useammin auttamas-
sa suntio Hannu Korhosta. Autoimme ehtoollisen 
valmisteluissa, virsien numeroinneissa tauluihin, 
viinin ja öylättien jaossa sekä kolehdin keruussa. 
Sellaista pientä hommaa, mikä oli mielenkiintoista 
ja sai hyvälle mielelle. 

Murrosiässä rippikoulu toi taas uutta aspektia 
kirkossa käyntiin Raamatun opiskeluineen ja tehtä-
vineen. Tuli niin juhlallinen olo, kun meidät siunat-
tiin seurakunnan keskellä.

Vuosia vieri ja aina oli yhtä mukavaa käydä 
kirkossa. Sitten sain perheen ja tyttömme kastet-
tiin kirkon kappelissa. Kastajana toimi oma rippi-
pappini Ilpo Rannankari.

Muutama vuosi sitten osallistuin seurakunta-
vaaleihin. Halusin olla vaikuttamassa oman seura-
kuntani asioihin. Tultuani valituksi seurakuntaneu-
vostoon olen saanut olla päättämässä mm. testa-
menttirahastojen kohteista, avustuskohteista, 
tapahtumista ja tilinpäätöksistä.

Korona on tuonut 
haasteensa meil-
lekin: kokousten 
järjestämistä etänä, 
sähköpostitse ja 
turvaväleillä.

T ies in ,  et tä 
kirkolla on moni-
muotoista toimin-

taa, mutta laajuus yllätti minut.
Diakoniapuolen tunsinkin jo ennestään, mutta 

paljon muutakin on: perhetoiminta, sairaaloissa 
ja oppilaitoksissa toimivat papit, avustustoimin-
ta, auttavat puhelimet, erilaiset kerhot ja ryhmät. 
Kaikki mahtuvat toimimaan saman katon alla.

Nyt viime aikoina seurakuntaneuvostossa olem-
me painineet seurakuntayhtymän rakenteen kanssa 
ja uuden seurakuntatalon paikan parissa.

Keväällä kirkkoomme on tulossa uusi kastepuu, 
joka toivon mukaan alkaa työntää vartta ja kasvat-
taa oksistonsa tulevien pienten seurakuntalaisten 
ylle.

Pian saamme tehtäväksi valita välillisillä vaaleil-
la uusi tuomiorovasti eläköityvän Ilpo Rannankarin 
tilalle. Tehtävä ei ole helppo, mutta me luottamus-
henkilöt osamme puhaltaa yhteen hiileen.

Tänä vuonna valitaan uudet seurakuntaneuvos-
tot. Kannattaa asettua ehdokkaaksi!

Tuomiokirkko on kulkenut mukanani läpi elämän 
ja tulee kulkemaan jatkossakin.

MARKO SALO  
Tuomiokirkkoseurakunnan 

luottamushenkilö

LYHYESTI

AIHEISSA vilahtavat koko elämän 
kiertokulku ja tunteiden kirjo 
erilaisten sattumusten, murhei-
den ja riemujen kautta – mustaa 
huumoria unohtamatta. 

Kamalan luonnon ideat synty-
vät Marjan mukaan yleisestä 
maailman- ja elämänpohdinnas-
ta, omasta elämästä, kavereiden 
sattumuksista, lehtiartikkeleista, 
tv-sarjoista, radiosta – mistä vain, 
sillä ideointitutka on koko ajan 
päällä. 

Aiheena myös uskonto  
Osa sarjakuvien aiheista käsitte-
lee uskontoa. Kamalan luonnon 
ruuduissa on rukoiltu, saarnat-
tu, pyydetty vastauksia taivaasta 
– ovatpa ketut marssineet muiden 
eläinten ohi Nooan arkkiinkin. 

”Onkohan tuolla ylhäällä ketään? 
-tyylinen ajattelu istuu hyvin sarja-
kuvan teemoihin ja filosofisiksi äity-
viin pohdintoihin elämän tarkoituk-
sesta. Vastauksia sarjakuvamme ei 
kuitenkaan anna, mutta kysymyk-
siä sitäkin enemmän”, taustoittaa 

teologiaa itsekin opiskellut Jarkko, 
jonka isä toimii helluntaipastorina.  

Kamalan luonnon eläinhahmoilla 
on jokaisella oma vahva luonteen-
sa: ilves on murehtija ja melan-
koliaan taipuva, kettu elää täysil-
lä syöksyen tilanteesta ja tunteesta 
toiseen, ja karhu puolestaan peit-
tää omat epävarmuutensa öykkä-
röinnillä.  

Vertaistukea sarjakuvasta
Hölmöilyn ja kaverusten jekkui-
lun lisäksi sarjakuvalla on toinen, 
syvällisempi puoli. Eläinhahmojen 
avulla on käsitelty esimerkiksi yksi-
näisyyttä ja mielenterveysongelmia. 

”Söpöjen ja harmittoman olois-
ten eläinten suulla on helpompi 
puhua asioita, joita ei ehkä koskaan 
tulisi sanoitettua ihmishahmoil-
le. Meistä on hienoa, jos voimme 
näin tarjota vertaistukea ja tilan-
teita joihin samastua”, Marja pohtii. 

”Haluan sarjakuvallamme kertoa, 
ettet ole ainoa, joka on kärsinyt 
elämän epäreiluudesta ja sinäkin 
selviät”, hän jatkaa. 

Kamala luonto saakin paljon 
palautetta lukijoiltaan. Yksi 
mieleenpainuvimmista tuli mark-
kinoilla tavatulta naiselta, joka 
herkistyi ihmetellessään, kuinka 
elämän vaikeudet ja niistä koetut 
tunteet on kiteytetty niin oivallises-
ti sarjakuvaan.  

Toinen ikimuistoinen palaute 
koski ystävänpäiväaihetta. Sarjaku-
vassa ilves ja kärppä pohtivat tiet-
tyä elämänvaihetta, jossa ystäviä 
ei enää tule lisää, vaan vanhuus on 
luopumista, rakkaimpien menettä-
mistä.  

”Kaveri vuosien takaa lait-
toi minulle viestin. Sarjakuva oli 
kolahtanut kovaa, sillä hän oli juuri 
hyvästellyt ystävänsä saattohoito-
osastolla.” 

MATLEENA EEROLA

Sarjakuvan tekijöiden koko 
haastattelu löytyy kirkkojakoti.fi-
verkkolehden arkistosta.

Kamala luonto kuvaa ihmisyyden  
eri puolia 
Jarkko Vehniäisen ja Marja Lappalaisen Kamala luonto -sarjakuvaa 
julkaistaan Kirkko ja koti -lehdessä tästä numerosta alkaen. 

JUHANA RUOTSALAINEN on henkilö, 
josta ei paljon tiedetä. Musiikin ystäville 
hän on tuttu sivuhahmona Joonas Kokko-
sen oopperasta Viimeiset kiusaukset, joka 
kertoo hänen isästään Paavosta, kuulusta 
herännäismatkasaarnaajasta, jota kutsut-
tiin leikkisästi kahden hiippakunnan piis-
paksi. Keuhkoistaan toispuoleisen pojan 
oli helpompi tarttua sulkakynään, haaveil-
la ja suunnitella kuin kasketa ja kyntää 
kivisiä peltoja koillisessa Savossa. Ja 
ajatella isänsä tavoin viisauden ojennus-
nuoria, mikä ympäristössään saattoi aihe-
uttaa niin suurta ärtymystä, että poika 
pääsi ennen aikamieheyttä hengestään. 

Tarinan toiseksi Juhana jää nytkin. Tämä 
on luonnollista, sillä hänestä löytyy varsin 
vähän tietoa. Sen sijaan Jouni Tossavai-
nen hallitsee menneen maailman puheen-
parren ja kielenilmauksen. Samaten asiat 
ja ilmiöt, jotka nykyihmisessä herättävät 
kummastusta ja toivottavasti myös tämän 
romaanin myötä historian ymmärrystä. 

Vahvan isän poika. Riivatun Ruotsalaisen. 
Löyhkä-Paavon. Mutta saiko hän myös 
kärsiä isänsä synneistä? Siihen kirja yrit-
tää etsiä vastauksia. Synnit ainakin ovat 
miespolvien myötä muuttuneet.

TERHI JÄLÄNNE-KUPIAS

Könnin puntilla ei lunasta  
taivaspaikkaa 

Jouni Tossavainen: 
Pojan usko. Aviador. 
2021.

KIRJALLISTA

Kirkon toiminnan 
laajuus yllätti.

