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Kuopion ja Siilinjärven evankelisluterilaisten seurakuntien lehti

kirkkojakoti.fi
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LYHYESTI KATSE KIRKKOON
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KARTTULAN kirkon kellotapuli

VUODEN 2021  lopussa Suomen ev.lut. 
kirkkoon kuului ennakkoarvion mukaan 
68,4 prosenttia Kuopion ev.lut. seura-
kuntayhtymän alueella asuvista. 
Rippikoulun käyneitä oli 91 prosenttia 
15-vuotiaiden seurakunnan jäsenten 
ikäluokasta.

Jäsenmäärä 31.12.2021 oli 86 750. Määrä 
väheni vuoden 2021 aikana 403 henki-
löllä. Jäsenmäärä kasvoi Kallaveden 
seurakunnassa ja laski muissa seura-
kunnissa.  

Kirkosta erosi viime vuoden aikana 1 404 
henkilöä, mikä oli 18 prosenttia edel-
lisvuotta enemmän. Eronneita oli edel-
leen selvästi eniten nuorten aikuisten 
ikäryhmässä 18–29 -vuotiaat. 

Kirkkoon liittyi vuoden 2021 aikana 446 
uutta jäsentä. Kirkkoon liittyneiden 
suurta määrää selittää edellisvuoden 

tapaan osaltaan se, että korona-tilan-
teesta johtuen pienten lasten kastei-
ta on toisinaan lykätty, ja lasten nimet 
rekisteröity jo ennen kastetta Digi- ja 
väestötietovirastossa. Näissä tilanteis-
sa myöhemmin tapahtunut kaste tilas-
toituu kirkkoon liittymisenä. 

Seurakuntien muuttovoitto oli vuoden 
2021 aikana 868 jäsentä. Muuttovoitto 
perustuu Kuopion kaupungin jatkunee-
seen kasvuun. 

Kirkollisia vihkimisiä jäsenistön vihkimi-
sistä oli tilastovuonna 241 ja siviilivihki-
misiä 175. Kirkollisten vihkimisten osuus 
oli näin 57,9 prosenttia. Avioeroon päät-
tyi viime vuoden aikana 188 avioliittoa.  

Rippikoulu säilyttää suosionsa     

Alavan seurakuntaan valitaan uusi kirkkoherra maaliskuun 
lopulla. Virkaa hakeneet kolme ehdokasta esittäytyvät ja 
kertovat näkemyksiään seurakunnasta ja sen kehittämisestä.

Kenestä Alavan uusi 
KIRKKOHERRA?

Alavan seurakunnan kirk-
koherra valitaan välillisellä 
vaalilla. Kirkkoherran välil-
listä vaalia varten tuomioka-
pituli on antanut hakijoista 

lausunnon seurakunnalle. Lausunnos-
sa todetaan hakijoiden kelpoisuus ja ar- 
vioidaan heidän taitonsa sekä kykynsä 
haettavana olevaan virkaan.

Seurakuntaneuvosto tekee lopul-
lisen valinnan kelpoisiksi todettujen 
hakijoiden välillä.

Alavan seurakunnan nykyinen kirk-
koherra Hannu Koskelainen jää eläk-
keelle 1.9.

1.  Kuka olet? Eli lyhyt  
 esittely itsestäsi.

2.  Miksi haluat Alavan  
 seurakunnan kirkkoherraksi?

3. Minkälaisena näet Alavan  
 seurakunnan tulevaisuuden?

Anu Kiviranta 
1. ”Rippileireillä leikitään usein tutustu-
misleikkejä, joissa kysytään tavalla tai 
toisella: kuka olet? Eräässä pelissä olen 
monesti vastannut olevani henkilö, joka 
on biljardissa saanut neljä vastustajan 
palloa pussiin - yhdellä ainoalla lyön-
nillä. Vuosi taisi olla 1997 ja paikkana 
kerhotilat, joissa seurakunnan nuorte-

niltaa vietimme. Huumorilla siitä tappi-
osta selvittiin! Jälkikäteen olen mietti-
nyt, että olihan tuokin yksi tapa palvella 
lähimmäistä. Auttaa häntä voittamaan 
ja olemaan parhaimmillaan. Sittem-
min palvelu on jatkunut elämässäni 
pappeuden muodossa.”

2. ”Alava on dynaaminen seurakun-
ta, jossa ihmisiä kutsutaan yhteyteen, 
uusiin kokeiluihin tartutaan rohkeas-
ti ja samanaikaisesti pidetään kiinni 
kirkon traditiosta. Tällainen kombinaa-
tio vastaa omaa näkemystäni seura-
kunnan olemuksesta. Alava on minulle 
koti- ja työseurakunta, jonka elämää ja 
seurakuntalaisia tunnen pitkältä ajalta. 
Siksi minulle on enemmän kuin luon-
tevaa hakea tätä virkaa. Pidän kirk-
koherran tehtävää mielenkiintoisena 
ja sopivan haastavana palveluvirkana, 

joka sopii persoonalleni ja työtavalleni 
Edessäni olevat työvuodet mahdollista-
vat pitkäjänteisen työn Alavan hyväksi.”

3. ”Alava on kehittyvä seurakunta, jonka 
alueelle on lähivuosina kasvamassa 
uusi opiskelu-, asuin- ja työssäkäynti-
alue. Seurakunnan läsnäolon mahdol-
listaminen Savilahdessa on konkreet-
tinen haaste, jonka ratkomiseen on 
Alavalla jo tartuttu. Savilahti-projektin 
ohella Alavan – kuten muidenkin seura-
kuntien – tulevaisuus kiinnittyy seura-
kuntalaisten osallisuuden vahvista-
miseen. Elinvoimaiset paikallisyhtei-
söt antavat ihmisille hengellisen yhtei-
sön, rukousyhteyttä, toisten ihmisten 
seuraa, avunsaamisen ja -antamisen 
kanavan.”

Juha Antikainen 
1. ”Olen kotoisin Kuopiosta ja toimin 
nyt Kuopion tuomiokapitulissa hiip-
pakuntasihteerinä. Kotiuduin nuore-
na seurakunnan porukkaan, joka oli 
hyvin lämminhenkinen ja avarakatsei-
nen. Teologiaa opiskelin Helsingissä ja 
toimin aktiivisesti opiskelijajärjestöis-
sä. Seurakuntapappina olen ollut Fors-
sassa ja Hämeenlinnassa, yhteensä 15 
vuotta. Nykyisessä työssäni järjestän 
mm. ajankohtaiskoulutuksia seurakun-
tien työntekijöille ja toimin työnohjaa-
jana. Harrastuksiini kuuluu judo, jossa 
valmennan lapsia.”

2. ”Olen ilolla seurannut, miten luovaa 
ja ennakkoluulotonta toiminta Alaval-
la on. Seurakuntalaiset osallistuvat 
monin tavoin toiminnan suunnitteluun 
ja toteutukseen, muun muassa musiik-
kielämä on monipuolista. Seurakunta 
on avarakatseinen ja työyhteisö erin-
omaisen toimiva. Mieluusti olisin jatka-
massa tätä hyvää työtä ja kehittämäs-
sä sitä edelleen - yhdessä toisten kans-
sa. Koen, että minulla on kirkkoherraksi 
hyvät valmiudet työnohjaajakokemuk-
sen, johtamiskoulutusten ja kriisityön 
kokemusten pohjalta.”

3. ”Alue on hyvin kiinnostava, sillä siel-
lä toimivat yliopisto ja ammattikorkea-
koulu sekä monet tutkimusperustaiset 
yritykset, jotka yhdessä toimivat Itä-
Suomen kehityksen vetureina. Savilahti 
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KUUKAUDEN VALINNAT RUKOILEN

Taivaan Isä, kiitos ystävästäni, 
joka on ollut vierelläni jo 
kymmenien vuosien ajan. 

Yhdessä on koettu nuoruuteen 
kasvaminen, perheen 
perustaminen ja työn arki. 

Arjen harmauteen ystävyys tuo 
omat kirkkaat sävynsä. 

Kiitos ystävästäni, 
siunaa ystävyyttämme edelleen, 
anna meidän oppia toinen 
toisiltamme läsnäolon taitoa. 

66,5 %

100 000

KIRKON Ulkomaanavun Toisenlaisia lahjoja 
hankittiin vuonna 2021 noin miljoonan euron 
edestä.

SUOMEN EV.LUT. KIRKON kehitysvam-
maistyön papit ja diakoniatyöntekijät 
sekä Kirkkohallituksen asiantuntijat 
ovat tuottaneet selkokielisen sielun-
hoivakassin. Se sisältää selkokielistä 
materiaalia muun muassa laitoksissa 
ja hoivakodeissa pidettäviä hartauksia 
ja muita seurakunnallisia tilaisuuksia 
varten. Materiaali on Selkokeskuksen 
hyväksymää ja se on saanut selkotun-
nuksen. Materiaalin avulla hartauden 
voi järjestää myös ilman seurakunnan 
työntekijää.

Korona-aikana kirkon työnteki-
jät eivät ole pystyneet vierailemaan 
asumisyksiköissä normaaliin tapaan. 
Tästä syystä päätettiin lähteä teke-
mään hartausmateriaalia, jota voi 
lähettää yksiköihin.

MEDIALÄHETYS Sanansaattajien uusi 
maksuton Raamattu kannesta kanteen 
-sovellus on julkaistu. Sovellus sisäl-
tää 1434 raamatunopetusta, ja niis-
sä käydään koko Raamattu läpi. Nyt 
julkaistu, täysin uudistettu sovellus 
sisältää lisäksi paljon uusia, käyttäji-
en toivomia ominaisuuksia. 

1 milj.

VUODEN 2021 lopussa 66,5 prosenttia 
Suomen väestöstä kuului evankelis-luteri-
laiseen kirkkoon.

KIRKKOHALLITUS on saanut 100 000 euron 
lahjoituksen Sokeain Ystävät ry:ltä. Lahjoi-
tus käytetään nuorten näkövammaisten 
työllistämiseen ja näkövammaisten talou-
delliseen tukemiseen.

