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Kuopion ja Siilinjärven evankelisluterilaisten seurakuntien lehti

kirkkojakoti.fi
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TUOMIOKIRKKOSEURAKUNNAN kirkko-
herraksi eli tuomiorovastiksi valittiin Risto 
Voutilainen. Valinnan teki tuomiokirkon 
seurakuntaneuvosto 10.5. Virkaan oli viisi 
hakijaa. Voutilainen toimii tällä hetkellä 
Alavan seurakunnan kappalaisena. 

Tuomiokirkkoseurakunta ja Tuomiokirkko 
ovat Voutilaiselle tuttuja pitkältä ajalta. 

Hän haluaa olla mahdollistamassa perin-
teisiin nojaavaa, mutta samalla harkitusti 
uudistuvaa toimintakulttuuria.

Risto Voutilaisen mielestä Tuomiokirk-
koseurakunnan toimintaympäristölle on 
ominaista kulttuuri-, yritys- ja järjestö-
toiminta sekä monet kaupungin ja alue-
hallinnon toiminnot. Yhteistyö näiden 
toimintojen kanssa luo mahdollisuuk-
sia palvella ihmisiä, joista merkittä-
vä osa tällä alueella on nuoria aikuisia 
ja toisaalta yksinasuvia vanhuksia. Hän 
näkee seurakunnan tulevaisuuden valoi-
sana. 

”Tuomiokirkko kertoo jo olemuksel-
laan pysyvästä turvasta ja meillä on 
aina olemassa toivo Kristuksen tähden”, 
painottaa Voutilainen.

Tuomiorovasti Ilpo Rannankari jää eläk-
keelle 1.10.2022.

Risto Voutilaisesta uusi 
tuomiorovasti       

Alavan seurakunnan eläköityvä kirkkoherra Hannu Koskelainen  
on halunnut tuoda kirkkoa lähemmäs ihmistä. On mentävä  
mukaan ihmisten arkeen – vaikkapa lenkkipolulle.

SAARNAT vaihtuvat 
juoksulenkkeihin  

Toukokuun puoliväl issä 
Hannu Koskelainen viettää 
viimeisiä työpäiviään Alavan 
kirkolla.

”Elän tässä vähän sellaista 
saattaen vaihdettava -vaihetta. Pereh-
dytän seuraajaani Anu Kivirantaa kirk-
koherran tehtäviin ja putsailen samal-
la työpöytääni.”

Koskelainen myöntää, että olo on 
haikea, sillä hän on hyvin vahvasti 
elänyt työlleen. Toisaalta hän voi päät-
tää uransa hyvillä mielin.

”Meillä on Alavassa ollut aivan 
mahtava työyhteisö, joka on puhalta-
nut yhteen hiileen. Hyvästä yhteisös-
tä on helppo lähteä, ei tarvitse paeta 
mitään. Tiedän myös, että asiat jäävät 
osaaviin käsiin.”

”Kuten Saarnaajan kirjassakin sano-
taan: Kaikella on määrähetkensä. 
Minusta se on hyvin sanottu. Yksi asia 
tulee nyt päätepisteeseen ja jokin uusi 
alkaa”, Koskelainen pohtii.

Yhteistyö on tätä päivää
Koskelainen on pitkän linjan alavalai-
nen, sillä hän tuli seurakuntaan nuori-
sopastoriksi vuonna 1983. Alavan seura-
kunnan kirkkoherrana hän on toiminut 
vuodesta 2002 alkaen.

”Työvuosieni aikana Alava on kool-
taan kasvanut melkein puolella, kun on 
syntynyt uusia asuinalueita.”

Myös seurakuntaelämä on Koskelai-
sen mukaan vuosikymmenien saatos-
sa muuttunut.

”Kun tulin papiksi Alavaan, täällä oli 
paljon erilaisia piirejä ja kerhoja. Ne 
pyörivät vuodesta toiseen ja toiminta 
oli aika stabiilia. Myös pyhäkouluja oli 
paljon.”

Nykyään pyhäkoulut ovat jo historiaa  
ja muukin seurakuntaelämä on ollut 
murroksessa.

”Kokoavan toiminnan muuttaessa  
muotoaan keskiöön ovat nousseet 
erilaiset musiikki- ja konserttitapah-
tumat, jotka ovat yksi Alavan vahvuus. 
Tästä kuuluu iso kiitos kanttoreillem-
me.” 

”Konserttien suhteen on ollut hienoa 
huomata, ettei niitä yritetä kasata vain 
oman porukan kesken, vaan on lähdetty  
tekemään yhteistyötä eri toimijoiden 
kanssa. Se on tätä päivää.”

Tästä hyvänä esimerkkinä Koskelai-
nen nostaa Alavan vuosittaisen Yhteis-
vastuu-konsertin.

”Sinne on saatu laaja kattaus esiin-
tyjiä. Ei tarvitse olla seurakunta-aktiivi 
voidakseen esiintyä kirkon järjestämässä  
konsertissa, vaan riittää, että haluaa 
antaa oman panoksensa tapahtumalle.”

Lenkkipolulla ja lauteilla
Koskelainen vannoo laajemminkin 
verkostoitumisen ja yhteistyön nimeen.

”On hassua, että monet eri toimijat 
tekevät jokainen omaa juttuaan saman 
asian parissa, kun voimia olisi järkeväm-
pää yhdistää. Kuopiossa seurakuntakin 
etsii yhä useammin erilaisia yhteistyö-
kumppaneita.”

Yhtä lailla kirkon tulisi Koskelaisen 
mielestä jalkautua rohkeasti sinne, missä 

ihmiset muutenkin ovat – turuilla, toreil-
la, kuppiloissa tai urheilun parissa. 

”Emme voi jäädä kirkon seinien sisälle  
odottelemaan, että löytäisiköhän joku 
mahdollisesti tänne.”

Vannoutuneena urheilumiehenä 
tunnetuksi tullut Koskelainen on vetä-
nyt kolmisenkymmentä vuotta Pouka-
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HANNU KOSKELAINEN  
on luvannut käydä 
jatkossakin Poukaman 
lenkkipiirissä aina silloin, 
kun aikataulu sallii.

Teemu Voutilainen Puijon  
kirkkoherraksi       
PUIJON seurakuntalaiset äänestivät 
uudeksi kirkkoherraksi Teemu Voutilai-
sen. Virkaan haki kolme henkilöä. Vouti-
lainen toimii tällä hetkellä Siilinjärven 
seurakunnassa kappalaisena. Puijon 
seurakunnan kirkkoherranvaalissa annet-
tiin yhteensä 464 ääntä. Teemu Voutilai-
nen sai 338 ääntä. Äänestysprosentti oli 
5,3%.  

Teemu Voutilainen tuntee Puijon 
seurakunnan hyvin työskenneltyään siel-
lä pappina vuosina 2013-2018. Voutilaisen 
mielestä seurakunnassa tarvitaan nyt 
pitkäjänteistä sitoutumista seurakunnan 
johtamiseen ja kehittämiseen. ” Seura-
kunnat ovat isojen muutosten ja haas-
teidenkin edessä tulevina vuosina. Samal-
la katseeni on pitkällä tulevaisuudessa, 
niissä monissa mahdollisuuksissa, joilla 
mennä eteenpäin, pohtii Voutilainen. 

Hänen mielestään Puijon seurakunnan 
erityinen vahvuus on osaava ja sitoutunut 
työyhteisö, joka palvelee seurakuntalai-
sia suurella sydämellä. ” Tulevina vuosi-

na on varauduttava siihen, että palkattua 
työvoimaa on nykyistä vähemmän. Tule-
vaisuuden seurakuntatyötä ideoidaan, 
suunnitellaan ja toteutetaan yhä enem-
män yhdessä seurakuntalaisten kanssa. 
Yhteisöllisyyden ja Jumalan kaipuu ei ole 
vähentynyt, vaikka ne ovatkin muuttaneet 
muotoaan”, sanoo Voutilainen. 
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KUUKAUDEN VALINNAT RUKOILEN

Jeesus

Kiitos rukouksen mahdollisuudesta

Kiitos, että kuulet huudot ja 

hiljaisuuden

Kiitos, että näet sydänten pelon ja 

yksinäisyyden

Kiitos, että autat toivoon, 

luottamukseen ja iloon

Aamen

Minna Siikaniva
minna.siikaniva@evl.fi

PÄÄKIRJOITUS

Yksi asia tulee nyt 
päätepisteeseen.

Uskottu, toivottu,  
rakastettu

Seurakuntavaalien ehdokasasettelu on käynnisty-
nyt. Uusia edustajia oli viime vaaleissa lähes puolet 
valituista. Valtakunnallisesti luottamushenkilöiden 
keski-ikä on 55 vuotta. 

Seurakuntavaalit ovat ennen kaikkea paikalliset vaalit, joissa 
seurakuntalaisten joukosta valitaan henkilöt suunnittelemaan 
toimintaa seuraavalle nelivuotiskaudelle. Seurakuntaneuvos-
tot ovat paikallisseurakuntien ylimpiä päättäviä hallintoelimiä.

Kuopion kuusi seurakuntaa kuuluu seurakuntayhtymään, joten 
jokaisesta seurakunnasta on edustajia yhteisessä kirkkoval-
tuustossa, jossa on yhteensä 51 jäsentä. Kullakin paikallisseu-
rakunnalla on yhteisessä kirkkovaltuustossa oma kiintiönsä.

Yhteisen kirkkovaltuuston valitsemana valmistelu- ja 
toimeenpanoelimenä toimii yhtymän yhteinen kirkkoneu-
vosto. Kirkkoneuvosto valmistelee kaikki kirkkovaltuuston 
käsiteltäväksi tulevat asiat ja huolehtii valtuuston päätösten 
täytäntöönpanosta. Kirkkoneuvostoon kuuluu puheenjohta-
jan ja varapuheenjohtajan lisäksi 11 jäsentä. 

Tavoitteena on saada jokaiseen seurakuntaan kaikenikäisiä, 
erilaisissa elämäntilanteissa olevia luottamushenkilöitä eri 
aloilta.

Vaaleilla valitut luottamushenkilöt päättävät esimerkiksi 
kirkollisveroprosentista, talousarvioista, monista työntekijä-
valinnoista ja tilojen käytöstä.

Haastattelimme nykyisiä luottamushenkilöitä ja he nostivat 
vaalikauden tärkeimmiksi asioiksi muun muassa kirkkoher-
rojen vaalit, toimitilaratkaisut sekä ympäristödiplomin hake-
misen.  

Tänä vuonna vaalien teemana on Uskottu, toivottu, rakas-
tettu. Olemme kaikki tervetulleita kirkkoon ja äänestämään. 