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

KUOPION TUOMIOKIRKKO 
Vuorikatu 17  
Avoinna ma–su klo 10–15,  
pe 4.3. alkaen perjantaisin jälleen 
myös klo 18–22. 
040 4848 256 
Hiljaisuuden messu ke 26.1. klo 18. 
Satu Karjalainen, Anu Pulkkinen.
Messu su 30.1. klo 10. Kirsi Perämaa, 
Anu Pulkkinen, Riikka Räihä, teolo-
giopiskelija Pauliina Huhtala.
Viikkomessu ke 2.2. klo 18. Liisa 
Penttinen, Anu Pulkkinen, teologi-
opiskelija Jaakko Ojala.
Messu - Yhteisvastuukeräyksen 
avaus su 6.2. klo 10. Lauri Kastari-
nen, Anu Pulkkinen.
Viikkomessu ke 9.2. klo 18. Lauri 
Kastarinen, Anu Pulkkinen.
Messu su 13.2. klo 10. Liisa Pentti-
nen, Riikka Räihä, teologiopiskelija 
Pauliina Huhtala.
Hiljaisuuden messu ke 16.2. klo 18. 
Satu Karjalainen, Anu Pulkkinen.
Messu su 20.2. klo 10. Ilpo Rannan-
kari, Anu Pulkkinen, teologiopiske-
lija Jaakko Ojala.
Talvibarokkikonsertti su 20.2. klo 
16. Vapaa pääsy. Konsertin ohjel-
massa kuullaan Kuopion Musiik-
kikeskuksella toimivien oppi-
laitosten opiskelijoiden esittä-
mänä ihanaa musiikkia vuosisato-
jen takaa Bachin, Vivaldin, Händelin 
ja muiden mestareiden musiikista. 
Festivaalin koko ohjelma löytyy 
osoitteesta kuopionkonservatorio.fi/
talvikamari 
Viikkomessu ke 23.2. klo 18. Olli 
Viitaniemi, Anu Pulkkinen.

KESKUSSEURAKUNTATALO 
Suokatu 22 
040 4848 259 
Kouluikäisten kerhot ovat alkaneet.  
Kerhoihin ilmoittaudutaan koulu-
ikäisten nettisivuilla: kuopionseura-
kunnat.fi/tuomiokirkkoseurakunta/
kouluikaiset/kerhot
Perheilta ke 26.1. klo 18–19.30 
(E-ovi). Leikkiä, pelejä, yhteinen 
hiljentymishetki ja illan päätteeksi 
iltapala.
Eläkeläisten virkistyspäiviä ei ole 
helmikuussa koronatilanteen takia.
Naistenilta ti 1.2. klo 17–19 Samu-
lissa (Suokatu 22 C-ovi, 2 krs). 
Ilmoittautuminen 27.1. mennessä 
Paulalle 040 4848 266/paula.raati-
kainen@evl.fi
Raamattupiiri su 6.2. ja su 20.2. klo 
15 Samulissa. Olli Viitaniemi.
Pariskuntien ilta ti 8.2. klo 17–19. 
Lastenhoito ryhmässä pärjääville 
lapsille. Ilmoittautuminen www.
kuopionseurakunnat.fi/tuomiokirk-
koseurakunta Lapset ja perheet 
-kohdasta. Illan aikana oma 
ruokailu kummallekin porukalle. 
Lisätiedot lastenohjaaja-Paulalta 
040 4848 266/paula.raatikainen@
evl.fi
Ystävänpäiväleivoksia ja pikkuleipiä 
(kanelimurosydän) ennakkotilauk-
sesta. Tilaukset ma 7.2. mennessä 
emäntä Ulla Mykkäseltä  
040 4848 264 tai ulla.mykkanen@
evl.fi. Tilausten nouto pe 11.2. klo 
11–13 Keskusseurakuntatalolta, 
Suokatu 22 D.
Lapsiparkki ke 16.2. klo 16.30–19 
(E-ovi). Parkki on tarkoitettu alle 
kouluikäisille, jo kaksi vuotta täyt-
täneille lapsille. Lisätiedot ja ilmoit-
tautuminen lastenohjaaja-Paulalle 

040 4848 266/paula.raatikainen@
evl.fi
Ystävätoimijoiden työnohjaus ma 
21.2. klo 13. Mikäli korona sallii 
kokoontumisen. Yhteyshenkilö 
Varpu Ylhäinen, varpu.ylhainen@
evl.fi
Hernekeittoa ja laskiaispullia 
ennakkotilauksesta. Tilaukset ke 
23.2. mennessä emäntä Ulla Mykkä-
seltä 040 4848 264 tai ulla.mykka-
nen@evl.fi. Tuotteiden nouto laski-
aistiistaina 1.3. klo 11–13 Keskus-
seurakuntatalolta, Suokatu 22 D. 
Hernekeitto 8 €/litra ja laskiaispul-
lat 2 €/kpl.
Perheilta ke 23.2. klo 18–19.30 
(E-ovi). Illassa leikitään, vaihdetaan 
kuulumisia, hiljennytään ja nauti-
taan iltapala.

MUUT 
Älä jää yksin. Diakoniatyöntekijät 
tavoitat puhelimella ja sähköpos-
tilla. Keskustan alue: Pirjo Litma-
nen 040 4848 282/pirjo.litmanen@
evl.fi ja Birgitta Oksman  
040 4848 284/birgitta.oksman@
evl.fi
Inkilänmäen alue: Varpu Ylhäinen 
040 4848 255/varpu.ylhainen@evl.fi
Talvileiri 1–3.lk 11.–13.2. Rytkyn leiri-
keskuksessa. Leiri järjestetään 
yhteistyössä Männistön ja Puijon 
seurakuntien kanssa. Ilmoittautu-
minen on menossa ja päättyy 30.1. 
osoitteessa: https://www.kuopion-
seurakunnat.fi/tuomiokirkkoseu-
rakunta/kouluikaiset/kouluikais-
ten-leirit-ja-tapahtumat. Lisätietoja 
leiristä Niklas Grönholm  
040 4848 415.
Inkilänmäen seurakuntakerho-
jen kokoontumisesta ilmoitetaan 
myöhemmin. Yhteyshenkilö Varpu 
Ylhäinen, varpu.ylhainen@evl.fi
Yhteisvastuukeräyksellä tuetaan 
pitkästä pandemia ajasta kärsineitä 
nuoria. Tuomiokirkkoseurakunnan 
Yhteisvastuukeräykseen voit lahjoit-
taa myös pankin kautta.  
Yhteisvastuun pankkitilit ovat  
Aktia FI82 4055 0010 4148 41, 
Nordea FI16 2089 1800 0067 75 ja 
OP F114 5000 0120 2362 28, lisää 
lahjoitukseesi seurakuntamme 
viitenumero 306241. Lisäksi voit 
lahjoittaa Tuomiokirkkoseurakun-
nan MobilePay-yhteisvastuu nume-
roon 37328.

ALAVA

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

ALAVAN KIRKKO 
Keihäskatu 5 B 
Pieni polku rukoukseen kutsuu 
hiljentymään Alavan kirkossa. 
Kirkko on auki yksityistä ruko-
usta varten sunnuntaisin messuun 
valmistauduttaessa klo 10–11 ja 7.2. 
alkaen myös maanantaisin ennen 
Päivärukousta (Ad sextam) klo 
11–12. Mahdollisista muista ajankoh-
dista ja esim. ryhmien vierailuista 
kirkossa on sovittava erikseen. Ota 
yhteyttä: anna.vaatainen@evl.fi,  
040 4848 316.
Messu su 30.1. klo 11. Anu Kiviranta, 
Ossi Jauhiainen, Ilkka Tiihonen, 
Hannele Kärkkäinen. ROK-nuoret.
Messu su 6.2. klo 11. Hannu Koske-
lainen, Risto Voutilainen, Leila 
Savolainen, Hannele Kärkkäinen, 
Ilkka Tiihonen. Yhteisvastuukeräyk-
sen avaus kirkossa.
Päivärukoushetki Ad sextam ja 
hetki hiljaisuudessa ma 7.2. klo 12. 
Tule viettämään keskipäivän hetki 
yhteisessä rukouksessa maanan-
taisin klo 12. Rukoushetken (Ad 
sextam) jälkeen on mahdollisuus 
viipyä 20 minuuttia rukoushiljaisuu-
dessa.
Messu su 13.2. klo 11. Herättäjäyh-
distyksen kirkkopyhä. Anu Kiviranta, 
Hannu Koskelainen, Ossi Jauhi-
ainen. Saarna Simo Korkalainen, 
Herättäjäyhdistyksen aluesihteeri.
Messu su 20.2. klo 11. Anna Väätäi-

nen, Leila Savolainen, Ilkka Tiiho-
nen, Hannele Kärkkäinen.
Hääyö-tapahtuma Alavan kirkossa 
22.02.2022. Alttarille vaivattomasti – 
ilman juhlastressiä! Kirkon kotoisa 
tunnelma luo puitteet ikimuistoi-
selle hetkelle. Hääyössä kaikki on 
tehty teille valmiiksi. Vihkimiset  
alkavat klo 18. Seurakunta tarjoaa 
vihkimisen jälkeen kakkukahvit  
pienelle hääseurueelle vihkiparin  
niin toivoessa. Varaa vihkiaika 
8.2. klo 14 mennessä soittamalla 
toimistoon p. 040 4848 286. Lisä-
tietoa tapahtumasta kuopionseura-
kunnat.fi/haayo

NEULAMÄEN KIRKKO 
Vesurikuja 4 
Perhemessu su 6.2. klo 16. Anu Kivi-
ranta, Risto Voutilainen, Leila Savo-
lainen. Lapsikuoro. Yhteisvastuuke-
räyksen avaus.
Messu su 20.2. klo 16. Anna Väätäi-
nen, Leila Savolainen, Ilkka Tiihonen, 
Hannele Kärkkäinen.