Jälleennäkemisen iloa

Pääsin pitkästä aikaa teatteriin. Nimeni on Susanna 
-näytelmä kertoi etenevästä muistisairaudesta, ystä-
vyydestä ja luottamuksesta. Tärkeäksi kysymykseksi 
nousi pohdinta siitä, onko mahdollista elää hetkes-
sä – olla murehtimatta menneestä tai huolehtimatta 

tulevaisuudesta. Hiiriä ja ihmisiä -näytelmän yksi tärkeä viesti 
puolestaan oli: unelmat auttavat jaksamaan. Loppuaplodien  
aikana aistin liikutusta sekä katsomossa että näyttämöllä. 
Aiheet olivat tunteisiin käyviä. Arvelen kuitenkin, että yksi syy 
liikutukselle oli jälleennäkeminen. Pitkän korona-ajan jälkeen 
olimme taas yhdessä koolla.  

Korona-aikanakin kirkko on pyrkinyt olemaan läsnä ihmisten 
elämässä. Seurakunnat ovat pystyneet järjestämään tärkeitä 
juhlatapahtumia poikkeusolojen aikana. Usein paikalle on voitu 
ottaa tavallista pienempi juhlaseurue, mutta elämä on kulke-
nut eteenpäin.  

Perinteisiä kasteita ja häitä vietettiin seurakunnissamme 
useita satoja. Sen lisäksi järjestimme myös matalan kynnyk-
sen juhlia.  

Esimerkiksi lokakuussa 
Kuopion seurakunnissa järjes-
tettiin Aamukaste, jossa noin 
10 lasta kastettiin seurakun-
tiemme jäseneksi. Aamukaste 
on lämmin ja mutkaton kaste-
hetki, jonka jälkeen seurakunta 
tarjoaa kahvit juhlaväelle. Kirk-

ko on somistettu juhlaa varten ja myös kanttori on mukana 
musisoimassa. Kastepuvun saa tarvittaessa lainaksi.  

Helmikuun kiinnostavat päivämäärät tarjosivat oivallisen 
tilaisuuden häiden vietolle. Hääyö on matalan kynnyksen vihki-
hetki, jossa naimisiin voi mennä vähällä vaivalla mutta juhla-
vasti. Lähes 40 pariskuntaa paria vihittiin Hääyössä tiistaina 
22.2.2022.   

Kirkko haluaa olla mukana ihmisten arjessa ja juhlassa.  

Oi Pyhä Henki, pyydämme:
Meidät liitä toinen toiseemme.
Seurakuntaa ohjaa nyt armoisasti
myrskysäiden halki kotiin asti.
Auta, Herra! 
Virsi 446:1  

Järjestimme 
myös matalan 
kynnyksen juhlia.

Minna Siikaniva
minna.siikaniva@evl.fi

PÄÄKIRJOITUS

on muodostumassa todella merkittäväksi työ-, 
opiskelu- ja asumiskeskittymäksi ja asukasmää-
rä näyttää kasvavan. Tulevaisuus näyttää hyväl-
tä. Samalla on tärkeää nähdä, että alueella on 
monenlaista avun tarvetta. Toivon, että seura-
kunta voi auttaa - myös silloin, kun ihminen etsii 
elämänsä tarkoitusta ja suuntaa.”

Juha Välimäki
1. ”Toimin tällä hetkellä Alavan seurakunnassa 
pappina. Monet tärkeät perusasiat opin lapsi-
työn pappina päiväkodeissa: ota nokkaunet, 
keksit ja kahvi ovat hyviä ja reiluus kannattaa.  
Kirkolliset toimitukset ja jumalanpalvelukset 
ovat minulle tärkeitä. Niiden kautta seurakun-
ta hengittää.”

2. ”Elämäntilanteeni mahdollistaa uudet haas-
teet. Minua kiehtoo ajatus kasvaa uusien tehtä-
vien mukana ja rakentaa yhdessä seurakuntaa 
Alavassa ja Kuopiossa. Kun onnistumme, onnis-
tumme yhdessä. Vaikka aika ja tapa puhua muut-
tuu, elämän ja uskon suuret kysymykset eivät 
paljon muutu. Armo on verbi. Vuoteni diakonia-
työssä on opettanut, että armo on armollisuutta 
ja se kuuluu kaikille.”

3. ”Taloudellisesti tulemme toimeen, mutta 
tärkeämpää on Alavan henki, yhdessä tekemi-
sen kulttuuri. Usko elää hyvän tekemisen kaut-
ta. Tämä aika on opettanut yhteistyön voimaa, 
yhdessä selviämme mistä vaan. Tulevaisuus on 
aina tuntematon, mutta tulemme varmasti tarvit-
semaan toisiamme. Seurakunnassa saamme 
pyytää ja antaa apua.   

Alava on tunnettu lapsi- ja nuorisotyöstä. 
Alavan konserttitoiminta on vahvaa, meillä on 
taitavat kuorot ja kanttorit. Tämän rinnalla on 
tärkeää muistaa myös, miltä usko näyttää. Tule-
vaisuuden kirkko elää uskon todeksi, kun armo 
on armollisuutta, siis verbi. Tarvitsemme kohtaa-
mista ja keskustelua. Joskus soppaa, vähän saip-
puaakin. Kirkon sanoman uskottavuus vaatii 
kasvatuksen rinnalle myös diakoniaa.” 

Myös Kuopion tuomiokirkkoseurakuntaan, 
Puijolle ja Männistöön valitaan uudet kirkko-
herrat. Lue lisää ehdokkaista tulevista Kirkko ja 
koti -lehdistä. 

Lisätietoja kirkkoherranvaaleista 
kuopionseurakunnat.fi/kirkkoherran-vaalit



PYSÄKILLÄ

Kirkon julkisuuskuvan myöntei-
simmät sävyt tulevat hädässä 
olevien auttamisesta”, näkee 
Diakonia-ammattikorkeakou-
lun diakonian ja kasvatuksen 

yliopettaja Mikko Malkavaara.
Diakonia ottaa hätää kärsivän ihmisen 

tilanteen todesta ja pyrkii auttamaan 
aineellisesti, henkisesti tai hengellises-
ti. Taka-ajatuksena ei ole kirkon – saati 
diakonian tekijän – maineen paranta-
minen.

Nöyryys leimannut  
diakoniakulttuuria
Vaikka diakonia on kristinuskon kovaa 
ydintä, harva tuntee työalan rikkauk-
sia. Tämä ei johdu asiakkaiden arkojen 
asioiden salassapitovelvollisuudesta, 
vaan tietty nöyryys on ollut Malkavaa-
ran mukaan aina läsnä diakoniakulttuu-
rissa.

”Kirkossa on pitkä perinne, ettei 
diakoniatyön pidä retostella tekemisis-
tään. Toisaalta, onko omien hyvien töiden 
salaamisessa edes järkeä nykyään,  
kun toiminnan olisi tärkeää olla läpinä-
kyvää ja avointa.”

Leipäjonojen pituutta on voitu voivo-
tella, mutta muutoin diakonian piirissä 
tehtävästä tärkeästä työstä ei ole tavat-
tu paljon puhua.

”Mitä tällä on voitettu? Miksei diako-
niasta kerrota juuri muulloin kuin Yhteis-
vastuukeräyksen alkaessa?”, keräystä 
aikanaan 13 vuotta johtanut Malkavaa-
ra haastaa.

No, nyt kerrotaan, juhlan kunniaksi. 
Kristilliset yhteisöt ovat organisoineet 
ja toteuttaneet lähimmäisenrakkauteen 
pohjautuva palvelua kohta 2000 vuotta.

Modernin suomalaisen diakonia-
työn katsotaan alkaneen 150 vuotta 
sitten, jolloin ensimmäinen koulutet-
tu diakonissa Matilda Hoffman vihittiin 
Viipurissa virkaansa.

Lamaan vastattiin vahvasti
1990-luvun lamassa diakonia nousi poik-
keuksellisesti esiin. Se vastasi ketterästi 
ajan haasteisiin ja tarjosi tukea esimer-
kiksi työttömille, ylivelkaantuneille ja 
konkurssin tehneille.

”Silloin puhuttiin turvaverkkojen 
vuodoista. Kirkko otti vastaan silmu-
koiden läpi tipahtaneita. Se oli aika, 
jolloin kirkosta eroaminen oli harvinai-
sen vähäistä.”

Diakonia alettiin ymmärtää aiempaa 
laaja-alaisemmin kristityn asenteena, 
mutta myös yhteiskunnallisena vastuu-
na.

”Niin tulkittuna diakonia saattoi terä-
vöityä, mitä tarvittiin lamavuosina ja 
niiden jälkeen.”

Rakkaudesta nousevat teot
Diakoniaa tekevät Suomessa vajaa 1500 
ammattilaista ja suuri joukko vapaaeh-
toisia. He tuottavat yhteisöilleen paljon 

hyödyllisiä ja taloudellisestikin arvokkai-
ta asioita.

”Moni hyvä teko tässä maassa nousee 
kristillisestä rakkaudesta.”

Hyvinvointiyhteiskuntaa on johdatta-
nut eteenpäin diakoniasta tuttu kristilli-
nen ihmiskäsitys, jonka mukaan kaikista 
– heikoimmistakin – on pidettävä huol-
ta.

Jos hyvinvointivaltiota elähdyttänyt 
eetos hiipuu, jokainen saa olla oman 
onnensa seppä.

”Ihminen on usein niin tyhmä, että 
ajattelee tärkeitä asioita vasta, kun on 
menettänyt ne. Ehkä nykyään ei enää 
nähdä, mitä kristinusko on merkin-
nyt koko kulttuurillemme”, Malkavaara 
pohtii.

Langenneet naiset kunniaan
Kunkin ajan haasteisiin valppaasti 
vastanneella diakonialla on ollut monet 
kasvot ja työmuodot.

Kuopion tuomiorovastina ja valtiopäi-
vämiehenä tunnettu Aron Gustaf Borg 
kertoi Kuopion Hiippakunnan Sanomissa 
1859, miten diakonissalaitokset huoleh-
tivat langenneista. Ne tarjosivat arme-
liaille naisihmisille tilaisuuden oppia, 
miten heitä oli hoidettava niin, että 
”siunausta siitä seuraisi”.

Kirkko vastasi Suomessa pitkään 
sairaanhoidosta ja sosiaalityöstä. Kuopion  
piispa Gustaf Johansson esitti vuon-
na 1890, että kirkon oli organisoitava 
tehokkaampi diakoniatyö, koska yhteis-
kunnallinen vaivaishoito oli riittämätön-
tä.

Diakonia toi kristillismielisiä maalli-
koita opettamaan Jumalan sanaa pyhä-
kouluissa ja hartauksissa. Köyhiä sairai-
ta varten toimivat ”diakoonittaret eli 
sairasten hoitajattaret”.

