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Kuopion ja Siilinjärven evankelisluterilaisten seurakuntien lehti

Tutustu
seurakuntavaalien
ehdokkaisiin

Ovatko sään
ääripäät yleistyneet?
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Sirpa Kähkönen on
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Pelastus voi
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PIISPOJEN VIESTI

huolten
keskelle: Jumalassa on toivo

Suomen evankelis-luterilaisen kirkon piispat muistuttavat
toivosta edelleen jatkuvien poikkeuksellisten aikojen keskellä.

TUIJA HYTTINEN

I

hmisten huoli ja hätä jatkuvat talven
lähestyessä. Poikkeukselliset ajat
eivät päättyneet pandemiaan vaan
haastavat edelleen.
Emme hyväksy, mitä tapahtuu
Ukrainassa. Venäjän hyökkäyssota on
saatava loppumaan. Sodan vaikutukset
näkyvät myös Suomessa asuvien arjessa
energian kallistumisena ja taloudellisen
epävarmuuden lisääntymisenä.
Lapset ja nuoret kokevat nämä kriisit
ensimmäisen kerran elämässään. Heitä
ei pidä jättää yksin. Osalle taas kriisit
tuovat kolkkoja kaikuja ja tunnemuistoja
vuosikymmenien takaa. Sodan pelko on
monella todellinen.
Tänä aikana myös Suomessa ollaan
vaikeiden valintojen edessä. Joudumme varautumaan yllätyksellisiin tilanteisiin ja tinkimään jostakin sellaisesta,
mihin olemme tottuneet. Meitä jokaista tarvitaan tekemään hyviä valintoja ja
tukemaan toinen toistamme Jeesuksen
esimerkin osoittamalla tavalla.
Tilanteesta riippumatta meillä on
toivo. Jumala on meidän kanssamme
aivan erityisesti pimeyden ja vaikeiden
aikojen keskellä.
Kirkko kutsuu ihmisiä Jumalan yhteyteen ja toimii lähimmäisten puolesta. Normaalioloissakin kirkko on valmiina auttamaan kriisiin joutuneita ihmisiä.
Seurakunnat tekevät työtään kaikissa
olosuhteissa: tukevat ihmisiä paikallisesti, ovat valveilla ja avaavat kirkkojen
ovet. Kirkko tarjoaa turvaa ja lohtua sitä
tarvitseville.
”Minulla on omat suunnitelmani teitä
varten, sanoo Herra. Minun ajatukse-

ni ovat rauhan eivätkä tuhon ajatuksia: minä annan teille tulevaisuuden ja
toivon.” (Jeremian kirja 29:11)
Seurakunnissa rukoillaan päivittäin
hartauksissa ja jumalanpalveluksissa.
Voit liittyä yhteiseen joukkoon tai suunnata rukouksen Jumalalle keskellä arkea
missä oletkin:
Pyhä Jumala, elämämme on sinun käsissäsi.

Emme tiedä, mitä tulevaisuus tuo eteemme.
Sinun puoleesi me käännymme ja
huokaamme:
Ole lähellä meitä, ole turvamme.
Anna meidän tuntea, että sinä johdat ja
vahvistat meitä.
Auta meitä edistämään oikeudenmukaisuutta ja työtä, joka voi tuoda pysyvän
ja todellisen rauhan.

LYHYESTI

Sinun on valtakunta, voima ja kunnia.
Aamen.

SUOMEN EVANKELIS-LUTERILAISEN
KIRKON PIISPAT

KATSE KIRKKOON

Hallintojohtajan virkaan haki
14 henkilöä
Kelpoisuusehdot täyttäviä hakemuksia
tuli 11: Aihtia Jukka, Puolustusvoimien
pioneeritarkastaja; Harjula Päivi, YläSavon koulutuskuntayhtymän talousjohtaja; Kattainen Jari, Karelia Amk:n
asiantuntija/kouluttaja; Klaavo Kalle,
Ähtärin seurakunnan talouspäällikkö;
Lehto-Korhonen Anu, Kuopion kaupungin hallintopäällikkö; Marjakangas Pasi,
Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymän hallinto- ja henkilöstöjohtaja; Niemelä Jaana, Nurmeksen
seurakunnan talouspäällikkö; Pulkkinen Mika, Kuopion ev.lut. seurakuntayhtymän keskusrekisterinjohtaja; Ruotsalainen Henri, Rautavaaran kunnanjohtaja; Tolvanen Joonas,
Joroisten seurakunnan talouspäällikkö;

Vartiainen Merja, Siilinjärven kunnan
hallintopäällikkö.
Haastatteluun kutsuttiin viisi hakijaa,
joista kaksi valittiin henkilöarviointiin.
Valmistelutyöryhmän valintaesitys pyritään samaan yhteiselle kirkkoneuvostolle 7.11.
Hallintojohtajan virka tuli avoimeksi, koska edellinen viranhaltija Riitta
Hautaniemi irtisanoutui 1.8.
Uuden hallintojohtajan on määrä aloittaa virassaan ensi vuoden alussa.

TUIJA HYTTINEN

KUOPION ev.lut. seurakuntien hallintojohtajan virkaa haki määräaikaan
mennessä 14 henkilöä.

PYHÄN PIETARIN KAPPELI
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PÄÄKIRJOITUS

Minna Siikaniva
minna.siikaniva@evl.fi

KIRKON KUVAPANKKI/SANNA KROOK

Elämä on tässä ja nyt

M

RIPPIKOULU

vaikuttaa
myönteisesti nuorten hyvinvointiin
Uusimman kyselyn perusteella nuoret kokevat rippikoulun
monella tapaa positiiviseksi kokemukseksi.
Lähes 65 prosenttia rippikoululaisista ja 75 prosenttia isosista
koki vuoden 2022 valtakunnallisen rippikoulukyselyn vastausten perusteella, että rippikoululla on ollut myönteistä vaikutusta
henkiseen hyvinvointiin. Lisäksi nuoret kokevat, että rippikoulussa on hauskaa, turvallista ja siellä saa olla oma itsensä. Kouluarvosanoin mitattuna
rippikoulu saa nuorilta arvosanan 9-.
”Erityisesti korona-aikana
henkiseen hyvinvointiin liittyvät
kysymykset ovat olleet pinnalla.
Rippikouluissa tämä on näkynyt
selvästi viimeisen parin vuoden
aikana,” toteaa Kirkkohallituksen
rippikoulutyön asiantuntija Jari
Pulkkinen.
“Nuorten kysymykset on
otettu seurakunnissa todesta.

Niihin on kiinnitetty huomiota
rippikoulua suunniteltaessa ja
toteuttaessa. Hienoa, että rippikoulu on vaikuttanut myönteisesti nuorten henkiseen hyvinvointiin. Myös yhteys koteihin on
ollut tärkeää”, Pulkkinen jatkaa.

Tekoälystä apua
hyvinvoinnin
hahmottamiseen

Henkisen hyvinvoinnin tueksi
on kehitetty MunRipari-sovellus, jota on testattu seurakunnissa kesällä 2022. MunRiparisovellus on osa valtiovarainministeriön johtamaa kansallista
AuroraAI-hanketta, jonka tarkoituksena on kehittää ennakoivaa
ja ihmiskeskeistä yhteiskuntaa
tekoälyn avulla.
Sovelluksen kysymysten
ja vastausten kautta nuoret

saavat hyvän pohjan miettiä
omaa hyvinvointiaan yhdessä
muun rippikouluryhmän kanssa.
Valtaosa nuorista koki MunRipari-sovelluksen auttavan oman
hyvinvoinnin hahmottamisessa
ja koki sovelluksen kysymykset
hyödyllisiksi.
“MunRiparia oli simppeli
käyttää ja sen kautta oli mukava
pohtia omaa hyvinvointia”, sanoo
sovellusta käyttänyt rippikoululainen Valma Pettinen.
Valtakunnallinen rippikoulukysely toteutettiin neljättä
kertaa peräkkäin ja vastaajia oli
yli 22 000.

KAUNEIMMAT JOULULAULUT -tilaisuudet
viettävät tänä vuonna 50-vuotisjuhlaa.

17 000

VUONNA 2021 Kirkon perheneuvonta tavoitti yli 17 000 asiakasta.

830 000
LÄHETYSSEURA on painattanut tänä vuonna noin 830 000 Kauneimmat Joululaulut
-lauluvihkoa.

Kädessään hän joka päivä kantaa,
tietää kaiken, mitä tarvitsen,
päivän kuormat, levon hetket antaa,
murheen niin kuin ilon seesteisen.
Virsi 338:1

KIRKON VIESTINTÄ

KUUKAUDEN VALINNAT

50

ieleeni palautui parinkymmenen vuoden takainen, bussissa käymäni keskustelu. Olin valitellut vieruskaverilleni, että olisipa jo viikonloppu. Sain häneltä hyvän neuvon: ”Elämä menee
hukkaan, jos koko ajan odottaa viikonloppua,
kesälomaa tai eläkkeelle jäämistä. Jokaiselle päivälle kannattaa keksiä jotain kivaa tekemistä.”
Kirkon työntekijät kohtaavat paljon ihmisiä kuoleman
äärellä. Silloin ihminen on rehellinen ja kaikki turha karsiutuu pois. Usein ihmiset katuvat enemmän sitä, mitä ovat
jättäneet tekemättä kuin mitä ovat tehneet.
Tunnetussa lauluissa sanotaan: ”Maailma on kaunis ja hyvä
elää sille, jolla on aikaa ja tilaa unelmille ja mielen vapaus…”
Syksyn kääntyessä kohti talvea kannattaa pysähtyä miettimään, mitkä ovat omia unelmia ja mitä unelmia pystyy
elämässään toteuttamaan.
Marraskuun alussa vietettävä pyhäinpäivä vie ajatukset
elämän rajallisuuden äärelle.
Olenko läsnä
Omaiset vievät haudoille kynttilöitä ja muistelevat kuolleita
läheisille?
läheisiään. Jälleennäkemisen
toivo ja pelastus ovat kuitenkin läsnä.
Elämän rajallisuus pakottaa unelmien toteuttamisen
rinnalla pohtimaan myös, keitä ovat tärkeät ihmiset omassa elämässä. Olenko läsnä läheisille? Toinen yleinen katumisen aihe onkin merkityksellisten ihmissuhteiden rikkoutuminen tai yhdessä vietetyn ajan vähyys.
Kaikki unelmat eivät toteudu, eivätkä kaikki ihmissuhteet
kestä. Tärkeintä on säilyttää turvallinen luottamus siihen, että
Jumala kyllä pitää huolen kaikesta.

RUKOILEN

KIRKKOJEN yhteistä ihmisoikeus- ja
vastuullisuuskampanjaa Ekumeenista
vastuuviikkoa vietetään 23.–30. lokakuuta. Teemana on Kohtuullisuus. Sitä
tarkastellaan YK:n Agenda 2030 kestävän kehityksen tavoitteista käsin. Tavoiteohjelma tähtää äärimmäisen köyhyyden poistamiseen sekä kestävään tulevaisuuteen. Kantava periaate on, että
ketään ei jätetä kehityksessä jälkeen.
Vastuuviikolla pohditaan, mitä kristillinen maailmankatsomus voisi tuoda
tähän keskusteluun ja tavoitteiden
saavuttamiseen.
LASTEN ja nuorten keskuksen Miten
menee -podcastissa nuoret puhuvat mielen hyvinvoinnista ja tunteista.
Kuusiosaisen podcastin aiheita ovat
kuormitus ja jaksaminen, kiusaaminen, netin vihapuhe, yksinäisyys, tunneja tarvetaidot sekä viha. Podcast on
suunnattu ensisijaisesti 14–19-vuotiaille nuorille vertaistuelliseksi kuunneltavaksi, mutta siitä hyötyvät myös
vanhemmat ja nuorten kanssa työtä
tekevät ammattilaiset. Podcast on
kuunneltavissa Spotifyssa.

Maailmantilanne ahdistaa.
Herra armahda meitä.
Ruoka ja sähkö kallistuvat,
monet meistä ovat ahtaalla.
Herra anna meille apusi.
Sota ja sen kauhut runtelevat
Ukrainaa.
Herra anna rauhasi tähän
kärsivään maailmaan.
Jeesus, Sinä olet maailman Valo.
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PYSÄKILLÄ

MITÄ sää kertoo

ilmastonmuutoksesta?

Sataa, tuulee, myrskyää. Viikko tolkulla paukkuu pakkanen tai
paahtaa helle. Tuntuuko, että sään ääripäät ovat yleistyneet?

S

uomessa on neljä vaihtelevaa vuodenaikaa. Säähämme
mahtuukin monenlaista ilmiötä eivätkä vuodet ole veljeksiä, vaan sääilmiöiden esiintyvyys ja voimakkuus vaihtelevat vuosittainen paljon. Tämä on täysin tavallista.
Sään ääri-ilmiö sen sijaan on joko
harvinainen, vahinkoa aiheuttava, äkillinen tai hitaasti kehittyvä.
”Esimerkiksi ukkonen ei ole harvinainen ääri-ilmiö, mutta vahinkoa aiheuttavana siitä voidaan puhua myös ääriilmiönä”, Ilmatieteen laitoksen tutkija
Terhi Laurila selittää.

Talvet lämpenevät,
helteet voimistuvat

RANKKASATEET voimistuvat
entisestään.
ISTOCK

Suomessa keskilämpötila on noussut 120 vuoden aikana yli kaksi astetta.
Vuosi 2020 oli mittaushistorian lämpimin. Kasvihuonekaasupäästöjen jatkuva maailmanlaajuinen kasvu voi nostaa
Suomen keskilämpötiloja ennen vuosisadan loppua jopa kuudella asteella. Jos taas päästöjä saadaan rajoitettua tehokkaasti, lämpeneminen saattaa
jäädä pariin asteeseen.
”Talvet ovat lämmenneet kaikkein
eniten. Kesälläkin on 60 vuodessa kasvua
vähintään asteen verran. Helteet lisääntyvät, pidentyvät ja voimistuvat. Hellepäivät ovat jo lisääntyneet etelässä. EteläSuomessa erittäin tukalien helleaaltojen määrä jopa 3,5-kertaistuu tämän
vuosisadan loppuun mennessä”, Laurila kertoo.
Vastaavasti talven pakkasjaksot tulevat lyhenemään. Nykyilmastossa talven
pisin pakkasjakso eteläisen Suomen
sisämaassa kestää noin 30 päivää, kun
se on vuosisadan puolivälissä enää 20
päivää ja lopussa painuu alle 20 päivään.
Niin ikään sateet ovat lisääntyneet,
etenkin talvella. Rankkasateet voimistuvat entisestään.
”Lyhytkestoiset noin yhden tunnin
rankkasateet voimistuvat arviolta enemmän kuin vuorokauden pituiset rankkasateet”, Laurila sanoo.

Tuulet ja myrskyt
eivät ole lisääntyneet

Myrskyt voivat aiheuttaa laajaa tuhoa, ja
tuulinen sää vaikuttaa myös energiantuo-

tantoon ja metsätalouteen. Väitöstutkimuksessaan Suomen lähihistorian tuulija myrskyilmastoa tutkinut Terhi Laurila
kertoo, että tuulisuudessa ja myrskyjen
lukumäärässä ei ole löydetty merkitseviä pitkän ajan trendejä.
Pohjois-Euroopassa on tyypillistä, että
tuulisuus ja myrskyt vaihtelevat paljon
sekä eri vuosina että eri vuodenaikoina: Talvella voi tuulla liki kolmasosan
voimakkaammin kuin kesällä. Talvisin voi
olla keskimäärin 5–6 myrskyä kuukaudessa, kun kesällä ei yhtään.
”Myrskyihin liittyvä sateisuus tulee
kasvamaan, ja talvimyrskyissä sade tulee
yhä useammin vetenä lumen sijaan”,
Laurila huomauttaa.
Leutonevat talvet puolestaan estävät puita ankkuroitumasta routaiseen
maahan, jolloin kohtalaisissakin talvipuhureissa puut kaatuvat herkästi ja aiheuttavat vahinkoa.