JÄRVI-KUOPIO

Järvi-Kuopion seurakunnan toimisto
040 4888 602, ma–pe klo 9–15 
jarvi-kuopio@evl.fi

JUANKOSKEN YLÖSNOUSEMUKSEN 
KIRKKO 
Paasikoskentie 1 
Sanajumalanpalvelus su 30.1. klo 10. 
Milla Huttunen, Matti Saarela.
Näkö- ja liikuntarajoitteiset ma 31.1. 
klo 13.
Messu su 6.2. klo 10. Eino Keihänen, 
Matti Saarela.
Sanajumalanpalvelus su 13.2. klo 10. 
Eino Keihänen, Matti Saarela.
Messu, Suomen Raamattuopiston 
kirkkopyhä su 20.2. klo 10. Saara 
Roto, Matti Saarela. Saarna Jouko 
Kauhanen. Kirkkokahvit.

JUANKOSKEN TEHTAANKIRKKO 
Paasikoskentie 1 
Aamukahvit yhdessä pe 28.1. klo 10.
Lähetysaskartelijat ti 1.2. klo 10.
Seurakuntakerho to 10.2. klo 11. 
Matti Saarela.
Lähetysaskartelijat ti 15.2. klo 10.
Hyvän sanoman ilta ke 23.2. klo 18. 
Eino Keihänen.

KAAVIN KIRKKO 
Kaavintie 24 
Messu su 30.1. klo 13. Paula 
Hagman, Taru Parviainen.
Kynttilämessu ja Yhteisvastuu-
keräyksen aloitus su 6.2. klo 13. 
Marjaana Mäkinen, Taru Parviainen.
Sanajumalanpalvelus su 13.2. klo 13. 
Paula Hagman.

KAAVIN SEURAKUNTATALO 
Kirkkorannantie 1 
Neulepiiri to 3.2. klo 12.30. Marjaana 
Mäkinen.
Hyvän sanoman ilta to 17.2. klo 18. 
Marjaana Mäkinen. Mukana Jouko 
Kauhanen.
Nallekirkko su 20.2. klo 13. Paula 
Hagman, Taru Parviainen. Tarjoilu.

MUURUVEDEN KIRKKO 
Kustilankuja 2 
Sanajumalanpalvelus su 30.1. klo 13. 
Milla Huttunen, Matti Saarela.
Messu su 6.2. klo 13. Eino Keihänen, 
Matti Saarela.
Sanajumalanpalvelus su 13.2. klo 13. 
Eino Keihänen, Matti Saarela.
Messu, Suomen Raamattuopiston 
kirkkopyhä su 20.2. klo 13. Saara 
Roto, Matti Saarela. Saarna Jouko 
Kauhanen. Kirkkokahvit.

NILSIÄN KIRKKO 
Kirkonmäentie 1
Messu su 30.1. klo 10. Saara Roto, 
Annette Kärppä-Leskinen.
Sanajumalanpalvelus, Yhteisvas-
tuukeräyksen aloitus su 6.2. klo 10. 
Saara Roto, Annette Kärppä-Leski-
nen. Saarna Hanna Kokkonen.
Selkokielinen messu, yhdessä 
Säyneisen kanssa su 13.2. klo 10. 
Saara Roto, Annette Kärppä-Leskinen.
Yhteisvastuulounas ja arpajaiset su 

TAPAHTUU

Jumalanpalveluksiin otetaan tämänhetkisten rajoitusten mukaisesti 
osallistujia enintään kolmannes tilan enimmäishenkilömäärästä. 

Kirkolliset toimitukset pidetään normaalisti. 
Kokoavaan toimintaan voi osallistua enimmillään 20 henkilöä. 

Leirit ovat tauolla. 

Ystävänpäiväleivoksia ja pikkuleipiä voi tilata ennakkoon ma 7.2. 
mennessä emäntä Ulla Mykkäseltä 040 4848 264 tai ulla.mykkanen@evl.fi. 
Tilausten nouto pe 11.2. klo 11–13 Keskusseurakuntatalolta, Suokatu 22 D. 

Myös hernekeittoa ja laskiaispullia tilattavissa 23.2. mennessä ja 
nouto ti 1.3. klo 11–13 Keskusseurakuntatalolta.

Alavan kirkko on auki yksityistä rukousta varten sunnuntaisin ennen 
messua klo 10–11 ja maanantaisin 7.2. alkaen ennen Ad sextam -päivä-
rukousta klo 11–12. Mahdollisista muista ajankohdista ja esim. ryhmien 

vierailuista kirkossa on sovittava erikseen. 
Ota yhteyttä: anna.vaatainen@evl.fi, 040 4848 316.

Vauvamuskariperiodi alkaa ke 26.1. klo 10 Nilsiän seurakuntakodin alasalissa 
ja klo 14 Riistaveden seurakuntatalolla. Seuraavat kerrat 2.2. ja 23.2. Vauva-

muskarissa käydään läpi vauvan hoivahetkiin sopivia lauluja 
leikkien, liikkuen ja lorutellen. Lisätietoja 040 4888 673. 

Leikkiä ja loruja vauvamuskarissa

Osallistujamääriä rajoitetaan

Herkutellaan ystävän kanssa 

Pieni polku rukoukseen  

Tapahtumatiedot ovat 
voineet muuttua lehden
painoon menon jälkeen.

Tarkista tapahtumatiedot
verkosta.

12 Tapahtumat 26.1.–23.2.2022



&

13.2. klo 11.30. Lounas kirkon mäellä 
messun jälkeen, vapaaehtoinen 
maksu. Arpajaiset. Lounaan ja arpa-
jaisten tuotto Yhteisvastuulle.
Sanajumalanpalvelus su 20.2. klo 
10. Raili Pursiainen. Pystykahvit.
Hääyö Nilsiän kirkossa ti 22.2. 
klo 18-23. Vihkimiset toimite-
taan tunnin välein. Parit vihitään 
yksi kerrallaan. Seurakunta tarjoaa 
kakkukahvit noin kymmenen henki-
lön seurueelle. Vihkimisvaraukset 
040 4888 602 arkisin 9-14 viimeis-
tään 8.2.

NILSIÄN SEURAKUNTAKOTI 
Nilsiäntie 59
Nilsiän vauvamuskariperiodi ke 
26.1. klo 10. Annette Kärppä-Leski-
nen. Aloitus ke 26.1. klo 10–10.45. 
Seuraavat kerrat 2.2., 23.2. Vauva-
muskarissa käydään läpi vauvan 
hoivahetkiin sopivia lauluja leik-
kien, liikkuen ja lorutellen. Lisä-
tietoja 040 4888 673. Vapaa pääsy. 
Alasalissa.
Kuorojen yhteisharjoitus to 27.1. klo 
16.30. Annette Kärppä-Leskinen. 
Kuorojen yhteisharjoitukset torstai-
sin klo 16.30–18.
Siionin virsien veisuut ti 1.2. klo 14.
Miestenpiiri ke 2.2. klo 18.
Matalan kynnyksen laulupiiri to 3.2. 
klo 9.30. Annette Kärppä-Leskinen. 
Seuraavat kerrat: 17.2., 3.3., 17.3., 
31.3., 21.4., 5.5.
Naisten keskustelu- ja kasvuryhmä 
ti 8.2. klo 18.
Nilsiän eläkeläisten kristillinen 
yhdistys ke 9.2. klo 12.
Siioninvirsiseurat ke 16.2. klo 18.
Ikäihmisten kerho to 17.2. klo 11.
Naisten keskustelu- ja kasvuryhmä 
ti 22.2. klo 18.

NILSIÄN SEUTU – MUUT 
Toiminnallinen musakerho Onnen-
hippuset to 27.1. klo 15. Annette 
Kärppä-Leskinen. Nilsiän Hellun-
taiseurakunnan tiloissa os. Nilsiän-
tie 62.

RIISTAVEDEN KIRKKO 
Joensuuntie 2505 
Messu su 30.1. klo 10. Uwe Mäkinen, 
Lala Maukonen.
Armonmessu su 13.2. klo 10. Kaisa 
Pihlajamäki, Lala Maukonen.
Messu su 20.2. klo 10. Uwe Mäkinen,  
Lala Maukonen.
Hääyö Riistaveden kirkossa ti 
22.2. klo 18-23. Vihkimiset toimi-
tetaan tunnin välein. Parit vihitään 
yksi kerrallaan. Seurakunta tarjoaa 
kakkukahvit noin kymmenen henki-
lön seurueelle. Vihkimisvaraukset 
040 4888 602 arkisin 9-14 viimeis-
tään 8.2.