Kuopion piispa, ensimmäisen suoma-
laisen diakonian oppikirjan kirjoittanut 
Eino Sormunen ajoi työalan kehittämistä 
1930-luvulla. Hän oli yksi matalaa profii-
lia pitävän diakonian lanseeraajista.

”Sormunen näki diakoniassa 
nöyryyttä, omista teoista vaikenemista, 
sielunhoidollista läsnäoloa ja eettises-
ti valvovaa mieltä. Hänelle diakonia oli 
pyyteetöntä palvelemista hädän ääri-
päässä.”

”Aineelliseen kiintyneen maailman oli 
saatava nähdä evankeliumin synnyttä-
mää uhrautuvaa ja palvelevaa rakkaut-
ta”, Sormunen visioi.

Piispa määritteli, että diakoniaan 
kuului hengellinen ja henkinen huol-
to vanhusten ja unohdettujen parissa. 
Kirkon tuli pitää ovea auki kaikille. 

Monitaitoiset tekijät
Diakoniatyö on 2020-luvullakin hyvin 
monialaista, ja alan ammattilaisilla 
on usein suuri vapaus päättää työnsä 
painopisteistä.

”Joidenkin työote on sielunhoidolli-
nen, toisten sosiaalityötä muistuttava, 
kolmannet kamppailevat asiakkaidensa 
puolesta byrokratian viidakoissa”, Malka-
vaara luonnehtii.

Vanhustyön taitajille on alati tarvet-
ta. Hoitolaitoksissa on tärkeää, että 
henkilökunnalla on osaamista potilaan 
hengellisistä tarpeista.

”Myös nuorten ja työikäisten laajen-
tuneet mielenterveyden ongelmat sekä 
ikääntyneiden päihdeongelmat ja yksi-
näisyys ovat kysymyksiä, joihin ei pysty-

tä vastaamaan julkisen sektorin voima-
varoilla.”

Diakoniatyön kehitys kulkee kohti 
yhteisöllisyyden korostamista, kasvavia 
sosiaalisia verkostoja ja syrjäytyneiden 
puolesta puhumista.

Suuremman vapaaehtoisjoukon 
rekrytoiminen on tulevaisuudessa tavat-
toman tärkeää.

”Yhteisöllisyys näkyy vapaaehtois-
työn hankkeissa, joihin on ryhdytty, kun 
on tarvittu paljon toimijoita ja auttavia 
käsiä.”

JANNE VILLA 

Miksei diakonia retostele 
HYVISTÄ TEOISTA?
150-vuotisjuhlaa viettävä diakoniatyö todistaa, 
ettei kristinusko ole vain hienoja ajatuksia.

Kirkon tuli pitää ovea auki 
kaikille.
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DIAKONIA-AMMATTIKORKEAKOULUN yliopettaja 
Mikko Malkavaara on diakonian tutkija ja vahva 
vaikuttaja.
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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

KIRJASTOT ovat työskentelyn 
ja kohtaamisten paikkoja.

Kuopion Hautaustoimisto Oy Niiranen
Savonkatu 24, 70110 Kuopio

Puh: 017 261 3686
kuopion@hautaustoimistoniiranen.fi

www.hautaustoimistoniiranen.fi

Koivumäen Kartano Oy
 Koivumäenkuja 18, 70800 Kuopio 

Puh: 017 3614 291
 kartano@koivumaenkartano.com

www.koivumaenkartano.com

SURUN KOHDATESSA:

 ARKISTOJEN AARTEITA 

Pappia Hawkin kyydissä
VUODEN 1995 Karjalan lennos-
ton sivutoimista sotilaspastoria, 
Siilinjärven kappalaista, sittem-
min kirkkoherraa Seppo Laitas-
ta lennätettiin harjoitushävittä-
jä-Hawkilla. Migin kyytiin häntä 
ei vielä päästetty. 

Sotilaspastorin oli hyvä tietää, 
millaista työtä hänen seurakunta-

laisensa, kuten hävittäjälentäjät, 
tekivät. Laitasen sivuseurakuntaan 
kuului noin 600 henkeä, varus-
miehiä ja henkilökuntaa.  Varus-
miehille sotilaspastori piti perus-
koulutusvaiheessa etiikan luennot, 
mutta rippikoululaisiakin oli.

Uutta sotilaspastorin työs-
sä oli onnettomuuksien varalta 

harjoiteltava kriisityö. Hävittä-
jän kyydissä tuli ainakin onnet-
tomuuksien henkinen kokoluok-
ka selväksi. 

Seppo Laitanen toimi osa-
aikaisena sotilaspastorina vuosi-
na 1985–2012. 

KAIJA VUORIO  

Mitä kaikkea tämän päivän 
kirjastossa voi tehdä?
”Kirjasto on muutakin kuin 
kirjahyllyt. Aktiivisen kansa-
laisuuden tukeminen koros-
tuu. Kirjasto on jokaisen kunta-
laisen tila. Joku lainaa kirjo-
ja, toinen opiskelee tai tekee 
etätöitä, kolmas tapaa tutta-
via tai osallistuu tapahtumiin. 
On myös paljon ihmisiä, joilla ei 
ole omia tietokoneita ja älypu-
helimia. Heille monet tärkeät  
asioinnit voivat olla mahdotto-
mia ilman kirjaston tietokoneita. 
Kirjasto on tärkeä digituen anta-
ja”, kertoo kaupunginkirjaston 
vs. asiakas- ja kokoelmapäällik-
kö Johanna Vuorinne.

Miten kirjasto on muuttunut 
150 vuodessa?
”Kun Kuopion kansankirjasto 150 
vuotta sitten 13.3. avattiin, kirja-
hyllyt tyhjenivät: kaikki reilut 

200 nidettä lainattiin saman tien. 
Nyt meillä on fyysistä aineistoa 
yhteensä 580 000 nidettä: kirjo-
ja, äänitteitä, elokuvia, konsoli- ja 
lautapelejä ja soittimia. Saatava-
na on myös e-kirjoja, äänikirjoja, 
digilehtiä, suoratoistettavia eloku-
via ja musiikkikursseja. Lisäksi voi 
lainata liikuntavälineitä ja kausi-
kortteja, jotka olemme saaneet 
lahjoituksina. Pääkirjastolla asiak-
kaiden käytössä on 3D-tulos-
tin, ompelukone ja sähköpiano. 
Kirjasto on aina pysynyt ajassa 
mukana, mutta edelleen lukutai-
totyö on kivijalkamme.”

Paljonko kirjastossa käy  
asiakkaita?
”Verkostoomme kuuluu pääkir-
jasto, 13 lähikirjastoa ja kolme 
kirjastoautoa. Viime vuonna 
meillä asioi noin 36 000 lainaa-
jaa, tehtiin 2,1 miljoonaa lainaa ja 
kirjastokäyntejä kertyi miljoona.”

Miten juhlitte kirjaston  
korkeaa ikää? 
”Pääjuhlassa 22.3. pääkirjastolla 
puhuu kirjailija Sirpa Kähkönen, 
joka vierailee myös Maaningan 
lähikirjastossa. Juhlassa julkis-
tetaan kirjanmerkkisuunnitte-
lukilpailun voittajat. Saimme 
ehdotuksia yli 140, suurin osa 
alle 13-vuotiaiden sarjaan.

Juhlaviikolla tarjoamme 
kakkua ja muuta ohjelmaa. 
Vuoden mittaan on kirjailija- ja 
urheilijavieraita, lavarunoklube-
ja, näyttelyitä kirjaston historias-
ta, työpajoja lapsille ja nuorille ja 
pedagogisia pakopelejä. 

Syksyllä juhlavuoteen osuu 
myös Demokratiatyön askelku-
vioita kirjastossa -hanke. Siinä 
vahvistetaan kirjastoja kohtaa-
misen paikkoina ja lisätään 
yhteiskunnallista keskustelua.”

SINI-MARJA KUUSIPALO

KIRKKO JA KOTI 26.5.1995

Koillis-Savon oma asianajaja
Suomen asianajajaliiton jäsen

Pekka Vartiainen
Perhe- ja jäämistöasiat, testamentit,

perunkirjoitukset, perinnönjaot

rikosasiat, riita-asiat ym.

Nilsiäntie 81, Nilsiä | p. 045 631 6960
pekka.vartiainen@parvarky.fi

www.lakiasiantoimistopekkavartiainen.fi

Perunkirjoitukset, perinnönjaot, testamentit ym.

ASIANAJOTOIMISTO
ESA AIRAKSINEN
Vuorikatu 26 A, 4. krs, Kuopio

050 3522516, www.esaairaksinen.fi

Kirjasto on jokaisen tila

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

Suru on 
   hitaasti vaalenevia varjoja...

Kuopion kaupunginkirjasto täyttää tänä vuonna 150 vuotta. 
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OLEN etuoikeutettu saadessani edistää 
myös luonnonsuojelua kristillisestä 
näkökulmasta”, Ilkka Sipiläinen sanoo.  

OMA PESÄ  
kuntoon 
Ilmaston, luonnon 
monimuotoisuuden, 
viihtyisän ympäristön ja 
oman terveydenkin kannalta 
on 100-prosenttisen 
viisasta laskea kulutustasoa. 
Ympäristödiplomi kannustaa 
siihen seurakuntia.
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S eurakunnat parantavat vauh-
tiaan ympäristökilvoittelussa, 
ja ympäristödiplomi on siinä 
hyvä välinen, näkee yhteis-
kunnan ja kestävän kehityk-
sen johtava asiantuntija Ilkka 

Sipiläinen kirkkohallituksesta.
Luterilaisessa kirkossa suhtaudutaan 

vakavasti ekologisiin uhkiin. Kirkossa 
tehdään se, mitä ympäristölait määrää-
vät, ja enemmänkin.

”Jotkut kirkot maailmalla ovat tehneet 
hienoja ympäristöohjelmia ja antaneet 
komeita julistuksia. Suomessa on haluttu 
laittaa ensin oma pesä kuntoon ja puhua 
vasta sen jälkeen isompaan ääneen.”

Luomakunnan varjeleminen on yksi 
kirkkomme strategisista painopisteistä. 
Sipiläinen on ollut laatimassa Hiilineut-
raali kirkko 2030 -strategiaa ja Kirkon 
ympäristödiplomia, jota Kuopion seura-
kunnatkin hakevat. Kussakin diplomia 
tavoittelevassa seurakunnassa laaditaan 
oma ympäristöohjelma.