Asetu ehdolle sellaisena kuin olet!

2030

500 000

NAISTEN PANKKI viettää tänä vuonna 
15-vuotisjuhlaa. Siitä on kasvanut merkit-
tävä toimija kehitysyhteistyön alalla.

PIISPAT  Jari Jolkkonen, Seppo Häkki-
nen ja Matti Salomäki ovat julkais-
seet yhteisen vetoomuksen ruokatur-
van ja suomalaisten maatalousyrittäji-
en puolesta. Vetoomuksessa todetaan 
muun muassa: Yhteiskunnassam-
me käydään parhaillaan laajaa turval-
lisuuskeskustelua. Kyse ei ole ainoas-
taan sotilaallisesta turvallisuudesta, 
vaan jokaista koskevasta kokonaisval-
taisesta asiasta. Merkittävä osa turval-
lisuutta on riittävästä ruoasta huoleh-
timinen. Jokainen voi vaikuttaa ruoka-
turvaan. Yksilön valinnat heijastuvat aina 
lähipiiriä laajemmalle. Suosimalla koti-
maisia tuotteita ja maataloustuottajien 
lähituotantoa toimimme niin maailman-
laajuisesti hyvinvoivan luonnon hyväksi 
kuin oman maamme maatalousyrittäji-
en tukemiseksi.

KUOPION hiippakunnan piispa Jari Jolk-
konen on tuomikapitulin 19.5. pidetys-
sä juhlaistunnossa myöntänyt rovas-
tin arvonimen Kallaveden seurakunnan 
kirkkoherra Matti Pentikäiselle. Samas-
sa istunnossa piispa myönsi Director 
Cantus -arvonimen Kallaveden seura-
kunnan kanttori Mari Vuola-Tanilalle.

15

KIRKON energia- ja ilmastostrategian tavoit-
teena on, että kirkko on hiilineutraali vuon-
na 2030.

KIRKOLLISKOKOUS päätti kirkkohallituksen 
esityksen mukaisesti antaa 500 000 euron 
suuruisen avustuksen sodasta kärsiville 
ukrainalaisille Kirkon Ulkomaanavun kautta.

man miesten lenkkipiiriä. Lenkkipolulla ja saunan 
löylyissä on päässyt pohtimaan syntyjä syviä ja 
pysähtymään elämän peruskysymysten äärelle.

”Kerran lauteilla eräs lenkkipiiriläinen totesi 
minulle: Hannu, on kauhean kiva, kun sinulla ei 
ole mitään vaatimuksia.”

”Kommentti tuntui hyvältä, sillä kirkon edustaja-
na haluan olla nimenomaan ihminen ihmiselle, en 
mikään ylhäältä päin saarnaaja.”

Alavassa halutaan myös kuulla ihmisten toivei-
ta siitä, millaista toimintaa he seurakunnalta 
kaipaavat.

”Ei pidä kuvitella, että me tiedämme varmasti,  
mitä ihmiset haluavat. Meillä on järjestetty jo pari 
tilaisuutta, jossa seurakuntalaiset ovat saaneet 
kertoa omia ideoitaan.”

”Kaikki eivät suinkaan kaipaa mitään toimintaa 
ja sekin on arvokasta seurakuntalaisuutta. Kirkko 
ei ole vain aktiivista osallistumista varten. Kirkko 
on puite, jossa on yhteiset arvot, ja olemalla kirkon 
jäsen on mukana tukemassa näitä arvoja ja kirkon 
tekemää hyvää työtä.”

Kipakkaa keskustelua
Pitkän työuran varrelle mahtuu monenlaisia kään-
teitä. Niistä Koskelaiselle on jäänyt mieleen muun 
muassa keskustelu Alavan kirkkorakennuksen tule-
vaisuudesta.

”Asiasta käytiin kipakkaakin väittelyä. Joidenkin 
mielestä koko rakennus olisi joutanut maan tasalle. 
Keskustelu kesti kaikkiaan yhdeksän vuotta ja lopul-
ta päädyttiin siihen, että kirkko laitetaan remonttiin.”

Tuoreessa muistissa on myös viime vuonna  
loppuun käsitelty Kuopion seurakuntayhtymän 

rakenneselvitys. Siinä esitettiin, että Järvi-Kuopion 
ja Kallaveden seurakunnat olisivat säilyneet itsenäi-
sinä ja muut neljä seurakuntaa olisivat sulautuneet 
yhdeksi isommaksi seurakunnaksi. Alavan seura-
kuntaneuvosto kuitenkin päätti, että Alava haluaa 
jatkossakin olla itsenäinen. Itsenäiseksi se myös jäi, 
sillä tuomiokapituli ei nähnyt rakenneuudistuksel-
le perusteita. Koskelainen on päätökseen erittäin 
tyytyväinen.  

”Nuo molemmat Alavaan liittyvät asiat kysyivät 
turnauskestävyyttä, mutta onneksi en joutunut tais-
telemaan yksin.” 

Eläkepäivillään Koskelainen suunnittelee suun-
tautuvansa entistä enemmän urheiluharrastusten 
pariin.

”Jatkossa on aikaa tehdä pidempiä juoksu-, 
pyöräily- ja hiihtolenkkejä. On minua vähän houku-
teltu kokeilemaan myös padelia.”

”Lastenlapsiakin on siunaantunut ja nyt pystyn 
viettämään heidän kanssaan täysipainoisemmin 
aikaa. Se on mahtavaa.”

HELI HARING

Hannu Koskelaisen lähtösaarna 
Alavan kirkossa to 26.5. klo 11.



PYSÄKILLÄ

Suomessa 
mielipiteenvapaus on 
sallittu uskonnollisissakin 
asioissa.

Jäyhää karismaa ilmentävä 
Aaltola nähdään harva se päivä 
kommentoimassa televisiossa 
tai sitten hänen osuvia analyy-
sejään luetaan lehdistä tai sosi-

aalisesta mediasta.
Mika Aaltola kertoo, että viime kuukau-

sien aikana hän on saanut paljon kansa-
laispalautetta.

”Huolestuneet ihmiset soittavat tai 
pysähtyvät kadulla juttelemaan. Parhaa-
ni mukaan pyrin uhraamaan heille aina 
sen muutaman minuutin.”

Aaltolan mukaan täysimittaisen sodan 
syttyminen 24.2. on ollut monille suoma-
laisille aikamoinen shokki.

”Jo vuonna 2014 Ukrainan suunnal-
la tapahtui paljon, mutta silloin meillä ei 
oltu vielä oikein hereillä.” 

Venäjän kirkko tukee sotaa
Aaltola muistuttaa, että Venäjän aloit-
tamaa hyökkäyssotaa on tarkasteltava 
muutenkin kuin taisteluina ja pommituk-
sina. Aseiden kalistelulla on aina myös 
olemuksellinen puolensa.

”Sota liittyy usein suurvaltojen kunni-
aan, perinteisiin ja strategiaan. Sotaan 
käyminen on jonkinlaista itseilmaisua.” 

Venäjällä on vaihe vaiheelta siirryt-
ty henkilökulttiin perustuvaan järjestel-
mään. Aaltola määrittelee sen venäläi-
seksi fasismin muodoksi, russismiksi.

Venäjän ortodoksinen kirkko on nivot-
tu saumattomaksi osaksi poliittista 
järjestelmää. Arkkipiispa Kirillin johtama 
kirkko on luonnollisesti sataprosentti-
sesti Ukrainan sodan takana.

”Venäläinen valtionkirkko eroaa 
selvästi suomalaisesta kirkosta. Meillä on 
kansalaisuskonto, joka ilmenee esimer-
kiksi siinä hartaudessa, jolla erilaiset 
ihmiset viettävät itsenäisyyspäiväämme.”

Aaltola huomauttaa, että meillä kirk-
koa ei myöskään ole valjastettu Venäjän 
tapaan indoktrinoivaan rooliin.

”Suomessa mielipiteenvapaus on 
sallittu uskonnollisissakin asioissa.”

Kirkolla on kriisivalmius
Mika Aaltola on tämän kevään aikana 
pannut merkille seurakuntien kriisitie-
toisuuden ja kriisivalmiuden. 

Heti sodan puhkeamisen jälkeen 
lukuisissa maamme kirkoissa alettiin 
pitää kaikille avoimia rukoushetkiä. Myös 
keskusteluapua on ollut tarjolla.

”Tämä kertoo siitä, että huolta on 
ilmassa. Ihmiset haluavat etsiä lohtua ja 
yhteyttä toisiinsa.”

UPI:n johtaja näkee kirkolla tärkeän 
roolin nykyisessä henkisessä ilmapiiris-
sä. Hän pohtii, että ajatus tietynlaises-
ta kaitselmuksesta on Suomessa elänyt 
aina vahvana.

”Nyt samaistutaan voimakkaasti 
Ukrainaan ja sen kansaan. Maata halu-
taan tukea humanitaarisella avulla ja 
osallistumalla mielenilmaisuihin. Minus-
ta tämä riittää hyvin tavalliselle kansa-
laiselle.”

Ukrainan kärsimystä voi helpottaa sillä, 
että pysymme rauhallisena ja suojaamme 
mahdollisimman hyvin oman tonttimme.

Aaltola huomauttaa, että venäläisten 
aloittama oikeudeton sota on jo parissa 
kuukaudessa saanut aikaan tapahtumi-
en suuren virran.

”Venäjän sielun häiriötila hakee tällä 
hetkellä holtittomasti ja poukkoilevas-
ti ratkaisujaan. Heille pitää osoittaa, että 
pahoilla teoilla on aina seurauksensa.”

Toimiva arki on voimavara
Rauha on luonnollisesti useimpien ihmis-
ten harras toive. Sitä kaivataan myös 
Ukrainaan.

Mika Aaltolan mukaan ei kuitenkaan 
pidä lähteä mukaan Venäjän propagan-
daan, joka kehottaa tekemään Ukrainassa 
mahdollisimman pikaisen rauhan. Se kun 
solmittaisiin täysin hyökkääjän ehdoilla.

”Aikoinaan jo kirkkoisät pohtivat paljon 
oikeutettua sotaa. He totesivat, että 

oikeamielisyyden ja oikeudenmukaisuu-
den pitää toteutua, jotta kestävä rauha 
toteutuu.”

Konfliktissakaan ei saa käyttää voimaa 
ja väkivaltaa suhteettomasti. 

”Siviiliväestön summittainen tappa-
minen Ukrainassa kielii siitä, mikä sodan 
osapuoli on oikealla puolella.”

Aaltolan tietynlaiseksi tavaramerkik-
si on tullut strategisen päättäväisyyden 
korostaminen.