RIISTAVEDEN SEURAKUNTATALO 
Keskustie 2
Riistaveden vauvamuskariperiodi  
ke 26.1. klo 14. Annette Kärppä-
Leskinen. Aloitus ke 26.1. klo 
14–14.45. Seuraavat kerrat 2.2., 23.2. 
Vauvamuskarissa käydään läpi 
vauvan hoivahetkiin sopivia lauluja 
leikkien, liikkuen ja lorutellen. Lisä-
tietoja 040 4888 673. Vapaa pääsy. 
Takkahuoneessa.
Neulepiiri ti 1.2. klo 12.
Sanajumalanpalvelus, Yhteisvas-
tuukeräyksen aloitus su 6.2. klo 10. 
Kaisa Pihlajamäki, Anne-Mari Kraft. 
Yhteisvastuuinfo.
Neulepiiri ti 15.2. klo 12. Kaisa Pihla-
jamäki.
Arkinen ateria ke 23.2. klo 11. 
Ruokamaksu 5 €/ aikuinen. Aloi-
tamme ruokavirrellä ja ruokailulla, 
jonka jälkeen ohjelmatuokio.

SÄYNEISEN KIRKKO 
Kirkkoharjuntie 2
Messu su 30.1. klo 13. Saara Roto, 
Annette Kärppä-Leskinen.
Perhekirkko, Yhteisvastuukerä-
yksen aloitus su 6.2. klo 13. Saara 
Roto, Annette Kärppä-Leskinen, 
Mervi Rajahalme.
Sanajumalanpalvelus su 20.2. klo 
13. Raili Pursiainen.

SÄYNEISEN SEURAKUNTAKOTI 
Kirkkoharjuntie 2
Lähetyskahvila to 27.1. klo 12. Saara 
Roto. Seuraavan kerran 10.2., 24.2.
Seurakuntakerho to 3.2. klo 12. 
Saara Roto. Kokoontuu parittomilla 
viikoilla.

SÄYNEISEN SEUTU – MUUT
Selkokielinen messu, yhdessä 
Nilsiän kanssa su 13.2. klo 10. Raili 
Pursiainen, Annette Kärppä-Leski-
nen. Nilsiän kirkossa.

TUUSNIEMEN SEURAKUNTAKOTI 
Koivukuja 2
Messu su 30.1. klo 10. Paula 
Hagman, Taru Parviainen.
Kynttilämessu, Yhteisvastuu-
keräyksen aloitus su 6.2. klo 10. 
Marjaana Mäkinen, Taru Parviainen.
Päiväseurat, Kansanlähetys ke 9.2. 
klo 13. Paula Hagman.
Sanajumalanpalvelus su 13.2. klo 10. 
Paula Hagman.
Lähetyspiiri to 17.2. klo 11. Paula 
Hagman. Kahvit suolaisen ja 
makean kera. Vapaaehtoinen kahvi-
maksu lähetykselle.
Nallekirkko su 20.2. klo 10. Paula 
Hagman, Taru Parviainen. Tarjoilu.

VEHMERSALMEN KIRKKO 
Lempeläntie 17
Messu su 30.1. klo 13. Uwe Mäkinen, 
Lala Maukonen.
Armonmessu su 13.2. klo 13. Kaisa 
Pihlajamäki, Lala Maukonen.
Messu su 20.2. klo 13. Uwe Mäkinen, 
Lala Maukonen.

VEHMERSALMEN SEURAKUNTAKOTI 
Lempeläntie 15
Lähimmäisen kammari ja arkinen 
ateria to 27.1. klo 11. Ruokamaksu 
5 €. Seuraavan kerran 24.2.
Yhdessä kristittyinä - ekumeeninen 
ilta to 27.1. klo 18. Uwe Mäkinen. Isä 
Harri Peiponen.
Sanajumalanpalvelus ja Yhteisvas-
tuustartti su 6.2. klo 13. Kaisa Pihla-
jamäki, Anne-Mari Kraft. Infotilai-
suus ja lippaiden jako. 
Lähimmäisen kammari to 10.2. klo 
11.

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

KALLAVEDEN KIRKKO 
Rauhalahdentie 21
040 4848 336
Ymmärrätkö myös mitä luet 
-raamattuluentosarjan 27.1. ja 10.2. 
kerrat siirtyvät myöhemmin pidet-
täviksi vallitsevan koronatilanteen 
takia.
Messu su 30.1. klo 10. Matias Kopo-
nen, Rami Tuomikoski. Teologihar-
joittelija Oliver Sivula saarnaa.
Messu ja Yhteisvastuukeräyksen 
aloitus su 6.2. klo 10. Sanna Alanen, 
Rami Tuomikoski.
Messu su 13.2. klo 10. Veli Mänty-
nen, Mari Vuola-Tanila.
Messu su 20.2. klo 10. Matti Penti-
käinen, Richard Nicholls.

PETOSEN SEURAKUNTATALO 
Pyörönkaari 21
Sinkkuilta ti 1.2. klo 17. Sirpa 
Nummenheimo.
Raamattua luovasti (Bible Journa-
ling) ma 7.2. klo 17.30. Miia Gabel.
Arki-illan ehtoollinen ti 8.2. klo 18. 
Miia Gabel.
Kutsu yhteyteen -messun vapaa-
ehtoisten ilta ti 15.2. klo 17. Miia 
Gabel. Vapaaehtoiset messupalveli-
jat ovat mukana toteuttamassa joka 
kuukauden 3. sunnuntain Kutsu 
yhteyteen -messua. Kokoonnumme 
ideointi-iltaan. Kahvitarjoilu. Lisä-
tietoja miia.gabel@evl.fi
Kutsu yhteyteen -messu su 20.2. 
klo 17. Miia Gabel.

KALLAVEDEN SEUTU – MUUT
Rytkyn kylän lähetyspiiri to 27.1. klo 
13. Anja Nissisellä, Kuuselankuja 15. 
Mukana Seppo Korhonen.
Rytkyn kylän lähetyspiiri to 10.2. klo 
13. Erkki ja Kirsti Oinosella, Poikki-
mäki 6.

KARTTULAN KIRKKO 
Kirkkotie 23
Messu su 30.1. klo 10. Matti Penti-
käinen, Johanna Isokangas.

TAPAHTUU

Sunnuntaina 6.2. käynnistyy tämän vuoden Yhteisvastuukeräys. 
Kampanja avataan kaikissa seurakunnissa kyseisen sunnuntain 

messujen yhteydessä. 

Su 13.2. klo 11.30. Lounas Nilsiän kirkon mäellä messun jälkeen, vapaaeh-
toinen maksu. Arpajaiset. Lounaan ja arpajaisten tuotto Yhteisvastuulle.

Nallekirkko su 20.2. Tuusniemen seurakuntakodilla klo 10 ja Kaavin 
seurakuntatalolla klo 13. Päivän aiheena on ”Jumalan Sanan kylvö”. 

Tarjoilua.

Petosen seurakuntatalolla su 20.2. klo 17. Kutsu yhteyteen -ryhmän kanssa 
yhdessä toteutettu messu, jonka yhteydessä opetusta, ylistystä ja 

rukouspalvelua. Messua ennen yhteinen kahvihetki. 
Lapsille omaa ohjelmaa.

Kutsu yhteyteen -messu  

Yhteisvastuu starttaa 

Lounas ja arpajaiset 

Nalle mukaan kirkkoon 

Messu ja Yhteisvastuukeräyksen 
aloitus su 6.2. klo 10. Rauni Tarvo-
nen, Johanna Isokangas.
Messu su 13.2. klo 10. Matias Kopo-
nen, Rami Tuomikoski.

KARTTULAN SEURAKUNTAKOTI 
Kissakuusentie 14
Perhekirkko su 20.2. klo 11. Rauni 
Tarvonen, Johanna Isokangas. 

MAANINGAN KIRKKO 
Maaningantie 33
Messu su 30.1. klo 14. Matti Penti-
käinen, Annuliina Ikäheimo.
Messu ja Yhteisvastuukeräyksen 
avaus su 6.2. klo 14. Marjukka Borg-
man, Riikka Leinonen.
Messu su 13.2. klo 14. Marjukka 
Borgman, Riikka Leinonen. Maanin-
gan rippikouluryhmä.
Perhekirkko Sankarit-teemalla 
su 20.2. klo 14. Raija Jokela, Mari 
Vuola-Tanila.

MAANINKATALO 
Maaningantie 32
Ilon Säteet -lapsikuoron harjoituk-
set ke 26.1. klo 15.30. Annuliina  
Ikäheimo. Harjoitukset jatkuvat 
viikoittain.
Kirkkokuoron harjoitukset ke 26.1. 
klo 17. Annuliina Ikäheimo. Harjoi-
tukset jatkuvat viikoittain.
Sydämellä-lauluryhmä harjoitukset 
ti 1.2. klo 17. Seuraavat kerrat 8.2., 
15.2. ja 22.2.
Ilosanomapiiri ti 8.2. klo 15.45. 
Seuraavat kerrat 15.2. ja 22.2.

MAANINGAN SEUTU - MUUT
Rukouspiiri Ilonpisarassa pe 28.1. 
klo 13. Piiri kokoontuu joka perjan-
tai.
Käsityöpiiri Ilonpisarassa ma 31.1. 
klo 12. Seuraavan kerran 14.2.