”Jokaisen seurakunnan ei tarvitse 
kuitenkaan keksiä erikseen pyörää, kun 
valmiina tarjotaan selkeä toimintamalli 
käyttöohjeineen. Ympäristödiplomi auttaa 
tekemään järkevästi ja vastuullisesti sen, 
mitä pitäisi muutenkin tehdä.”

Positiivinen kateus innostaa
Taju ympäristötyön keskeisyydestä on 
lisääntynyt kirkossa, mutta on siinä vielä 
tekemistäkin.

”Ympäristödiplomia kehitettäessä ajat-
telimme, että positiivinen kateus innoit-
taa seurakuntia kilvoittelemaan, kun 
nähdään, miten naapurissa asiat on pantu 
kuntoon.”

Sipiläinen sparraa kirkkoa ekologisesti ja 
eettisesti kestävämpään toimintakulttuu-
riin. Miten seurakunnat pannaan ekokuriin 
ja luomakunnan Herran nuhteeseen?

”Sanktioita ei ole suunniteltu. Sen 
sijaan kirkko tarjoaa käyttökelpoi-
sia ratkaisumalleja, joita ympäristödip-
lomikin sisältää. Kukin seurakunta voi 
soveltaa ja hyödyntää niitä tarpeidensa 
mukaan.”

Ympäristödiplomin saavat seurakunnat 
pienentävät luontoon kohdistuva kuormi-
tustaan. Energiaa käytetään vähemmän ja 
kierrätystä tehostetaan. Kestävä kehitys 
on tavoitteena kaikessa.

Kukaan ei elä itseään varten
Kirkolla ei ole esittää ihmiskunnan ilmas-
totalkoisiin omaa tieteellistä totuutta tai 
erityisiä energiansäästövinkkejä. Lute-
rilaiset luottavat alan asiantuntijoihin 
ja tieteellisesti tutkittuun tietoon myös 
ympäristödiplomin osalta.

”Mutta motivaation lähteenä kristinus-
kolla on paljonkin annettavaa!”

Teologi katsoo koko luomakunnan 
elävän Luojansa yhteydessä. Jumala ei 
jäänyt Telluksen etäiseksi tarkkailijaksi, 
joka katsoi kerran luomaansa ja jätti sen 
sitten selviämään omillaan. Jeesus Nasa-
retilaisessa Jumala näytti, että hän kärsii 
luotujensa mukana ja iloitsee iloitsevien 
kanssa.

”Kukaan meistä ei elä vain itseään 
varten. Kuulumme suureen elämän 
verkostoon, jossa kaikki liittyy kaikkeen. 
Sisällämme samaa ainetta bakteerien, 
maan matosten ja taivaan tähtien kans-
sa. Hengitämme samaa ilmaa kuin eläi-
met.”

Sipiläisen mielestä me saatamme 
kohdata Jumalan vaikkapa katsoessam-
me kaunista maisemaa tai rakastetun 
läheisyydessä. Silloin me näemme kaiken 
olemassa olevan perimmäisen mielen, 
Luojan hyvät lahjat.

”Jumalan rakkauden kokeminen herät-
tää kunnioitusta ja kiitollisuutta kaikkea 
maailmassa olevaa kohtaan.”

Krääsän himosta kohtuuteen
Ilkka Sipiläinen uskoo, että Jumala kutsuu 
luotujaan iloon. Se ilo on erilaista kuin 
kulutusjuhlaan liittyvä hetkellinen ja 
hedonistinen nautinto.

”Jumalan lahjoista iloitsevan ihmisen ei 
tarvitse haalia ylimäärästä krääsää, vaan 
hän voi kiitollisena saamastaan hyvästä 
pyrkiä kohtuulliseen elämään. Se mahtuu 
tämän maailman puitteisiin, eikä vaaranna 
luonnon tai toisten lajien tulevaisuutta.”

Tuhoa tuottavia olosuhteita vastaan 
taisteltaessa ja hyvää tehtäessä toteutuu 
jo Jumalan valtakunta. Pahasta ei kuiten-
kaan päästä.

”Jumala ei halunnut tehdä meistä 
robotteja, jotka noudattavat automaatti-
sesti taivaallista tahtoa, vaan hän antoi 
meille mahdollisimman suuren vapau-
den.”

Sen vapauden seuraus on, että meitä 
kutsutaan vapaaehtoisesti myös työhön 
ympäristön suojelemiseksi. Kirkon ympä-
ristödiplomi on yksi konkreettinen vastaus 
tähän kutsuun.

Kaikki teot – ja tekemättä jättämiset – 
ratkaisevat.

Vastavoimaksi  
kulutususkonnolle
Ilkka Sipiläinen ehdottaa, että kirkko 
voisi asettua rohkeammin moraaliseksi 
vastavoimaksi kaikkialla jylläävälle kulu-
tususkonnolle. Turhasta kuluttamisesta 

luopuminen on kaikkien yhteinen haas-
te.

”Aikamme merkittävin moraalikysymys 
kuuluu, kuinka onnistumme varmista-
maan, että tulevilla sukupolvilla on elämi-
sen edellytykset kestokykynsä rajoille 
tulleella planeetalla.”

Ihmiset on asetettu ”viljelemään ja 
varjelemaan”.

”Meidän on suostuttava suhtautumaan 
luomakuntaan samalla tavalla kuin sen 
Luoja – rakastavasti.”

Sipiläinen uskoo, että evoluution myötä 
toteutuu Jumalan tahto, joka tuottaa yhä 
rikkaampia elämänmuotoja, ellei ihminen 
sotke kehitystä itsekkyytensä ja ahneu-
tensa takia.

”Kristinusko ei ole mikään hällä väliä- 
tai antaa olla -uskonto. Kristityllä on 
maailmassa Jumalan taloudenhoitajan 
tehtävä.”

Tätä tehtävää 63-vuotias pappi ja positii-
visella asenteella varustettu elämäntapa- 
aktivisti on pyrkinyt toteuttamaan jo 
kolme vuosikymmentä, omien sanojensa 
mukaan unelmahommassaan.

”Nuorena minussa heräsi valtava oikeu-
denmukaisuuden nälkä koettuani yhteis-
kunnallisen ja hengellisen herätyksen. 
Halusin selvittää kiihkeästi, kuinka kristin-
uskon kauniit periaatteet voisivat toteu-
tua maailmassa. Olen saanut toteuttaa 
nuoruuteni ihanteita.”

JANNE VILLA

 ✚ Voit jakaa ympäristöaiheisia ideoitasi seurakuntien ympäristövastaaville.
Kuopion seurakuntien ympäristövastaavien yhteystiedot saat verkkosivuilta 
kuopionseurakunnat.fi/yhteystiedot (hakusanalla ympäristövastaava). Siilin-
järven seurakunnan ympäristövastaavan tiedot saat verkkosivulta siilinjarven-
seurakunta.fi/ymparisto.

 ✚ Kirkon ympäristödiplomista verkossa: evl.fi/ymparistodiplomi

Kirkossa suhtaudutaan 
vakavasti ekologisiin uhkiin.

Kuopion ev.lut. seurakuntayhtymäs-
sä työstetään parasta aikaa ympäristö-
katselmusta, joka on yksi askel matkalla 
kohti Kuopion seurakuntien ihka ensim-
mäistä ympäristödiplomia. Matka alkoi 
yhteisen kirkkoneuvoston päätöksestä 
syksyllä 2021.

Ensimmäiseksi yhtymässä laaditaan 
ympäristökatselmus, jossa tarkastellaan 
nykyisiä käytänteitä seurakuntien toimin-
nan eri alueilla, kuten keittiöissä, kiinteis-
töissä, hautausmailla ja metsänhoidos-
sa. Selvitystyö tehdään ympäristötyöryh-
män johdolla, ja jokaisella seurakunnalla 
on ympäristövastaava.

”Toimintaa tarkastellaan Kirkon ympä-
ristödiplomin käsikirjan avulla. Pisimmällä 
on ruoka ja keittiöt sekä metsät ja muut 
luontoalueet,” Kuopion seurakuntayhty-
män ympäristödiplomiprojektista kertoo 
projektisihteeri Mari Paakkonen.

Hävikki vähäksi,  
lähiruokaa suositaan
Paakkosen mukaan Kuopion seurakun-
tien keittiöissä on löydetty useita keinoja 
vähentää ruokahävikkiä. Kauden kasvik-
sia käytetään monipuolisesti läpi vuoden, 
kasvisruokaa on tarjolla etukäteen pyydet-

tynä, ja keittiöissä käytetään lähiruokaa ja 
vastuullista kalaa.

”Työn alla ovat kiinteistöjä, jätehuol-
toa ja liikennettä käsittelevät kokonai-
suudet. Nyt siis tarkastellaan nykytilaa, 
sitä millaista ympäristötyötä tehdään 
eri alueilla. Selvitetään esimerkiksi, 
mitä jätteitä nykyisin kerätään ja minkä 
verran.”

Katselmuksen pohjalta yhtymäl-
le tehdään ympäristöohjelma. Osana 
prosessia kukin seurakunta laatii myös 
ympäristökasvatussuunnitelman. Selvi-
tystyön mittaan hahmotuvat tavoitteet, 
jotka ohjaavat jatkuvaa ympäristötyötä.

Kirkon ympäristödiplomin vähimmäis-
vaatimukset ohjaavat valintoihin jo haku-
vaiheessa.

”Esimerkiksi tarjotusta kahvista ja tees-
tä osan on oltava pysyvästi Reilun kaupan 
tuotteita. Toinen esimerkki minimikritee-
ristä on kertakäyttöastioista luopumi-
nen. Siinä onkin jo tehty muutosta hyvin”, 
Paakkonen kertoo.

Siilinjärvellä haussa  
toinen diplomi
Ympäristötyö on ajankohtaista myös 
Siilinjärven seurakunnassa, jossa on 

meneillään Kirkon ympäristödiplomin 
uusiminen. Edellinen diplomi oli voimas-
sa vuoden 2019 loppuun.

”Aiemmin tehtyjä toimenpiteitä on 
paljon ja toimimme jo hyvin pitkälti 
ympäristödiplomin edellyttämällä taval-
la. Esimerkiksi keittiössämme käytetään 
lähiruokaa lähituottajilta ja Reilun kaupan 
tuotteita. Kala on vastuullista, luomua 
ostetaan, hävikki minimoidaan, jätteet 
lajitellaan ja kompostoidaan”, Siilinjär-
ven seurakunnan ympäristövastaava Anu 
Kopponen kertoo.