”Vallitseva lohduttomuus tulee kääntää 
arjen vankkuudeksi. Kannattaa huomata, 
että Suomessa kuitenkin asiat toimivat. 
Tämä on meille tärkeä voimavara.”

Suomi pidetään turvassa
Keski-Suomen Petäjävedeltä kotoi-
sin oleva Aaltola sai jo lapsuudessaan 
vahvan tuntuman kristillisyyteen. Hänen 
äitinsä kävi useissakin seurakunnissa.

”Toki hän luki meille lapsille ääneen 
myös kreikkalaisia mytologioita ja venä-
läisiä klassikoitakin.”

Mika Aaltola tunnistaa hyvin itsessään 
uskonnollisuutta lapsuudenkodin perin-
tönä.

”Luen iltarukouksen, ja olen varsin 
tietoinen kristillisestä perinnöstämme. 
Myös jotenkin aistin ihmisten luonnolli-
sen uskonnollisuuden.”

Aaltola myöntää olevansa hiukan 
pahanilmanlintu. Hän kertoo ajautuvan-
sa aika helposti ”sinne synkälle puolelle”.

”Toisaalta suomalaisten pitää aina 
ollakin varautuneita huonoihin skenaari-
oihin. Meillä on vähän sentimentaalinen-
kin suhde olosuhteiden karuuteen.”

Melskeisistä ajoista huolimatta Mika 
Aaltola rauhoittelee ihmisiä. Rajaseudul-
lakaan ei ole mitään syytä alkaa harkita 
omaisuuden myyntiä ja muualle muut-
tamista.

”Suomi on turvassa, ja se pidetään 
turvassa.”

Hän muistuttaa, että suomalaisten 
perinne on kasvanut ”tuhatvuotisesta 
geopoliittisesta altistumasta”. 

”Historiallinen muistimme kertoo siitä, 
että olemme selviytyneet. Pärjäämisen 
eväänä on yhteisöllisyys; meillä on pidet-
ty kiinni kaikenlaisista ihmisistä.”

VESA KEINONEN 

”Historiallinen muistimme kertoo siitä, 
että olemme SELVIYTYNEET”
Ulkopoliittisen instituutin johtaja Mika Aaltola on monien 
suomalaisten mielissä Ukrainan sodan kasvot. Hänen 
mukaansa Suomi on turvassa, ja myös pidetään turvassa.

Meillä on vähän 
sentimentaalinenkin suhde 
olosuhteiden karuuteen.
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MIKA AALTOLA  on käynyt 
Ukrainassa usein ja pitää maata 
nykyisin hyvin yhtenäisenä.
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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

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 

Seurakunnan lasten päiväkerhot  
olivat aikansa uutuus
VUONNA 1987 Kuopiossa 
pantiin merkille, että päiväker-

hot olivat toimineet 20 vuotta. Aloittaessaan vuonna 1967 
päiväkerhot olivat valtakun-
nallisesti uusi seurakunnalli-
nen työmuoto. Ennen Kuopio-
ta niitä oli ollut vain Tampe-
reella. Niinpä toimintamalle-
ja ei ollut, ohjaajien koulutus 
oli improvisoitava ja etsittävä 
tyhjästä toimitilat. 

Työmuodot oli tapana organi-
soida johtokuntien vastuulle. 
Päiväkerhotyön johtokunnan 
puheenjohtaja oli alusta pitä-
en rovasti, sittemmin Männis-
tön kirkkoherra Yrjö Tengvall. 

Päiväkerhoista tuli kova kilpai-
lija kirkon ensimmäiselle ja 
vanhimmalle, lähinnä maal-
likkovastuiselle lapsityölle eli 
ikiaikaiselle pyhäkoululle. Sen 
200-vuotisjuhlia vietettiin 1987. 

KAIJA VUORIO  

Perunkirjoitukset, perinnönjaot, testamentit ym.

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

050 3522516, www.esaairaksinen.fi

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

Suru on 
   hitaasti vaalenevia varjoja...

JÄTEKUKKO testaa poisto-
tekstiilien keräystä Kuopiossa. 
Keräyskokeilu alkoi pääsiäisel-
tä ja jatkuu elokuun loppuun 
kuudessa kauppakeskuksessa 
ympäri kaupunkia. 

Mitä poistoihin saa ja ei saa 
laittaa? 
”Keräykseen saa laittaa perus-
tekstiilejä: housua, paitaa, 
pöytäliinaa, verhoa. Reikäisiä ja 
kuluneita, jotka eivät enää sovi 
alkuperäiseen tarkoitukseensa. 
Tekstiilien on oltava puhtaita ja 
kuivia, ja ne on pakattava tiiviis-
ti muovipussiin. Homeisia ja 
kosteita ei voi käyttää hyödyksi. 
Keräykseen ei saa laittaa alus-
vaatteita hygieniasyistä eikä 
esimerkiksi kenkiä, laukkuja 
tai vanullisia tekstiilejä. Tarkat 
ohjeet saa meidän nettisivuilta. 
Poistotekstiilit ovat kierrätystä, 
muut tekstiilit menevät meil-
lä energiajätteeksi. Käyttökel-

poiset kannattaa antaa muil-
le toimijoille”, kertoo Jäteku-
kon logistiikkainsinööri Mikko 
Laakso.

Minkä verran  
poistotekstiilejä kertyy? 
”Yhteistyökumppanimme Tuke-
va tyhjentää keräyspaikat ja lajit-
telee tekstiilit. Ensimmäisestä 
lajittelusta jäi Tukevan Eläväs-
sä kaupassa myytäväksi käyt-
tökelpoisia tekstiilejä 120 kiloa 
ja muuta oli 3 900 kiloa. Tästä 
400 kiloa päätyi energiajätteeksi 
ja loput 3 500 kiloa lähti ensim-
mäisessä kuormassa jatkokä-
sittelyyn Turkuun. Jo nyt alus-
sa tämä on ylittänyt odotukset, 
ja tyhjennyskierroksia on lisät-
ty. Arvioimme, että poistoteks-
tiiliä kertyy neljä tuhatta kiloa 
kuukaudessa.”

Mitä poistotekstiileille  
tapahtuu?
”Kuorma menee meiltä Turkuun 
lajittelukeskukseen, jossa näin 
kokeilun alussa tarkistetaan, 
onko lajittelumme onnistunut. 
Sitten tekstiilit viedään jalostus-
laitokselle, jossa niistä tehdään 
kierrätysmateriaalia ja -kuitua 
tekstiiliteollisuuteen, siis uusio-
käyttöön. Ala kehittyy koko ajan.”

Mitä tapahtuu kokeilun 
jälkeen?
”Tällaista keräystä on kysyt-
ty ja nyt sitä kokeilemme. Koko 
Suomessa on vuodesta 2023 
alkaen kuntien vastuulla järjes-
tää poistotekstiilien keräys. 
Silloin laajennamme keräystä 
alueellamme.”

Lue lisää keräyksestä: 
jatekukko.fi/poistotekstiili

SINI-MARJA KUUSIPALO

Kuopiossa kokeillaan poistotekstiilien 
keräystä

KIRKKO JA KOTI 6.2.1987

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
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N iin nyt kuin tulevaisuudes-
sakin päätöspöydällä käsi-
tellään rahaa ja sen käyttö-
kohteita. Päätösten ytimes-
sä on seurakuntien moni-
nainen toiminta eri-ikäisten 

ihmisten kanssa ja hyväksi. Kuopios-
sa aletaan ensi kaudella toteuttaa uutta 
kiinteistöstrategiaa, jonka nykyinen 
valtuusto ehtii syksyllä vahvistaa. Päät-
täjien pohdittavaksi tulee todennäköi-
sesti seurakuntien yhteistyö tavalla tai 
toisella ja erityisesti verotulojen jaka-
minen seurakuntien kesken. Siilinjärvel-
lä päätettävinä on kiinteistöjen kehittä-
mistyötä, ympäristöasioita ja henkilöva-
lintoja.

Tällä vaalikaudella luottamushenki-
löt ovat Kuopiossa päättäneet monista 
rakennuksista: uuden Seurakuntakes-
kuksen tilojen hankkimisesta, krematori-
on rakentamisesta ja Pyhän Johanneksen 
kirkon remontista. He ovat myöntäneet 
avustuksia korona-aikana ja Ukrainan 
kriisissä, päättäneet ympäristödiplomin 
hakemisesta ja valinneet kolme kirk-
koherraa ja muita työntekijöitä. Lisäksi 
Kuopion seurakuntien päättäjät selvitti-
vät  seurakuntarakenteen muuttamista, 
mikä sai kimmokkeen valtuustoaloittees-
ta. Työpöydällä ovat olleet myös seura-
kuntien strategiat kirkon Ovet auki -stra-
tegian valmistuttua.

Siilinjärven seurakunnassa tämän 
kauden luottamushenkilöt ovat päät-
täneet tarjota ilmaiset juhlatilat seura-
kuntaan kastettaville. Useiden työnteki-
jävalintojen lisäksi monet päätökset ovat 

kohdistuneet kiinteistöihin: on uusit-
tu kirkon striimaus- ja äänentoistoväli-
neistö ja hautausmaan aita sekä aloitet-
tu seurakuntatalon remontti.

Luottamushenkilöt eri seurakunnis-
ta kertovat kuluneesta. Kysyimme heil-
tä seuraavaa:

1. Mitkä ovat olleet sinulle  
 vaalikauden tärkeimpiä  
 päätöksiä tai vireille  
 laitettuja asioita?
2. Onko luottamustehtävä  
 vastannut odotuksiasi?
3. Mikä on yllättänyt?
4. Miten kannustaisit tulevien  
 seurakuntavaalien  
 ehdokkuutta harkitsevaa?

Suvi Eskola
Siilinjärven seurakunnan kirkkovaltuus-
ton jäsen 

1. Moniin asioihin pääsee vaikutta-
maan, isompiin ja pienempiin. Vaalikau-
den tärkeimpinä asioina pidän kuiten-
kin henkilöstövalintoja. Niillä päätöksil-
lä palvellaan suoraan seurakuntalaisia ja 
rakennettaan yhdessä kirkkoa ja yhteisöä.

2. Luottamustehtävä seurakunnassa on 
tullut tutuksi 12 viime vuoden aikana ja 
vastuunkantajia tarvitaan. Odotukse-
na on ollut, että päätöksentekijät säilyt-

täisivät avoimen, sopuisan ja rakenta-
van yhteistyön kirkon työntekijöiden ja 
seurakuntalaisten kanssa. Niihin odotuk-
siin on vaalikaudella vastattu.