MUUT
Miesten Sauna- ja Sananilta to 3.2. 
klo 18.30. Zoomissa ID:724 020 1866, 
passcode: poukama. Antti Huusko 
alustaa aiheesta ”Niinpä sinä et siis 
enää ole orja, vaan lapsi”.

MÄNNISTÖ

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

PYHÄN JOHANNEKSEN KIRKKO 
Ampujanpolku 2 
040 4848 386 
Kirkkokuoro keskiviikkoisin klo 
16–17.30. Max 20 hlöä 14.2. asti.
Saarnahautomo keskiviikkoisin klo 
16. Max 20 hlöä.
Hiljaisuuden joogan retriittipäivä la 
26.3. klo 10–15.30. Ohjaajana pastori, 
TT, hiljaisuuden joogan ohjaaja Kati 
Kemppainen. Ilmoittautuminen  
13.2.–13.3.: www.kuopionseura-
kunnat.fi/manniston-seurakunta/
ilmoittautumiset. Hinta 20 €.  
Tiedustelut: Salla Tyrväinen  
040 4848 320.
Perheaamu torstaisin klo 9.30–11. 
Max 20 hlöä 14.2. asti.
Raamattupiiri parillisten viikkojen 
to A-aulassa. Max 20 hlöä 14.2. asti.
Messu su 30.1. klo 10. Oona Leiviskä, 
Sanna Mertanen, Tintti Tinkala.
Männistön rippikoulujen 2022 aloi-
tusjumalanpalvelus su 30.1. klo 
13. Oona Leiviskä, Sanna Merta-
nen, Tintti Tinkala, Timo Manninen. 
Lauletaan Nuoren seurakunnan 
veisukirjasta. Kirkossa lyhyt info 
riparivuodesta.
Nuorten musaryhmä parittomien 
viikkojen to klo 17–18. Max 20 hlöä 
14.2. asti.
Yhteisvastuukeräyksen avaus-
messu su 6.2. klo 10. Sanna Merta-
nen, Heikki Mononen, Aarni Saari-
nen.

Tapahtumatiedot ovat 
voineet muuttua lehden
painoon menon jälkeen.

Tarkista tapahtumatiedot
verkosta.
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TAPAHTUU

Hiljaisuuden joogan retriittipäivä la 26.3. klo 10–15.30 Pyhän Johanneksen 
kirkolla. Ohjaajana pastori, TT, hiljaisuuden joogan ohjaaja Kati Kemp-
painen. Ilmoittautuminen 13.2.–13.3. verkossa kuopionseurakunnat.fi/

manniston-seurakunta/ilmoittautumiset. Hinta 20 €. 
Tiedustelut: Salla Tyrväinen, 040 4848 320.

Retriitti 2.3.–13.4. Päivittäiset raamatturukoukset ohjaajan antamien teks-
tien avulla. Yhteiset kokoontumiset keskiviikkoisin. Aloitus Alavan kirkon 
alasalissa 2.3. klo 16.30. Ilmoittautumiset 18.2. mennessä: kuopionseura-
kunnat.fi/manniston-seurakunta/ilmoittautumiset. Hinta Kuopion ev.lut. 

seurakuntien jäseniltä 40/20 €, muilta 60/30 €. 
Tiedustelut: Salla Tyrväinen, 040 4848 320.

Hiljaisuuden joogaa

Paastonajan arkiretriitti

Puijon kirkolla käynnistyy ma 7.2. klo 18 luentosarja Jobin postia – kärsi-
myksen ongelma. Neljänä peräkkäisenä maanantaina vaihtuvat luennoit-
sijat käsittelevät kärsimystä eri näkökulmista. Luennot myös striimataan 

youtube.com/puijonsrk

Ulkona lämmintä juotavaa, sisällä lämmin hiljaisuus. Helmikuun sunnuntai-
sin on Vuorelan kirkolla klo 10–12.30 ulkoilijoille tarjolla Kirkkosiilin 
kirkkokaakaot ja samalla on kirkko auki omaa hiljentymistä varten. 

Sunnuntait Vuorelan kirkonmäellä 

Jobin postia -luentosarja

Siioninvirsiseurat su 6.2. klo 18. 
Salla Tyrväinen. Max 20 hlöä.
Messu su 13.2. klo 10. Salla Tyrväi-
nen, Heikki Mononen, Nanni Vilp-
ponen.
Miesten piiri ke 16.2. klo 18. Heikki 
Hyvärinen.
Messu su 20.2. klo 10. Heikki Hyvä-
rinen, Heikki Mononen, Aarni Saari-
nen. Nuorten musaryhmä. Aula-
kahvit.
Hääyö-tapahtuma ti 22.2. klo 18–23. 
Vihkimisiä tunnin välein. Voit tulla 
vihittäväksi kahdestaan, jolloin saat 
todistajat seurakunnan puolesta 
tai voit kutsua vieraat mukaan. 
Seurakunta tarjoaa niin toivoes-
sasi hääkahvit pienelle juhlaväelle. 
Ilmoittautumiset 8.2. mennessä 
seurakunnan toimistoon  
040 4848 379.

MUUT
Paastonajan arkiretriitti 2.3.–13.4.  
Päivittäiset raamatturukoukset 
ohjaajan antamien tekstien avulla. 
Ryhmissä jaetaan rukousmietis-
kelyssä koettua. Kokoontumiset 
keskiviikkoisin kestävät 1,5 tuntia. 
Ohjaajina ignatiaaniset retriitinoh-
jaajat Sisko Laitinen, Ulla Turunen 
ja Tarja Säynevirta. Aloitus Alavan 
kirkon alasalissa 2.3. klo 16.30. 
Ilmoittautumiset 28.1.–18.2.: www.
kuopionseurakunnat.fi/manniston-
seurakunta/ilmoittautumiset. Hinta 
Kuopion ev.lut. seurakuntien jäse-
niltä: työssä käyviltä 40 €, opiskeli-
joilta, työttömiltä ja eläkeläisiltä  
20 €. Muilta: 60 €/30 €. Tieduste-
lut: Salla Tyrväinen 040 4848 320.
Seurakunnan työntekijä tavatta-
vissa Mäntytuvalla perjantaisin klo 
9–12. Hartaus klo 12. Kalevalankatu 
23 A 1.

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

PUIJON KIRKKO 
Taivaanpankontie 3 
Torstain musiikkituokio to 27.1. klo 
11.30. Nella Lepistö, urut. Kesto 30 
min. Vapaa pääsy.
Perjantai-illan ehtoollishetki pe 
28.1. klo 19.30. Laura Tanskanen. 
Musiikkia, Anette Haavisto.
Messu su 30.1. klo 11. Elina Knuut-
tila, Laura Tanskanen, Mari Vouti-
lainen, Outi Keskisipilä, Jenni Blom. 
Striimaus www.youtube.com/
puijonsrk
Torstain musiikkituokio to 3.2. klo 
11.30. Outi Keskisipilä. Urut ja piano. 
Lauletaan yhdessä vanhoja lasten 
virsiä. Kesto 30 min. Vapaa pääsy.
Perhemessu su 6.2. klo 11. Laura 
Tanskanen, Mari Voutilainen, Outi 
Keskisipilä, Riikka Tiainen. Yhteis-
vastuukeräyksen avaus. Tuote-
myyntiä.
Kutsu Yhteyteen -messu su 6.2. klo 
17. Ilkka Pihlajamäki. ”Mitä kaipaat 
ja odotat elämältä?”. Eri tehtävissä 
palvelee Kutsu yhteyteen -tiimi-
läisiä.
Luento ”Jobin postia - kärsimyk-
sen ongelma” ma 7.2. klo 18. Laura 
Tanskanen. ”Miksi Jumala sallii 
kärsimyksen?”. Luennoimassa opet-
taja ja teologi Markus Finnilä. Strii-
mataan www.youtube.com/puijon-
srk
Torstain musiikkituokio to 10.2. 
klo 11.30. Kirkkomusiikin opiskelija 
Veikko Virtanen, urut. Kesto 30 min. 
Vapaa pääsy.
Messu su 13.2. klo 11. Elina Knuut-
tila, Laura Tanskanen, Janne Saare-
lainen, Markku Puhakka. Puijon 
Nuorten Bändi. Striimataan www.
youtube.com/puijonsrk
Luento ”Jobin postia - kärsimyk-
sen ongelma” ma 14.2. klo 18. Mari 