”Uusiin tavoitteisiin on noussut yksit-
täisten tekojen sijaan suuria linjoja, kuten 
hiilineutraaliuteen sitoutuminen, positii-
visten ympäristövaikutusten lisääminen 
sekä resurssiviisaus kaikessa seurakun-
nan toiminnassa.” 

Kuopion seurakuntayhtymän ympäris-
tökatselmus arvioidaan syksyllä, minkä 
jälkeen seurakuntayhtymä voi hakea 
Kirkon ympäristödiplomia loppuvuodesta 
2022. Siilinjärvellä uutta diplomia haetaan 
jo keväällä. Diplomi on voimassa viisi vuot-
ta. Diplomin myöntää kirkkohallitus.

SINI-MARJA KUUSIPALO

Ekopaasto 2.3.–16.4. Innostu Ekopaas-
tosta ja lue lisää tapahtumaliitteen 
sivulta 8.

Ympäristövalintoja pala palalta 

Hengitämme samaa  
ilmaa kuin eläimet.



KOLUMNI

Help!

Maailmassa on lukematon määrä 
legendaarisia kappaleita, jotka 
kestävät aikaa läpi kriisien ja 

pandemioiden. Myös John Lennonin 
ja Paul McCartneyn kynästä on moni 
sellainen lähtöisin. Tässä ajassa erityi-
sesti Help! pisti ajatukseni liikkeelle. 
Vaikka kappale on tehty samannimis-
tä elokuvaa varten, Lennon kertoi sen 
olevan aito hätähuuto. Siihen aikaan 
hän voi henkisesti pahoin, söi ja joi 
liikaa, eikä osannut käsitellä valtavaa 
maailmanlaajuista suosiotaan. Paha 
olo synnytti kappaleen, jonka sano-
maan moni meistä pystyy samastu-
maan. Help! Auta!

Usein avunhuudot valitettavas-
ti tukahtuvat ennen kun pääsevät 

ilmoille. Apua voi olla vaikea pyytää. 
Silloin joutuu hyväksymään, ettei osaa, 
jaksa tai pärjää yksin. Kulttuuriimme 
on juurrutettu syvälle ajatus siitä, että 
riippumattomuus on hyve. Ongelmat 
tulee ratkoa itse, vaivaamatta muita. Ei 
tartte auttaa! Näin muotoiltuna ajatus 
on aivan järjenvastainen ja uuvuttava. 
Miksi kaikki pitäisi osata tehdä itse ja 
miksi pitäisi sinnitellä yksin?

Lennon kanavoi ahdistuksensa musiik-
kiin. Jokin tämänkaltainen kana-
va olon helpottamiselle meillä jokai-
sella pitäisi olla. Ja jokainen meistä 
voi olla toiselle ihmiselle se kanava. 
Mikään ei nimittäin voita sitä tunnetta, 
kun tulee hyväksytyksi ja kohdatuksi 
toisen ihmisen edessä. Vaikkakin heit-

täytyminen – edes hetkeksi - jonkun 
toisen kannateltavaksi, vaatii uskallus-
ta olla heikko ja haavoittuva.

Asian voi kääntää myös toisin päin. 
Kun pyydät apua, ystäväsi saa kokea 
olevansa merkityksellinen. Avun 
pyytäminen tarkoittaa myös sitä, 
että hän on tärkeä ja luottamuksen 
arvoinen. Lopputulos on useimmiten 
enemmän kuin osastensa summa. 
Kaikki me tiedämme, miten ihanaa on 
kokea olevansa merkityksellinen.

KATARIINA KUMMALA

Kuopion aluekeskusrekisteri 
Suokatu 22 B, 2. kerros, Kuopio

 ✚ Virkatodistusten ja sukuselvitysten tilaukset verkossa (tilaavirkatodistus.fi), 
puhelimitse (p. 040 4848 225) tai asioimalla paikan päällä

 ✚ Avioliiton esteiden tutkinta verkossa (esteidentutkinta.fi) tai asioimalla 
paikan päällä

 ✚ Lapsen nimen valintaan liittyvä neuvonta puhelimitse (p. 040 4848 224)
 ✚ Kirkkoon liittyminen verkossa (liitykirkkoon.fi), postitse tai asioimalla paikan 
päällä

Joensuulaisten ja kontiolahte-
laisten virkatodistus- ja suku-
selvitystilauksiin on vastat-
tu viimeisten kuukausien ajan 
Kuopiosta käsin. 

Savonmaalla on hoidettu myös joen-
suulaisten ja kontiolahtelaisten vihil-
le aikovien avioliiton esteiden tutkin-
taa, rekisteröity kirkolliset toimitukset ja 
pidetty yllä seurakuntien jäsenrekisteriä. 

Aiemmin paikallistasolla hoidetut 
asiat siirtyivät Kuopion aluekeskusre-
kisterin tehtäviksi Kontiolahden seura-
kunnasta 1.10.2021 ja Joensuun seura-
kuntayhtymästä 1.1.2022. 

Muutos on osa koko Suomen ev.lut. 
kirkkoa koskevaa aluekeskusrekiste-
rihanketta, jossa kirkonkirjojen pidon 
tehtäviä keskitetään 15 aluekeskusre-
kisteriin. 

Palvelua helposti
Kuopioon ei joensuulaisten ja kontiolah-
telaisten ole tarvinnut ajella asioitaan 
hoitamaan, sillä kaikkia aluekeskusre-
kisterin palveluja voi käyttää kotoa käsin.

”Virkatodistusten tilaaminen onnis-
tuu helpoiten sähköisen palvelun kaut-
ta tai puhelimitse. Avioliiton esteiden 
tutkintapyynnöistä valtaosa tehdään 
sähköisessä palvelussa, ja myös kirk-
koon liittyminen onnistuu joustavim-
min sähköisen palvelun kautta”, kertoo 
Kuopion aluekeskusrekisterin johtaja 
Mika Pulkkinen.

Sähköisten palvelujen eli internetin 
käyttötaito ei kuitenkaan ole edellytys 
palvelujen saamiselle. Myös paikan pääl-
le voi mennä asioimaan. Moni asia hoituu 
myös puhelimella, jotkut postitse. 

Tavallisin syy asioida aluekeskusre-
kisterissä on Pulkkisen mukaan virka-

todistuksen tilaaminen. Esimerkiksi 
perunkirjoitusta varten tarvitaan suku-
selvitysmuotoinen virkatodistus, ja 
niiden tilaaminen on tullut aluekeskus-
rekisteriin siirtymisen jälkeen asiakkaal-
le helpommaksi. 

”Nyt virkatodistuksia tilatessa kaikki 
tarvittavat todistukset saa yhdellä tilauk- 
sella Kuopion aluekeskusrekisteristä.  
Aiemmin todistukset piti tilata erikseen 
kaikista niistä seurakunnista, joissa  
tilauksen kohteena oleva henkilö oli 
ollut kirjoilla 15 vuotta täytettyään.” 

Jonotilanne Kuopiossa hyvä
Pulkkinen pitää aluekeskusrekistereihin 
siirtymisen etuna myös kirkonkirjojen 
pitoon liittyvien tehtävien tehokkaam-
paa hoitamista ja työntekijöiden sijais-
tuksien helpottumista. Monille asiakkail-
le siirtymä on merkinnyt myös mahdolli-
suutta hoitaa asioitaan aiempaa laajem-
man palveluajan puitteissa.

”Aluekeskusrekisteri aloitti toimin-
tansa vuoden 2019 alussa. Tuon jälkeen 
uusia seurakuntia on tullut tasaisesti 
pitkin matkaa. Tällä hetkellä mukana on 
35 seurakuntaa pääasiassa Kuopion hiip-
pakunnan alueelta.” 

Etelä-Suomessa aluekeskusrekisteriin 
siirtyminen on johtanut virkatodistusten 
toimitusten ruuhkautumiseen niin, että 
toimitusajat voivat pahimmillaan olla 
kuukausia. Kuopion aluekeskusrekiste-
rissä vastaavaa ilmiötä ei ole syntynyt.

”Jonotilanne on tällä hetkellä erittäin 
hyvä. Virkatodistukset pystytään toimit-
tamaan pääsääntöisesti parin viikon 
sisällä ja muu asiointi hoituu tätäkin 
nopeammin.” 

VIRPI HYVÄRINEN

SUKUSELVITYKSEN 
saa nyt yhdellä tilauksella
Kuopion aluekeskusrekisteri hoitaa yhä laajempaa maantieteellistä 
aluetta. Asiointi tapahtuu kätevimmin verkossa tai puhelimitse, 
mutta paikan päällekin voi tulla asioita hoitamaan.
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”ALUEKESKUSREKISTERIN luominen on sujunut 
kokonaisuudessaan varsin hyvin”, Kuopion 
aluekeskusrekisterin johtaja Mika Pulkkinen arvelee.
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KIRKOLLISET

TUOMIOKIRKKO  
 
KASTETUT
Melina Meea Mattiina Nyyssö-
nen, Viia Ester Lajunen

AVIOLIITTOON KUULUTETUT
Nico Petter Rytkönen ja Sari 
Elisa Siili, Juha Veikko Matti 
Turunen ja Anna Tuulikki Karo-
liina Laitinen, Ari Mikko Juhani 
Knuutinen ja Jenni Maria Pappi

KUOLLEET
Reijo Matti Eskelinen 70, Lempi 
Katri Kohonen 93, Toivo Taavetti 
Turunen 81, Kati Johanna 
Laakkonen 53, Seija Liisa 
Matilainen 67, Jussi Heikki 
Jääskeläinen 67, Veikko Antero  
Sääskilahti 80, Matti Tapani 
Leppänen 72, Reino Matti 
Juhani Miettinen 80, Martti  
Ilmari Sirkka 95, Sirkka Liisa 
Julkunen 71, Veikko Olavi 
Liimatta 73, Eila Inkeri 
Voutilainen 87

 
 
 ALAVA  
 
KASTETUT
Sointu Salvia Puolitaival, Elias 
Onni Oliver Pasanen, Samuel 
Aaron Pääkkönen, Theo Antero 
Piiroinen, Viljami Heikki Mikael 
Leppänen, Juuli Selina Sillman

KUOLLEET
Vilho Samuli Rissanen 95, 
Jari Matti Belov 51, Eero Paavo 
Mikael Moisala 74, Helmi Mari 
Moilanen 95, Elsa Kaarina 
Oinonen 94

 
 
 
 
JÄRVI-KUOPIO  

 
KASTETUT
Eino Kaarlo Tapio Föhr, Säynei-
nen; Liisa Helvi Julia Raatikai-
nen, Nilsiä; Inari Jeudokia 
Kuikka, Vehmersalmi; Samu 
Atso Henrik Mustonen, Kaavi.