Myöskään ukkosten ja salamoiden
määrissä ei Laurilan mukaan ole havaittu erityistä kasvua. Vaikka salamahavaintolaitteet ovat 2000-luvulla kehittyneet hurjasti, tarvitaan vielä ainakin
10 vuotta lisää mittaushistoriaa tarkemman pitkäaikaisen kehityksen selvittämiseksi.
”Ilmaston lämpeneminen lisää ukkoselle suotuisia olosuhteita. Jos lämpeneminen jatkuu nykyvauhdilla kuluvan vuosisadan, ukkosten määrä kasvaa
voimakkaasti Pohjois-Euroopassa.”

Seuraa varoituksia

Koska Suomessa esiintyvät sääilmiöt
eivät ole uusia, myös niihin varautuminen on jo monelle tuttua.
”Kannattaa seurata säävaroituksia ja
esimerkiksi varautua sähkökatkoksiin ja
pitää vettä varastossa”, Laurila muistuttaa.

Hellejaksoina kansalaiset joutuvat
miettimään asunnon viilentämistä ja
pysymään poissa paahteesta. Sateiden
lisääntyminen taas nostaa tulvariskiä
joillakin alueilla.
Laurila muistuttaa, että sään ääri-ilmiöitä ei voida niputtaa yhteen, vaan jokaista on tarkasteltava erikseen. Kaikki ilmiöt eivät myöskään ole yksinomaan ilmastonmuutoksen syytä. Tällä tietoa ilmastonmuutoksen ei arvioida muuttavan
esimerkiksi Suomen tuulisuutta tai myrskyisyyttä merkittävästi, mutta ilmastonmuutoksen vaikutukset niihin ovat vielä
epävarmoja.
”Ilmasto on jo lämmennyt, helteet
lisääntyvät. Pakkasjaksot lyhenevät ja
sateisuus lisääntyy koko Suomessa.
Tulevaisuuden ilmasto riippuu ihmiskunnan päästöistä.”
SINI-MARJA KUUSIPALO

Seurakunnat puuttuvat hiilijalanjälkeensä
KUOPION ev.lut. seurakuntayhtymä on
hakemassa Kirkon ympäristödiplomia
loppuvuodesta. Yhtymän ympäristöohjelmaan kirjatuilla toimilla liitytään
Hiilineutraali kirkko 2030 -tavoitteeseen
eli käytännössä pyritään aktiivisesti
pienentämään yhtymän ja seurakuntien
toiminnan hiilijalanjälkeä vuoteen 2030
mennessä. Hiilineutraaliussuunnitelma
on määrä tehdä ensi vuonna.
Vuosina 2023–2028 Kuopion seurakuntayhtymä tekee suunnitelmallis-

ta ympäristötyötä, kehittää jätehuoltoa ja vähentää liikenteen aiheuttamia päästöjä. Ympäristövalinnat läpäisevät kaiken toiminnan ja näkyvät niin
ympäristökasvatuksena kuin jätehuollossa, keittiöissä, energia- ja liikenneratkaisuissa sekä kiinteistöjen, hautausmaiden ja metsien hoidossa. Ympäristöseikat otetaan huomioon myös hankinnoissa.
Seurakuntalaisille ympäristötyö
näkyy hyvin eri tavoin: mm. ympäris-

töteemaisina tapahtumina ja sisältöinä esimerkiksi leireillä, luontopolkuina
ja hiljaisuuden paikkoina, Reilun kaupan
kahvin ja teen käyttönä sekä ympäristöystävällisinä vaihtoehtoina haudanhoidossa.
Yhtymän tavoitteena on myös vähentää sähkön, lämmön ja veden kulutusta.
Tällä hetkellä seurakuntayhtymä osallistuu valtionhallinnon Astetta alemmas
-säästökampanjaan mm. vähentämällä
lämmitystä toimitiloissaan.

Kuopion seurakuntayhtymä hakee
Kirkon ympäristödiplomia vuosille 2023–
2028. Yhtymä hakee diplomia ensimmäistä kertaa. Siilinjärven seurakunnan
kirkkoneuvosto käynnistää seurakunnan
ympäristöohjelman 2023–2027 auditointiprosessin marraskuussa.
Siilinjärven seurakunnalla on ollut
ympäristödiplomi vuodesta 2014.
Lue lisää seurakuntien verkkosivuilta: kuopionseurakunnat.fi/ymparisto ja
siilinjarvenseurakunta.fi/ymparisto.
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MITÄ MIELESSÄ?
Palvelemme teitä kaikissa hautausjärjestelyihin
liittyvissä käytännön asioissa luottamuksella,
yksilöllisesti ja ammattitaidolla
Toimialueena Kuopion seutu ja lähikunnat

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

www.hautaustoimistoparviainen.fi

Hautaustoimisto
Parviainen Oy
ISTOCK

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

Suru on
hitaasti vaalenevia varjoja...

Heijastin on halpa henkivakuutus
ELÄMME vuoden pimeimpiä
aikoja ja se asettaa omat haasteensa liikenneturvallisuudelle.
Helpommaksi tilannetta eivät
tee vaihtelevat sää- ja ympäristöolosuhteet: sade, sumu,
musta jää ja teiden pinnoille
kerrostuvat lehdet.
”Liikenteessä on hyvin
monenlaisilla taidoilla liikkuvia ihmisiä. Siksi jokaisen pitäisi
ennakoida ja varautua olosuhteiden edellyttämällä tavalla,
kun lähtee tien päälle”, Liikenneturvan Kuopion toimipisteen
yhteyspäällikkö Tuula Taskinen
painottaa.
Mitkä ovat toimivimmat
heijastinvinkit?
”Suosittelen käyttämään heijastinliiviä, sillä se näkyy moneen
suuntaan ja siinä on paljon
heijastinpintaa. Heijastavia tuotteita on markkinoilla paljon,
mutta niissä on eroja. Kannat-

taa aina tarkistaa, että heijastin
on CE-merkitty ja EN 17353:2020
-standardin mukainen.
Riippuva heijastin tulisi laittaa noin polven korkeudelle,
että se näkyy kunnolla auton
valoissa.
On myös muistettava, että
heijastin on kuluva tuote eikä
säily loputtomiin toimintakuntoisena. Olisi hyvä aika ajoin
tarkistaa sen heijastusominaisuudet vaikkapa taskulampun
tai kännykän valossa.”
Luottavatko ihmiset liikaa
siihen, että näkyvät katuvaloissa
ilman heijastintakin?
”Valitettavasti kyllä. Valaistuilla teillä ja reiteillä on myös
varjokohtia, ja jos ihmisellä on
vielä tummat vaatteet päällä,
on häntä hyvin hankala erottaa
pimeässä.
Liikenneturvan tarkkailujen
mukaan maaseudulla käyte-

tään heijastimia enemmän kuin
kaupungeissa. Miehet ja nuoret
tuntuvat eniten unohtavan sen
käytön.”
Miten kannattaa varautua
pimeän ajan keliolosuhteisiin?
”Aamulla pitäisi ensimmäisenä katsoa sää ja sen mukaan
ratkaista, millä kulkupelillä
lähtee liikkeelle. Jos on kovin
hankala keli, voi miettiä, onko
pakko lähteä ollenkaan.
Oikeanlaiset kengät ovat ihan
ehdoton juttu, kuuraliukkaus ja märät lehdet voivat tehdä
muuten tepposet.
Aikaa on huonommalla säällä
syytä varata normaalia enemmän matkantekoon, kulkipa
sitten jalan, pyörällä tai autolla.”

HELI HARING

ASIANAJOTOIMISTO
ESA AIRAKSINEN
Vuorikatu 26 A, 4. krs, Kuopio
050 3522516, www.esaairaksinen.fi

Pitopalvelua
Ilon ja surun keskellä
olemme palveluksessanne

Kotileivonnaiset tilauksesta, ilmainen kotiinkuljetus

Kirkonvartijat avasivat ovet hiljentyjille
tahansa tulla, kunhan vain ei
sotke paikkoja eikä aloita tappelua. Vapaaehtoiset kirkonvarti-

Perunkirjoitukset, perinnönjaot, testamentit ym.

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

ARKISTOJEN AARTEITA

KUOPION tuomiokirkko on ollut
vuodesta 1993 auki perjantaiiltaisin aina puolille öin kenen

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

jat, alun alkaen parinkymmenen
miehen joukko, ovat vuorotelleet järjestysmiehinä ja vastaanottajina.
Idean isä on tutkimusprofessori Matti Jantunen, joka Amerikassa asuessaan näki avoinna olleiden kirkkojen muodostuvan ihmisten kohtaamispaikoiksi. Piti olla muutakin kuin
kapakoita ihmisten kokoontua
perjantai-iltaisin.
Mitään ohjelmaa ei kirkkoon
tuolloinkaan haluttu, vaan pyhä
tila riitti. Kirkko on ollut auki
hiljentymistä, rukousta tai vain
pelkkää istuskelua varten, yksin
tai porukoissa. Tarkoitus oli, että
kukin sai tehdä kirkossa mitä
halusi.
Järjestyshäiriöitä ei ole
tarvinnut pelätä eikä sitä, että
asunnoton tai rahaton pitäisi
laittaa yön selkään. Niihin hätiin
meillä on yhteiskunta turvaverkkoineen.

KIRKKO JA KOTI 21.1.1994
KAIJA VUORIO

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

Kotileipomo § Pitopalvelu PIIRAKKA & PULIKKA
Sari Tenhunen

p. 050 305 1737

piirakkapulikka@hotmail.com

SURUN KOHDATESSA:

Koivumäen Kartano Oy
Koivumäenkuja 18, 70800 Kuopio
Puh: 017 3614 291
kartano@koivumaenkartano.com
www.koivumaenkartano.com

Kuopion Hautaustoimisto Oy Niiranen
Savonkatu 24, 70110 Kuopio
Puh: 017 261 3686
kuopion@hautaustoimistoniiranen.fi
www.hautaustoimistoniiranen.fi
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MIELENRAUHAA,
taivasiloa vai
oikeudenmukaisuutta?
Pelastus kuuluu kristinuskon ydinkäsitteisiin ja
voi tarkoittaa monia asioita.

M

ikko Kuustonen aloitti
musiikkiuransa gospelbändi Pro Fiden laulajana 1980-luvulla. Eräässä
biisissä kerrotaan, kuinka nuori nainen oli tullut
hengelliseen kokoukseen. Hän mietti vielä ovella, lähtisikö sittenkin kotiin.
Mutta tyhjyys sydämen, tytön sisään vei.
Ja sitten tapahtui jotakin. Ilon kyyneleet virtasivat pitkin poskia. Tyttö tajusi,
että nyt hän oli pelastunut. Vapahtajan
läheisyys oli murtanut kovan ulkokuoren
ja luonut häneen uuden sydämen.
Biisi edusti ratkaisukristillistä uskonmallia. Ihminen on ensin ulkopuolella, sitten hän päättää astua sisälle. Hän
ottaa vastaan Kristuksen ja pelastuu.
Sittemmin Kuustonen on ottanut välimatkaa nuoruutensa hengellisyyteen
eikä enää halua laulaa vanhoja biisejään.
Näin ihmiselle tapahtuu usein. Ikä tuo
ajatteluun nyansseja. Uskokin avartuu ja

löytää liikkumavaraa. Asiat eivät olekaan
niin mustavalkoisia. Kysymys pelastuksestakin laajenee. Se ei liity vain minun
jumalasuhteeseeni, vaan sisältää paljon
muutakin.
Mutta mitä sana pelastus tarkoittaa? Se kuuluu kristinuskon ydinkäsitteisiin. Onhan kyse pelastususkonnosta. Sen keskeisen henkilön eräs arvonimi
on Pelastaja. Kreikan kielen sana sooteer
tarkoittaa pelastajaa. Jouluevankeliumissa se on käännetty Vapahtajaksi: ”teille
on syntynyt Vapahtaja”.

Papit kunnolla miettimään

Nyt kannattaa kysyä papilta, mitä pelastus tarkoittaa. Luterilaisen kirkon papit
nimittäin kokoontuivat syyskuussa hiippakunnittain synodaalikokoukseen pohtimaan pelastusta. Pohjalle luettiin sähköinen kirja, nimeltään ytimekkäästi Pelastus. Lisäksi saattoi kuunnella podcasteja,
joissa haastatellaan kirjan kirjoittajia.

Aihe on loistava. Sateenvarjoterminä
pelastus sulkee sisäänsä kaiken uskoon
liittyvän. Sana synodi tarkoittaa yhteistä
tietä kulkemista. Synodaalikokoukseen
tulleet kirkon noin 2000 pappia osaavat
nyt sanoa jotakin yhteistä pelastuksesta.

Ikä tuo ajatteluun
nyansseja.
Jokaisen sunnuntaikirkon lopussa
pyydetään pelastusta sanan laajimmassa merkityksessä. Silloin luetaan Herran
siunauksen sanat ”ja antakoon teille rauhan”. Raamatun maailmassa sana
rauha viittaa neljään eri suuntaan.
Ihmisellä voi olla rauha Jumalan kanssa, itsensä kanssa, muiden ihmisten
kanssa sekä luonnon ja eläinten kanssa.

Pelastus on sitä, että välit näihin neljään
suuntaan eheytyvät.

Vanhat hyvät lääkkeet

Yhdestä pelastuksen ulottuvuudesta kaikki ovat samaa mieltä: luonto ja
ympäristö täytyy vapauttaa ihmisten
käsistä. Ilmastonmuutos vain etenee
niin salakavalan hitaasti, ettemme kuule
varoituskellojen soittoa.
Joidenkin mielestä kirkon ei pitäisi
sekaantua ympäristökysymyksiin kovin
suurella vaihteella. Sillä kun ei ole niihin
erityisosaamista. Lisäksi tilanne tiedetään jo riittävän hyvin. Kirkollinen herätyshuutelu ei tuo siihen oleellista uutta.
Kyllä ja ei. Diagnoosi on kiistaton, mutta lääkityksen puolella kirkolla on hyväksi havaittuja reseptejä. Nyt
jos koskaan pitäisi havahtua Jeesuksen
kutsuun luopua omastaan. Vähemmän
on enemmän. Luopuminen on antamista.
Vaatimattomuus kaunistaa myös sielun.
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Jeesus siis haastaa luopumaan
kerskakulutuksesta. Älkää otsa hiessä huolehtiko, miten saisitte enemmän
vaatteita, neliöitä ja etelän matkoja. Etsikää ensin Jumalan valtakuntaa eli – tässä
yhteydessä – kestävämpää elämäntapaa.
Mutta kun kaiken runsaus on niin
mukavaa, kuuluu sisäinen vastalause.
Siksi kristillinen liike puhuu kilvoittelusta. On kilpailtava tai suorastaan taisteltava oman itsekkyyden kanssa. Ei
ihminen vapaaehtoisesti luovu saavuttamistaan eduista. Hänen on pakotettava itsensä siihen.
Tällaista kääntymistä julistaessaan
kirkko seuraa Jeesusta.

onnistuu vain, jos kumpikin antaa vähän
periksi. Tätäkin on Jeesuksen julistama
omastaan luopuminen.

Pelastus on parantumista

Toimittaja Ruben Stillerillä oli taannoin
tapana lopettaa ohjelmansa toivottamalla katselijoilleen ”mielenrauhaa”. Siinä
oli helppo kuulla viittaus raamatullisiin
rauhan toivotuksiin: ”Armoa ja rauhaa
teille”.

Ahdingossakin voi löytää
mielenrauhaa.

Eräs kirkollinen ammattiryhmä on
erikoistunut pelastuksen yhteiskunnalliseen ulottuvuuteen. Tarkoitan diakoniatyöntekijöitä. Antaessaan yksinhuoltajalle maksusitoumuksen ruokakauppaan
diakoni tuo hetkeksi pelastuksen johonkin kotiin.

Jeesus haastaa luopumaan
kerskakulutuksesta.
Mutta vain hetkeksi. Pitempiaikainen apu tulee rakenteiden korjaamisesta. Silloin astutaan politiikan eli yhteisten asioiden hoitamisen kentälle. Kristillisestä arvomaailmasta löytyy kuvaus
päämäärästä, siitä mihin toimivan yhteiskunnan tulisi pyrkiä. Mutta ei konkreettisia keinoja kaikkien tasa-arvoiseen
kohteluun ja heikoimmista huolehtimiseen. Ne meidän on keksittävä yhdessä,
eli tutkitun tiedon ja politiikan keinoilla.
Enemmän kirkolla on sanottavaa yksilöiden välisistä ihmissuhteista. Koska
meissä on monenlaista keskeneräisyyttä ja rikkinäisyyttä, satutamme helposti
toisiamme. Puhutaan loukkaavasti. Levitetään juoruja. Ei kuulla toisia. Riitaannutaan pysyvästi.
Pelastusta tarvitaan myös ihmissuhteisiin. Rakasta lähimmäistäsi kuten
itseäsi, kuului Jumalan lain ykköskäsky
Jeesuksen mukaan. Siksi kristillisyys on
alusta saakka liputtanut toisten huomioimisen arvoja. Kilpailkaa toinen toistenne kunnioittamisessa, kehotti Paavali painokkaasti.