Voutilainen. ”Kuinka suhtautua 
kärsimykseen lähellä ja kaukana? 
Pitää kauhistua, mutta pitääkö 
kauhistella?”. Striimataan www.
youtube.com/puijonsrk
Torstain musiikkituokio to 17.2. 
klo 11.30. Laulumusiikkia urkujen 
säestyksellä, ohjaajana Mari-Anni 
Hilander.
Messu su 20.2. klo 11. Elina Knuut-
tila, Ilkka Pihlajamäki, Outi Keskisi-
pilä, Jenni Blom.
Luento ”Jobin postia - kärsimyk-
sen ongelma” ma 21.2. klo 18. Elina 
Knuuttila. ”Kärsimyksen monet 
kasvot”. Yksilön kärsimys kosket-
taa aina myös laajempaa jouk-
koa. Keskustelemassa lastentau-
tien erikoislääkäri, lastenhemato-
logi ja -onkologi Tuuli Pöyhönen, 
KYS. Striimataan www.youtube.
com/puijonsrk
Hääyö Puijon kirkossa ti 22.2. klo 
18–23. Vihkimiset toimitetaan 
puolen tunnin välein. Parit vihi-
tään yksi kerrallaan. Seurakunta 
tarjoaa kakkukahvit noin kymme-
nen henkilön seurueelle. Vihki-
misvaraukset 040 4848 410 arkisin 
9–15 viimeistään 8.2.
Luento ”Jobin postia - kärsimyk-
sen ongelma” ma 28.2. klo 18. 
Ilkka Pihlajamäki ja sosiaalipolitii-
kan professori Juhani Laurinkari: 
”Kärsimystä aiheuttava yhteiskunta 
- syrjäyttävätkö rakenteet ja asen-
teet?”. Striimataan www.youtube.
com/puijonsrk

PUIJON SEURAKUNTAKESKUS 
Taivaanpankontie 3
Naisten sulkapallo ke 2.2. klo 14. 
Sulkapalloharrastusryhmä eläke-
läisille kokoontuu viikoittainen 
klo 14–15.30 Liikuntasalissa. Tarja 
Koponen 040 554 9943.
Leipämyyjäiset kirkon aulassa ma 
7.2. klo 13. Hyväntekeväisyysmyy-
jäisissä myytävänä erilaisia herkul-
lisia leipiä, tuotto koronapande-
mian seurauksista kärsivien lasten 
ja nuorten auttamiseen Yhteisvas-
tuukeräyksen kautta. Myyjäiset klo 
14.30 saakka tai siihen saakka kuin 
tuotteita riittää.
Hernekeittomyyjäiset kirkon 
aulassa ke 16.2. klo 11. Hernekeittoa 
1 l, pannukakkua 2 kpl, sämpylöitä 
2 kpl yhteensä 10 €. Tuotto korona-
pandemian seurauksista kärsivien  
lasten ja nuorten auttamiseen 
Yhteisvastuukeräyksen kautta.
Arkinen ateria pe 18.2. klo 11. 
Susanna Pakkala-Koskelainen, Pia 
Sahi. Kotiruokaa. Hinta 6 €/hlö, 
alle kouluikäisille ilmainen. Mikäli 
ruokaa riittää, klo 11.50 alkaen 
myydään omiin astioihin.

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

HILJAISUUDEN VILJELY

Hiljaisuuden talo -ilta ma 21.2. 
klo 18 Lukusali-ilta paastonajan 
hengessä. Toteutustapa tarken-
tuu lähempänä. Seuraa päivittyviä 
tietoja: https://www.kuopionseura-
kunnat.fi/tutki-uskoa/hengellinen-
pohdiskelu/hiljaisuuden-talo-illat

SIILINJÄRVI

Seurakuntatoimisto avoinna arkisin 
klo 9–11 ja 12–14 Siilinjärven seura-
kuntatalolla, Haarahongantie 4, 
71800 Siilinjärvi, 017 288 4600. 
Poikkeuksellinen aukiolo to 3.2., 
jolloin seurakuntatoimisto avoinna 
vain klo 12–14.
Seurakuntatoimisto palvelee 
juhlien ja muiden tilaisuuksien tila- 
ja henkilövarauksissa sekä maksu-
asioissa. Seurakuntamme jäsen-
rekisteriasiat hoitaa Kuopion alue-
keskusrekisteri: keskusrekisteri.

kuopio@evl.fi, 040 4848 225 (virka-
todistus- ja sukuselvitystilaukset), 
017 158 111 (vaihde), ma–pe klo 9–15, 
Suokatu 22 B Kuopio.
Verkkokanavat:  
www.siilinjarvenseurakunta.fi
www.vapaaehtoistyo.fi
Seurakunnan nettiradio: 
mixtuur.live/siilinjarven-seurakunta
Facebook: siilinjarvenseurakunta
Instagram: siilinjarvenseurakunta, 
siilinnuorisrk
Twitter: siilinjarvi_srk
Youtube: Siilinjärven ev.lut. seura-
kunta
Noudatamme viranomaisten anta-
mia kokoontumis- ja hygieniaoh-
jeita.

SIILINJÄRVEN KIRKKO  
Haarahongantie 2 
Seurakunnan nettiradiossa kuulta-
vissa kaikki jumalanpalvelukset ja 
rukoushetket suoratoistona sekä 
tallenteena.
Rukoushetki ke 26.1. klo 12.
Perjantaimessu pe 28.1. klo 18. 
Sanna Marin, Vesa Kajava, Pinja 
Karppinen. Lapsille pyhäkoulu.
Sanajumalanpalvelus su 30.1. klo 
10. Olli Kortelainen, Sanna Marin, 
Marjaana Kaisto. Uusien työnte-
kijöiden tehtävään siunaaminen. 
Striimataan seurakunnan Youtube-
kanavalle, tallenne 14 vrk.
Rukoushetki ke 2.2. klo 12.
Messu 6.2. klo 10. Pauli Soranta, 
Matti Hoffrén, Vesa Kajava. Yhteis-
vastuukeräyksen avaus.
Rukoushetki ke 9.2. klo 12.
Messu su 13.2. klo 10. Matti Hoffrén, 
Teemu Voutilainen, Airi Heiskanen. 
Striimataan seurakunnan Youtube-
kanavalle, tallenne 14 vrk.
Rukoushetki ke 16.2. klo 12.
Messu su 20.2. klo 10. Leena 
Laurinkari, Pauli Soranta, Airi Heis-
kanen.
Rauhanyhdistyksen seurat su 20.2. 
klo 15.

SIILINJÄRVEN SEURAKUNTATALO 
Haarahongantie 4
Rukouspiiri poikkeuksellisesti tiis-
taisin 31.1.–1.3. Lähetyskellarissa 
klo 18.
Paavalin kirje Roomalaisille - kris-
tinusko pähkinänkuoressa -luen-
tosarjassa tutustutaan Paava-
lin kaikkein syvällisempään esityk-
seen kristinuskosta. Pastori Teemu 
Voutilaisen lisäksi Roomalaiskir-
jettä selittävät Itä-Suomen yliopis-
ton teologian opiskelijat ja oman 
seurakuntamme papit. Maanantai-
sin Isossa salissa klo 18.30. Kaikki 
luennot suoratoistetaan seurakun-
nan Youtube-kanavalle.
Ma 31.1. teol. yo. Oliver Sivula luen-
noi aiheesta ”Yksi kaikkien  
puolesta” ja teol. yo. Petteri 
Suomalainen aiheesta ”Vapaus 
synnistä. Onko se mahdollista?”
Ma 7.2. teol. yo. Hannele Kärkkäi-
nen ”Apua! Ihminen on niin heikko” 
ja teol. yo. Ilkka Tiihonen ”Pelas-
tusvarmuus ja luomakunnan 
uudistuminen”.
Ma 14.2. teol. yo. Aarni Saarinen 
”Armovalinta ja predestinaatio” ja 
teol. yo. Nanni Vilpponen ”Mistä 
usko syntyy?”
Ma 21.2. pastori Olli Kortelainen 
”Kristittyjen sisarkansa: juutalai-
set” ja pastori Sanna Marin ”Kaksi 
valtakuntaa: seurakunta ja valtio”.
Ma 28.2. klo 18.30 pastori Pauli 
Soranta ”Onko olemassa kristillisiä 
elämäntapoja?” ja pastori Teemu 
Voutilainen ”Lämpimiä terveisiä – 
luentosarjan päätös”. 
Kaikille avoin Raamis sunnuntaisin 
Lähetyskellarissa klo 17. Käsitellään 
Roomalaiskirjettä.
Miestenpiiri Aikamiehet ke 16.2. klo 
18 Päätysalissa.
Israel-piiri 17.2. klo 18 Pienessä 
salissa.

VUORELAN KIRKKO  
Rissalantie 2
Sanajumalanpalvelus su 30.1. klo 
10. Olli Kortelainen, Sanna Marin, 
Marjaana Kaisto.
Raamatun äärellä -ilta ma 31.1.klo 
18–20. Etäyhteys kirkonkylän luen-
tosarjaan.
Lähetyspiiri ti 1.2. ja joka toinen 
tiistai klo 10–11.30.
Helmikuun sunnuntait kirkon-

Tapahtumatiedot ovat 
voineet muuttua lehden
painoon menon jälkeen.

Tarkista tapahtumatiedot
verkosta.
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Tapahtumatiedot ovat 
voineet muuttua lehden
painoon menon jälkeen.

Tarkista tapahtumatiedot
verkosta.