3. Aina valtuustotyöskentelyssä pien-
tä ihmistä hämmästyttää isojen lukujen 
pyörittäminen ja talouden kokonaisuu-
den hahmottaminen. Iso osa päätettä-
vistä asioista on enemmän raha-asioita 
kuin hengellisiä tai tunneasioita.

4. Kirkkovaltuustossa ja -neuvostos-
sa tarvitaan kaikenlaista osaamista. On 
rikkaus, jos osaa katsoa seurakuntaa 
monesta eri näkökulmasta: hengellises-
tä, kulttuurihistoriallisesta, nuorisotyöl-
lisestä, musiikillisesta, osallisuuden ja 
yhteisön tai vaikkapa puutarhanhoidon 
näkökulmasta. Kirkko tarvitsee päätök-
sentekoon tavallisia, vastuullisia seura-
kuntalaisia.

Sinikka Kervinen 
Kuopion yhteisen kirkkovaltuuston ja 
kirkkoneuvoston jäsen
Järvi-Kuopion seurakuntaneuvoston 
jäsen ja varapuheenjohtaja

1. Tämän vaalikauden tärkeimpiä päätöksiä 
seurakuntaneuvostossa ja kirkkovaltuus-
tossa ovat olleet yhtymän rakennemuu-
tosprosessi, uuden krematorion rakenta-
minen ja tulevaisuuteen luotaava ympäris-
tödiplomin hakeminen. Näistä eniten työs-
kentelyaikaa käytettiin rakenneprosessiin. 
Asiaan perehdyttiin syvällisesti, mones-
ta näkökulmasta ja eri tahoja kuunnellen. 

Järvi-Kuopion seurakuntaneuvostossa 
merkittäviä päätöksiä ovat olleet uuden 
kirkkoherran ja hallintokappalaisen valin-
ta muita henkilövalintoja unohtamatta 
sekä kiinteistöstrategiaan liittyvät esityk-
set seurakuntamme osalta.

2. Tämä luottamushenkilökausi on ollut 
minulle jo neljäs, joten työskentely on 
ollut tuttua.

3. Minut on yllättänyt tuomiokapitulin 
vahva vaikutus myös seurakunnalliseen 
päätöksentekoon. 

4. Tämä on yksi tapa tehdä vapaaeh-
toistyötä seurakunnassa. Luottamus-
tehtävässä pääsee vaikuttamaan uudel-
la tavalla seurakunnan toimintaan ja 
olemaan seurakuntahallinnon tukena. 

Leena Kumpusalo 
Kuopion yhteisen kirkkovaltuuston 
puheenjohtaja ja Kallaveden seurakun-
taneuvoston jäsen

1. Tärkeä asia oli seurakuntien toimin-
nan uudistushanke ja kiinteistöselvitys. 
Toinen merkittävä asia on ympäristödip-
lomi ja sen hakuun liittyvä vastuullisuut-
ta lisäävä ympäristötyö. 

2. On ollut todella mielenkiintoista olla 
suunnittelemassa tulevaisuuden kirkkoa, 
sen toimintaa ja hallintoa. Olen saanut 
tutustua laajasti seurakuntien toimin-
taan koko yhtymän alueella ja vaikuttaa 
monien hyvien asioiden etenemiseen. 
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Mistä LUOTTAMUS-
HENKILÖT päättävät?
Tänä vuonna marraskuussa seurakuntiin ja seurakuntayhtymiin valitaan uudet 
päättäjät. Mitä luottamushenkilöt ovat päättäneet tällä nelivuotiskaudella?
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Haluatko olla toivon tuoja? 
Vaikuta, asetu ehdolle, 
äänestä!

Vaalifaktat 
 ✚ Seurakuntavaaleissa 20.11. valitaan Kuopiossa 135 ja Siilinjärvellä 27 seura-
kuntapäättäjää. Kuopion kuudessa seurakunnassa päätöksiä tehdään sekä 
seurakunnissa että yhteisesti seurakuntayhtymän tasolla. Siilinjärven seura-
kunta ei kuulu yhtymään, joten sen ylintä päätösvaltaa käyttää kirkkoval-
tuusto.

 ✚ Vaalien ehdokasasettelu päättyy 15.9.
 ✚ Luottamushenkilöt valitaan neljäksi vuodeksi.
 ✚ Seurakuntavaaleissa valituilla on äänioikeus kirkolliskokousvaaleissa.

Hallinnon jähmeys on ylittänyt odotuk-
set.

3. Minut yllätti tuomiokapitulin ratkai-
su. Kun keskusta-alueen seurakun-
tien yhteenliittyminen ei onnistunut, 
on yhtymä joutunut tänä vuonna lisää-
mään hallinnon määrärahoja. Tämähän 
on toiminnasta pois. Tulevaa on vaikea 
ennustaa mutta, jos talousnäkymät tästä 
huononevat saattavat yhdistymisneuvot-
telut olla jälleen edessä ja silloin järke-
vintä olisi mielestäni mennä suoraan 
yhden seurakunnan malliin. 

4. Kannustaisin tavallisia ihmisiä, jotka 
edelleen pitävät kirkkoon kuulumista 
merkityksellisenä ja maksavat kirkollis-
veroa, ottamaan vastuuta tästä meidän 
yhteisestä seurakunnastamme. Maail-
malla konservatiiviset asenteet lisään-
tyvät. Kirkolliskokoukselle on tehty aloi-
te, jonka tarkoituksena on antaa nais-
pappien vastustajille enemmän tilaa 
seurakunnissa. Hyväksymmekö syrjin-
nän sukupuolen, sukupuolisen identi-
teetin tai minkään muun asian suhteen? 
Sovimmeko yhteiseen ehtoollispöytään? 
Viimeisellä ehtoollisella Jeesuksen 
seurassa olivat Pietari, kieltäjä, Tuomas, 
epäilijä ja Juudas, kavaltaja. Seurakunnan 
tehtävä on tuoda toivon näköalaa ihmis-
ten elämään. Haluatko sinä olla toivon 
tuoja?

Tuomo Kantele
Kuopion yhteisen kirkkovaltuuston ja 
Männistön seurakuntaneuvoston jäsen

1. Isoin kokonaisuus tällä vaalikaudella 
on varmasti ollut yhtymän rakennesel-
vitys kaikkine vaiheineen. Tässä on ollut 
mielenkiintoista olla mukana. Minulle 
tärkein asia on ollut Männistön kasva-
tuksen tiimiin kohdennetut säästöt ja 
työjärjestelyt. Ilman vahvaa ammatillis-
ta kasvatustyötä ei luontevaa suhdetta 
omaan seurakuntaan pääse syntymään.  
Kasvatuksesta pitää siis pitää huolta.  
Tämän asian puolesta voisin puhua 
hamaan tappiin asti.

2. Lapsuudessani olen seurannut isäni 
neuvosto- ja valtuustouraa Pieksämäen 
seurakunnassa. Mitään uutta ja ihmeel-
listä ei valtuutettuna toimiminen oikeas-
taan tarjonnut, vaan odotukset täyttyi-
vät hyvin. Olen lähtenyt tiistaisin kokouk-
seen kuten isäni niissä monissa lapsuu-
den mielikuvissani.

3. Viitaten noihin mainitsemiini kasva-
tustyön kysymyksiin, minut on yllättä-
nyt, miten vähän työaloihin päästään 
valtuutettuina tutustumaan. Ruohon-
juuritason työn tuntemus on monella 
todella vähäistä. Ehkä juuri siksi usein 
on hankala arvottaa asioita muilla kuin 
tilastollisilla määreillä. Tässä asiassa on 
syytä katsoa itsekin peiliin säännöllisesti:  
tiedänkö oikeasti, mitä meidän seura-
kunnassamme tehdään ja kenelle tätä 
kautta tehdään merkittäviä kohtaamisia 
mahdollisiksi.

4. Monen ikäisiä ja monesta taustas-
ta tulevia valtuutettuja tarvitaan, että 
saadaan kattavasti näkemyksiä päätök-
sentekoon. Lähde rohkeasti kokeile-
maan. Tämä on hauskaa.

Sakari Pääkkö
Kuopion yhteisen kirkkovaltuuston ja 
Tuomiokirkkoseurakunnan seurakun-
taneuvoston jäsen

1. Minulle tärkeä päätös on ollut uusi-
en seurakuntatilojen löytyminen Tuomio-
kirkkoseurakunnalle. Seurakuntaelämän 
kannalta on tärkeää, että tilat ovat lähel-
lä Tuomiokirkkoa ja saamme toimintam-
me sovitettua niihin sujuvasti. Uskon, 
että remontoitava Postitalo tulee palve-
lemaan seurakuntamme tarpeita monet 
vuodet.

2. On pääosin vastannut. Olen ollut 
nuorena mukana esimerkiksi seurakun-
nan kerho-ohjaajana, joten seurakun-
tien eri toiminnot olivat jo hieman tuttuja 
etukäteen. Silti kauden aikana tuli myös 
runsaasti uusia asioita eteen.

3. Suurin yllätys on ollut se, miten paljon 
ja miten erilaisia asioita seurakunnilla 
on päätettävänä. Tällä kaudella olemme 
päässeet päättämään niin seurakuntien 
yhdistämisestä ja uusista seurakuntati-
loista kuin nyt keväällä uudesta kirkko-
herrasta. Lisäksi luottamushenkilönä on 
päässyt lähempää näkemään sen, miten 
arvokasta työtä seurakunnassa tehdään 
esimerkiksi diakoniatyössä.

4. Kannustan lämpimästi lähtemään 
mukaan. Seurakunnan päätöksentekoon 
tarvitaan erilaisia ihmisiä erilaisilla taus-
toilla. Käsiteltävät asiat ovat mielenkiin-
toisia. Niihin on myös saatavilla hyvin 
perehdytystä.

Teemu Soini 
Kuopion yhteisen kirkkovaltuuston ja 
Alavan seurakuntaneuvoston jäsen

1. Ehdottomasti tärkeimmäksi päätök-
seksi nousee rakenneselvityksen pohjal-
ta tehty päätös, jossa Alavan seurakun-
ta säilyi itsenäisenä. Alun perin valtuus-
to päätyi äänestyksessä toisenlaiseen 
lopputulokseen, joka oli Alavan seura-
kuntaneuvoston kannasta eriävä. 

2. Pääosin tehtävä on vastannut odotuk-
sia, eikä kolmannella kaudella tietenkään 
enää suuria yllätyksiä ole tullut. Mielestä-
ni kuitenkin valtuustossa on vielä paljon 
teknisiä päätöksiä, jotka voisi hyvin siir-
tää viranhaltijoiden tehtäväksi.