Pelastusta tarvitaan myös
ihmissuhteisiin.
Kun Jeesus antoi syntejä anteeksi, hän
neuvoi tekemään samaa toiselle. Riitoja ei lakaista maton alle, vaan ne sovitaan. Riitakissat nostetaan pöydälle ja
keskustellaan. Toista kuullaan suopeasti
ja hänen kantaansa yritetään ymmärtää.
Pelastusopillinen termi sovitus tarkoittaa myös sovinnon tekemistä. Joskus se

Pelastukseen kuuluu myös sisäinen
rauha ja mielen eheys. Sitä me etsimme
ja siihen haluamme auttaa toisia. Moni on
löytänyt uskosta mahtavia voimavaroja
sisäiseen parantumiseen. Minun rauhani
minä annan teille, Pelastaja lupaa.
Uuden testamentin kreikankielinen pelastusta tarkoittava sana soozoo
tarkoittaakin myös parantumista, kuten
Niko Huttunen kertoo synodaalikirjan
artikkelissaan. Monissa parantumiskertomuksissa on siis läsnä pelastuksen idea.
Jeesus ei vain paranna ihmisen kehoa tai
mieltä, vaan antaa vielä enemmän.
Jos taas luotetaan aivan liikaa Jeesuksen parantavaan voimaan, ajaudutaan
epätoden menestysteologian puolelle. Tosiasiassa pyhimmätkin Jeesuksen
seuraajat kantavat monenlaisia kipuja ja
vaivoja. Joskus taivaan parantavat voimat
näkyvät siinä, että ihminen jaksaa päivästä toiseen.
Ahdingossakin voi silti löytää mielenrauhaa. Usko Pelastajan läsnäoloon tuo
kummaa levollisuutta. Vaikka miten kävisi, olen silti taivaan sylissä.

Taivasvastaanotin
epävireessä

Tässä vaiheessa joku jo kyselee, missä
pelastussanoman ydin viipyy. Hän
tarkoittaa sielun pelastusta, jumalasuhteen eheytymistä ja taivaan kotiin pääsemistä. Siitäkin synodaalikokouksissa ja
-kirjassa keskusteltiin.
Tosin suhde Jumalaan puhuttaa
nykyihmistä paljon vähemmän kuin
pelastuksen tämänpuoleiset ulottuvuudet. Kosmologi Kari Enqvist totesi jossakin, ettei hänellä ole sitä kuuluisaa jumalaikävää. Tässä hän puhui monen muunkin puolesta.
Myös moni kristitty kokee samalla tavalla. Minäkin. Taivasvastaanotin on
epävireessä heilläkin. Siksi pelastuksen
on tultava minun ulkopuoleltani. Pelastajan täytyy tarttua minuun ja auttaa avaamaan sisäinen porttini.
Onneksi kristinuskon Pelastaja on
persoona. En jää itseni varaan, vaan
toinen kantaa minua. Kun tämän oikein
oivaltaa, silmäkulma saattaa kostua.
KARI KUULA

TUIJA HYTTINEN

Riitakissa pöydällä

PELASTUS – maan
päällä ja taivaassa!

P

elastus kuuluu uskomme ytimeen.
Se ei ole vain sanoja ja sanomaa.
Se on todellisuutta, jo tässä ja nyt.
”Te kaikki olette Jumalan lapsia,
kun uskotte Kristukseen Jeesukseen.
Kaikki te, jotka olette Kristukseen kastettuja, olette pukeneet Kristuksen yllenne.”
Pelastus on valtava asia. Se tekee kristinuskosta ja kirkon työstä jotakin täysin
ainutlaatuista. Siksi on paikallaan itsekriittisesti kysyä: onko Jumalan pelastus
riittävästi esillä sanoissamme ja teoissamme? Uskommeko rohkeasti kristilliseen pelastususkoon erilaisten sekulaarien ja poliittisten pelastusjärjestelmien
maailmassa? Heijastaako työmme iloa ja
kiitollisuutta pelastuksen lahjasta?

Meillä on jatkuvasti kiusaus
ymmärtää pelastus
kapeasti.
Tätä pohdittiin pappeinkokouksessa eli
synodaalikokouksessa syyskuun lopulla kaikissa hiippakunnissa. Keskustelua
ryhditti sitä varten valmistettu synodaalikirja Pelastus.
Poimin siitä vain yhden ajatuksen.
Ihmisinä meillä on jatkuvasti kiusaus
ymmärtää pelastus kapeasti. Rajallinen
mielemme pienentää helposti Raamatun
pelastussanoman koko rikkautta. Siksi
apostoli kehotti käsittämään pelastuksen ”koko leveyden, pituuden, korkeuden ja syvyyden” (Ef. 3:18).
Siksi kannattaa pohtia, mistä ihminen
lopulta pelastuu. Mistä Kristus meidät
pelastaa?

Pelastus tarkoittaa aina pelastumista jostakin pahasta. Se voi olla luonnollista eli maailman rakenteeseen kuuluvaa, kuten sairaudet, masennus, yksinäisyys ja kuolema. Ja se voi olla moraalista eli ihmisen aiheuttamaa, kuten viha,
alistaminen, mustamaalaus, pettäminen
ja väkivalta. Esimerkkejä näistä ei tarvitse kaukaa hakea. Korona, Ukraina ja niin
edelleen.
Raamatussa pelastus on esimerkiksi pelastumista syyllisyydestä syntien
anteeksiantamukseen. Sairaudesta terveyteen. Yksinäisyydestä yhteisön
jäseneksi. Välinpitämättömyydestä iloon
ja kiitollisuuteen. Surusta lohdutukseen.
Vihasta ja katkeruudesta rakkauteen.
Epätoivosta toivoon. Väärin tekemisen
tieltä Kristuksen seuraamisen ja Hengen
johdatuksen tielle. Jumalan tuomion alta
hänen armahtamaksi ja hänen rakkautensa kohteeksi. Ruumiin kuolemasta
ruumiin ylösnousemukseen ja iankaikkiseen elämään. Siinä riittää aihetta mietiskelyyn, opetteluun, kiittämiseen ja juhlimiseen.
Jeesus sanoo: ”Tänään on pelastus
tullut tämän perheen osaksi. Juuri sitä,
mikä on kadonnut, Ihmisen Poika on
tullut etsimään ja pelastamaan.”
(Luuk. 19)
KUOPION HIIPPAKUNNAN PIISPA
JARI JOLKKONEN

Jolkkosen koko avauspuhe Kuopion
hiippakunnan synodaalikokouksessa
27.9.2022: www.piispajarijolkkonen.fi/
puheet
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RISTIVETOA

RAKENNUSTAITEELLINEN
helmi jatkaa hyvässä hengessä
Männistön Pyhän Johanneksen kirkko on taas entisensä,
mutta kaikkien on nyt helpompi hengittää.

M

aaliskuussa alkanut Pyhän
Jo h a n n e ks e n
k i r ko n
korjaustyö on pysynyt aikataulussaan ja budjetissaan,
jopa niin, että työntekijät
pääsevät muuttamaan takaisin etuajassa
jo lokakuussa. Seurakuntalaisille kirkko
avataan ensimmäisenä adventtina, jolloin
vietetään kirkon 30-vuotisjuhlaa.
Kirkon korjaukseen jouduttiin vakavien sisäilmaongelmien takia. Kun henkilökunta työskentelee kirkkorakennuksessa
kokopäiväisesti, vaihtoehdot olivat vähissä: joko jättää käyttöön vain kirkkosali ja
etsiä henkilökunnalle ja seurakunnan
muulle toiminnalle uudet tilat tai peruskorjata toiminnallisetkin tilat nykynormien mukaisiksi.
”Peruskorjaus suunniteltiin niin, että
kun korjaus on valmis, eroa alkuperäiseen ei huomaa. Ilma on sen sijaan
raikasta ja helppoa hengittää”, sanoo
arkkitehtitoimisto Sitowisen pääsuunnittelija, arkkitehti Marja Väisänen.
Ilmanvaihdon uusiminen vaati sisäkattojen ja jopa yhden 42-metrisen ulkosei-

nän purkamista, jotta ilmanvaihtokanavat saatiin pois rakenteista ja tiivistykset
nykynormien mukaisiksi.
Kirkkosaliin oli mahdotonta viedä
huomaamattomasti uusia isoja ilmanvaihtokoneita, mutta sielläkin ilmanvaihtoa on parannettu. Kun ilmastointi puhalsi ennen lattiasta, se toimii nyt laipiosta
alas päin. Entiset Artekin tuolit korvataan
kokonaan uusilla, mutta samanhenkisillä kuopiolaisen Woodin suunnittelemilla
ja valmistamilla tuoleilla.
Remontti maksoi kokonaisuudessaan
2,2 miljoonaa euroa. Kun kirkon keskeinen elementti on valo, sitä saatiin nyt
jopa lisää isojen puiden poistolla. Uutta
on myös esteettömyys ja hissi.

TUIJA HYTTINEN

Kansainvälisesti
ainutlaatuista sarjaa

KAIJA VUORIO

REMONTIN harjannostajaisissa
kirkkoherra Sanna Mertanen ja
Saneco Oy:n urakoitsija-yrittäjä Matti
Luostarinen iloitsivat hyvin sujuneen
työn tuloksista.

PROFESSORI John Ellis
(keskellä) halusi esitellä
arkkitehtiopiskelijoilleen Juha
Leiviskän merkkiteoksen.

KAIJA VUORIO

KOLUMNI

Kunhan vain katsoa muistaa

A

lkukesästä allakkani oli survottu täyteen töitä – enimmäkseen
reissutöitä. Sitten lähipiirissäni
sattui sairastapaus. Puntaroin asioita
ja päätin hoidella etänä kaiken, minkä
suinkin pystyn etänä hoitelemaan.
No eipähän mitä. Aikaisempina
syksyinä matkustamiseen kulunut aika
muljahti väkisinkin vapaaksi. Aluksi olin
ihmeissäni. Sitten ostin ehyet kumpparit.
En valehtele sanoessani, jotta ensimmäistä kertaa liki kahteenkymmeneen
vuoteen olen ennättänyt kuljeskella
metsässä oikein ajan kanssa.
Mitä enemmän olen metsissä kuljeskellut, sitä useammin olen muistanut
taiteilijalegenda Eva Ryynäsen ajatelman siitä, kuinka kauneutta löytyy
kaikkialta.

Akateemikko Juha Leiviskän piirtämä
Pyhän Johanneksen kirkko on yksi hänen
päätöistään kansainvälisesti ainutlaatuisena pidetyssä sakraaliarkkitehtuurin
sarjassa. Syyskuussa kirkkoon kävi tutustumassa joukko arkkitehtiopiskelijoita
bostonilaisen arkkitehtuurin ja designin
professori John Ellisin johdolla.
John Ellis sanoi tavanneensa Juha
Leiviskän jo 80-luvulla, jolloin hän halusi nähdä Myyrmäen kirkon. Leiviskä on
hyvin tunnettu kansainvälisesti, joten
Ellis halusi liittää Pyhän Johanneksen
kirkon arkkitehtiopiskelijoiden Pohjolan
kierrokseen.
Arkkitehtiopiskelijoista oli erityisen kiintoisaa nähdä, kuinka korjataan
sellaista, johon ei oikeastaan saisi koskea
ollenkaan. Toisekseen opiskelijat olivat
kirkkoherra Sanna Mertasen iloksi kiinnostuneita suomalaisesta kirkollisesta
kulttuurista. Amerikkalaiskatsannossa
nimittäin Männistön seurakunta on suuri.

Parhaimmin tuo konkretisoitui ihan
tässä vasta. Yöllä piti pakkasta eikä
elohopea noussut päivälläkään paljoa
nollan yli. Olin tehnyt illan töitä, jatkanut herättyäni ja kymmenen jälkeen
olin jo hyvällä omallatunnolla palonurmelaisessa metsässä.
Pistäydyin pellonreunaan ja ihmettelin, mikä outo usva syleili Syvärin
takaista Tahkovuorta. Sitten älysin
sen lumisateeksi. Katsoin, kuinka
ohuen vitituiskun viitta ylitti peltoaukion, hitvetteli tasaisen varmasti minua
kohti ja ennätti lopulta ylleni.
Pian se ohitti minut ja meni menojaan. Olemattoman vähäinen härmä
viivähti kynnöksellä ohimenevän
hetken, mutta koskaan en ole kokenut
ensilunta niin konkreettisesti.

Minäkin jatkoin matkaani. Pistäydyin takaisin metsään. Lonkeronharmaan taivaan takaa kurkisti aurinko.
Viiden minuutin ajan se valaisi harvakseltaan puuta kasvavan sammalmaan
niin vihreäksi, etten olen aikaisemmin
tiennyt sellaista vihreää maailman
värikartalta löytyvänkään.
Kaikki tämä tapahtui viimeisen päälle tutussa maisemassa. Vaan miten
kauniilta se näytti, kun sitä kerkesi
katsoa.
Eva Ryynänen oli optimisti. Ei
kauneutta kaikkialla ole. Mutta monessa paikkaa kuitenkin. Kunhan vain
muistaa katsoa. Ja kerkeää.
ANTTI HEIKKINEN
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VIRRESTÄ VOIMAA

KIRKOLLISET

TUOMIOKIRKKO
KASTETUT
Eetu Aapeli Pietikäinen, Aatu
Sebastian Natunen, Jasmin
Isabella Josefiina Kuusela,
Jero Kasper Joacim Vauhkonen,
Otto Artturi Hackman
KUOLLEET
Sylvi Sisko Lappalainen 102,
Aili Annikki Kaijanen 98, Sylvi
Pursiainen 92, Terttu Sinikka
Happonen 74, Anna Liisa
Ulmanen 67, Mirja Elina
Miettinen 66, Salme Annikki
Burtsov 79, Ritva Maarit Anneli
Luukkanen 61, Aune Maria
Kuittinen 91, Aino Fagerlund 94,
Sirkka Inkeri Karjalainen 81,
Alli Inkeri Korhonen 101, Esko
Ilmari Martikainen 69, Elvi
Kaarina Mönkkönen 80, Reijo
Antti August Airaksinen 88, Ritva
Aune Elina Tuovinen 91, Leila
Anneli Aaltonen 92, Aino Maria
Holopainen 88

KUOLLEET
Rauha Maria Rönkkö 82,
Juankoski; Toimi Antero
Tiilikainen 84, Kaavi; Harri Heikki
Takkunen 57, Kaavi; Elsa Kaarina
Nupponen 97, Riistavesi; Eira
Annikki Nupponen 82, Tuusniemi;
Anja Katri Ahonen 59, Muuruvesi;
Eeva Johanna Parviainen 93,
Säyneinen; Maija Liisa
Kuuluvainen 91, Kaavi; Sirkka
Tellervo Hakkarainen 96,
Juankoski; Maija Liisa
Miettinen 85, Nilsiä; Pentti Olavi
Hyvönen 85, Nilsiä, Aili
Reinikainen 96, Riistavesi; Rauha
Annikki Taipale 91, Juankoski;
Toivo Elias Räsänen 86,
Riistavesi; Seppo Tapani
Puustinen 73, Nilsiä; Einar Oskar
Järveläinen 84, Tuusniemi;
Kerttu Annikki Koponen 93,
Tuusniemi; Matti Juhani
Heikkinen 75, Juankoski; Ossi
Arijoutsi Koponen 79, Nilsiä;
Hellin Mirjam Långström 86,
Tuusniemi; Hanna Kaarina
Kaikkonen 60, Nilsiä