Kirkon kotoisa tunnelma luo puitteet ikimuistoiselle hetkelle.
Hääyössä kaikki on tehty teille valmiiksi. Seuraavaa Hääyötä vietetään kaikissa 
Kuopion seurakunnissa 22.2.2022. Vihkivaraukset 8.2. klo 14 mennessä.

Lue lisää: kuopionseurakunnat.fi/haayo 

Alttarille vaivattomasti – Hääyö 22.2.2022

mäellä 6.2., 13.2. ja 20.2. klo 
10–12.30. Kirkkosiilin kaakaot 
ulkona, kirkko auki hiljentymistä 
varten.
Iltamessu 6.2. klo 17. Saarnaa soti-
laspastori Petteri Hämäläinen. Olli 
Kortelainen, Marjaana Kaisto.
Vuorelan Näpertäjät ma 7.2. ja ma 
kahden viikon välein klo 10–12.
Messu su 13.2. klo 13. Matti Hoffrén, 
Teemu Voutilainen, Airi Heiskanen.
Pyhän tanssin työpaja su 13.2. klo 
15–18. Sisältää välipalan. Ennak-
koilm. viimeistään 3.2.
Messu su 20.2. klo 13. Leena 
Laurinkari, Pauli Soranta, Airi Heis-
kanen.

MUUTA
Talvileiri 3.–7.-luokkalaisille 
Ruokoniemen leirikeskuksessa 
4.–6.3. Maksuton Siilinjärven 
seurakunnan jäsenelle. Ilm. 24.1.–
13.2. verkkosivuilla siilinjarvenseu-
rakunta.fi
Marianpäivän hiljaisuuden retriitti 
Ruokoniemen leirikeskuksessa 
25.–27.3. Ohjaajina Matti Hoffrén 
ja Sirpa Ylikotila. Tiedustelut ja 
ilmoittautuminen 9.3. mennessä 
Matti Hoffrénille, p. 044 728 4603, 
matti.hoffren@evl.fi

JÄRJESTÖT  

Saaran Kulma  
KUOPION NNKY 
Torikatu 18
www.knnky.fi  
Facebook: Kuopion nnky 
puheenjohtaja Wilhelmiina Honkanen
p. 044 242 2718
toiminnanjohtajan työ (60 prosentin 
työajalla) on haussa.
Elämäni tarina vai tarinani elämä. 
Kolme luentoa elämänkaaren 
rikkaudesta.
ma 14.2. klo 18–20 Etsin elämänta-
rinaani
ma 21.2. klo 18–20 Tunteiden tuuli-
mylly
ma 28.2. klo 18–20 Onnesta osal-
linen
Kouluttajana Heli Suoaro, seura-
kunnallisten aineitten opettaja, 
diakoni, sielunhoitoterapeutti 
(ACC).
Ryhmien kokoontuminen. Toivoa 
naisille, Ikioma Ensikirja, Voima-
siskot sekä Senioripysäkki jatka-
vat ryhmänohjaajien ilmoittamina 
aikoina.
Evästä matkalle. ”Nykyihmistä 
helpottaisi löytää paikka, jossa 
pyhä on läsnä”, sanoo kirjailija Joel 
Haahtela (HS 16.1.2022). ”Minulle se 
on kirkkosali. Rakastan kirkossa 
olemista. Jumalanpalveluksessa 
aika pyhittyy, elämä muuttuu 
rukoukseksi.”.
 
HERÄTTÄJÄ-YHDISTYS  
Kuninkaankatu 22
Linja-automatka Talviveisui-
siin Mikkeliin 12.–13.3. Auto lähtee 
Kajaanista ja kulkee Siilinjär-
ven ja Kuopion kautta. Matkan 
hinta korkeintaan 130 € sisältäen 
matkat, hotelliyöpymisen kahden 
hengen huoneessa ja aamiaisen. 
Lisätietoja ja ilmoittautuminen 
3.2. mennessä Simo Korkalaiselle, 
simo.korkalainen@h-y.fi,  
040 566 0224.
Seurat su 6.2. klo 18 Pyhän Johan-
neksen kirkolla, Ampujanpolku 2.
Herättäjä-Yhdistyksen kirkko-
pyhä, messu ja seurat su 13.2. klo 11 
Alavan kirkolla, Keihäskatu 5. Saar-
naa Simo Korkalainen. 
Seurat ja paikallisosaston vuosiko-
kous su 27.2. klo 18 Puijon kirkolla, 
Taivaanpankontie 3.

POHJOIS-SAVON EV.LUT.  
KANSANLÄHETYS  
Sairaalakatu 11
Toimisto avoinna ma-ti klo 12–16.  
Puh. 044 9812 908.  
Facebook: Pohjois-Savon Kansan-
lähetys
Päiväseurat ke 9.2. klo 13, Tuus-
niemi, seurakuntatalo.
Lähetyspiiri to 10.2. klo 14, Kuopio, 
Lähetyskoti.
Suuressa mukana -tilaisuus su 
13.2. klo 16, Kuopio, Neulamäen 
kirkko.
Donkkis Big Night pe 25.2. klo 18, 
Kuopio, Petosen seurakuntatalo.

Sanan ja yhteyden ilta to 24.2. klo 
18, Nisiä, seurakuntatalo.
Seurakunnan tiloissa järjestettävät 
tilaisuudet Kuopion seurakuntayh-
tymän koronalinjausten mukaan.

KANSAN RAAMATTUSEURA 
Sanan Kulma, Tulliportinkatu 22
Muutokset mahdollisia koronati-
lanteesta riippuen. Tarkasta ajan-
tasaiset tiedot: kansanraamattu-
seura.fi/kuopio
Alfa-konferenssi la 29.1. klo 10–14. 
Konferenssi toteutuu hybriditapah-
tumana: se striimataan Munkkinie-
men kirkolta ja osallistujat  
kokoontuvat omalla paikkakun-
nallaan yhteen striimin ääreen. 
Kuopiossa konferenssipaikkana 
toimii Sanan Kulma (Tulliportin-
katu 22). Mahdollisuus osallistua 
myös kotoa Zoom-verkkoyhteyden 
kautta. Lisätiedot ja ilmoittautumi-
nen: kokeilealfaa.fi/tapahtumat
Sanan ilta: ”Pyhä Henki ja armo-
lahjat” pe 25.2. klo 18 Keskusseu-
rakuntatalolla (Suokatu 22). Opet-
tamassa Kansan Raamattuseuran 
kouluttaja Olli Seppänen. Kahvitar-
joilu, kirjamyynti ja rukouspalvelu. 
Voit tulla mukaan myös netissä: 
youtube.com/c/KRStubeFI/live
Krito-ryhmän ohjaajakoulutus 
la 26.2. klo 9–17 Sanan Kulmalla 
(Tulliportinkatu 22). Koulutus 
tarjoaa perusvalmiudet Krito-
ryhmien eli kristillisten toipumis-
ryhmien ohjaamiseen. Tervetulleita 
koulutukseen ovat kaikki Krito-
ryhmistä ja niiden ohjaamisesta 
kiinnostuneet. Lisätietoja Kritosta: 
krito.fi. Kouluttamassa Krito-työn 
koordinaattori Merja Lehtinen 
Kansan Raamattuseurasta. Koulu-
tuksen hinta 30 €. Ilmoittaudu 
viimeistään ma 20.2. Topi Viitasa-
lolle: topi.viitasalo@sana.fi
Raamattupiiri parittomien viik-
kojen maanantaisin klo 18 Sanan 
Kulmalla (Tulliportinkatu 22). 
Tervetuloa tutustumaan Jumalaan 
Raamatun kautta.
Naisten solu parittomien viikko-
jen tiistaisin klo 13 Sanan Kulmalla 
(Tulliportinkatu 22). Naisille tarkoi-
tettu hengellinen pysäkki.

SUOMEN RAAMATTUOPISTO
Raamattupiirit: Rukous- ja raamat-
tupiiri Alavan kirkon alasalissa ma 
7. ja 21.2. klo 16.30. Sanasta suuntaa 
elämään -piiri joka torstai klo 18 
Merja-Riitta Jaakkosella, Sammak-
kolammentie 1 B 36, Kuopio.
Psalmiluento Alavan kirkon alasa-
lissa su 13.2. klo 17, rovasti Pekka 
Heiskanen.
Hyvän sanoman ilta Kaavin seura-
kuntatalossa to 17.2. klo 18. Mukana 
Maire Lyytinen, Marjaana Mäkinen 
ja Jouko Kauhanen.
SRO-kirkkopyhä ’Jumalan sanan 
kylvö’ su 20.2. klo 10 Juankosken  
kirkossa ja klo 13 Muuruveden 
kirkossa. Liturgia pastori Eino 
Keihänen, saarna Jouko Kauhanen.
Hyvän sanoman ilta Juankosken  
Tehtaankirkossa ke 23.2. klo 18, 
aiheena 1. Joh. 1 ja 2; kahvitarjoilu 
klo 17.30. Mukana Marja-Leena ja 
Heikki Halinen, Eino Keihänen ja 
Jouko Kauhanen.