3. Työtä on tehty hyvässä hengessä ja 
keskustellen, eikä ole suuria yllätyksiä 
tullut.

4. Tässä on hyvä tapa päästä tekemään 
hyvää, sillä luottamushenkilöt päättävät 
muun muassa avustusten käyttökohteis-
ta ja määristä. Lisäksi tietenkin päässee 
tutustumaan hallintoon ja uusiin ihmi-
siin sekä saa kokemusta, josta on hyötyä 
myös työ- ja opiskeluelämässä.

Heli Vuojärvi
Kuopion yhteisen kirkkovaltuuston, 
yhteisen kirkkoneuvoston ja Puijon 
seurakuntaneuvoston jäsen

1. Ehdottomasti tärkein asia tällä kaudel-
la oli seurakuntaliitosaloite. Vaikka se 

ei mennytkään enemmistön mielipi-
teen mukaisesti, kaikki käyty keskustelu 
auttaa tulevassa yhteistyössä seurakun-
tien välillä. Omassa seurakunnassamme 
valitsimme nuorisokanttorin ja -pastorin. 
Koin arvokkaaksi, että meillä oli joukko 
seurakuntanuoria mukana arvioimassa 
hakijoita. Nuorten osuutta päätöksente-
ossa pitäisi edelleenkin lisätä.

2. Lupauduin hyvin tietämättömänä 
ja ilman odotuksia ”listan täytteeksi”. 
Matkan varrella olen oppinut paljon ja 
saanut monipuolisia tehtäviä mm. työn-
tekijöiden rekrytointeja, seurakunnan 
strategian tekoa ja toiminnan suunnit-
telua. Etenkin seurakuntaneuvostossa 
keskustellaan avoimesti.

3. Alussa etenkin yhteisessä kirkkoval-
tuustossa yllätti jatkuva rahasta ja sääs-
tämisestä puhuminen. Käytiin kipeitäkin 
keskusteluja tiloista ja viroista luovutta-
essa.

4. Tervetuloa mukaan ihan tavalliset tapa-
kristityt ja vaikkapa vain kirkon diakonia-
työn vuoksi kirkollisveroa maksavat 
tuomaan uusia ajatuksia ja päättämään. 
Työ opettaa tekijäänsä. Myös vaaleissa 
äänestäminen on tärkeää. Seurakunta-
vaaleissa valitut valitsevat vuoden kulut-
tua kirkolliskokouksen jäsenet. Kirkossa 
asiat muuttuvat hitaasti vaikka jäsen-
ten enemmistö toivoo muuta. Tilan-
ne korjaantuu vain sillä, että me tavalli-
set jäsenet lähdemme aktiivisesti vaali-
uurnille. Kirkon pieni konservatiivinen 
vähemmistö kyllä muistaa äänestää ja 
pystyy kirkolliskokouksessa jarruttamaan 
uudistuksia.

SINI-MARJA KUUSIPALO

KOKOUKSEEN valmistautumassa yhteisen 
kirkkoneuvoston puheenjohtaja Matti Pentikäinen 
(vas.), Maija Taskinen, Sinikka Kervinen, Juha 
Hagman ja Heli Vuojärvi.
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Rakkaudentunnustus

Viime viikolla oli jo pari sellais-
ta päivää, joina tuulenvire tuntui 
lämpimältä. Se jaksaa hämmäs-

tyttää vuosi vuoden jälkeen. Sepähän 
lauha, sulan maan aikainen tuulonen.

Siinä on omanlaisensa tuoksu. Sellai-
nen, jonka ehtii talven aikana unohtaa 
ja jonka silti tunnistaa heti tutuksi, kun 
sen pitkästä aikaa sieraimiinsa saa.

Minulle se tuoksu tuo mieleen kesä-
teatterin. Melkein parinkymmenen 
vuoden ajan olen sen aina ensimmäi-
sen kerran juuri kesäteatteriharjoituk-
sissa tuntenutkin.

Suomalainen kesäteatteri on erin-
omainen ilmiö. Harrastajateatteri 
vallankin. Jorkuloiksi moititut suoma-
laiset painuvat kaltaistensa eteen esit-
tämään jotain, mitä he eivät välttämät-

tä siviilissä ole ja tekemään asioita, 
joita he eivät arjessaan tekisi.

Jokainen toimii lavalla rajojensa 
puitteissa, mutta lähes poikkeuksetta 
ne ylittäen.

Kokeneelle teatterinharrastajal-
le ylitys tarkoittaa uusien konstien 
löytämistä ja kertaalleen – tai joskus 
useamminkin - luodun näyttelijänahan 
uudelleenluomista.

Kokemattomampi saa onneneufo-
riaa vaikkapa vain huomatessaan, että 
minähän olen yleisön edessä enkä 
mieti, mitä katsomossa istuva tuttu 
minusta ajattelee.

Hienoimmat hetket syntyvät ylei-
sön, vastanäyttelijöiden ja oman työn 
osuessa yhtä aikaa kohdilleen. Siinä 
syntyy käsittämätön tunnelma, kun eri 

suuntiin virtaavat energiat kohtaavat 
toisensa.

Itse aloitin teatteriharrastukseni 
15-vuotiaana penskana. Olen ehtinyt 
nähdä, että teatteri voi olla monelle 
ihmiselle henkireikä. Voin myös sanoa 
nähneeni, kuinka se voi jopa pelastaa 
ihmisen.

Energioiden liikkumisen lisäksi se on 
tärkeimpiä syitä siihen, että rakastan 
teatteria ja arvostan sieluni peränur-
kan pohjukasta asti ponnistaen jokais-
ta, joka sitä sydämestään tekee joko 
lavalla, katsomossa, väliaikakahviossa 
tai missä vain.

Lauha tuuli tuntuu jo.
Oispa jo kesä.

ANTTI HEIKKINEN

Vapaaehtoiset ikkunanpesi-
jät ovat saapuneet Leena 
ja Jukka Hätisen pihaan 
Nilsiässä. Kolme naista 
kantaa pesutarvikkeet sisäl-

le ja kohta alkavat ikkunat puhdistua.

Hätiset ovat itsekin osallistuneet 
Yhteisvastuukeräyksiin joko olemalla 
kerääjinä tai lahjoittajina.

”Yli 50 vuotta olen kerännyt yhteis-
vastuun hyväksi ja aina ihmiset ovat 
tienneet, millä asialla liikutaan. Olen 

myös toiminut renkaanvaihtajana 
Yhteisvastuukeräyksen hyväksi. Tämä 
ikkunanpesutempaus on kyllä hyvä 
juttu. Saa itse apua ja pystyy samalla 
olemaan auttaja”, Jukka toteaa.

Leena nyökyttelee miehensä vieres-
sä. Hän on ollut useamman kerran 
lipaskerääjänä, kuten Jukkakin. Paris-
kunnalle vapaaehtoistyö on tuttua ja 
mukavaa tekemistä.

Ikkunanpesu on yksi tapa tehdä 
hyvää Yhteisvastuun hyväksi. Toki 
tapoja on muitakin, kuten esimerkiksi 
myyjäiset. Myös pienimuotoinen puus-
avotta voisi olla kaivattua apua, kesäl-
lä ruohonleikkuu ja yleensäkin puutar-
hatyöt.

”Olemme todella kiitollisia tästä 
avusta”, Hätiset tiivistävät.

Hyvä mieli kaikille
Vapaaehtoistyö on antoisaa niin sen 
tekijälle kuin työn vastaanottajallekin. 
Porukalla on mukavaa tehdä, ja työ kuin 
työ sujuu vauhdilla. Paras palkinto on 
hyvä mieli kaikille. Nykypäivänä tuntuu, 
ettei talkoohenkeä enää niin vain löydy. 
Kaikesta pitäisi saada maksu ennen 
kuin alkaa tapahtua mitään. Onnek-
si vielä löytyy ihmisiä, jotka haluavat 
auttaa toisia hyvästä tahdosta ja ilman 
korvausta.

”Kirkon puolella on vapaaehtoi-
sia esimerkiksi jumalanpalveluksissa 
kolehdinkerääjinä ja ehtoollisavusta-
jina. Myös erilaisissa ryhmissä, kuten 
esimerkiksi raamattupiirissä ja Näper-
täjissä, toimii vapaaehtoisia vetäjinä. 
Vapaaehtoisia on täällä seurakuntako-
din keittiössäkin eri tehtävissä”, kertoo 
Järvi-Kuopion seurakunnan diakoni 
Hanna Kokkonen.

Yhteisvastuukeräys on suuri ponnis-
tus, johon tarvitaan paljon vapaaehtoisia. 
Nilsiän Pussihousukerho oli ensimmäis-
ten joukossa talkoissa muutamia vuosia 

sitten, kun Yhteisvastuun hyväksi vaih-
dettiin kesärenkaita ihmisten autoihin. 

Nilsiän seurakunta tekee yhteistyötä 
SPR:n Nilsiän osaston kanssa ja SPR:n 
vapaaehtoiset ovat tuttu näky juhlissa 
ja tapahtumissa. He avustavat esimer-
kiksi vanhuksia istumaan pöytiin ja ovat 
apuna tarjoilemassa ruokaa ja kahvia.

”Kaikkein helpoiten saan ihmisiä 
vapaaehtoisiksi, kun kysyn ihan suoraan 
kasvotusten. Meillä toimii täällä pieni, 
mutta sitäkin aktiivisempi vapaaeh-
toisten ryhmä ja moni homma jäisi 
tekemättä ilman heitä. Vapaaehtoiset 
ovat aarre”, Hanna Kokkonen summaa 
lopuksi.

SARI SAUKKO

Ikkunanpesua 
YHTEISVASTUUN hyväksi
Ikkunat kirkastuivat Nilsiässä kertaheitolla, kun vapaaehtoiset pistivät  
hihat heilumaan. Tempaus oli osa tämän vuoden Yhteisvastuukeräystä.
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IRMA PEKKARISELTA 
ikkunanpesu sujui kuin 
tanssi.