KASTETUT
Väinö Antero Tissari, Romeo
Casper Korhonen, Alva
Evelia Kosunen, Onni Salomo
Kankkunen, Marvin Franz René
Schmid, Eeda Onerva Rantala,
Sohvi Elsa Inkeri Asikainen,
Iiro Joonatan Linna, Alvar Eemi
Valtteri Hihnala, Eino Arvi Oiva
Myllymäki, Liinus Matti Tapani
Suhonen
KUOLLEET
Kalevi Matti Sihvonen 90, Ritva
Anneli Ylihärsilä 84, Ritva
Orvokki Laukkanen 86, Paula
Orvokki Forsman 75, Rhea Doris
Linnea Vanninen 90, Eeva
Kaarina Tuokko 93

JÄRVI-KUOPIO
KASTETUT
Lilian Aili Maija Pirinen, Nilsiä;
Linnea Eveliina Koponen, Kaavi;
Iivo Leo Olavi Ohtonen, Nilsiä;
Miina Maria Aurora Lievonen,
Tuusniemi

KASTETUT
William Leon Sebastian Breu,
Konsta Eino Aleksi Tolmunen,
Jasmin Neea Ellen Taskinen
KUOLLEET
Taisto Antti Ilmari Laitinen 82,
Ritva Marjatta Antila-Mäkinen 79,
Pirkko Anna Helena Krogerus 88,
Martti Antero Halonen 80, Ida
Elvi Kaarina Miettinen 91, Liisa
Annikki Hentinen 83, Pirkko Liisa
Jussila 65, Urho Verneri
Pellikka 88

PUIJO
KASTETUT
Frida Inna Maria Räsänen,
Niila Armas Kinnunen

KALLAVESI
ALAVA

MÄNNISTÖ

KASTETUT
Eeli Oliver Kaijalainen, Magnus
Otava Ojala, Hugo Aaron
Aukusti Niskanen, Emilia Aada
Ilona Ratilainen, Aino Maria
Eveliina Kalla, Piona Elna
Aletta Lehikoinen, Anton Leino
Sivonen, Iivo Olavi Konttinen,
Siiri Aune Linnea Peltola,
Vertti Onni Heinonen, Selina
Ester Linjama, Aarne Petteri
Ruotsalainen, Seelia Lilja
Idalmiina Saarelainen, Hilma
Aino Inkeri Karppinen, Sohvi
Saaga Cecilia Setälä, Santtu
Eemeli Korhonen, Saana
Katariina Koskela, Isla Anna
Hannele Vartiainen
AVIOLIITTOON KUULUTETUT
Antti Tapani Hyvärinen ja Merja
Tuulikki Piispanen
KUOLLEET
Jaakko Mustonen 94, MarjaLeena Rissanen 76, Virpi
Annikki Fisk 67, Maija-Liisa
Happonen 88, Aulis Welling 90,
Anja Sanelma Tuhkanen 84,
Pentti Karp 94, Jari Juhani
Ukkonen 55, Eine Maija
Toroi 97, Oiva Uolevi Uskela 78,
Riitta Maija Roiha 79, Hilkka
Maria Räsänen 94, Greetta
Sanelma Tuulikki Kauhanen 68,
Sirkka Liisa Heikkinen 71

KUOLLEET
Usko Toivo Antero Kettunen 91,
Kirsti Helena Ruotoistenmäki 78,
Lea Mirjam Kuosmanen 99,
Saimi Elina Martin 82, Eila
Inkeri Rissanen 94, Terttu Annele
Teivainen 89, Maija Inkeri
Savolainen 94

SIILINJÄRVI
KASTETUT
Eemeli Pauli Erkki Olavi
Miettinen, Janette Maria Ahonen,
Viivi Olivia Silvennoinen, Otso
Leo Ilmari Hänninen, Oona Eila
Marjatta Ryynänen, Oula Vihtori
Eskelinen, Alma Jasmin Johanna
Vuohtoniemi, Eemi Onni Tapani
Vatanen, Aino Maria Hiltunen,
Sylvi Aune Helena Myöhänen,
Emili Iida Annikki Pentikäinen,
Viola Amanda Lavikainen,
Jussi-Matias Järvinen
KUOLLEET
Sanni Heikkinen-Pajarinen 85,
Pekka Johannes Kainulainen 76,
Teppo Sakari Tyyskä 94,
Martti Aarre Tapio Väänänen 71,
Eero Antti Markkanen 66,
Anja Annikki Kuosmanen 81,
Eila Hillevi Nieminen 90,
Jaakko Kalevi Lukkarinen 86,
Anja Marjatta Haavisto 85,
Hilja Helena Kaikkonen 98,
Veikko Antero Myllylä 80

Palveleva
puhelin
0400 22 11 80

evl.fi/kirkonkeskusteluapu

kun katsot sydämeen,

miten pelkään, valoa väistelen

ja kaipaan pyhyyteen.
Virsi 510:1

SANALLISTA

Elämä solmussa?
Puhu, se auttaa.

Joka ilta 18-24

Sinä, Jeesus, ymmärrät parhaiten,

21. sunnuntai helluntaista,
Jeesuksen lähettiläät
Profeetta Jeremialle tuli tämä Herran sana: ”Jo ennen kuin
sinut äidinkohdussa muovasin, minä valitsin sinut. Jo ennen
kuin sinä synnyit maailmaan, minä pyhitin sinut omakseni ja
määräsin sinut kansojen profeetaksi. Mutta minä vastasin:
”Voi, Herra, Jumalani, en minä osaa puhua, minä olen niin
nuori!” Silloin Herra sanoi: ”Älä sano, että olet nuori, vaan
mene, minne ikinä sinut lähetän, ja puhu, mitä minä käsken
sinun puhua. Älä pelkää ketään, sillä minä, Herra, olen sinun
kanssasi ja suojelen sinua. Sitten Herra ojensi kätensä,
kosketti suutani ja sanoi minulle: ”Minä annan sanani sinun
suuhusi. Minä asetan sinut tänä päivänä kansojen ja valtakuntien yläpuolelle. Sinun tulee repiä ja särkeä, tuhota ja
hävittää, rakentaa ja istuttaa.”
Jer. 1:4–10

Sinä kelpaat, sinä riität
”Minä en mene koskaan seurakuntaan töihin”. Näin sanoin, kun
lähdin opiskelemaan teologiaa. Ajattelin, etten ole tarpeeksi
hyvä kristitty enkä tarpeeksi vahva uskossani. Ei minulle olisi
paikkaa Jeesuksen lähettiläiden joukossa.
Seurakunnalla kesätöissä ollessani vastaani tuli kuitenkin
edellä oleva raamatunkohta, jossa Jumala sanoo Jeremialle: ” Älä pelkää ketään, sillä minä, Herra, olen sinun kanssasi ja suojelen sinua. Minä annan sanani sinun suuhusi.”
Silloin ymmärsin, että Jeesuksen lähettiläänä olemisessa ei
ole kysymys omista kyvyistä tai taidoista. On kysymys Jumalan voimasta.
Jeesuksen lähettilääksi kelpaa jokainen juuri sellaisena kuin
on. Jokainen riittää omana itsenään. Ei tarvitse olla mitään
enempää. Riittää, että ottaa hänen kutsunsa vastaan. Jumala lupaa kyllä johdattaa.

Palveleva
chat
Ma–pe 12–20

SANNA MARIN
Nuorisotyönpappi
Alavan seurakunta
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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

Länsivuori
Perinteikäs,
täyden palvelun
hautaustoimisto.
Savonkatu 25, Kuopio
Puh. 017 261 6531, 040 512 1035
www.lansivuoriky.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

2 0 .1 1 . 2 0 2 2

VARPAISJÄRVEN GRANIITTI OY
Savonkatu 24, Ollinpuisto,
Kuopio, puh. 017 263 3408
Graniitintie 7, Varpaisjärvi
puh. 017 771 811
Myös lisänimen kaiverrukset
ja kivien enstisöinnit

HAUTAUSTOIMISTO

S E U R A K U N TAVA A L I T. F I

HAUTAKIVET
SUORAAN VALMISTAJALTA

latukone
lentokone
vaalikone

# SEURAKUNTAVAAL IT
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Tutustu seurakuntavaaliehdokkaiden
ajatuksiin ja löydä omasi vaalikoneessa
seurakuntavaalit.fi/vaalikone

Sakari

Itkonniemenkatu 27, 70500 Kuopio
Puh. (017) 263 3128
Leväsentie 21, 70780 Kuopio
Puh. 044 989 4592
pyykkisatama.fi

PÄÄKKÖ
Projektipäällikkö,
valtiotieteiden
kandidaatti

Tietokoneapu
puhelimet & tabletit

KotitalousKotitalousvähennys
45%
vähennys

www.orden.fi
040 5844 045

APUA ASIAKIRJOJEN
LAADINTAAN
Perunkirjoitukset, veroilmoitukset,
edunvalvontavaltuutukset ja testamentit
sekä erilaisten lomakkeiden täyttö.
Kysy tarjous!

Ehdolla Kuopion tuomiokirkon
seurakuntaneuvostoon sekä
yhteiseen kirkkovaltuustoon

33
8

seurakuntaneuvosto
yhteinen kirkkovaltuusto

ennakkoäänestys 8.–12.11. ja vaalipäivä 20.11.

Kuopion Invalidit ry.
Savonkatu 16, puh. 0440 378 451
toimisto@kuopioninvalidit.fi

Kiven
Kauneutta
Kunnioittaen

Testamentti on
kaunis tapa auttaa

20-vuotta
• Lisänimen kaiverrustyöt
• Hautakivet ja entisöintityöt
• Pronssituotteet, Kivilyhdyt
• Paikallista palvelua

Jo pienelläkin osuudella omaisuudestasi on
suuri merkitys kehitysmaiden köyhimmille
ihmisille. Lapset voivat päästä kouluun, nuoret
saada ammattikoulutusta ja naiset keinoja
hankkia toimeentulon.

Siunauskappelintie 2, Kuopio
myynti@kivipajasarik.fi
www.kivipajasarik.fi
puh. 050 575 0004

Testamentin teko ei ole vaikeaa.
Tilaa maksuton testamenttioppaamme:
asiakaspalvelu@kirkonulkomaanapu.fi
kirkonulkomaanapu.fi/testamentti
020 787 1201
(Puhelun hinta 8,35 snt/puhelu + 16,69 snt/min)

Kuopion tuomiokirkkoseurakunta
ANNA-LIISA ARPOMAA
Lehtori, THM, eläkeläinen

22

Seurakuntaneuvostoon

EERO KLAAVO
Opiskelija, kirkkomusiikin yo
Seurakuntaneuvostoon

Kivipaja Sari Kämäräinen

Kirkkovaltuustoon

23

17

HELI NORJA
Hyvinvoinnin edistämisen johtaja (emerita)

24 Seurakuntaneuvostoon
18 Kirkkovaltuustoon
EINO RÄSÄNEN
Toimitusjohtaja, eläkeläinen

Mainosmyynti
Eine Kotamaa
050 315 5849

Seurakuntaneuvostoon

19

JUHA WILLMAN

eine.kotamaa@hillagroup.fi
Seuraava julkaisupäivä 30.11.,
varaukset 14.11. mennessä.

25

Kirkkovaltuustoon

eläkeläinen

20

26

Seurakuntaneuvostoon

Kirkkovaltuustoon

Tutustu ehdokkaisiin
www.sanastaelama.fi

Äänestä ennakkoon 8.-12.11.
äänestyspäivä 20.11.2022
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Esa Salminen:
Rakkaudella Ester.
Äänikirja&E-kirja. 2022.

PYHÄINPÄIVÄNÄ on tapana muistella
kuolleita, sillä sanotaanhan, että ihminen ei kuole niin kauan kuin joku hänet
muistaa.

Vihtiläisen suuren maalaispappilan kiehtovuutta lisää heidän sukunsa tarina, vaikka siinä esiintyikin mielen
kiivautta ja sielun särkymistä.

Ester Wecksell sai elää vain 23 vuotta.
Hänestä ehti tulla kuitenkin äiti, jonka
lapsi sai tärkeän perinnön: vanhempiensa rakkauskirjeet. Ja onneksi Esterin jälkeläinen kirjailija-toimittaja Esa
Salminen sai ne käsiinsä. Hän luo isoäitinsä isoäidin ympärille hienon tarinan
Esterin ja Hanneksen kirjeiden rinnalle.
Rakkaudella Ester on myös erinomainen kuvaus kahden erilaisen pappilan
elämästä 1890-luvulla.

Äänikirjaversiossa kuopiolaissyntyinen näyttelijä Tommi Eronen tulkitsee
Hanneksen rakkauden koskettavasti, ja
kun tietää millaiseksi nuori pappi muuttuu vaimon kuoleman jälkeen, ymmärtää kristallinkirkkaasti, miten suru voi
pahimmillaan muuttaa sielua.

TERHI TUHKANEN-MARKKULA

LYHYESTI

Miksi maksaa sitä kirkollisveroa?
JARI SARASVUO keskusteli taannoin radiossa arkkipiispa Tapio
Luoman kanssa kirkosta ja uskosta. Hän oli etukäteen suunnitellut
eroavansa kirkosta heti keskustelun
jälkeen. Hän kun epäili, ettei arkkipiispa puhu sellaista, mikä on totta
ja aitoa.
Moni miettii kirkon jäsenyyttä
hyödyn kannalta. Saanko jäsenmaksuani vastaavia palveluita? Kirkko ei
kuitenkaan ole tällainen kuntosali
tai museokortti. Jäsen ei ensisijaisesti saa, vaan hän antaa. Kirkollisverolla mahdollistetaan seurakuntien toiminta.
Kaiken pohjalla on lempeä
hengellisyys. Taivaan voimat siunaavat siellä, missä liikutaan kirkon
merkin alla. Siksi toiminta on niin
moni-ilmeistä. Kulttuuritarjontaa, rippikouluja, perheneuvontaa,
diakoniaa, kastejuhlia, teologista
keskustelua ja vaikka joulukirkkoja.
Kirkko edistää pehmeitä arvoja: vaatimattomuutta, henkisyyttä,
eettisyyttä ja heikomman puolelle
asettumista. Tällainen yhteisö tekee
hyvää koko yhteiskunnalle.
Mutta tekee jäsenyys hyvää
kirkollisveron maksajallekin. Niin
kirkossa uskotaan. Tietoisuus jäsenyydestä on eräänlainen portti,

jonka kautta Taivaan siunaus hiipii
elämään. Tiedän olevani mukana
ihmistä suuremmassa.
Moni on eronnut loukkaannuttuaan jostakin. Pappi on sekoillut
hautajaisissa tai kirkon edustajan
avioliittokanta sapettaa.
Harmistumiseroon liittyy tietty epäsuhtaisuus. Kirkko on suuri
yhteisö, melkein 4 miljoonaa jäsentä ja 15 000 työntekijää, joten
sekaan mahtuu myös töppäilyitä
ja tyhmyyksiä. Mutta ne ovat vain
yksi sirpale kirkkoa. Sellaisen takia
eroava rankaisee kirkkoa kohtuuttoman ankarasti yksittäisen epäkohdan takia. Tilanne olisi sama, kuin
jos vanhemmat ottaisivat lapsensa pois muuten hyvästä koulusta,
koska pihakeinu on ruosteessa.
Kirkossa arvostetaan moniäänisyyttä. Henkimaailman asiat kun
ovat monitulkintaisia. Niistä täytyy
saada ajatella eri tavoilla. Tätä taustaa vasten mielipide-eron takia
eroaminen näyttää joskus turhalta. Jokaiselle näkemykselle löytyy
kirkosta kannattajia – myös sille,
jonka takia joku jättää seurakuntansa.
Minä liityin kirkkoon hieman yli
20-vuotiaana. Pappi toivotti minut
suloisesti tervetulleeksi, mutta

KAMALA LUONTO

TUIJA HYTTINEN

Pastori Kari Kuula antaa muutamia vastauksia tähän
kiperään kysymykseen.

lupasi, että tulisin myös pettymään.
Tietenkin. Enhän voi vaatia seurakuntaani toteuttamaan juuri minun
toiveitani.
Mutta miten kävi Jari Sarasvuolle? Lähetyksen aikana hän
perui päätöksensä erota. ”Jeesuksen esimerkki suurena opettajana
ja Pyhän Hengen ruumiillistumana, rakkauden välikappaleena, on
ilman muuta kuulunut minun ajatteluuni”, hän totesi. ”Mutta Luoman
vilpitön kuuntelu ja ajattelu osoitti,
että kirkko ottaa vastaan myös itsenäisen kriittisen ajattelijan.”
Näin täytyy totuusyhteisössä
ollakin. Usein eteen avautuu monta
oikeaa tietä. Mutta ne nähdään
vain, jos saadaan ajatella ja puhua
vapaasti.
KARI KUULA

SANNI RISSANEN

Kun on rakastanut paljon

”REMONTIN suunnittelu on ollut
nimenomaan yhteistyönä tehty
prosessi”, Anu Kopponen korostaa.