AVIOLIITTOON KUULUTETUT
Ari Tapio Pesonen ja Sirkka 
Liisa Willman, Nilsiä.

KUOLLEET
Martti Paavo Juhani Rautiainen 72,  
Säyneinen; Raimo Antero 
Parviainen 85, Nilsiä; Marko 
Matti Ensio Asikainen 46, Kaavi; 
Pirkko Liisa Toivanen 91, Nilsiä; 
Eila Annikki Ruuskanen 83,  
Vehmersalmi; Tenho Oskari  
Soininen 87, Tuusniemi; Jari 
Henri Mikael Muona 48, Muuru-
vesi; Sirkka Liisa Hartikainen 81, 
Muuruvesi; Veijo Olavi Korka-
lainen 74, Tuusniemi; Pentti 

Paavali Rahunen 90, Tuusniemi; 
Ritva Maria Miettinen 73, Juan-
koski; Rauno Juhani 
Savolainen 65, Nilsiä; Toini Elina 
Pöllänen 84, Tuusniemi;  
Sirpa Helena Ruotsalainen 67,  
Nilsiä; Martta Maria Rissanen 87,  
Nilsiä; Anna Liisa Laitinen 88, 
Muuruvesi; Eero Sakari 
Räsänen 83, Kaavi; Reino Olavi 
Puustinen 75, Nilsiä; Matti 
Heikki Tiilikainen 60, Tuusniemi

 
 
 
 KALLAVESI  
 
KASTETUT
Iina Eeva Inkeri Ruuskanen, 
Benjamin Oliver Ruuskanen, 
Nooa Veikko Samuel Tenhunen, 
Aatu Olavi Kuokkanen, Alissa 
Johanna Karttunen, Milja Alina 
Komulainen, Meliisa Pauliina 
Julia Happo, Eetu Toivo Eljas 
Valtanen, Roope Matias Rauti-
ainen, Olivia Isabella Kotilainen, 
Aino Emilia Puustinen, Elias 
Alvar Johannes Kari, Aatos 
Esko Ensio Laakso, Amelia 
Venla Kristiina Taipale, Kerkko 
Tapio Heimonen, Selma Orvok-
ki Tuhkanen, Adele Milja Maaria 
Saukko, Joose Veli Johannes 
Laitinen

AVIOLIITTOON KUULUTETUT
Jari Pekka Olavi Kekäläinen ja 
Johanna Marianne Teppo, Kari 
Olavi Saastamoinen ja Virve 
Maaret Nevalainen

KUOLLEET
Olavi Antero Salmi 78, Risto 
Ilmari Heiskanen 62, Veikko  
Ilmari Haring 91, Tarja Maria 
Hallman 81, Aimo Pellervo  
Pohjolainen 96, Elli Amalia 
Vuorikoski 96, Hannes 
Jääskeläinen 86, Anni Leena 
Matilainen 85, Kaija Sinikka  
Karhunen 90, Markku Kalevi  
Vartiainen 61, Vilho Antero 
Hippi 72, Sirkka Anna-Liisa 
Tiirikainen 95, Eino Juhani  
Pylkkänen 77, Veikko Olavi 
Koskinen 84, Liisa Annikki 
Väänänen 91

 
 
 
 MÄNNISTÖ  
 
KASTETUT
Kasper Kalevi Johan Kauppi-
nen, Eino Pekka Kristian Rait-
tila, Helmi Sofia Wilhelmii-
na Rossi, Leo August Nestori 
Pekonen, Iita Johanna Laitinen, 
Neela Camilla Halonen, Viola 
Ingrid Peteri, Evelin Elna Olivia 
Hytönen

AVIOLIITTOON KUULUTETUT
Timo Petri Mikael Parviainen ja 
Tuija Maarit Hannele Siidoroff

KUOLLEET
Eila Annikki Keinänen 84, Pirjo 
Anita Marjatta Korhonen 63, 
Aila Johanna Taskinen 86, 
Senja Ester Haikonen 84, Pia 
Hannele Julkunen 40, Pertti  
Ilmari Sievänen 90, Raili 
Marjatta Ruotsalainen 83, 
Pentti Kalervo Holopainen 83, 
Eero Juhani Rytkönen 73, Helvi 
Kyllikki Kokkarinen 80, Aila 
Mailis Tengvall 98, Veikko Kalevi  
Komulainen 83, Liisa Parviainen 95

 
 
 
 
 PUIJO  
 
KASTETUT
Aatos Eino Ilari Kihlman, 
Amalia Josefiina Heimonen, 
Amelie Fiia Isabella Burtsov, 
Paulus Jimi Gabriel Burtsov, 
Unna Maija Eedit Tirkkonen, 
Tilda Maria Kaarina Ansomäki

AVIOLIITTOON KUULUTETUT
Mikko Asikainen ja Marja Kyllik-
ki Kriikkula, Jouni Risto Olavi 
Ojala ja Sari Hannele Vihonen

KUOLLEET
Maija Helena Koppinen 69, 
Lauri Veikko Sylvester 
Korhonen 82, Helli Tellervo 
Hiltunen 91, Leo Vilho Edvard 
Hämäläinen 80, Raija Inkeri 
Hyttinen 87, Väinö Valter 
Karjalainen 95, Helmi Maria 
Leppänen 90, Anna Liisa 
Savolainen 91, Sara Essi 
Päivikki Hämäläinen 26

 
 
 
 
 
 SIILINJÄRVI  
 
KASTETUT 
Iitu Ilona Tikkanen, Eeli Mati-
as Laitinen, Urho Väinö Iivari 
Juutilainen, Noel Elias Lyytinen, 
Aatos Juhani Alexander Lehijo-
ki, Nanna Liisa Helena Kunran-
ta, Nova Vanida Noiphim, Leevi 
Martti Veikko Mönkkönen, Tiitus 
Eliel Ossian Mikkola

AVIOLIITTOON KUULUTETUT
Teemu Antero Huttunen ja 
Hanna-Maija Anneli Mehtonen, 
Antti Tapio Puumalainen ja Mari 
Marjaana Ikonen

KUOLLEET
Aino Sisko Takkunen 66, Veikko  
Mikko Saarelainen 92, Leena 
Tellervo Ollikainen 78, Taisto 
Kalevi Haavisto 78, Pirkko Liisa 
Hill 75, Eeva Esteri Toivanen 82, 
Esteri Talander 91, Raili Inkeri  
Santavuori 85, Sisko Tuulikki  
Janhonen 90, Eeva Liisa 
Hätinen 75,  Marja Liisa 
Räsänen 69, Elna Inkeri 
Raatikainen 81, Martta 
Kuosmanen 91, Anna Helena 
Soininen 93, Eero Sakari Föhr 63, 
Heikki Ossian Haavisto 82

SANALLISTA

Laskiaissunnuntai
Vaikka minä puhuisin ihmisten ja enkelien kielillä mutta 
minulta puuttuisi rakkaus, olisin vain kumiseva vaski tai 
helisevä symbaali. Vaikka minulla olisi profetoimisen lahja, 
vaikka tuntisin kaikki salaisuudet ja kaiken tiedon ja 
vaikka minulla olisi kaikki usko, niin että voisin siirtää 
vuoria, mutta minulta puuttuisi rakkaus, en olisi mitään. 
Vaikka jakaisin kaiken omaisuuteni nälkää näkeville ja 
vaikka antaisin polttaa itseni tulessa mutta minulta 
puuttuisi rakkaus, en sillä mitään voittaisi.
Niin pysyvät nämä kolme: usko, toivo, rakkaus. 
Mutta suurin niistä on rakkaus.
(1. Kor. 13)

Jumalan rakkauden uhritie
Tämä rakkauden ylistys on ehkä tunnetuimpia kuvauksia 
siitä, mitä rakkaus on, mitä se ei tee ja mitä se saa aikaan: 
uskoa, toivoa, kestävyyttä ja kärsivällisyyttä. 
  
Rakkauden puuttuminen on kohtalokasta. Ilman rakkaut-
ta toisen hyväksi uhrautuminenkaan ei merkitse mitään. 
Ilman rakkautta merkitystä ei ole edes edeltävässä luvus-
sa (1. Kor. 12) luetelluilla Pyhän Hengen lahjoilla. Kuulumme 
erottamattomasti yhteen toinen toistemme kanssa Kristuk-
sen ruumiina. Jokaisella on tehtävänsä yhteiseksi hyväk-
si, rakkauden tähden. Maailma ilman rakkautta on tyhjyyt-
tä ja välinpitämättömyyttä. Se miten rakastamme, ei katoa. 
Rakkaus kantaa mukanaan lempeyttä ja totuutta. 
  
Jumalan rakkaus on esimerkki ja kaiken rakkauden lähde. 
Tämän täydellisen koemme vielä himmeänä heijastuma-
na. Kerran Hengen lahjojen aika on ohi, usko muuttunut 
näkemiseksi ja toivo täyttymykseksi. Jäljelle jää täydellinen 
Rakkaus, jota katsomme kasvoista kasvoihin. Sillä suurin 
niistä on rakkaus. 

ANNA VÄÄTÄINEN
Rovastikuntapastori

Alavan seurakunta

Virsi 923:1

Silmäni aukaise,
Jumalani.

Kaikki muu turhaa
on rinnallasi.    

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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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

ARJEN ATERIA  
on yhteistyön tulos

Siilinjärven seurakun-
nassa on jo vuosia 
ruokailtu yhteisöl-
lisesti. Arjen ateria 
syntyi, kun yhdessä 

ruokailemiseen liitettiin hyvän-
tekeväisyys – aterioista saatu 
tuotto menee Yhteisvastuuke-
räyksen hyväksi. Aterioita on 
seurakuntatalolla ja Vuorelan 
kirkolla kahdesti kuukaudessa. 
Viime vuonna Arjen aterioista 
osa päätettiin pitää illemmalla, 
jotta myös työssäkäyvät pystyi-
sivät osallistumaan.

Siilinjärveläinen Riitta 
Korhonen kävi 15.2. seurakun-
tatalolla noutamassa kaksi 
ateria-annosta. Toisen ystä-
välleen, joka ei huonon kelin 
takia päässyt liikkeelle. Korho-
nen kertoo käyneensä Arjen 
aterioilla aina kun se on ollut 
mahdollista. 