LEENA JA JUKKA HÄTINEN  olivat 
kiitollisia vapaaehtoisten tekemästä 
työstä.
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KIRKOLLISET

TUOMIOKIRKKO  
 
KASTETUT
Arijus Eemiel Juhani Kauppinen,  
Saaga Aurora Salmi, Lauri Aulis 
Viertola, Lauri Matias Autio

AVIOLIITTOON KUULUTETUT
Marko Olavi Toivonen ja Pamela 
Vaula-Christina Karhivuori

KUOLLEET
Sirkka Liisa Hentinen 90, Aune 
Kaarina Hyrkäs 96, Auvo Antero  
Aulamo 94, Pirkko Eila  
Vihavainen 82, Veli Pekka  
Juhani Riekkinen 78, Kyösti  
Samuli Virkkunen 93, Marja 
Liisa Nousiainen 79, Vieno 
Tellervo Kääriäinen 87, Ari Juha 
Rissanen 59, Kari Kullervo 
Leskinen 76, Tyyne Riitta  
Puranen 83, Risto Tapio  
Manninen 61, Veli Erkki Olavi 
Lehtinen 82, Eeva Helena  
Kristiina Wetzell Stephens 71

 
 
 ALAVA  
 
KASTETUT
Mauno Eino Antero Peltonen, 
Noel Ensio Ritvanen, Verna 
Sofia Kärkkäinen, Lukas Kauko 
Kristian Siitonen, Vivian Vanes-
sa Brown, Laura Emilia Parvi-
ainen, Joanna Aada Sofia Toroi, 
Noel Emil Saksa

AVIOLIITTOON KUULUTETUT
Jussi Risto Tapio Ollikainen ja 
Elina Johanna Raerinne

KUOLLEET
Martti Pauli Korhonen 71, Jari 
Juhani Kärkkäinen 55, Matti 
Ilmari Nuutinen 74, Petri Juhani  
Merjovaara 50, Tauno Kalevi  
Kärkkäinen 80, Aira Helena 
Ulmanen 91

 
 
 
 
JÄRVI-KUOPIO  

 
KASTETUT
Janni Eevi Ilona Riekkinen, 
Muuruvesi; Saaga Emilia Kyrölä, 
Nilsiä; Elli Noora Amanda  
Airaksinen, Nilsiä; Arttu Into 
Tapio Viidanoja, Kaavi; Jarkko 
Viljo Leander Asikainen, Kaavi; 
Leo Mikael Heimonen, Riista-
vesi; Paavo Eelis Tirkkonen, 
Tuusniemi; Luukas Toivo Einari 
Kettunen, Juankoski; Eetu Aimo 
Ilmari Keränen, Vehmersalmi.

AVIOLIITTOON KUULUTETUT
Tommi Artturi Kukkonen ja 
Jenna Carita Laitinen, Nilsiä. 
Sami Hannu Kristian Kokkonen 
ja Johanna Marika Puolitaipale,  
Nilsiä.

KUOLLEET
Irja Laitinen 81, Muuruvesi; Aarne 
Armas Väänänen 81, Muuruvesi;  
Henri Olli Pekka Pentikäinen 37, 
Muuruvesi; Antti Laatikainen 94, 
Kaavi; Aino Elina Susimaa 85, 
Muuruvesi; Raimo Kalevi  
Rissanen 68, Juankoski; Väinö 
Aukusti Komulainen 87, Tuusnie-
mi; Martta Liisa Malinen 87, Nilsiä; 
Vilho Kalevi Tuomainen 77,  
Vehmersalmi; Jouko Ilmari  
Ruuskanen 90, Nilsiä; Esko  
Kalevi Rissanen 73, Kaavi; Aino 
Elina Holopainen 91, Vehmersalmi;  
Aino Elina Tirkkonen 94, Kaavi; 
Toivo Antero Räsänen 86,  
Tuusniemi; Seppo Ilmari Jäntti 74, 
Vehmersalmi; Yrjö Olavi  
Karvonen 63, Vehmersalmi; Toini 

Mirjam Koponen 81, Tuusniemi; 
Hannu Sakari Pirinen 74, Nilsiä; 
Maire Kaarina Rissanen 90,  
Kaavi; Leena Marjatta  
Hartikainen 76, Nilsiä; Elvi Ester 
Räsänen 92, Juankoski; Annika  
Saara Susanna Hartikainen 27, 
Säyneinen; Aulis Viljo Olavi  
Toivanen 64, Kaavi; Matti  
Johannes Taskinen 89, Säyneinen;  
Saima Marjatta Räsänen 93, Juan-
koski; Pentti Sakari Pasanen 62, 
Nilsiä; Leena Annikki Pekkarinen 71,  
Vehmersalmi; Eero Henrik 
Smolander 83, Tuusniemi; Viljo 
Veikko Suhonen 64, Nilsiä; Anna 
Ester Rissanen 87, Riistavesi.

 
 
 
 KALLAVESI  
 
KASTETUT
Toivo Olavi Miettinen, Neili Aava 
Emelie Pöyhönen, Helga Alma 
Aurora Autio, Eero Alvar Uotila, 
Neea Riina Emilia Saastamoinen,  
Eemeli-Leo Reino Mesimäki, 
Juho Eemil Oksman, Enni Ida-
Olivia Riekkinen, Elina Tuulia 
Riekkinen, Aamos Viljami Hakala,  
Viivi Vadelma Hartikainen, Viola 
Anni Martta Jauhonen, Meea 
Aurora Keränen, Hertta Sisko 
Piironen, Merette Aurora  
Tirkkonen, Thomas Theodore  
James Wallin, Fiona Sofia 
Hakkola, Bea Vivian Keränen, 
Eino Viljami Kujala, Bea Amanda  
Cecilia Riutta, Samuel Juhani  
Nikolai Väisänen, Nuutti Matti 
Sakari Paasonen, Ella Aurora 
Korhonen, Viivi Aada Taika  
Miettinen, Tiiu Kaarina Koskinen,  
Kristian Aulis Suutari, Helmi 
Josefiina Valkonen, Lukas Eino 
Tapio Savolainen

AVIOLIITTOON KUULUTETUT
Miro-Pekka Räsänen ja Satu 
Maarit Pulkkinen, Joni Matias  
Rautiainen ja Jenna Maria 
Jurvanen, Tomi Petteri Johannes  
Hiltunen ja Rosa Rosarin Myrberg,  
Teemu Juhani Kauppinen ja 
Susanna Maria Kemppainen, 
Henri Johannes Ahonen ja Viola 
Greta Alexandra Haapasalo

KUOLLEET
Jukka Taneli Einari Petelius 74,  
Sylvi Kaarina Ihalainen 85, 
Hannu Uuno Venäläinen 69, 
Toini Orvokki Paasonen 82, Irja 
Liisa Valta 101, Toini Anneli  
Harjunen 70, Toivo Juhani  
Karvonen 69, Kaino Aulis 
Karhunen 79, Erkki Risto Mikko 
Korhonen 78, Terttu Anneli  
Leppänen 77, Matti Johannes  
Solehmainen 77, Ari Veikko 
Gröhn 66, Reino Tapio  
Johannes Miettinen 77, Jorma 
Kalevi Isoniemi 69, Hannu 
Pekka Kajan 65, Maija Tellervo  
Bergström 96, Pirjo Marketta  
Mäkinen 70, Sylvi Johanna  
Tenovirta 94, Jouko Kullervo  
Lapveteläinen 81, Maija-Liisa 
Orvokki Vilpponen 75, Leena 
Aulikki Pääkkönen 78, Aune 
Elina Rautiainen 87, Voitto  
Armas Väänänen 84, Jorma 
Klaus Oskari Paatela 70, Matti 
Tapani Korhonen 23

 
 
 
 MÄNNISTÖ  
 
KASTETUT
Ronja Maritta Salo, Sofia Helmi 
Julia Puustinen, Aarne Johannes  
Tamio, Valtteri Tauno Hermanni  
Ruhanen, August Emmanuel 
Vähäjylkkä, Juuso Veikko Ilmari  
Nissinen, Otso Martin Kasurinen

AVIOLIITTOON KUULUTETUT
Jarkko Tapani Kinnunen ja 
Meija Johanna Huttunen

KUOLLEET
Mauno Ikäheimonen 94, Hannu 
Sakari Tiainen 73, Matti Juhani  
Elomaa 71, Taimi Annikki Niira-
nen 81, Anna Maija Harvima 89, 
Hilkka Annikki Romppanen 96,  
Matti Savolainen 85, Jaakko  
Olavi Kortelainen 89, Helvi 
Helmi Johanna Hänninen 94,  
Liisa Marjatta Kuivalainen 72, 
Risto Heikki Pirinen 81, Elvi 
Anneli Väänänen 89, Ilkka 
Petteri Laitinen 77, Hannu 
Sakari Tirronen 72, Hilkka Leena 
Kokkarinen 83, Anja Mielikki  
Lankinen 94, Katri Marjatta 
Hyvärinen 96

 
 
 
 
 PUIJO  
 
KASTETUT
Elena Eedit Amanda Ikonen, 
Evelia Inka Maria Partanen, 
Toivo Olavi Virtanen, Lauri 
Juhani Kortelainen, Aava Linnea 
Aurora Moilanen, Joonatan 
Valtteri Niemi, Meea Ada  
Marita Mäki

AVIOLIITTOON KUULUTETUT
Toni Henri Petteri Palm ja Sirpa 
Anneli Vuori

KUOLLEET
Seppo Aulis Ilmari Saastamoi-
nen 83, Terttu Kyllikki  
Kolehmainen 70, Anja Kyllikki  
Leivo 74, Helka Mirjam  
Karttunen 80, Henri Tapio  
Kaikkonen 58, Jukka Pekka 
Hämäläinen 56, Tekla Inkeri  
Hassinen 87, Rauha Kyllikki  
Kajanus 96, Pentti Mauri  
Passi 87, Saimi Esteri  
Ålander 99, Kaija Annikki  
Räsänen 86, Tauno Eero  
Johannes Dahlström 84, Eeva 
Elisabet Kinnunen 91, Pentti 
Ilmari Holopainen 86

 
 
 
 
 
 SIILINJÄRVI  
 
KASTETUT 
Väinö Eemeli Taavitsainen, 
Alvar Otto August Kukkonen,  
Kerttu Aava Maria Jäppinen, 
Jerry Viljam Joacim Wahlfors,  
Lila Aamu Angervo Kraft, Bea 
Inna Aurora Huhtinen, Alina 
Inkeri Mirjam Kiappi, Vilja Anni 
Armiida Turunen, Aaron Artturi  
Mäkelä, Moona Annikki Mannier,  
Sylvi Annaliisa Ikävalko, Kosmo 
Kristian Lemström, Elmo Olavi 
Pitkänen, Luukas Arvo Albert 
Gyldén  

AVIOLIITTOON KUULUTETUT 
Juha-Pekka Tikkanen ja Tiina 
Johanna Pesonen 

KUOLLEET
Arto Pekka Konttinen 59, Eila 
Kaarina Jääskeläinen 74, Irja 
Annikki Halonen 90, Juho 
Pekka Rahkonen 84, Eriikka 
Tengvall 95, Raija Inkeri  
Martiskin 81, Pentti Olavi Jauhi-
ainen 83, Heikki Johannes 
Hämäläinen 83, Kirsti Liisa 
Kuikka 81, Reino Aukusti Kuos-
manen 83, Vieno Ilona Kinnu-
nen 92, Mirjami Heikkinen 84, 
Pirkko Helena Pääkkönen 68, 
Elna Maria Eskelinen 90, Tenho 
Johannes Poikela 67, Lea Tert-
tu Kyllikki Hiekkalahti 92, Aino 
Kaarina Gerdt 73, Kari Olavi 
Gerdt 73

SANALLISTA

6. sunnuntai pääsiäisestä
Jeesus sanoi: ”Te saatte puolustajan; minä lähetän hänet 
Isän luota. Hän, Totuuden Henki, lähtee Isän luota ja 
todistaa minusta. Myös te olette minun todistajiani, 
olettehan olleet kanssani alusta asti. Olen puhunut 
teille tämän, ettei uskonne koetuksissa sortuisi. 
Teidät erotetaan synagogasta, ja tulee sekin aika, 
jolloin jokainen, joka surmaa jonkun teistä, luulee 
toimittavansa pyhän palveluksen Jumalalle. 
Näin he tekevät, koska he eivät tunne Isää eivätkä minua. 
Olen puhunut tämän teille siksi, että kun se aika tulee, 
te muistaisitte minun sanoneen tämän teille.” 