Siilinjärven seurakuntatalo remontissa
Siilinjärven seurakuntatalon remontin suunnittelu on
ollut pitkä prosessi. Suunnittelu aloitettiin tutkimalla tilojen käyttöä ja käyttäjiä.
”Remontin suunnittelua on alusta asti tehty
yhdessä rakennuttajakonsulttityöryhmän, valtuutettujen, henkilökunnan ja seurakuntalaisten kesken,”
seurakunnan talousjohtaja Anu Kopponen sanoo.
”Jokainen on saanut mahdollisuuden kertoa
ajatuksiaan ja kokemuksiaan. Tilojen käyttäjien
toiveita on kuunneltu.”
Saneerauksessa on seurakuntatalon kirkon
puoleisen päädyn Iso sali, kahvio, keittiö, eteisaula
ja wc-tilat. Remontissa uusitaan ilmanvaihto, vesikatto ja keittiötilat. Inva-wc suurennetaan. Isossa salissa uudistetaan äänentoisto, induktiosilmukat ja AV-esitystekniikka. Uutuutena saliin tulevat
striimauskamerat. Salissa uusitaan niin ikään myös
valaistus, pinnat sekä kalusteet. Salin yhteyteen
tulee pukuhuone muun muassa rippialbojen pukemista varten. Pukuhuoneessa sijaitsee myös tarvittaessa levähdyspaikan tarjoava sohva.
Ulkotiloissa talon sisääntulopaikkoja selkeytetään, pelastustietä laajennetaan ja pihalla sijaitsevat betoniseinämät poistetaan. Roskakatos uusitaan
kokonaan. Esteettömyyttä lisätään ja invapaikkoihin
tulee sähköautojen latausmahdollisuus. Kaikki muut
autopaikat siirtyvät parkkialueelle.
”Remontti vaikuttaa niin seurakuntalaisten kuin
työntekijöidenSisätilat saadaan
toimimiseen
käyttöön kesäkuun kin
seurakuntatalon
alussa.
ympäristössä aina
ensi kesän loppuun
saakka”, Kopponen
kertoo aikatauluista.
”Sisätilat saadaan käyttöön kesäkuun alussa,
ulkotyöt jatkuvat vielä kesä-heinäkuun ajan.”
Remontin aikanakin pääsee seurakuntatoimistoon
kulkemaan esteettömästi.
Seurakuntatalolle saapuessa auton voi pysäköidä Haarahongantien varteen tai kirkon vastapäätä olevalle Viertotien hiekkakentälle. Seurakunnan
parkkialue on remonttikäytössä, sinne saa arkisin klo
7–16 pysäköidä vain seurakunnan pysäköintiluvalla.
Vuokrattavien tilojen kohdalla remontti vaikuttaa siten, että tilaisuuksiin ja juhliin varattavissa ovat
Päätysali ja Pieni Sali. Tarjoilujen suhteen Päätysaliin
voi pitopalvelu tuoda astiat ja ruoat, Pienessä salissa
voi järjestää kahvitilaisuuksia. Monipuoliseen käyttöön vuokrattavissa ovat myös Vuorelan kirkon sekä
Ruokoniemen leirikeskuksen tilat.
”Pahoittelemme remontista aiheutuvaa epämukavuutta, mutta kestämme sen ajattelemalla tulevia
monikäyttöisiä ja uusia mahdollisuuksia antavia tiloja. Uudet tilamme ovat turvallisemmat, terveellisemmät ja viihtyisämmät kaikille”, Kopponen summaa.
MERJA TAPIO

&
Kuopion ja Siilinjärven
seurakuntalehti.
109. vuosikerta.
Seuraava numero ilmestyy 30.11.2022

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 Hillagroup Oyj Ilmoitukset Eine Kotamaa, puh. 050 315 5849, eine.kotamaa@hillagroup.fi Tilaukset 20 €/vuosikerta
Jakelu Suomen Suoramainonta Oy Jakelupalaute suomensuoramainonta.fi/fi/jakelupalaute tai kuopio@ssm.fi, puh. 050 590 5290.
kirkkojakoti.fi, www.kuopionseurakunnat.fi, siilinjarvenseurakunta.fi
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KIRJAILIJA ei lähde
Kuopiosta

Lastenkaltaisuutta itsessään suojeleva Sirpa Kähkönen on
kadonneen kaupungin ja ajan armoitettu kuvaaja.

S

anataiteilija tekee raakaa
työtä ruokkiakseen kuvittelukykyään monenmoisella
virikemateriaalilla ja arkistojen penkomisella, mutta
tärkein työkalu kirjailija Sirpa Kähköselle, 58, on mielikuvituksen rajaton
vapaus.
”Minua miellyttää todella suuresti se,
että luovuuden alueilla saan olla edelleen leikkivä lapsi.”

”Rakastan Kuopiota! Ei siinä ole ollut
koskaan kahta sanaa. Vaikeaa ja tuskallista on vain se, että kaikki talot, joissa
sukuni on asunut, on hävitetty.”
Tuo tuho pakotti helsinkiläiskirjailijan
”intensiiviseen takaisin kirjoittamisen
ja palauttamisen prosessiin”, jossa hän
pyrkii rekonstruoimaan sanoilla Kuopion kadonneet paikat, hajuja myöten.
Viime kesän vierailullaan Kähkönen
tunsi kuin koko kaupunki olisi tuoksunut syreeniltä.
”Syreenien tuoksu on häivähdys
menneestä. Isoista asioista, jotka ovat
joskus merkinneet valtavasti ihmisille,
jää jäljelle pieniä merkkejä.”
Jo 12 Kuopio-sarjan henkilöihin liittyvää teosta kirjoittanut ja uusia suunnitteleva Kähkönen on yhä pääsemättömissä kaupungista, jossa on seikkaillut mielikuvituksessaan niinäkin vuosina, joina on ollut fyysisesti poissa.
Hänessä henkilöityy totisesti sanonta: tyttö voi lähteä Kuopiosta, mutta
Kuopio ei lähde tytöstä.

Heikompien puolella

Kuopiossa lapsuutensa asunut Kähkönen harrasti jo pienenä mielikuvitusleikkejä ja luki alati. Osin se oli silkkaa
iloa, osin siirtymistä pois suvun painolastien alta. Ympärillä olevat aikuiset
kantoivat traumoja.
Sivukorvalla Sirpa kuunteli sisällissodan ja toisen maailmansodan haavoittamien sukulaistensa salattuja viestejä
vaikenemisen verhon takaa.
”Tunnen yhä valtavaa sympatiaa niitä
kohtaan, jotka syntyivät sodan ja sen
seurausten keskelle.”
Sukujen, suomalaisen yhteiskunnan
ja Euroopan henkistä perintöä taidokkaasti kartoittava Kähkönen näyttää
asettuvan aina kirjoissaan vaistomaisesti pienempien ja heikompien puolelle. He ovat usein sitkeitä selviytyjiä.
”Lapsissa on ihmeellistä voimaa. Jos
lapsi saa suotuisat olot, hänellä on kyky
korjata itseään ja myös mieleen tulleita vammoja.”

Kolhuiset sirkushevoset

Älä jäykisty aikuisena

KUOPIOLAISLÄHTÖINEN
Sirpa Kähkönen rakastaa
synnyinkaupunkiaan. ”Se
kuitenkin surettaa, että
sukuni taloja ei ole enää
olemassa.”

JONNE RÄSÄNEN/OTAVA

Kähkösellä on mukavia lapsuudenmuistoja Kuopion kauniista ja tunnelmallisesta tuomiokirkosta, jossa koki
niin joulun tumman ilon kuin pääsiäisen kirkkaan valonkin. Muistissa on
myös Alavan kalvinistisen koruttoman
kirkon betoni, johon harmaa valo lankeaa katonrajan kapeista ikkunoista.
Pikku-Sirpa piti kovasti pappien ja
opettajien raamatullisista kertomuksista ja vertauksista, joiden kautta tytön
arkeen avautui ihmeitä.
Eniten sykähdytti tarina, jossa
Jeesus moitti aikuisia ja sanoi: Sallikaa lasten tulla minun tyköni! Lapset
olivat Jeesuksen mielestä viisaita, ja
siltä Sirpastakin tuntui. Hän tiesi jotain,
mikä aikuisilta oli unohtunut.
”Lapsuuden arvon ja merkityksen
korostaminen viehättää minua edelleen kristinuskossa. Aikuisille sanotaan
suoraan, että meidän pitäisi tulla lasten
kaltaisiksi.”
Tällainen johtoajatus kirjailijalla oli
mielessä hänen saapuessaan syyskuussa saarnaamaan Alavan kirkon
Tuomasmessuun.
”Ymmärrän tosi hyvin sen sanoman,
ettei ihminen saa jäykistyä. Meidän
pitää olla aina valmiita kehittymään niin
kuin lapset, jotka aloittavat elämänsä
joka päivä alusta.”
Lapset kasvattavat vanhempiaan
luovuuteen, mielen joustavuuteen ja

jatkuvaan kehitykseen. Se hieno taito
heillä on.
”Haluan suojella itsessäni sitä
lapsenkaltaisuutta ja uteliaisuutta
vanhuuteen asti.”

Tarvitsen vaarantunteen

Valmista kirjoitettua tekstiä saarnaajalla ei Tuomasmessuun ollut. Hän
valmistautui toki tarkkaan ajattelemalla aiheita ja laatimalla niistä ”mentaalisen kartan”.
”Puheella on valmisteltu maasto ja
etenen polkua pitkin, aistit auki.”
Kun poikkeaman mahdollisuus jää,
puhe on spontaanimpi ja elävämpi myös puhujalle itselleen — hän
huomaa löytävänsä uusia ajatuksia.
”Tarvitsen puhuessa tietyn vaarantunteen: olen läsnä juuri niille, jotka
ovat edessäni.”

Sirpa Kähkönen karisti Kuopion pölyt
korkokengistään muuttaessaan historian opiskelijana Helsinkiin. Mahtoiko
hänellä olla kotikaupunkiin saarnaamaan palatessa pelko, ettei kukaan ole
profeetta omalla maallaan?
Kirjailija vastaa esiintyneensä monesti Kuopiossa, eikä pidä sitä
erityisen haastavana.
”Vaikeuskerrointa lisäsi vain se,
etten ole tottunut puhumaan kirkossa.
Tuomasmessun tunnelma oli onneksi
tosi kiva, vapaa ja rento. Ja paikalla oli
niitä lapsiakin”, hän hymyilee.

Sirpa Kähkönen on ollut Finlandiapalkintoehdokkaana kolmella romaanillaan, joista Lakanasiivet ja Tankkien
kesä sijoittuvat Kuopioon.
Hän on eittämättä maamme arvostetuimpia kirjailijoita. Onko kritiikkien hellimällä ja lukijoiden rakastamalla taiteilijalla ollut myös ammatillisesti ahdistavia kausia?
Hillitysti sanansa aiemmin asettanut
nainen räjähtää nauramaan.
”Joka kerta, kun aloitan uuden kirjan
ja teksti on järjettömän huonoa, minun
pitää maata viikko sohvalla ja itkeä
hupparin huppu päässä. Tunnen olevani maailman epäonnistunein kirjailija ja
ihminen.”
Vanhemmiten konkari on onneksi oppinut sietämään kirjoittamiseen
liittyvää suunnatonta epävarmuutta ja
päättämään, että tänäänkään en luovuta.
”Iäkkäät taiteilijat ovat usein kuin
kolhuisia sirkushevosia, jotka ovat
kokeneet ja kärsineet paljon. Monella on henkistä pahoinvointia, masennusta tai päihteiden väärinkäyttöä. Jos
työn kestää rikki menemättä, joku voi
viisastuakin.”
Oletko viisastunut?
”Ainakin osaan lohduttaa itseäni
ja elää kolhujeni kanssa. Suhtaudun
työhöni rauhallisemmin, kun en ole
enää niin hyväksyntää hakeva.”

Rakkauden ja tuskan tuoksut

Muutto Kuopiosta ei ollut niin dramaattinen kuin monella suureen maailmaan menijällä, jotka vannovat, etteivät konsanaan palaa ankeille kotikonnuilleen.

JANNE VILLA
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VAALIKONE PALJASTAA:

Kuopiossa yli puolet ehdokkaista kannattaa
samaa sukupuolta olevien kirkollista vihkimistä
Tänäkin vaalivuonna seurakuntavaaleissa äänestäjiä auttaa vaalikone, johon
Kuopion ja Siilinjärven seurakuntien ehdokkaat ovat vastanneet aktiivisesti.

K

Ehdokkaat keskimäärin
yli viisikymppisiä

uopion seurakuntien 130
ehdokkaasta vaalikoneeseen vastasi 124. Siilinjärvellä vaalikoneessa voi
perehtyä 44 ehdokkaan
ajatuksiin (ehdokkaita on kaikkiaan 49). Koko Suomessa vaalikoneen kysymyksiin vastasi reilu puolet ehdokkaista. Vaalikone löytyy
osoitteesta seurakuntavaalit.fi/vaalikone.
Kuopiolaisehdokkaista lähes 55
prosenttia ja siilinjärveläisehdokkaista lähes 39 prosenttia kannattaa samaa sukupuolta olevien kirkollista vihkimistä. Valtakunnallisesti sitä kannattaa 54 prosenttia
vaalikoneeseen vastanneista, mikä
on selvästi enemmän kuin kannatus
nykyisten luottamushenkilöiden joukossa. Reilu kolmannes (35 %) kirkon luottamushenkilöistä kannatti
samaa sukupuolta olevien vihkimisoikeutta vuoden 2019 kyselyssä.

Nuoret, auttamistyö ja
ylimääräisistä tiloista
luopuminen etusijalla

Seurakuntavaaliehdokkaiden mielestä seurakunnan pitäisi panostaa erityisesti nuoriin, lapsiin ja heikompiosaisten auttamiseen, kun he
saivat valita kolme itselleen tärkeintä painopistettä. Koko Suomen
seurakuntavaalien ehdokkaat nostavat tärkeimmäksi seurakunnan
auttamistyön. Resurssien kohdentamisessa ehdokkaat nostavat tärkeimmäksi perheiden tukemisen
kriiseissä. Seuraavaksi tärkeimpiä

ovat yksinäisten ja sairaiden auttaminen sekä sielunhoito ja keskusteluapu.
Ehdokkaiden selkeä enemmistö
(Kuopiossa 88 %, Siilinjärvellä 73 %)
kannattaa tiloista luopumista henkilöstöstä karsimisen sijaan, jos
seurakunnan talous heikkenee.
Seurakunnan muista kiinteistöistä
luovuttaessa Kuopiossa neljä viidestä ja Siilinjärvellä kolme neljästä
katsoo, että kirkkotilojen käyttöä
tulisi monipuolistaa.

Vaalikoneeseen vastanneiden ehdokkaiden keski-ikä

Valtaosa ehdokkaista on eri
mieltä siitä, että seurakunnan
tulisi luopua liha- ja maitotuotteiden käytöstä. Siilinjärvellä noin joka
kymmenes (9 %) ja Kuopiossa joka
seitsemäs (14 %) pitää tätä kannatettavana seurakunnan ilmastotoimena.
Vaalikoneessa kysyttiin myös
ehdokkaiden henkilökohtaisesta
suhteesta kirkkoon ja uskoon. Tärkeimmät syyt kuulua kirkkoon ovat
kirkolliset toimitukset, lähimmäisenrakkaus ja kirkon arvot.