”On niin mukavaa nähdä 
tuttuja ja vaihtaa kuulumisia.”

Kimppakyydillä  
ruokailemaan 
”Seurakuntalaisilta on kerätty 
ideoita, millaista toimintaa he 
haluaisivat. On toivottu muun 
muassa viihtyisää oleskelu-
paikkaa, jonne olisi kiva tulla. 
Sellaista yhteistä olohuonetta”, 
kertoo johtava diakoniatyönte-
kijä Liisa Tiilikainen. 

”Arjen ateriaan liittyviä 
toimintoja on siirretty työn-
tekijöiltä leveämmille harteil-
le eli itse seurakuntalaisille, 
vapaaehtoisille. Työntekijöiden 
tärkeänä roolina onkin tukea 
vapaaehtoisten toimijoiden 
tekemistä”, Tiilikainen jatkaa.

Arjen aterioiden yhteydessä 
oleva uusi Olohuone-toimin-
ta perustuu vapaaehtois-
ten vertaisohjaajien vetämiin 
ryhmiin. Vapaaehtoisille on 
järjestetty vertaisohjaajakou-
lutusta. Kukin vertaisohjaajista 
vetää sellaista toimintaa, mikä 

heistä itsestään tuntuu mielek-
käältä. Olohuone-toiminnassa 
ollaan vielä kokeilu- eli pilotti-
vaiheessa.

Arjen aterian yhteistyöku-
vioita on laajennettu myös 
kunnan ja järjestöjen puoleen. 
Yhteistyönä Siilinjärven kunnan 
sekä hoiva- ja vanhuspalvelujen 
kanssa on tänä keväänä saatu 
ohjelmaan luentoja ja infotilai-
suuksia. Myös kimppakyytitar-
jous on yhteistyön tulos. Arjen 

aterialle ja Olohuoneeseen tuli-
joille kuljetusapua tarjoava saa 
aterian ilmaiseksi. 

Korona-aikaan Arjen ateri-
oita on järjestetty viranomais-
rajoitusten puitteissa. Välillä 
aterioita on myyty take away 
-tyyppisesti valmiiksi pakat-
tuina noutoannoksina.

MERJA TAPIO

Arjen ateria on kaikille tarkoitettu yhteinen tapahtuma,  
joka tarjoaa mahdollisuuden tehdä hyvää, kokoontua  
yhteen ja samalla aterioida edullisesti. 

PUIJON KIVI
HAUTAKIVET

KAIVERRUKSET
ENTISÖINNIT

MUUT KIVITYÖT
PYÖRÄKATU 15, KUOPIO

Tervetuloa tututustumaan 
myyntinäyttelyyn!

Puh. 017 282 9000
puijonkivi@puijonkivi.fi

www.puijonkivi.fi

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

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

Mainosmyynti 
Eine Kotamaa 
050 315 5849

eine.kotamaa@slpmedia.fi
Seuraava julkaisupäivä 30.3.,
varaukset 21.3. mennessä.

Näyttely 2.4. - 15.5. viikonloppuisin klo 12.00 - 16.00.

Tiedustelut ja varaukset:
Eino Räsänen 0500 671 898

eirasanen@gmail.com

Näyttelyn järjestäjä:
Hengen voimaa ry.

Pääsymaksu 20 euroa. Ikäraja 12 v.

EETTTTEEMMMMEE  UUNNOOHHTTAAIISSII......

HHUUPPEELLIISSSSAA  LLAAIIVVAARRAANNNNAANNTTIIEE  22,,  LLEEVVÄÄLLAAHHTTII,,  TTUUUUSSNNIIEEMMIIHHUUPPEELLIISSSSAA
HHOOLLOOKKAAUUSSTTII--  NNÄÄYYTTTTEELLYY

Näyttelyn avaa 2.4. klo 16 
Patmos läh.säätiön toiminnanjoht. Pasi Turunen, 

su 3.4. klo 10 Raamattutunti,
ti  5.4. klo 18 Israel-tilaisuus, 

Evgeni Blinov Venäjältä ja Ilkka Vakkuri, Israelin Ystävät

TMI Minna Pyykkö
Kuopio rek.04 

Psykologian  maisteri
Puh. 040 13636 13 la+su, 

muulloin viesti. 

Edulliset taksat. 
Tervetuloa asiakkaakseni!

Mm. KOTIKÄYNNIT; 
keskusta, Särkiniemi, 

Särkilahti, Saarijärvi sekä 
laitokset.

Ilon ja surun keskellä 
olemme palveluksessanne

Kaikkiin kodin juhliin maukkaat kylmät ja lämpimät pitopöydät.
*pitopöytä sisältää tuoreet ruiskuoriset riisipiirakat ja perunarieskat 

ilman lisämaksua

Kotileivonnaiset tilauksesta, ilmainen kotiinkuljetus

Meiltä myös astiat, liinat, kukkalaitteet, tarjoilu henkilökunta jne.

Kotileipomo § Pitopalvelu PIIRAKKA & PULIKKA
Sari Tenhunen

p. 050 305 1737
piirakkapulikka@hotmail.com

Pitopalvelua

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

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

MIRJA KORHONEN  kävi 
noutamassa Arjen ateriat 
take away -annoksina.
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Kuopion ja Siilinjärven  
seurakuntalehti.  
108. vuosikerta.

Seuraava numero ilmestyy 30.3.2022

& 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

Ideoista kokeiluihin
Lähdimme etsimään Alavan seurakunnassa uusia 
tuulia yhdessä seurakuntalaisten kanssa. Hyvän 
elämän seurakunta -työnimellä ihmisiä kutsut-
tiin kehittämisiltaan avoimella kutsulla somessa ja 
kasvokkain. Työskentelyssä haettiin seurakunnan 
toimintaan liittyviä omia ajatuksia ja toiveita kuvin 
ja sanoin, yhdessä ja ryhmissä. 

Olipa innostava ilta, totesi eräs osallistuja.
Facebookin valtakunnallisessa Kirkolliset toimi-

jat -ryhmässä luottamushenkilömme postasi mm. 
näin: ”Alavan seurakunta osallistaa ihmisiä ja toteut-
taa kokeilukulttuuria. On antoisaa ja jopa jännittä-
vää olla mukana tällaisessa pioneeritoiminnassa. 
Tänään Alavalla oli ideoita lukunurkkauksista, saar-
natyöstöistä, heijastuskuvista kirkon ulkoseinälle, 
monikulttuurisesta kohtaamisesta ja vaikka mistä 
muusta.” 

Kirkolliset toimijat -ryhmässä Alava sai tsemp-
piä liikkeelle lähdöstä, kehittämispajan nimestä ja 
toimintatavoista.

Miten siis toimittiin? 
Meitä oli työpajassa koolla kymmeniä seurakun-

nan tulevaisuudesta kiinnostuneita. Teemoja työs-
tettiin ryhmissä käytännönläheisesti. Lopussa kukin 
ryhmä nosti esiin tärkeimmän ideansa kaikkien kuul-
tavaksi. 

Käytettiin palve-
lumuotoilun mene-
telmiä , yhdes-
sä kehittämistä ja 
osallistavia työs-
kentelytapoja. Oltiin 
aidosti kiinnostunei-
ta ihmisten omis-
ta näkemyksistä. 

Jokainen pääsi ilmaisemaan ideoitaan ja ne kaik-
ki kirjattiin ylös. Työntekijät ja luottamushenkilöt 
toimivat työpareina ja ryhmien työskentelyn edis-
täjinä.

Miten prosessia valmisteltiin? 
Lähdimme liikkeelle kirkon Ovet auki -strategias-

ta. Alavan työalojen painopisteiden lisäksi halusim-
me kuulla seurakuntalaisten kehittämisnäkemyk-
siä. Osallisuus ja yhteisöllisyys, hengellinen kasvu 
ja kokeilut nousivat strategiassamme tärkeimmik-
si. Seurakuntaneuvoston valitsema strategiaryhmä 
valmisteli näitä aihealueita, joista haluttiin ihmis-
ten ideoita esiin. 

Kehittämisillan teemat liittyivät Alavan seura-
kunnan tuleviin painopisteisiin ja haasteisiin, kuten 
yhteistyöhön Savilahdessa, someen, yksilöllisiin 
kasvun polkuihin, vaikuttamiseen yhteiskunnas-
sa, jumalanpalveluksen toteutuksiin, hengelliseen 
hyvinvointiin, kirkollisvaaleihin. Villissä ryhmässä 
saattoi nostaa esiin minkä aiheen tahansa. 

Prosessi jatkuu ryhmissä. Kokoonnumme vielä 
yhteiseen työpajaan saamaan näkyviin loputkin 
tulokset. Sitten lähdemme kokeilemaan.

Hyvän elämän pääkaupungissa kirkon mottona 
voisi olla Hyvän elämän kirkko.

MIRJA KONTIO  
Alavan seurakunnan 

luottamushenkilö

LYHYESTI

VUONNA 2021 Kirkon perheneuvon-
nassa kävi enemmän asiakkaita kuin 
koskaan aikaisemmin. Alle 30-vuoti-
aiden asiakkaiden määrä on kasva-
nut entisestään. Tapaamiset ovat 
toteutuneet kasvokkain, videovälit-
teisesti ja puhelimitse. 

Koronan vaikutuksia perheneu-
vontaan on kartoitettu elokuussa 
2020 ja 2021 perheasiain neuvot-
telukeskuksiin lähetetyillä kyse-
lyillä. Vastausten mukaan pitkit-
tynyt pandemia on heijastunut 
asiakkaiden elämään, ja muuttu-
nut arki näkyy myös asiakkaiden 
huolissa.  

Erityisesti vanhemmuuteen liit-
tyvät kysymykset ovat lisäänty-
neet. Myös asiakkaiden taloudelli-
nen huoli sekä lähisuhdeväkivalta 
näkyvät aiempaa enemmän. Lisäk-
si kyselyssä nousivat esiin monien 
asioiden kasaantuminen, yksinäisyy-
den teemat, mielenterveyden ongel-
mat sekä yleinen ahdistus ja turhau-
tuminen.  

Suurimpana tulosyynä perheneu-
vontaan ovat edellisvuosien tapaan 

vuorovaikutusongelmat. Toisek-
si eniten tullaan erokysymyksis-
sä ja kolmanneksi eniten erilaisissa 
psykososiaalisissa kriiseissä. 

Kaikille maksutonta palvelua  
Kirkon perheasiain neuvottelukes-
kuksia on 40, ja niissä työskentelee 
yli 180 työntekijää. 