(Joh. 15:26–16:4)

Pyhä Henki puolustaa  
Sodan riehuessa Ukrainassa huomaan helluntain seudun 
Raamatun teksteissä korostuvan Pyhän Hengen olemuksen 
puolustajana. Olen aina ollut viehtynyt Pyhän Hengen tema-
tiikkaan. Kastettuna uskon Pyhän Hengen asuvan minussa 
ja ajattelen Hengen myös ohjaavan ja vaikuttavan elämää-
ni, muokkaavan minua. Pyhän Hengen hedelmää minussa 
ovat vaikkapa ilo ja lempeys, tai ainakin toivon niin. Mutta 
Pyhä Henki puolustajana? Tätä en niin paljon ole aiemmin 
ajatellutkaan! Pyhä Henki siis puolustaa minua, jos joudun 
ahdinkoon? Ja Pyhä Henki puolustaa uskoani silloin, kun se 
horjuu tai kun sitä horjutetaan? Pyhä Henki puolustajana 
auttaa siis myös jokaista kärsivää ja urhoollista ukrainalais-
ta hirveän sodan keskellä. Puolustaja, jonka Isä luotaan 
lähettää, puolustaa tietenkin Jumalan oikeudenmukaisuut-
ta, rauhaa, rakkautta ja hyvyyttä. Puolustaja auttaa puolus-
tamaan demokratiaa ja vapautta, Jumalan hyvän tahdon 
toteutumista tässä maailmassa.

SANNA MERTANEN 
Vt. kirkkoherra

Männistön seurakunta

   Yön usvat aamu voittaa,
          taas uusi päivä koittaa,

 saan elää armosta.
Virsi 124:4

VIRRESTÄ VOIMAA
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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

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

SIILINJÄRVEN  
kirkosta kuuluu kesälläkin

Viime vuonna tehdyn 
kirkon äänentoisto-
laitteiston remon-
tin myötä tarjou-
tui seurakunnalle 

mahdollisuus hankkia kirkossa 
kiinteästi sijaitseva radiolähe-
tin. Seurakunnan oma Nettiradio 
lähettää audiostriimiä eli radio-
lähetystä suoratoistona osoit-
teessa mixtuur.live/siilinjarven-
seurakunta.

Kaikki Siilinjärven kirkossa 
toimitettavat hartaushetket ja 
jumalanpalvelukset suoratois-
tetaan Nettiradiossa. Lisäksi 
sunnuntain 19.6. messu kuullaan 
Radio Sandelsin taajuuksilla ja 
Radio Sandelsin nettiradiossa. 
Miltei kaikki kesäsunnuntaimes-
sut striimataan myös seurakun-
nan Youtube-kanavalle. Jos ei 
ehdi paikalle kirkkoon tai suora-
toistonkaan äärelle, niin Youtu-
besta ja Nettiradiosta löytyvät 
tallenteet kahden viikon ajan.

Hengähdä ja  
kahvittele kirkossa
Koronarajoitusten päätyttyä on 
myös suuri ilon aihe, kun juhan-
nuksen jälkeen kirkon ovet ovat 
auki miltei päivittäin. Siilinjärven 
kirkko nimittäin on tiekirkkona 
avoinna maanantaista perjan-
taihin klo 11–16 ajalla 27.6.–5.8. 
Kirkkoon voi tulla kesäisel-
le tauolle hiljentymään, tutus-
tumaan kirkon maalauksiin ja 
arkkitehtuuriin sekä keskiviik-
koisin kuuntelemaan musiikkia.

Kirkossa on Tiekirkon auki-
oloaikana vapaaehtoisena toimi-
va kirkko-opas, joka tarvittaessa 
kertoo lisää esimerkiksi kirkon 
historiasta tai taiteesta. Kirkon 
sivueteisessä toimii Tiekirkon 
aukioloaikana maanantaista 
torstaihin Pieni Lähetyskahvila, 

jossa matkamies voi huoahtaa 
kahvikupillisen äärellä tai ostaa 
lähetystyön hyväksi myytäviä 
tuotteita.

Tiekirkon aukioloaika-
na keskiviikkoisin, perintei-
sen keskipäivän hartaushetken 
paikalla, kirkko täyttyy musii-
kista. Kesäpäivän musiikkihet-

kissä kuullaan laulua, piano- ja 
urkumusiikkia sekä aikaisempi-
en vuosien tapaan kirkkoher-
raa kitaran kera. Kesäpäivän 
musiikkihetket audiostriimataan 
seurakunnan Nettiradioon.

MERJA TAPIO

Siilinjärven kirkosta striimataan kirkonmenoja myös kesällä.  
Nettiradiossa ja Youtube-kanavalla pääsee osallistumaan 
jumalanpalvelukseen vaikka kesämökin laiturilta. 

SIILINJÄRVI

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 

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

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

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

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

Mainosmyynti 
Eine Kotamaa 
050 315 5849

eine.kotamaa@slpmedia.fi

Seuraava julkaisupäivä 29.6.,
varaukset 13.6. mennessä.

VAIVAISUKKO Puavo toivottaa 
Siilinjärven kirkon eteisessä 
tulijat tervetulleiksi. 
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Kuopion ja Siilinjärven  
seurakuntalehti.  
108. vuosikerta.

Seuraava numero ilmestyy 29.6.2022

& 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

Sinua tarvitaan
Arvostatko yhteisöllisyyttä? Kaipaatko merkityk-
sellisyyden kokemusta elämääsi? Olisiko sinul-
la intoa olla mukana vaikuttamassa seurakunta-
si toimintaan? Sinua tarvitaan! Voin suositella, nyt 
kannattaa lähteä ehdolle. Vaalit pidetään marras-
kuussa, ehdokkaaksi ilmoittaudutaan viimeistään 
syyskuun puolessa välissä. 

Männistön seurakunnassa puhaltavat muutok-
sen tuulet. Talvella 2020–21 olin mukana selvittä-
mässä Kuopion seudun seurakuntien mahdollista 
halukkuutta yhdistyä. Tuolloin Männistö alueemme 
pienimpänä seurakuntana oli valmis yhdistymään 
muiden Kuopion keskustan seurakuntien kanssa. 
Etuina olisi ollut mm. alueemme eri toimintojen ja 
työntekijäresurssin riittävyys tulevaisuudessa, kun 
jäsenmäärä ja siten rahoituspohja tulevat ennus-
teen mukaan vähenemään. Yhteinen, isompi seura-
kunta työnantajana voisi joustavammin järjestää 
monipuolista toimintaa ja jakaa joustavasti henki-
lökuntansa töitä.  

Ei tullut yhdistymistä, Männistö jatkaa itsenäise-
nä seurakuntana. Sen sijaan kirkkoherra on vaihtu-
nut ja Pyhän Johanneksen kirkko on vihdoin remon-
tissa. Koronakriisikin tuli ja mm. muokkasi seura-
kunnan toimintaa ja neuvoston kokouskäytäntöjä 
joustavammiksi. Striimaukset ja etäkokoukset ovat 
nyt käytössä monipuolisesti. 

Nämä kaikki asiat 
ovat olleet käsitte-
lyssä ja päätettävä-
nä Männistön seura-
kuntaneuvostossa 
viime vuosina. Kun 
kolme ja puoli vuot-
ta sitten osallistuin 
vaaleihin silloisen 
kirkkoherran Aulik-
ki Mäkisen kannus-

tamana, en osannut arvata mitä kaikkea luotta-
mustyö pitää sisällään. Seurakuntaneuvoston työ 
on osoittautunut jännittäväksi ja kiinnostavaksi.

Seurakuntavaalien slogan on nyt: Tule ehdok-
kaaksi ja äänestämään sellaisena kuin olet – olet 
uskottu, toivottu ja rakastettu. Seurakuntam-
me tarvitsevat mahdollisimman erilaisia henkilöi-
tä päätöksentekoon. Esimerkiksi nuoria, ja ruuh-
kavuosiaan eläviä nuoria aikuisia tarvitaan entistä 
enemmän mukaan, että seurakunta voisi kehittää 
toimintaa heidän tarpeitaan vastaaviksi. 

Lopuksi uskallan kehua, että Männistön seura-
kuntaneuvostossa on ollut erityisen hyvä henki. 
Kaikkia kuullaan, erilaisia mielipiteitä arvostetaan. 
Näen, että muutoksen tuuliakin puhaltaa Pyhä 
henki. Siitä seuraa hyvä henki.

ANU LEHTIMÄKI   
Männistön seurakunnan  

luottamushenkilö

LYHYESTI

TARKASTELUSSA on, mitä tilatar-
peita tulevaisuudessa on niin seura-
kunnalla kuin tilojen käyttäjillä ja 
erilaisella toiminnalla. Vasta selvi-
tyksen jälkeen päätetään, miten 
hanketta lähdetään viemään eteen-
päin kohti hankesuunnittelua ja eri 
vaihtoehtojen puntarointia.  

Selvitystä työstetään työryhmäs-
sä, joka on kokoontunut kahdesti 
tänä keväänä. Ryhmä on linjannut, 
että Maaningan kirkon nykyiseen 
kirkkosaliin ei tehdä muutoksia 
ja nykyiset seurakunnan toimin-
nat säilyisivät. Tavoitteena ovat 
myös kustannussäästöt sekä tilo-
jen monikäyttöisyys ja myöhempi 
muunneltavuus.  