Kannatusta
toimintakulttuurin ja
päätöksenteon
muutoksille

Seurakuntalaisten vahvempi rooli
seurakunnassa saa laajaa kan-

natusta: yli 90 prosenttia ehdokkaista katsoo, että seurakuntalaisten tulisi saada suunnitella, kehittää ja toteuttaa seurakunnan toimintaa nykyistä enemmän.
Kuopiossa puolet (52 %) ja Siilinjärvellä hieman alle puolet (47 %)
ehdokkaista antaa kannatuksensa
sille, että kirkolliskokous valittaisiin
jatkossa suoralla jäsenvaalilla, jossa
äänioikeus olisi kaikilla seurakuntalaisilla. Nykymallissa kirkolliskokousedustajien vaaleissa äänioikeus
on papeilla ja seurakuntavaaleissa
valituilla luottamushenkilöillä.
Kuopiossa reilu kolmannes (39
%) ja Siilinjärvellä neljännes (25 %)
ehdokkaista on sitä mieltä, että
kirkon johtavien viranhaltijoiden,
kuten piispojen ja kirkkoherrojen,
tehtävien tulisi olla määräaikaisia.

Tulisiko kirkon vihkiä avioliittoon samaa sukupuolta
olevia pareja? Samaa mieltä
Paikallinen kysymys: Pitäisikö Kirkko ja koti -lehden
ilmestyä painettuna vielä vuonna 2030? Samaa mieltä

Vaalikoneeseen vastanneiden
ehdokkaiden keski-ikä on Kuopion
seurakunnissa ovat 57 vuotta, ja
keskimäärin vanhimpia ovat JärviKuopion seurakunnan ehdokkaat.
Siilinjärvellä vastanneiden keskiikä on 58 vuotta. 35-vuotiaita ja
sitä nuorempia ehdokkaita on Kuopion seurakunnissa 13 ja Siilinjärvellä neljä.
Varsinaisia puolueiden ehdokaslistoja Kuopiossa on vain SDP:llä.
Vaalikoneessa noin kolmannes
Kuopion seurakuntien vastaajista ei
kerro puoluekantaansa, joka viides
äänestäisi Kokoomusta, noin joka
kuudes Kristillisdemokraatteja, joka
kymmenes Keskustaa ja joka kymmenes SDP:tä. Siilinjärvellä ehdokkaista liki puolet kannattaa Keskustaa, noin joka seitsemäs äänestäisi
Kokoomusta ja niin ikään joka seitsemäs ei kerro kantaansa.
Kolmannes Kuopion ja Siilinjärven vastaajista ei koe mitään kirkon herätysliikkeistä omakseen.
Sen sijaan Kuopiossa joka kuudes
ilmoittaa itselleen läheiseksi herännäisyyden, joka seitsemäs viidennen herätysliikkeen (esim. Kansanlähetys ja KRS) ja joka kymmenes
Tulkaa kaikki -liikkeen. Siilinjärvellä
joka kolmas kokee itselleen tärkeimmäksi evankelisuuden (esim.
SLEY) ja joka viides viidennen herätysliikkeen.
Seurakuntavaalit järjestetään
marraskuussa: ennakkoäänestys
on 8.–12.11. ja varsinainen vaalipäivä
sunnuntaina 20.11. Kuopion seurakuntayhtymässä käydään samalla
kertaa sekä yhteisen kirkkovaltuuston että kunkin seurakunnan oman
seurakuntaneuvostojen vaalit. Suurin osa ehdokkaista on ehdolla
näissä molemmissa vaaleissa. Siilinjärvellä ja muissa itsenäisissä
seurakunnissa toimitetaan vain
yhdet vaalit, jossa valitaan kirkkovaltuuston jäsenet.
Vaaleissa äänioikeus on kaikilla
seurakunnan jäsenillä, jotka viimeistään vaalipäivänä täyttävät 16
vuotta.
Seurakuntavaalien ehdokkaat,
listat ja äänestyspaikat löytyvät
verkkosivuilta:
■ Kuopion seurakuntien ehdokkaat kuopionseurakunnat.fi/vaalit
■ Siilinjärven seurakunnan ehdokkaat siilinjarvenseurakunta.fi/
seurakuntavaalit
■ valtakunnallisesti
seurakuntavaalit.fi

SINI-MARJA KUUSIPALO
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TUOMIOKIRKKOSEURAKUNTA

Yhteisen kirkkovaltuuston ehdokkaat
I TULKAA KAIKKI >

2

3

4

5

6

7

8

9

lääkäri

metsänhoitaja

sairaanhoitaja, erikoistunut
psykiatriaan, diakonissa

FM

toiminnanjohtaja

LKV, kiinteistövälittäjä,
eläkeläinen

valtiotieteiden kandidaatti,
projektipäällikkö

merkonomi

Marja
Hedman

Seppo
Jauhiainen

Seija
Koikkalainen

Maria
Martikainen

Eeva-Liisa
Perki-Latvaniemi

Arja
Päivinen

Sakari
Pääkkö

10

11

12

13

14

15

16

opiskelija

pankinjohtaja, eläkeläinen

eläkeläinen

sosiaalityöntekijä

opetusneuvos

eläkeläinen

ylikonstaapeli, eläkeläinen

Titta
Tallbacka

Maija
Taskinen

Arja
Tiittanen

Tuuli
Vaittinen

II SANASTA ELÄMÄ >

Eija
Vähälä

18

19

20

21

opiskelija,
kirkkomusiikin yo

hyvinvoinnin edistämisen
johtaja, emerita

johtaja, yrittäjä

eläkeläinen

eläkeläinen

Heli
Norja

Eero
Wetzell

III KAIKISTA PIDETÄÄN HUOLTA – SDP >

17

Eero
Klaavo

Seppo
Väätäinen

Marko
Salo

Eino
Räsänen

Juha
Willman

Kalle
Hagert

TUOMIOKIRKKOSEURAKUNTA

Seurakuntaneuvoston ehdokkaat
I SANASTA ELÄMÄ >

II TULKAA KAIKKI >

22

23

24

25

26

27

28

29

lehtori, eläkeläinen

opiskelija,
kirkkomusiikin yo

hyvinvoinnin edistämisen
johtaja, emerita

johtaja, yrittäjä

eläkeläinen

lääkäri

metsänhoitaja

sairaanhoitaja, erikoistunut
psykiatriaan, diakonissa

Anna-Liisa
Arpomaa

Eero
Klaavo

Heli
Norja

Eino
Räsänen

Juha
Willman

Marja
Hedman

Seppo
Jauhiainen

Seija
Koikkalainen

30

31

32

33

34

35

36

37

FM

toiminnanjohtaja

LKV, kiinteistövälittäjä,
eläkeläinen

valtiotieteiden kandidaatti,
projektipäällikkö

merkonomi

opiskelija

pankinjohtaja, eläkeläinen

eläkeläinen

Maria
Martikainen

Eeva-Liisa
Perki-Latvaniemi

Arja
Päivinen

Sakari
Pääkkö

Marko
Salo

III KAIKISTA PIDETÄÄN HUOLTA – SDP >

38

39

40

41

42

sosiaalityöntekijä

opetusneuvos

eläkeläinen

ylikonstaapeli,
eläkeläinen

eläkeläinen

Tuuli
Vaittinen

Eija
Vähälä

Seppo
Väätäinen

Eero
Wetzell

Titta
Tallbacka

Kalle
Hagert

Maija
Taskinen

Arja
Tiittanen

3

4
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ALAVAN SEURAKUNTA

Yhteisen kirkkovaltuuston ehdokkaat
I KIRKON RAKENTAJAT >

II KAIKISTA PIDETÄÄN HUOLTA – SDP >

2

3

4

5

6

7

8

Ekonomi, yrityskummi

Lääkäri, yrittäjä

Maanmittausinsinööri, DI

Kasvatuksen johtava
viranhaltija

Varatuomari,
kunnallisneuvos

Yht. maisteri, eläkeläinen

Omaishoitaja,
kodinhoitaja

Upi
Heinonen

Jussi
Paterno

Taisto
Toppinen

III VASTUUNKANTAJAT >

Sauli
Paavilainen

Jukka
Pulkkinen

Martti
Ruokolainen

Sylvi
Kananen

9

10

11

12

13

14

15

16

Yrittäjä, diakoni

Projektipäällikkö

Auktorisoitu kääntäjä,
teologian ylioppilas

Radiologi, eläkeläinen

Lehtori, eläkeläinen

Yhteisöpedagogi, AMK

Sairaanhoitajadiakonissa, eläkeläinen

MBA

Tuomo
Burman

Petri
Hoffren

Topi
Junkkari

Sakari
Kainulainen

17

18

19

20

Johtava
suunnitteluinsinööri

Kasv.tiet.maisteri,
musiikkiluokan opettaja

Johtava diakonian
viranhaltija

Diakoni, sosionomi
YAMK

Teemu
Soini

Taina
Tammekann

Liisa
Tiilikainen

Mirja
Kontio

Henna
Lukkarinen

Sinikka
Marttila

Juha
Rissanen

Elli
Voutilainen

ALAVAN SEURAKUNTA

Seurakuntaneuvoston ehdokkaat
I KIRKON RAKENTAJAT >

II VASTUUNKANTAJAT >

21

22

23

24

25

26

27

28

Ekonomi, yrityskummi

Lääkäri, yrittäjä

Maanmittausinsinööri, DI

Yrittäjä, diakoni

Lastenhoitaja,
eläkeläinen

Projektipäällikkö

Auktorisoitu kääntäjä,
teologian ylioppilas

Radiologi, eläkeläinen

Upi
Heinonen

Jussi
Paterno

Taisto
Toppinen

Tuomo
Burman

Elsa
Hiltunen

Petri
Hoffren

Topi
Junkkari

Sakari
Kainulainen

29

30

31

32

33

34

35

36

Matematiikan lehtori,
eläkeläinen

Lehtori, eläkeläinen

Yhteisöpedagogi, AMK

Sairaanhoitajadiakonissa, eläkeläinen

Sairaanhoitaja

MBA

Kunnanjohtaja

Johtava
suunnitteluinsinööri

Riitta
Karhunen

Mirja
Kontio

Henna
Lukkarinen

37

38

39

Luokanopettaja

Kasv.tiet.maisteri,
musiikkiluokan opettaja

Johtava diakonian
viranhaltija

Miika
Tammekann

Taina
Tammekann

Liisa
Tiilikainen

Sinikka
Marttila

Kati
Mykkänen

40

41

Tradenomi,
maksuliikennevastaava

Diakoni, sosionomi YAMK

Mari
Tolonen

Elli
Voutilainen

Juha
Rissanen

Henri
Ruotsalainen

Teemu
Soini

Seurakuntavaalit 2022
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III KAIKISTA PIDETÄÄN HUOLTA – SDP >

42

43

44

45

Kasvatuksen johtava
viranhaltija

Varatuomari,
kunnallisneuvos

Yht. maisteri, eläkeläinen

Omaishoitaja,
kodinhoitaja

Sauli
Paavilainen

Jukka
Pulkkinen

Martti
Ruokolainen

Sylvi
Kananen

KALLAVEDEN SEURAKUNTA

Yhteisen kirkkovaltuuston ehdokkaat
I KAIKKIEN KIRKKO >

2

3

4

5

6

7

8

9

Järjestelmäsuunnittelija

Erikoislääkäri

Seurakuntaneuvos,
rakennusmestari, eläkeläinen

Yrittäjä, ympäristönhoitaja

Maaseutuyrittäjä,
eläkeläinen

Sulautettujen järjestelmien
kehittäjä, yrittäjä

Sosionomi, diakoni

Toiminnanjohtaja, rehtori,
eläkeläinen

Antti
Airas

Ari
Asikainen

Markku
Huttunen

Jorma
Huuskonen

Hilkka
Jauhiainen

Sami
Kantoluoto

Maarit
Kosunen

10

11

12

13

14

15

16

Luokanopettaja

Teologian tohtori,
toimittaja

FT, matematiikan lehtori

Puutarhaneuvos

Henkilökohtainen avustaja,
koulunkäyntiavustaja

Konttorinjohtaja, LKV

Vankilapastori

Marjut
Niemelä

Pekka
Niiranen

Juho
Oikarinen

Erkki
Oinonen

II TULKAA KAIKKI >

Jouni
Toikkanen

Tiina
Viljakainen

Kari
Loponen

Markku
Virta

17

18

19

20

21

22

23

24

Luokanopettaja

Erikoislääkäri, eläkeläinen

Luokanopettaja

Perushoitaja, eläkeläinen

Myyntipäällikkö

Diakonissa, sis-kir.sh

Eläkeläinen

Km.suunnittelija

Katja
Hovi

Leena
Kumpusalo

Anna
Ojala

Leena
Pulkkinen

25

26

27

28

Lähihoitaja

Hum.kand.

Ylilääkäri

Musiikin maisteri,
kulttuurialan yrittäjä

Minna
Salberg

Maija
Svärd

Anu
Turpeinen

Jaana
Turunen

Miika
Riikonen

Kaisa-Maria
Runko

29

30

Eläkeläinen

Insinööri, toimitilaasiantuntija

Jyrki
Viitanen

Jarmo
Tuppurainen

Kari
Rytkönen

Leila
Saramäki

5

6
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KALLAVEDEN SEURAKUNTA

Seurakuntaneuvoston ehdokkaat
I TULKAA KAIKKI >

31

32

33

34

35

36

37

38

Ohjelmistoasiantuntija,
työtön

Luokanopettaja

Luokanopettaja

Perushoitaja, eläkeläinen

Myyntipäällikkö

Eläkeläinen

Km. suunnittelija

Lähihoitaja

Markus
Forsberg

Katja
Hovi

Anna
Ojala

Leena
Pulkkinen

Miika
Riikonen

Kari
Rytkönen

39

40

41

42

43

44

Diakonissa, sis-kir.sh

Ylilääkäri

Eläkeläinen

Erikoislääkäri,
eläkeläinen

Hum.kand.

Insinööri, toimitilaasiantuntija

Kaisa-Maria
Runko

Anu
Turpeinen

Jyrki
Viitanen

II KAIKKIEN KIRKKO >

Leena
Kumpusalo

Maija
Svärd

Leila
Saramäki

Minna
Salberg

Jarmo
Tuppurainen

45

46

47

48

49

50

51

52

Järjestelmäsuunnittelija

Erikoislääkäri

Seurakuntaneuvos,
rakennusmestari, eläkeläinen

Maaseutuyrittäjä,
eläkeläinen

Yrittäjä, ympäristönhoitaja

Sulautettujen järjestelmien
kehittäjä, yrittäjä

Kanttori, eläkeläinen

Sosionomi, diakoni

Antti
Airas

Ari
Asikainen

Markku
Huttunen

Hilkka
Jauhiainen

Jorma
Huuskonen

Sami
Kantoluoto

Anne
Keränen

Maarit
Kosunen

53

54

55

56

57

58

59

60

Toiminnanjohtaja, rehtori,
eläkeläinen

Kätilö

Luokanopettaja

Teologian tohtori,
toimittaja

FT, matematiikan lehtori

Puutarhaneuvos

FM, psykoterapeutti

Henkilökohtainen avustaja,
koulunkäyntiavustaja

Kari
Loponen

Marita
Mankinen

61

62

Konttorinjohtaja, LKV

Vankilapastori

Tiina
Viljakainen

Marjut
Niemelä

Pekka
Niiranen

Juho
Oikarinen

Erkki
Oinonen

Raili
Tiihonen

Jouni
Toikkanen

Markku
Virta

MÄNNISTÖN SEURAKUNTA

Yhteisen kirkkovaltuuston ehdokkaat
I MÄNNISTÖN SEURAKUNTAVÄKI >

2

3

4

5

6

7

8

9

Opiskelija

Opettaja, yrittäjä

Projektikoordinaattori,
terveydenhoitaja

Eläkeläinen,
työterveyshoitaja

Sosionomi,
hankekoordinaattori

Eläkeläinen

Ylikonstaapeli

Valmentaja

Sannamaria
Ketola

Teemu
Kallio

Heidi
Pasanen

Heljä
Poikolainen

Tuomo
Kantele

Oke
Vainikainen

Kari
Niskanen

Matti
Haatainen

Seurakuntavaalit 2022

10
Timo

11
Carita

12
Ulla-Riitta

13
Arja

14
Tarja

15
Jussi

Tietohallintopäällikkö,
Tietohallintopäällikkö,
eläkkeellä
eläkkeellä

Teologian
Teologian kandidaatti,
kandidaatti,
erityisohjaaja
erityisohjaaja

Lääkäri,
Lääkäri, eläkkeellä
eläkkeellä

Tilannekeskuspäivystäjä
Tilannekeskuspäivystäjä

Yliopistonlehtori,
Yliopistonlehtori,
dosentti
dosentti

Insinööri
Insinööri

Timo
Knuuttila
Knuuttila

Carita
Korhonen
Korhonen

Ulla-Riitta
Hentunen
Hentunen

Arja
Sopanen
Sopanen

Tarja
Välimäki
Välimäki

&

Jussi
Hakala
Hakala

MÄNNISTÖN
MÄNNISTÖN SEURAKUNTA
SEURAKUNTA

Seurakuntaneuvoston ehdokkaat
II MÄNNISTÖN
MÄNNISTÖN SEURAKUNTAVÄKI
SEURAKUNTAVÄKI >
>