NILSIÄN ELÄKELÄISTEN  
KRISTILLINEN YHDISTYS
Nilsiän Eläkeläisten Kristillisen 
Yhdistyksen kerho ke 9.2. seura-
kuntakodilla (Nilsiäntie 59) peru-
taan koronarajoitusten vuoksi.

KUOPION JA YMPÄRISTÖN  
RAUHANYHDISTYS  
Ahmatie 22
Aluehallintoviraston asettamien 
rajoitusten johdosta rauhanyh-
distyksen seurat järjestetään 
nettiseuroina ainakin 14.2. saakka. 
Seuroja voit kuunnella osoitteesta 
nettiseurat.info

Avainsanat auttavat löytämään verkko- 
lehdestä juuri sinua kiinnostavat aiheet, 
ja löydät luetuimmat jutut helposti. 

Näköislehtiä voit lukea aina  
vuoteen 2010 saakka.

Tilaa uutiskirje
Uutiskirjeemme tarjoaa tuoreet jutut 
ja arkistojen aarteet suoraan sähkö- 
postiisi kerran kuukaudessa, lehden 
julkaisupäivänä.

Uutiskirjeen tilaaminen ei maksa
sinulle mitään, ja voit peruuttaa 
tilauksen milloin haluat.

Anna palautetta
Palautelomakkeella voit vinkata
meille mielenkiintoisia juttu-
aiheita tai antaa palautetta
lehdestä. 

www.kirkkojakoti.fi

Verkkolehdestä löydät
suosituimmat artikkelit 
ja arkistojen aarteet
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Kun Samuli Edelmannista ilmestyi kirja, media keskittyi sen  
sisältämiin päihde- ja naissekoiluihin. Vähemmälle huomiolle jäi usko. 

SAMULIN selviytymisopas

Näyttelijä ja laulaja Samuli 
Edelmann ei säästele itseään 
Johannes Lahtelan kirjoitta-
massa henkilökuvassa Samuli 
– Pimeydestä valoon (Otava). 

”Hillittömyydelle perso” päihdyttävien 
kokemusten etsijä tunnustaa urakalla 
syntejään ja heikkouksiaan.

Itsekeskeisen ja narsistisen taiteilijan 
elämä tapasi pyöriä oman navan ympä-
rillä. Mielihyvän hakijalle ja arjesta pake-
nijalle alkoholismi oli vain addiktioiden 
jäävuoren huippu.

Monet riippuvuudet ovat piinanneet 
miestä raittiinakin. Hänellä on addiktiivi-
nen suhde muun muassa uhkapeleihin, 
syömiseen ja seksiin.

Vertaistuen ja terapian voima
Edelmann ja ex-näyttelijä, taannoin orto-
doksipapiksi vihitty Lahtela ovat uineet 
samoissa sameissa vesissä. Levotto-
mia ja hengellisesti kuolleita, holtittomi-
en himojen ja vellovien tunteiden viemiä 
ystävyksiä yhdisti sisäinen pimeys ja 
hulluksi tulemisen pelko.

”Olemme toimineet elämässämme 
kuin mieltä vailla olevat rikkinäiset sielut, 
ja olemme ennemmin veljiä virheissäm-
me kuin hyveissämme... Sisäinen kamp-
pailu on saanut meissä molemmis-
sa sellaiset mittasuhteet, etten voi kuin 
ihmetellä, että olemme edelleen elossa.”

Mikä miehet pelasti? Kumpikin on 
käsitellyt lapsuuden traumojaan sekä 
surkeita toimintamallejaan ja tekojaan 
terapiassa.

Pohjakosketuksen otettuaan ja päih-
dehuuruiseen ”taiteilijaelämään” kylläs-
tyttyään he ovat käyneet alkoholistien 
vertaistukiryhmässä, jossa tutustuivat.

Ryhmässä Edelmann sai kosketuk-
sen hengellisyyteen. Hänen sisäisessä 
elämässään tapahtui kristillisen uskon 
myötä käännös. Jumala auttoi ratkaise-
vasti raitistumisessa.

Virret ja Valamo inspiroivat
Kun uskon todellisuus avautui vähitellen, 
se löysi taiteellisetkin käsittelykanavan-
sa. Hengenlaadultaan avaran ekumeeni-
nen laulaja teki vuodesta 2007 lähtien 
neljä virsilevyä ja kiersi ahkerasti kirk-
kokeikoilla esittämässä antaumukselli-
sia virsitulkintojaan. Hänet nähtiin usein 
myös Tuomasmessussa.

Helppoa ja ongelmatonta ei raitistu-
neen alkoholistinkaan taivallus ole, vaan 
kiusauksia tulee alati eteen.

Kilvoittelija ”kaatuu jatkuvasti maahan, 
mutta tehtävänä on yrittää nousta ylös 
– ja välillä tähän tarvitaan toisten tukea, 
kokeneita oppaita, rinnalla kulkijoita ja 
rukoilijoita.”

Kalle Holmbergista tuli Edelman-
nin tärkein hengellinen mentori. Itse-
kin raitistunut ja uskon löytänyt teatte-
riohjaaja vei nuoremman etsijän Valamon 
luostariin.

Holmberg epäili, että Edelmann voisi 
jäädä koko elämäkseen kiinni erilaisiin 
lääkkeisiin ja psykiatrisiin hoitomuotoi-
hin, ellei tämä saisi otetta hengellisyy-
destä. Kun sairaus on vakava ja voimal-

linen, siitä selviämiseen saattaa tarvita 
suurimman mahdollisen vastavoiman.

Holmberg näki, millainen lähestymis-
tapa uskoon sopi Edelmannin addik-
tiiviselle luonteelle. Yhteen riippuvuu-
teen kerran sairastunut päätyy helpos-
ti korvaamaan vanhan aineen uudella. 
Hengellisyyskin voi koukuttaa väärällä 
tavalla.

Uskoon on suhtauduttava kuin 
kolmiolääkkeisiin. Siitä ei pidä hakea 
nopeasti haihtuvia hurmostiloja tai pika-
voittoja.

Rukous on ratkaisujen avain
Ortodoksikirkkoon vuonna 2017 liittynyt 
Samuli Edelmann sai oppia, että rukouk-
sessa eteneminen on hidasta, malttia ja 
kärsivällisyyttä vaativaa päivittäistä työs-
kentelyä. Se on kuin kuntoilua ja juokse-
mista. Rytmistä ja rutiineista on pidettä-
vä kiinni, muuten kunto rapistuu.

Näyttelijä ja laulaja rukoilee ennen 
lavalle menoa, ja esityksen jälkeen hän 
polvistuu rukoukseen ennen nukahta-
mista.

Rukous auttaa jaksamaan julkisuuden 
varjopuolia ja kestämään loikan keikan 
jälkeisestä hurmoksesta hotellihuoneen 
yksinäisyyteen.

Hartaudenharjoitus ja hengelliset 
menetelmät tukevat vaikeina hetkinä 
myös taistelua masennusta ja alakuloa 
vastaan.

Samuli-kirjassa kirkkoa kuvataan 
hengelliseksi sairaalaksi ja hengellisen 
kamppailun nyrkkeilykehäksi. Sieltä saa 

”eväitä omien demoniensa nujertami-
seen oman itseksi kasvamisen piikkisel-
lä polulla”.

Huumori uskon ytimessä
Edelmannin ja Lahtelan tarina on täynnä 
toivoa: vapautusta riippuvuuksista, itse-
keskeisyydestä ja kielteisyydestä.

”Olemme saaneet kokea ylösnou-
semuksen ihmeen omassa elämässäm-
me, eikä meillä kertaalleen kuolleil-
la veljillä ole enää mitään hätää. Pelol-
le ei ole enää sijaa. Vertaistukiryhmien 
ja rukouksen avulla saamme edelleen 
pysyä päivän kerrallaan valon puolella.”

Raitistumisen myötä jyrkkyys, ehdot-
tomuus ja tosikkomaisuus ovat vähän 
kerrassaan väistyneet. Tilalle on tullut 
keveyttä, huumoria ja lämpöä, jotka ovat 
hengellisyyden ytimessä.

”Miten sitä voisikaan ottaa liian vaka-
vasti mitään maallisen elon kotkotuksia, 
jos uskoo ylösnousemuksen ihmeeseen 
ja kuoleman jälkeen koittavaan matkaan? 
Miten itsensä voisi enää ottaa kovin vaka-
vasti?”

Kilvoittelija joutuu kohtaamaan sisäi-
sen pimeytensä, mutta valo on voimak-
kaampi.

”Kun alistuu rukoukseen ja hengelli-
seen opastukseen, on mahdollista löytää 
oma itsensä, valo joka loistaa omassa 
sisimmässä”, todistaa Samuli – Pimey-
destä valoon.

JANNE VILLA 

"OLEMME joutuneet katsomaan itseämme peiliin 
ja toteamaan, että olemme välillä itsekeskeisiä 
valehtelijoita, omahyväisiä ylpeilijöitä ja 
narsistisia piirteitä omaavia olioita”, tunnustavat 
Samuli Edelmann ja Johannes Lahtela.
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