Tilojen suunnittelussa kuullaan 
työntekijöitä ja seurakuntalaisia. 
Myös työryhmässä on edustettu-
na laajasti tilojen käyttäjiä ja seura-
kunnan henkilökuntaa. Työryhmää 
ohjaavat Swecon rakennussuunnit-
telun asiantuntijat. 

”Selvitys on vielä kesken. Seura-
kuntalaisille järjestetään hankkees-
ta keskustelutilaisuus kesän aika-

na, ja he voivat esittää tilaisuudessa 
kysymyksiä”, kertoo yhteisen kirkko-
neuvoston puheenjohtaja ja Kalla-
veden seurakunnan kirkkoherra 
Matti Pentikäinen. 

”Selvitysvaiheiden jälkeen 
seurakuntaneuvosto antaa asiasta 

lausuntonsa, minkä jälkeen asian 
aikanaan päättää yhteinen kirk-
kovaltuusto. Tämän jälkeen asia 
etenee Kuopion hiippakunnan 
tuomiokapituliin ja lopuksi kirkko-
hallitukseen”, Pentikäinen valottaa 
päätöksenteon vaiheita.

Maaningan tilatarpeet selvitetään  
Kuopion ev.lut. seurakunnat selvittää parhaillaan Kallaveden seurakunnan 
Maaningan alueen toiminnan tilatarpeita. Selvityksen on määrä valmistua 
tämän vuoden aikana.  

PIISPA on romaani Suomen ensimmäi-
sestä naispiispasta, joka repiessään 
kirkon lasikattoa saa sielunsa vereslihal-
le. Kaiken kukkuraksi piispa ei usko. Jo 
nuorena satakuntalaisen kodin seurois-
sa neitonen tarjoaa saarnamiehille talon 
parhaat tuolit, mutta epäilee heidän 
puheitaan. Luonnollisesti tarina herättää 
mielikuvia Irja Askolaan, onhan romaa-
nin päähenkilössä ja hänen toimissaan 
paljon yhtymäkohtia Askolan julkisuus-
kuvaan.
 
Piispa on romaani, mielikuvitusta, mutta 
tarttuu juorulehden tavoin henkilöi-
hin, jotka kutkuttavat sisäpiirien miel-
tä, vain hieman todellisuuden yksityis-
kohtia muunnellen.  Itsekin huomasin 

miettiväni, että onko päähenkilön ihas-
tus, Korkeaan veisuun perehtynyt ekse-
getiikan professori vanha kuorokaverini, 
joka tosiaan yliopistossa minulle luen-
noi lempiaiheestaan Laulujen laulusta. 
Tässä onkin romaanin koukuttavuus ja 
ärsyttävyys. 

Kuopiolaisittain mielenkiintoinen yksi-
tyiskohta on myös viittaus piispa Olavi 
Karekseen ja hänen omenoihinsa.

TERHI TUHKANEN-MARKKULA

Uskoa ja uskomattomuutta

Risto Oikarinen: Piispa. 
Otava. 2021. 191 s. 
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Männistön 
seurakunnassa 
puhaltavat 
muutoksen tuulet.

KAMALA LUONTO

LINJAUKSEN  mukaan Maaningan 
kirkon nykyiseen kirkkosaliin ei 
tehdä muutoksia. 
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Ukrainalaiset Olga ja Igor Dobrobaba ovat joutuneet pakenemaan  
miehittäjiä ja jättämään kotinsa jo kahdesti. Nyt he ovat turvassa.

Kun elämä mahtuu 
MATKALAUKKUUN 

Dobrobaban pariskunta ottaa 
vieraat vastaan uudessa 
kodissaan Kuopion Neulamä-
essä. Niukasti, mutta kodik-
kaasti sisustetun asunnon 

irtaimisto on saatu lahjoituksena kuopio-
laisilta. Ihmisten auttamishalu ympä-
ri Suomen on ollut suurta ja Ukrainas-
ta paenneiden hyväksi on muun muas-
sa saatu nopealla aikataululla kerättyä 
huonekaluja, astioita ja vaatteita.

”Olemme valtavan kiitollisia kaikes-
ta saamastamme avusta. Kun lähdimme 
kotoamme Irpinistä, koko elämämme 
mahtui yhteen matkalaukkuun. Se tuntui 
aika pelottavalta”, Olga ja Igor kuvailevat.   

Pääsemmekö turvaan?
Suomeen Dobrobaban pariskunta saapui 
22. maaliskuuta. He lensivät Helsinkiin 
Puolasta.

”Kun pääsimme Ukrainan rajan yli, 
muuttui matkanteko helpommaksi. 
Kaikkein vaikeinta pakeneminen oli koti-
maamme sisällä.”

Jo maaliskuun alkupäivinä Irpinin 
kaupunkiin ilmestyi venäläisjoukkoja ja 
sotatoimet alkoivat. 

”Kotitalomme viereisessä metsässä oli 
panssarivaunuja, joista tulitettiin holtitto-
masti ympäriinsä.” 

Alkoi olla selvää, että taistelujen alta 
olisi päästävä jonnekin turvaan. Paikal-
linen kirkko otti hoitaakseen evakuoin-
tijärjestelyt.

”Kirkko oli yhteyksissä venäläissotilai-
siin, joiden kanssa sovittiin evakuointiin 
käytettävistä reiteistä ja siitä, että ihmiset 

saisivat turvallisesti poistua kaupungista.”
Evakuointipäivän valjetessa Irpinis-

sä herättiin todellisuuteen, jossa muun 
muassa rautatieasema ja kaupungista 
pois vievä silta oli pommitettu. Lähtemi-
nen olisi vaikeaa.

Omilla autoilla oli vielä mahdollis-
ta päästä pois, mutta autoletkojen piti 
olla mahdollisimman tiiviitä. Yksittäisiä 
ajoneuvoja saatettaisiin tulittaa.

”Tuttavamme tarjosi meille kyydin 
pois Irpinistä. Lähdimme aamulla ja 
pääsimme illalla Rivnen kaupunkiin, jossa 
yövyimme kirkossa.” 

”He, jotka yrittivät lähteä Irpinistä 
päivää myöhemmin, joutuivat maanteil-
lä tulituksen kohteiksi. Pääsimme siis 
pakenemaan aivan viime hetkillä”, Olga 
ja Igor kertovat.  

”Kuulimme myös, että pian lähtömme 
jälkeen evakuointeja järjestänyt kirkko oli 
pommitettu.”    

Kaksi jätettyä kotia
Olga näyttää puhelimestaan kuvia Irpi-
nistä ja sodan aiheuttamista tuhoista. 
Kuvissa näkyy talojen raunioita ja tuli-
paloja.

”Kaupunkimme oli vielä muutama 
kuukausi sitten kaunis paikka, jossa oli 
mukava asua. Nyt kuulemma 70 prosent-

tia rakennuksista on kokonaan tai osit-
tain tuhoutunut.”

Haastatteluhetkellä Olgalla ja Igorilla 
oli tieto, että heidän asuntonsa olisi tois-
taiseksi säilynyt suurin piirtein ehjänä.

”Talomme pihalla on ollut räjähdys, 
jonka paineaalto on rikkonut asuntom-
me ikkunat. Koko koti ei kuitenkaan ole 
tuhoutunut.” 

Pariskunta kertoo, että vaikka epäilyjä 
oli ollut ilmassa jo jonkin aikaa, oli sodan 
syttyminen heille silti yllätys.

”Viimeiseen saakka uskoimme ja 
toivoimme, ettei tilanne eskaloidu.” 

Samanlainen toivonvire sai Olgan ja 
Igorin sinnittelemään aikoinaan edelli-
sessä kotikaupungissaan Itä-Ukrainan 
Donetskissa, joka vuonna 2014 joutui 
Venäjä-mielisen separatistiorganisaati-
on hallintaan.

”Odottelimme neljä vuotta, että 
olosuhteet Donetskissa rauhoittuisivat. 
Niin ei käynyt, joten päätimme paeta 
Irpiniin.”

Igorin iäkäs isä asuu edelleen Donets-
kissa ja hänestä pariskunta kantaa huolta.

”Kuulemme isän voinnista tuttavien 
kautta, sillä isällä ei ole nettiä. Monet 
haluaisivat päästä pois Donetskista, 
mutta ainoa paikka, mihin sieltä voi tällä 
hetkellä lähteä on Venäjä.” 

Slava Ukraini
Suomi ei ollut ennestään tuttu Dobro-
baban pariskunnalle ja moni asia täällä 
onkin yllättänyt – hyvällä tavalla.

”Meidät on otettu niin lämpimästi 
vastaan, että se tuntuu aivan hämmen-

tävältä. Pakomatkalle lähtiessä emme 
lainkaan tienneet, mihin lopulta päätyi-
simme ja minkälainen vastaanotto peril-
lä odottaisi.”

Ennen kuin Olga ja Igor pääsivät nykyi-
seen asuntoonsa, he asuivat neljä viikkoa 
kuopiolaisen perheen luona.

”Tuntui uskomattomalta, että täysin 
tuntemattomat ihmiset avasivat meille 
kotinsa ovet.”

Kaupungilla liikkuessaankin Dobro-
babat ovat kohdanneet kannustusta ja 
ystävällisyyttä.

”Kun olemme astuneet paikallis-
bussiin ja näyttäneet kuskille Ukrainan 
passia, olemme useampaan kertaan 
kuulleet muiden matkustajien suusta 
slava Ukraini -lausahduksen.”

Slava Ukraini tarkoittaa kunnia Ukrai-
nalle ja lausahdus on noussut sodan 
myötä varsinaiseksi sloganiksi ympäri 
Eurooppaa. 

Kirkko on näytellyt monenlaista roolia 
Olgan ja Igorin pakomatkalla. Myös 
Kuopiossa paikallinen ortodoksinen kirk-
ko on ollut tärkeä paikka.

”Olemme käyneet siellä lounailla ja 
päässeet purkamaan sydäntämme venä-
jänkielisen papin kanssa.”

Tulevaisuutta pariskunta ei osaa tällä 
hetkellä ajatella.

”Haluaisimme palata joskus vielä Irpi-
niin. Mutta jos kotimme on tuhoutunut, 
niin paluu tuntuu kyllä vaikealta. Tilan-
teet muuttuvat niin äkkiä, mitään ei 
uskalla suunnitella.”

HELI HARING

TU
IJ

A
 H

YT
TI

N
EN

Tulevaisuutta ei uskalla 
suunnitella.

IGORILLA ja Olgalla on kaksi lasta ja kolme 
lastenlasta. ”Onneksi he kaikki ovat turvassa 
ulkomailla. Se tieto auttaa meitä jaksamaan 
tämän tilanteen keskellä.” 
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