”Valtaosaan perheasiain neuvot-
telukeskuksia pääsevät kaikki asiak-
kaaksi haluavat. Toki isoissa kasvu-
keskuksissa tilanne on toinen ja 
kaikkia halukkaita ei pystytä palve-
lemaan. Aina kannattaa kuitenkin 
rohkeasti ottaa yhteyttä”, perhe-
asioiden ja perheneuvonnan johta-
va asiantuntija Sari-Annika Pettinen 
sanoo. 

Kuopion perheasiain neuvottelu-
keskukseen saa tällä hetkellä ajan 
noin kuukauden sisään.

”Peruutusajalle voi päästä nopeam- 
minkin”, Kuopion perheasiain neuvot-
telukeskuksen johtaja Irene Vene- 
järvi kertoo.

Kaikkiaan Kirkon perheneuvonta 
tavoitti vuonna 2021 yli 20 700 asia-

kasta, mikä oli lähes 3900 asiakasta 
enemmän kuin edellisvuonna. 

Perheneuvonnassa on mahdollis-
ta keskustella ammattilaisen kans-
sa parisuhteen ja perheen vaikeuk-
sista tai oman elämän solmukoh-
dista. Asiakkaaksi voi tulla yksin tai 
yhdessä puolison tai muun läheisen 
kanssa. Asiakkuus ei vaadi kirkon 
jäsenyyttä, ja palvelu on asiakkaal-
le maksutonta.

Rakkausklinikka toimii  
verkossa  
Rakkausklinikka on parisuhdeteemai-
nen verkkopalvelu, jota toteutetaan 
yhdessä A-lehtien kanssa.  Rakkaus-
klinikalla Suomen evankelis-luteri-
laisen kirkon perheneuvojat vastaa-
vat parisuhdetta koskeviin kysymyk-
siin ja tarjoavat apua ongelmiin. 

Kirkon Rakkausklinikan artikke-
leilla on vuoden 2020 alusta alka-
en ollut yli miljoona uniikkia lukijaa. 
Luetuimpien artikkeleiden teemat 
liittyivät uskottomuuteen, henki-
seen väkivaltaan ja vuorovaikutus-
ongelmiin. 

Perheneuvonnan asiakasmäärät 
ennätyslukemissa 
Kirkon perheneuvonta on pystynyt tarjoamaan ammatillista tukea 
ihmisen erilaisissa kriiseissä koko koronapandemian ajan. 

KAIKKI alkoi rokosta 500 vuotta sitten. 
Ruumista rumentavat paiseet ja suora-
nainen kuoleman uhka sai Hämeenlin-
nan linnanherra Åke Jöransson Tottin ja 
hänen puolisonsa Märta Begntsdotter 
Ulvin Jumalan armon toivossa lupaa-
maan rahat Hattulan Pyhän ristin kirkon 
koristamiseen maalaamalla. Jeesuksen 
elämä, Raamatun kertomuksia ja tieten-
kin maailman aika luomisesta viimeiseen 
tuomioon. Niillä oli määrä kuvittaa herran 
huoneen seinät ja katto. Näin lukutaido-
ton rahvaskin saattoi kuvien avulla kerra-
ta mitä pappi saarnastuolista oli heille 
Raamatusta kertonut.

Temppeliä kaunistamaan ei kelvannut 
kuka tahansa tuhertelija, vaan tehtävään 
valittiin ulkomailta kirkkomaalareiden 

primus inter pares. Mutta onnettomuu-
deksi hänkin, munkki Benedictus, sairas-
tuu ja hänen maalaritoveriensa avuksi 
valittu Vilppu tipahtaa telineiltä ja murtaa 
kätensä. Näiden tapahtumien seurauk-
sena myös muuan hyljeksitty äpärätyt-
tö Pelliina saa tilaisuuden näyttää piile-
vät taiteelliset kykynsä.

Anneli Kannon kieli on rehevää ja tari-
na muheva, elävä ja runsas. Tosi ja sepi-
tetty kulkevat sopivasti käsi kädessä.

TERHI TUHKANEN-MARKKULA

Maalari maalasi kirkkoa

Anneli Kanto: 
Rottien pyhimys. 
Gummerus. 2021. 409 s.

KIRJALLISTA

Jokainen pääsi 
ilmaisemaan 
ideoitaan.

KAMALA LUONTO

11Nro 2 — 23.2.2022



Kirjoittaminen on 
rakentanut minuuttani.

Anita Kuuselalle runojen kirjoittaminen on elämän tärkeä voimavara.  
Parin viime vuoden ajan runosuoni on pulpunnut enemmän kuin koskaan.

RUNON ja rukouksen voimalla

Kuopion Saarijärvellä asuva 
Kuusela esittelee kotinsa 
olohuoneessa erityistä posti-
korttia. 

Valkoiselle pohjalle on 
kaunokirjoituksella kirjoitettu kiitos-
teksti. Kortin lähettäjäksi paljas-
tuu presidentti Sauli Niinistön puoli-
so Jenni Haukio, joka kiittää kauniisti 
Kuuselaa tämän lähettämästä runokir-
jasta. Haukio tunnetaan suurena runo-
jen ystävänä ja siksipä Kuusela halu-
si antaa hänelle yhden omista tuotok-
sistaan.

”Vuoden sisällä minulta on synty-
nyt kolme runokirjaa. Viimeisin viime 
keväänä”, Kuusela kertoo.

Hän elää nyt vahvaa luomiskautta, 
sillä neljäskin kirja on hyvää vauhtia 
tuloillaan. Sitä varten on olemassa jo 
kolmisenkymmentä uutta runoa. 

Kanava tunteiden ilmaisuun
Kuusela kertoo olleensa kirjoittamisen 
ja kirjojen ystävä aivan lapsesta saakka.

”Äiti luki minulle paljon satuja ja 
innostuin itsekin lukemisesta. Olin 
myös hyvä ainekirjoittaja koulussa.”

Eipä siis ihme, että Kuusela päätyi 
aikuisiällä töihin kirjojen pariin. Hän ehti 
työskennellä kirjastovirkailijana muun 
muassa Männistön ja yliopiston kirjas-
toissa ennen kuin joutui sairauden takia 
jäämään pois työelämästä.

”Kirjoittaminen on ollut minulle kana-
va tunteiden ilmaisuun, keino kokea 

iloa ja purkaa vihaa. Se on rakentanut 
minuuttani”, Kuusela kuvailee viimei-
simmän runokirjansa esipuheessa. 

Runoissa tulee erityisesti esille luon-
to eläimineen, kasveineen, vuodenai-
koineen ja luonnonilmiöineen. Mukana 
on myös läpileikkaus elämänkaares-
ta riemuineen ja riesoineen – huumo-
ria unohtamatta. Riveiltä ja niiden välis-
tä voi monessa kohtaa aistia herkän 
haikeita tunnelmia.

”Runot ovat sitä ominta alaani, mutta 
haaveilen myös satukirjan kirjoittami-
sesta.”

Usko inspiroi
Yksi tärkeimmistä inspiraation lähteistä 
Kuuselalle on vahva kristillinen vakau-
mus.

”Haluan välittää runoillani rakkautta 
ja evankeliumia”, hän selvittää.

”Jumala on kutonut pelastuksen 
kankaan. Kuningas ommeltaan jatkaa, 
hän ei hukkaa edes langanpätkää.”

Monissa runoissa viitataan Juma-
laan, Jeesukseen, pelastukseen ja 
taivaaseen.

”Tulin uskoon 18-vuotiaana. Jo rippi-
koulu teini-iässä oli minulle hyvin vahva 
kokemus. Sain Poukaman rippileiriltä 
kilttejä ja raittiita uusia ystäviä.” 

Usko on osa Kuuselan jokapäiväis-
tä elämää, sillä runojen ohella häntä 
kannattelee myös rukous.

”Kun eteeni tulee joku konkreettinen 
vaikeus, esimerkiksi kipuja, saan rukoi-
lemalla oloni helpottamaan.”

”Omaisten ja Suomen puolesta 
lausun rukouksia tämän tästä. Rukoilen 
mielelläni ihan ääneenkin täällä koto-
na ja laulan hengellisiä lauluja. Erityi-
sesti pidän Jumala loi auringon, kuun 
-virrestä, koska siinä on niin rikkaat ja 
kokonaisvaltaiset sanat.”

Kuusela on myös ahkera kirkossa 
kävijä. Lähes joka sunnuntai hän lähtee 
jumalanpalvelukseen Pyhän Johannek-
sen kirkkoon. 

”Sen suhteen on tosin pitänyt viime 
aikoina vähän jarrutella, kun koronati-
lanne on ollut niin pahana.”

Valoa sairauden keskellä
Vajaat kymmenen vuotta sitten Kuuse-
la sairastui etenevään liikehäiriösairau-
teen, Parkinsonin tautiin.

”Sairaus on aiheuttanut paljon kärsi-
mystä, mutta onneksi vanhemmat ovat 
pystyneet olemaan tukenani”, Kuusela 
kiittelee.

Myös runot ja usko ovat vahvoja tuki-
pilareita sairauden keskellä. Ne estävät 
vajoamasta murheen alhoon.

”Minulla ei ole työtä eikä lapsia, 
mutta minulla on Jeesus ja runot. Ne 
tuovat valtavasti lohtua ja iloa.” 

Iloa Kuusela on itsekin levittänyt 
runoillaan, joista laajempi kuulijakunta 
on päässyt nauttimaan Pyhän Johan-
neksen kirkolla pidetyissä runoilloissa. 

Tilaisuuksissa muusikko Antti Raekal-
lio on esittänyt säveltämiään Kuuselan 
runoja laulaen ja Männistön seurakun-
nan pastori Salla Tyrväinen puolestaan 
on lausunut niitä.   

”Että ovi avautuisi viluiselle vieraalle, 
että aurinko hiljaa nousisi, enkelin hymy 
kohoaisi ja pilvet kuiskaisivat sanoen: 
Tervetuloa kotiin ystävä!”

Edellä mainittu pätkä on Kuuselan 
runosta Kulkija, joka löytyy Antti Raekal-
lion esittämänä myös YouTubesta.

HELI HARING

Kursivoidut sitaatit ovat otteita Anita 
Kuuselan runoista. 
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Saan rukoilemalla oloni 
helpottamaan.

”TOIVOISIN, että mahdollisimman moni voisi 
löytää uskon ja saada siitä voimaa”, Anita 
Kuusela pohtii.
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