16
Eeva-Liisa

17
Sannamaria

18
Teemu

19
Heidi

20
Heljä

21
Tuomo

22
Arja

23
Kari

Eläkeläinen
Eläkeläinen

Opiskelija
Opiskelija

Opettaja,
Opettaja, yrittäjä
yrittäjä

Projektikoordinaattori,
Projektikoordinaattori,
terveydenhoitaja
terveydenhoitaja

Eläkeläinen,
Eläkeläinen,
työterveyshoitaja
työterveyshoitaja

Sosionomi,
Sosionomi,
hankekoordinaattori
hankekoordinaattori

Tilannekeskuspäivystäjä
Tilannekeskuspäivystäjä

Ylikonstaapeli
Ylikonstaapeli

Eeva-Liisa
Puurunen
Puurunen

Sannamaria
Ketola
Ketola

Teemu
Kallio
Kallio

Heidi
Pasanen
Pasanen

Heljä
Poikolainen
Poikolainen

Tuomo
Kantele
Kantele

Arja
Sopanen
Sopanen

Kari
Niskanen
Niskanen

24
Oke

25
Matti

26
Timo

27
Carita

28
Tarja

29
Jussi

30
Viivi

31
Kati

Eläkeläinen
Eläkeläinen

Valmentaja
Valmentaja

Tietohallintopäällikkö,
Tietohallintopäällikkö,
eläkkeellä
eläkkeellä

Teologian
Teologian kandidaatti,
kandidaatti,
erityisohjaaja
erityisohjaaja

Yliopistonlehtori,
Yliopistonlehtori,
dosentti
dosentti

Insinööri
Insinööri

Sosionomi
Sosionomi

Lastenhoitaja,
Lastenhoitaja, eläkkeellä
eläkkeellä

Oke
Vainikainen
Vainikainen

Matti
Haatainen
Haatainen

Timo
Knuuttila
Knuuttila

Carita
Korhonen
Korhonen

Tarja
Välimäki
Välimäki

Jussi
Hakala
Hakala

Viivi
Mertanen
Mertanen

Kati
Ahtiainen
Ahtiainen

PUIJON
PUIJON SEURAKUNTA
SEURAKUNTA

Yhteisen kirkkovaltuuston ehdokkaat
II IHMISTEN
IHMISTEN KANSSA
KANSSA ELÄVÄ
ELÄVÄ SEURAKUNTA
SEURAKUNTA >
>

2
Juhani

3
Risto

4
Olli

5
Martti

6
Oliver

7
Marko

8
Stiina

Professori,
Professori, pastori
pastori

Metsänhoitaja
Metsänhoitaja

Kapteeni
Kapteeni evp.
evp.

Autonkuljettaja,
Autonkuljettaja,
katujunankuljettaja
katujunankuljettaja

Opiskelija,
Opiskelija,
teol.kandidaatti
teol.kandidaatti

Vartija
Vartija

Sosionomi,
Sosionomi, diakoni
diakoni

Juhani
Laurinkari
Laurinkari

Risto
Helle
Helle

Olli
Kankimäki
Kankimäki

II
II TULKAA
TULKAA KAIKKI
KAIKKI >
>

Martti
Karvonen
Karvonen

Oliver
Sivula
Sivula

Marko
Wegelius
Wegelius

Stiina
Malinen
Malinen

9
Matleena

10
Krista

11
Heikki

12
Jouni

13
Tuula

14
Peter

15
Heli

16
Osmo

Opiskelija-YAMK,
Opiskelija-YAMK, sosionomisosionomikirkon
kirkon nuorisotyönohjaaja
nuorisotyönohjaaja

Suunnittelija
Suunnittelija

Opettaja
Opettaja

Palveluneuvoja
Palveluneuvoja

THM,
THM, eläkeläinen
eläkeläinen

Dosentti,
Dosentti, geologi
geologi

Erikoislääkäri,
Erikoislääkäri, eläkeläinen
eläkeläinen

THM,
THM, ESH
ESH

Matleena
Mäki-Kahma
Mäki-Kahma

Krista
Sutinen
Sutinen

Heikki
Juutinen
Juutinen

Jouni
Lintunen
Lintunen

Tuula
Merjola-Partanen
Merjola-Partanen

Peter
Sorjonen-Ward
Sorjonen-Ward

Heli
Vuojärvi
Vuojärvi

Osmo
Vuorio
Vuorio

7

8
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PUIJON SEURAKUNTA

Seurakuntaneuvoston ehdokkaat
I TULKAA KAIKKI >

17

18

19

20

Opiskelija-YAMK, sosionomikirkon nuorisotyönohjaaja

Suunnittelija

Opettaja

Peruskoulun
luokanopettaja

Matleena
Mäki-Kahma

Krista
Sutinen

24

25

Erikoislääkäri, eläkeläinen

THM, ESH

Heli
Vuojärvi

Heikki
Juutinen

21

22

23

Palveluneuvoja

THM, eläkeläinen

Dosentti, geologi

Jyrki
Lampinen

Jouni
Lintunen

Tuula
Merjola-Partanen

Peter
Sorjonen-Ward

Osmo
Vuorio

II IHMISTEN KANSSA ELÄVÄ SEURAKUNTA >

26

27

28

29

30

31

32

Professori, pastori

Metsänhoitaja

FK, opettaja

Kapteeni evp.

Autonkuljettaja,
katujunankuljettaja

Suunnitteluavustaja,
eläkeläinen

Opiskelija,
teol.kandidaatti

Juhani
Laurinkari

Risto
Helle

33

34

Vartija

Sosionomi, diakoni

Marko
Wegelius

Riitta
Helle

Olli
Kankimäki

Martti
Karvonen

Pirjo
Jokiniemi

Oliver
Sivula

Stiina
Malinen

JÄRVI-KUOPION SEURAKUNTA

Yhteisen kirkkovaltuuston ehdokkaat
I KIRKKO KESKELLÄ KYLÄÄ >

2

3

4

5

6

7

8

9

laadunvalvoja

lehtori

taiteilija, eläkeläinen

terv.tiet.maisteri,
eläkeläinen

talouspäällikkö,
eläkeläinen

pastori, eläkeläinen

maaseutujohtaja

piiripäällikkö

Ossi
Honkanen

Riitta
Junnila-Savolainen

Matti
Kaarlejärvi

Katriina
Kankkunen

Unto
Kärkkäinen

Unto
Niskanen

Juha
Nykänen

10

11

12

13

14

15

16

FM, eläkeläinen

kotipalveluyrittäjä, sairaanhoitaja AMK opiskelija

terveydenhoitaja,
eläkeläinen

matkailuyrittäjä,
eläkeläinen

ekonomi, eläkeläinen

emäntä, perheen äiti

kirvesmies

Pirjo
Rahunen

Anu-Kaisa
Ruponen

Leena
Räsänen

Maija
Räsänen

Juha
Torvinen

Tuula
Tuunainen

Teijo
Hassinen

Jukka
Parviainen

Seurakuntavaalit 2022
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II ILO EVANKELIUMISTA >

17

18

19

20

21

22

23

FM, kieltenopettaja

yrittäjä

kotitalousopettaja

terveydenhuollon maisteri,
terveydenhoitaja

luokanopettaja

eläkeläinen, yrittäjä

kodinhoitaja, eläkeläinen

Soili
Hanttu

Kari
Ikonen

Raija
Iskanius

Kaija
Julkunen

Soile
Juvonen

Martti
Rantakylä

Salme
Harjunen

JÄRVI-KUOPION SEURAKUNTA

Seurakuntaneuvoston ehdokkaat
I ILO EVANKELIUMISTA >

24

25

26

27

28

29

30

FM, kieltenopettaja

yrittäjä

kotitalousopettaja

terveydenhuollon maisteri,
terveydenhoitaja

luokanopettaja

eläkeläinen, yrittäjä

kodinhoitaja, eläkeläinen

Soili
Hanttu

Kari
Ikonen

Raija
Iskanius

II KIRKKO KESKELLÄ KYLÄÄ >

Kaija
Julkunen

Soile
Juvonen

Martti
Rantakylä

Salme
Harjunen

31

32

33

34

35

36

37

38

laadunvalvoja

taiteilija, eläkeläinen

terv.tiet.maisteri,
eläkeläinen

talouspäällikkö,
eläkeläinen

luokanopettaja

pastori, eläkeläinen

maaseutujohtaja

piiripäällikkö

Ossi
Honkanen

Matti
Kaarlejärvi

Katriina
Kankkunen

Unto
Kärkkäinen

Eija
Liikonen

Unto
Niskanen

Juha
Nykänen

39

40

41

42

43

44

45

FM, eläkeläinen

kotipalveluyrittäjä, sairaanhoitaja AMK opiskelija

terveydenhoitaja,
eläkeläinen

matkailuyrittäjä,
eläkeläinen

ekonomi, eläkeläinen

emäntä, perheen äiti

kirvesmies

Pirjo
Rahunen

Anu-Kaisa
Ruponen

Leena
Räsänen

Maija
Räsänen

Juha
Torvinen

Tuula
Tuunainen

Teijo
Hassinen

Jukka
Parviainen

9
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SIILINJÄRVEN SEURAKUNTA

Kirkkovaltuuston ehdokkaat
I YHTEISTYÖRYHMÄ >

2

Päivi
Heikkinen

tarkastusasiantuntija,
MBA

10

Lauri
Katainen

prosessiasentaja,
eläkeläinen

18

Anneli
Puurunen

apul. meteorologi,
eläkeläinen

3

Päivi
Hiltunen

lakiasiantuntija

11

Taina
Klemelä

tradenomi,
rakennusmestari

19

Jukka
Puurunen
yrittäjä

4

Terhi
Holm
myyjä

12

Leena
Korhonen
eläkeläinen

20

Keijo
Ryynänen

ajojärjestelijä

5

Anniina
Hynynen
yrittäjä

13

Saara
Lehtola

erityisopettaja

21

Hannu
Rättö

lennonjohtaja

II KOTIKIRKKO >

25

Ilkka
Ahonen

toimitusjohtaja

33

Jouko
Kauhanen
eläkeläinen

41

Reijo
Ollikainen
msh.

49

Mikko
Vestenius

turvalaiteasentaja

26

Leevi
Airaksinen
yrittäjä

34

Kaija
Kinnunen

sairaanhoitaja

42

Kyllikki
Puustinen
farmaseutti

50

Liisa
Väätäinen
eläkeläinen

27

Petri
Hartikainen

kemianalan teknikko

35

Riitta
Korhonen

lastenhoitaja,
eläkeläinen

43

Hanna-Maija
Rautiainen
lastenhoitaja

28

Jouni
Hämäläinen

tradenomi, kirjanpitäjä

36

Risto
Kröger

tuotantopäällikkö,
eläkeläinen

44

Kalle
Savolainen

projektisihteeri,
eläkeläinen

6

Tuulikki
Hynynen

lakimies, varatuomari

14

Kari
Ojala

johtava lääkäri

22

Armi
Salo

lähihoitaja, mielenterveysja päihdetyö

29

Jonna
Iskala

palveluesihenkilö

37

Soili
Manninen
merkonomi

45

Markku
Sopanen

vapaaehtoistyöntekijä

7

Ossi
Jauhiainen

kanttori MuM

15

Merja
Oksman

päiväkodinjohtaja,
eläkeläinen

23

Anita
Snellman

maa- ja
metsätalousyrittäjä

30

Liisa
Jokela

aluekoordinaattori

38

Jukka
Markkanen
yrittäjä

46

Kirsi
Tuomainen

maatilan emäntä

8

Annukka
Jäntti-Ciprian
YTM

16

Vesa
Pennanen
yrittäjä

9

Janne
Kasurinen

toimitusjohtaja

17

Tanja
Pitkäjoki

kokki,
merkonomiopiskelija

24

Eeva
Savolainen
lääkäri

31

Eeva
Jäppinen
opettaja

39

Tapio
Markkanen

autoilija, eläkeläinen

47

Eero
Utriainen

eläkeläinen

32

Reijo
Kaarna

merkantti

40

Satu
Mononen

floristi, yrittäjä

48

Ritva
Venäläinen

maanviljelijä, eläkeläinen
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KUULUTUS SEURAKUNTAVAALEISTA
Kuopion Tuomiokirkkoseurakunnassa, Kuopion Alavan,
Kuopion Kallaveden, Kuopion Männistön, Kuopion Puijon
sekä Järvi-Kuopion seurakunnissa toimitetaan 20.11.2022
seurakuntavaalit, joissa valitaan 1.1.2023 alkavaksi nelivuotiskaudeksi jäsenet Kuopion ev.lut. seurakuntayhtymän
yhteiseen kirkkovaltuustoon ja kunkin seurakunnan seurakuntaneuvostoon.
Yhteiseen kirkkovaltuustoon valitaan 51 jäsentä.
Yhteinen kirkkovaltuusto on vahvistanut paikkajaon
seurakunnittain seuraavasti:
Kuopion Tuomiokirkkoseurakunta .............. 7 jäsentä
Kuopion Alavan seurakunta.........................8 jäsentä
Kuopion Kallaveden seurakunta ............... 14 jäsentä
Kuopion Männistön seurakunta .................6 jäsentä
Kuopion Puijon seurakunta ......................... 7 jäsentä
Järvi-Kuopion seurakunta.............................9 jäsentä
Seurakuntaneuvostoihin valitaan jäseniä seuraavasti:
Kuopion Tuomiokirkkoseurakunta ............ 14 jäsentä
Kuopion Alavan seurakunta ...................... 14 jäsentä
Kuopion Kallaveden seurakunta ................16 jäsentä
Kuopion Männistön seurakunta ................12 jäsentä
Kuopion Puijon seurakunta ....................... 14 jäsentä
Järvi-Kuopion seurakunta........................... 14 jäsentä
Vaalit aloitetaan kaikissa seurakunnissa sunnuntaina
20.11.2022 klo 11.00.
Äänioikeutettu, 15.8.2022 seurakunnan läsnä olevaksi
merkitty ja 16 vuotta viimeistään 20.11.2022 täyttävä
seurakunnan jäsen saa äänestää oman seurakuntansa
äänestyspaikassa. Järvi-Kuopion seurakunnassa ja
Kallaveden seurakunnassa äänioikeutetut saavat
äänestää vain oman äänestysalueensa äänestyspaikassa.

Äänestyspaikat ja –ajat
Kuopion Tuomiokirkkoseurakunta
Tuomiokirkko, Vuorikatu 17, 70100 Kuopio
20.11.2022 klo 11.00–20.00

Kuopion Kallaveden seurakunta
Kanta-Kallaveden äänestysalue
Kallaveden kirkko, Rauhalahdentie 21, 70780 Kuopio
20.11.2022 klo 11.00–20.00
Karttulan äänestysalue
Karttulan kirkko, Kirkkotie 23, 72100 Karttula
20.11.2022 klo 11.00–20.00
Maaningan äänestysalue
Maaningan kirkko, Maaningantie 33, 71750 Maaninka
20.11.2022 klo 11.00–20.00
Kuopion Männistön seurakunta
Melankadun toimintakeskus, Melankatu 10 B, 70500
Kuopio
20.11.2022 klo 11.00–20.00
Kuopion Puijon seurakunta
Puijon kirkko, Taivaanpankontie 3, 70200 Kuopio
20.11.2022 klo 11.00–20.00
Järvi-Kuopion seurakunta
Nilsiän alueseurakunnan äänestysalue
Nilsiän kirkko, Kirkonmäentie 1, 73300 Nilsiä
20.11.2022 klo 11.00–20.00
Kaavin, Juankosken, Säyneisen ja Muuruveden alueseurakuntien äänestysalue
Kaavin kirkko, Kaavintie 24, 73600 Kaavi
20.11.2022 klo 11.00–20.00
Riistaveden, Tuusniemen ja Vehmersalmen alueseurakuntien äänestysalue
Riistaveden kirkko, Joensuuntie 2505, 71160 Riistavesi
20.11.2022 klo 11.00–20.00

&

KUULUTUS
SEURAKUNTAVAALEISTA
Siilinjärven seurakunnassa toimitetaan 20.11.2022
seurakuntavaalit, joissa valitaan vuoden 2023 alusta
alkavaksi nelivuotiskaudeksi 27 jäsentä kirkkovaltuustoon.

Vaalit toimitetaan

Siilinjärven kirkossa
Haarahongantie 2
20.11.2022 klo 11.00–20.00.
Äänioikeutettu 15.8.2022 tämän seurakunnan läsnä
olevaksi merkitty ja 16 vuotta viimeistään 20.11.2022
täyttävä seurakunnan jäsen saa äänestää mainitussa
äänestyspaikassa.
Seurakuntavaalista ja äänestyspaikasta löytyy
tietoa myös seurakunnan kotisivuilta osoitteesta
www.siilinjarvenseurakunta.fi sekä osoitteesta
seurakuntavaalit.fi.
Siilinjärvi 3.10.2022
Siilinjärven seurakunnan vaalilautakunnan puolesta
Olli Kortelainen, puheenjohtaja

Seurakuntavaalista ja äänestyspaikoista löytyy tietoa
myös seurakuntien kotisivuilta kuopionseurakunnat.fi/
vaalit ja www.seurakuntavaalit.fi -sivuilta.
Kuopiossa, lokakuun 3. päivänä 2022
VAALILAUTAKUNTIEN PUHEENJOHTAJAT

Kuopion Alavan seurakunta
Alavan kirkko, Keihäskatu 5, 70620 Kuopio
20.11.2022 klo 11.00–20.00

ILMOITUS EHDOKASLISTOJEN YHDISTELMÄSTÄ
Kuopion ev.lut. seurakuntayhtymän seurakunnissa 20.11.2022 toimitettavien seurakuntavaalien ehdokaslistojen yhdistelmät ovat nähtävänä 30.10.–20.11.2022 seurakuntatoimistojen
ilmoitustauluilla.
Kuopion Tuomiokirkkoseurakunta
Suokatu 22 A, 4. kerros, 70100 Kuopio
Kuopion Alavan seurakunta
Keihäskatu 5 B, 70620 Kuopio
Kuopion Kallaveden seurakunta
Rauhalahdentie 21, 70780 Kuopio
Kuopion Männistön seurakunta
Ampujanpolku 2, 70460 Kuopio
Kuopion Puijon seurakunta
Taivaanpankontie 3, 70200 Kuopio
Järvi-Kuopion seurakunta
Paasikoskentie 1, 73500 Juankoski
Ehdokaslistojen yhdistelmiä on saatavana
seurakuntatoimistoista seuraavasti ja lisäksi
4.11.2022 kello 9.00–16.00.

Kuopion Tuomiokirkkoseurakunta: ma–pe klo 9–15
Kuopion Alavan seurakunta: ma–pe klo 9–15
Kuopion Kallaveden seurakunta: Asiointi toimistossa ti
ja ke klo 9–15. Ma, to ja pe asiointi puhelimitse 040 4848
327 tai sähköpostilla eija.rasanen@evl.fi.
Kuopion Männistön seurakunta: Asiointi ma–pe klo 9–15
puhelimitse 040 4848 379 tai sähköpostilla eija.jaatinen@
evl.fi, asiointi toimistossa sopimuksen mukaan.
Kuopion Puijon seurakunta: Asiointi toimistossa
ti klo 9–15, puhelimitse ma, ke, to ja pe 040 4848 410
tai sähköpostilla mirja.turunen@evl.fi
Järvi-Kuopion seurakunta: Asiointi ma–pe klo 9–15 puhelimitse 040 4888 602 tai sähköpostilla anita.hallikainen@
evl.fi, asiointi toimistossa sopimuksen mukaan.

ILMOITUS EHDOKASLISTOJEN
YHDISTELMÄSTÄ
Siilinjärven seurakunnassa 20.11.2022 toimitettavien seurakuntavaalien ehdokaslistojen yhdistelmä on nähtävänä
30.10.–20.11.2022 seurakunnan seurakuntatoimiston ilmoitustaululla, osoite Haarahongantie 4, 71800 Siilinjärvi.
Ehdokaslistojen yhdistelmiä on saatavana seurakuntatoimistosta sen aukioloaikoina ma–pe klo 9–11 ja 12–14.
Lisätietoja löytyy myös vaalien verkkosivuilta
seurakuntavaalit.fi.
Siilinjärvi 3.10.2022
Siilinjärven seurakunnan vaalilautakunnan puolesta
Olli Kortelainen, puheenjohtaja

Lisätietoja vaalien verkkosivuilta
kuopionseurakunnat.fi/vaalit ja
seurakuntavaalit.fi.
Kuopiossa, 3.10.2022
Vaalilautakuntien puheenjohtajat

Tutustu ehdokkaiden ajatuksiin ja löydä omasi vaalikoneessa seurakuntavaalit.fi/vaalikone
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KUULUTUS ENNAKKOÄÄNESTYKSESTÄ
Suomen evankelis-luterilaisessa kirkossa toimitetaan 20.11.2022 seurakuntavaalit, joissa
valitaan jäsenet seurakuntien kirkkovaltuustoihin tai seurakuntayhtymiin kuuluvissa seurakunnissa yhteisiin kirkkovaltuustoihin ja seurakuntaneuvostoihin.
Seurakuntavaalien ennakkoäänestys järjestetään 8.–12.11.2022 joka päivä Kuopion kauppatorilla, Kauppakatu 45, kello 9–18 sekä alla olevissa ennakkoäänestyspaikoissa määrättyinä
aikoina.
Äänioikeutettu seurakunnan jäsen voi äänestää ennakkoon missä tahansa ennakkoäänestyspaikassa Suomessa ilmoittautumalla vaalitoimitsijalle ja esittämällä henkilötodistuksensa tai muun riittävän selvityksen henkilöllisyydestään.
Äänestäjällä on oikeus äänestää sen seurakunnan ehdokaslistojen yhdistelmän ehdokasta,
missä seurakunnassa hänet on 15.8.2022 merkitty läsnä olevaksi seurakunnan jäseneksi
sekä äänioikeutettujen luetteloon äänioikeutetuksi (viimeistään 20.11.2022 16 vuotta täyttävä kirkon jäsen). Oman seurakunnan ennakkoäänestyspaikassa äänestäjällä on mahdollisuus tutustua ehdokaslistojen yhdistelmään. Muun seurakunnan ennakkoäänestyspaikassa äänestettäessä äänestäjän on omatoimisesti otettava selvää oman seurakuntansa
ehdokkaista. Lisätietoja löytyy vaalien verkkosivuilta kuopionseurakunnat.fi/vaalit.
Kuopion ev.lut. seurakuntayhtymän seurakunnissa ennakkoäänestys järjestetään
seuraavissa ennakkoäänestyspaikoissa:

Seurakuntien tilat

Keskusseurakuntatalo, koulutussali, Suokatu 22 D, 8.–11.11 klo 15–18
Lehtoniemen kerhotila, Lehtoniementie 107, 8.11. klo 15–18
Särkiniemen kerhotila, Särkiniementie 4, 9.11. klo 15–18
Neulamäen kirkko, Vesurikuja 4. 10.11. klo 12–18
Kallaveden kirkko, Rauhalahdentie 21, 8.11. klo 9–18

Tori ja kaupat

Kuopion kauppatori, Kauppakatu 45, 8.–12.11 klo 9–18
Citymarket Päiväranta, Päivärannantie 18, 10.11. ja 11.11 klo 15–20 ja 12.11. klo 12–16
K-Market Männistö, Kalevantori 3. 11.11. klo 12–18
Prisma, Savilahdentie 10, 10.11. ja 11.11. klo 15–20 ja 12.11. klo 12–16
Puijontori, Sammakkolammentie 6, 8.11. klo 9–13 ja 9.11. klo 15–19

Oppilaitokset

Juankosken lukio, Juankoskentie 24, 8.11. klo 9–11
Nilsiän lukio, Syvärintie 47, 8.11. klo 9–11
Tuusniemen lukio, Keskitie 34, 8.11. klo 9–11

Kallaveden seurakunta

Karttulan seurakuntakoti, Kissakuusentie 14, 8.–11.11. klo 9–13 ja 10.11 ja 11.11 klo 15–19
Maaninkatalo, Maaningantie 32, 8.–11.11. klo 14–18 ja 12.11. klo 11–15
Airakselan seurantalo, Airakselantie 339, 8.11. klo 16–19
Hirvilahden kappeli, Länsirannantie 2410, 8.11. klo 16–19
Jynkänvuoren kerhohuone, Isännäntie 22, 8.11. klo 15.30–18.30
Käärmelahden koulu, Väänälänrannantie 1332, 9.11. klo 15–18
Petosen seurakuntatalo, Pyörönkaari 21, 9.11. klo 16–19
Pihkainmäen koulu, Pihkarinteentie 12, 9.11. klo 16–19
Pulkonkosken koulu, Pulkonrannantie 19, 10.11. klo 13–15
Syvänniemen pappila, Kuttajärventie 6, 10.11. klo 16–19

Vehmasmäen kappeli, Sotkanniemi 15, 8.11. klo 16–19
Von Wrightin koulu, Pesäkiventie 15, 9.11. klo 16–19

Järvi-Kuopion seurakunta

Juankoski: Ylösnousemuksen kirkko, Paasikoskentie 1
Kaavi: Seurakuntatalo, Kirkkorannantie 1
Muuruvesi: Kirkko, Kustilankuja 2
Nilsiä: Kirkko, Kirkonmäentie 1
Riistavesi: Kirkko, Joensuuntie 2505
Säyneinen: Kirkko, Kirkkoharjuntie 2 A
Tuusniemi: Seurakuntakoti, Koivukuja 2
Vehmersalmi: Seurakuntakoti, Lempeläntie 15
Ennakkoäänestysajat kaikissa Järvi-Kuopion seurakunnan ennakkoäänestyspaikoissa:
8.11. klo 14–17
9.11. klo 10–13
10.11. klo 16–19
11.11. klo 16–19
12.11. klo 10–17
Äänioikeutettu, jonka kyky liikkua tai toimia on siinä määrin rajoittunut, ettei hän pääse äänestystai ennakkoäänestyspaikkaan ilman kohtuuttomia vaikeuksia, saa äänestää ennakolta kotonaan.
Hänen tai valitsemansa henkilön on ilmoitettava kotiäänestyspyyntö vaalilautakunnalle kirjallisesti tai puhelimitse seurakunnan toimistoon viimeistään 4.11.2022 ennen kello 16.00. Kotiäänestyksen yhteydessä voi äänestää myös omaishoidon tuesta annetussa laissa (937/2005) tarkoitettu
omaishoitaja. Kotiäänestykseen ilmoittautumislomakkeita on saatavana seurakuntatoimistosta ja
vaalien verkkosivuilta kuopionseurakunnat.fi/vaalit.

Seurakuntien toimistojen osoitteet ja puhelinnumerot

Kuopion Tuomiokirkkoseurakunta, Suokatu 22 A, 4. kerros, 70100 Kuopio, puh. 040 4848 248
Kuopion Alavan seurakunta, Keihäskatu 5 B, 70620 Kuopio, puh. 040 4848286
Kuopion Kallaveden seurakunta, Rauhalahdentie 21, 70780 Kuopio, puh. 040 4848 327
Kuopion Männistön seurakunta, Suokatu 22 B, 4. kerros, 70100 Kuopio, puh. 040 4848 379
Kuopion Puijon seurakunta, Taivaanpankontie 3, 70200 Kuopio, puh. 040 4848 410
Järvi-Kuopion seurakunta, Paasikoskentie 1, 73500 Juankoski, puh. 040 4888 602
Nämä seurakuntien toimistot ovat avoinna seuraavasti ja sen lisäksi 4.11.2022 kello 9.–16.
Kuopion Tuomiokirkkoseurakunta: ma–pe klo 9–15
Kuopion Alavan seurakunta: ma–pe klo 9–15
Kuopion Kallaveden seurakunta: Toimisto on avoinna tiistaisin ja keskiviikkoisin klo 9–15.
Maanantaisin, torstaisin ja perjantaisin asiointi puhelimitse 040 4848 327 tai sähköpostilla:
eija.rasanen@evl.fi.
Kuopion Männistön seurakunta: Asiointi puhelimitse 040 4848 379 tai sähköpostilla eija.
jaatinen@evl.fi ma–pe klo 9–15. Paikalla toimistolla sopimuksen mukaan.
Kuopion Puijon seurakunta: Toimisto avoinna ti klo 9–15. Asiointi puhelimitse ma, ke, to ja pe
040 4848 410 tai sähköpostilla mirja.turunen@evl.fi
Järvi-Kuopion seurakunta: Toimisto on avoinna ajanvarauksella, puh. 040 4888 602.
Kuopiossa, 3.10.2022
VAALILAUTAKUNTIEN PUHEENJOHTAJAT

KUULUTUS ENNAKKOÄÄNESTYKSESTÄ
Suomen evankelis-luterilaisessa kirkossa toimitetaan 20.11.2022 seurakuntavaalit, joissa
valitaan jäsenet seurakuntien kirkkovaltuustoihin tai seurakuntayhtymiin kuuluvissa seurakunnissa yhteisiin kirkkovaltuustoihin ja seurakuntaneuvostoihin.
Äänioikeutettu seurakunnan jäsen voi äänestää ennakkoon missä tahansa ennakkoäänestyspaikassa Suomessa ilmoittautumalla vaalitoimitsijalle ja esittämällä henkilötodistuksensa tai muun riittävän selvityksen henkilöllisyydestään.
Äänestäjällä on oikeus äänestää sen seurakunnan ehdokaslistojen yhdistelmän ehdokasta,
missä seurakunnassa hänet on 15.8.2022 merkitty läsnä olevaksi seurakunnan jäseneksi
sekä äänioikeutettujen luetteloon äänioikeutetuksi (viimeistään 20.11.2022 16 vuotta täyttävä kirkon jäsen). Oman seurakunnan ennakkoäänestyspaikassa äänestäjällä on mahdollisuus tutustua ehdokaslistojen yhdistelmään. Muun seurakunnan ennakkoäänestyspaikassa äänestettäessä äänestäjän on omatoimisesti otettava selvää oman seurakuntansa
ehdokkaista. Lisätietoja löytyy vaalien verkkosivuilta seurakuntavaalit.fi.
Seurakuntavaalien ennakkoäänestys järjestetään 8.–12.11.2022 seuraavissa
äänestyspaikoissa:

Siilinjärven seurakuntatalo, päätysali
Haarahongantie 4, 71800 Siilinjärvi
8.11. klo 9–18
9.11. klo 9–18
10.11. klo 9–18
11.11. klo 9–18
12.11. klo 9–18

Siilinjärven lukio

E-oven luona sisääntuloaula
Ahmontie 1, 71800 Siilinjärvi
9.11.klo 9.30–12

Vuorelan kirkko, kahvio
Rissalantie 2, 70910 Vuorela
10.11. klo 9–18
11.11. klo 9–18
12.11. klo 9–18

Äänioikeutettu, jonka kyky liikkua tai toimia on siinä määrin rajoittunut, ettei hän pääse
äänestys- tai ennakkoäänestyspaikkaan ilman kohtuuttomia vaikeuksia, saa äänestää
ennakolta kotonaan. Hänen tai valitsemansa henkilön on ilmoitettava kotiäänestyspyyntö
vaalilautakunnalle kirjallisesti tai puhelimitse seurakuntatoimistoon viimeistään 4.11.2022
ennen kello 16.00. Kotiäänestyksen yhteydessä voi äänestää myös omaishoidon tuesta
annetussa laissa (937/2005) tarkoitettu omaishoitaja. Kotiäänestykseen ilmoittautumislomakkeita on saatavana seurakuntatoimistosta ja vaalien verkkosivuilta info.seurakuntavaalit.fi. Tavanomaisten aukioloaikojen lisäksi seurakuntatoimisto on avoinna 4.11.2022
kello 16.00 saakka. Seurakuntatoimiston puhelinnumero on 017 288 4600.
Siilinjärvi 15.9.2022
Siilinjärven seurakunnan vaalilautakunnan puolesta
Olli Kortelainen, puheenjohtaja

