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Piispa ja tuomiorovasti ottavat kantaa vihkimisoikeuteen. Sivu 7. 
Messukappeli Asuntomessuilla. Sivu 13. 

K
u

o
p

i
o

n
 

j
a

 
S

i
i

l
i

n
j

ä
r

v
e

n
 

e
v

a
n

k
e

l
i

s
l

u
t

e
r

i
l

a
i

s
t

e
n

 
s

e
u

r
a

k
u

n
t

i
e

n
 

l
e

h
t

i
Tu

ija
 H

yt
ti

n
e

n

Kirkossa 
vihille 

                    Sivu 7



Kun Maarit Niskanen 
alkoi sattumalta ju-
tella puolituttunsa 
Helena Karjalaisen 
kanssa kaupassa vii-

me syksynä, näkyi viiden lapsen äi-
din kasvoilta hätää, johon oli pakko 
puuttua.  

”Helenan uupunut olemus kiin-
nitti huomioni. Ajattelin, että jos en 
nyt toimi, se tarkoittaa, etten välitä. 
En ole elämässäni kokenut moista 
tunnetta näin voimakkaana”, ku-
vailee diakonia-opintoja aloitteleva 
sosionomi Niskanen.

 Helenan elämään oli mahtunut 
lyhyessä ajassa paljon. Kätilöopin-
not, avioliiton solmiminen, viiden 
lapsen syntymät, työ, perheen ki-
tuuttaminen toimeentulon rajoilla 
ja lopulta sairastuminen punkin 
pureman aiheuttamaan neurobor-
relioosiin johtivat hiljalleen voimien 
vähenemiseen.

”Jäin neljän seinän sisään. Jos 
kävin asioilla, en puhunut oikeas-
taan kenenkään kanssa.”, muistaa 
Helena.

Kiltit ja hiljaiset 
tytöt vaarassa

Maaritin työ Omaiset mielenter-
veystyön tukena -järjestön ”Auta 
leija lentoon - lapsi omaisena” -pro-
jektissa antoi hänelle työpalikoita 
auttamiseen. 

Vieraillessaan Helenan kodissa 
Maarit huomasi, että äidin masen-
nuksesta kärsivät myös lapset. Per-
heen suhteet ulkomaailmaan olivat 
vähäisiä. Vanhemmat koettivat vä-
hillä voimillaan pitää arkea jotenkin 
kasassa. Maarit huolestui myös jäl-
kikasvusta, aroista tytöstä.

”Kiltit ja hiljaiset tytöt ovat usein 
suurimmassa vaaravyöhykkeessä. 
He ovat kuin kotinsa vankeja.”

Myös Helena reagoi lapsissaan 
näkyvään pahaan oloon. Hän teki 
itse perheen tilanteesta lastensuoje-
luilmoituksen. 

Maarit alkoi auttaa Helenaa. 
Hän vei tämän uimahalliin ja kut-
sui mukaan vetämäänsä OMA ry:n 
järjestämään Parisuhde ja masennus 
-iltaan. Maaritin avustuksella alkoi 

löytyä useita tahoja, joista Helena 
sai avustusta muun muassa lasten 
joululahjoihin, suksiin, monoihin ja 
luistimiin sekä omiin uimalippuihin 
ja uimapukuun. 

Koska Maaritin perhe vietti jou-
lua toisaalla, hän antoi miehensä 
Mika Niskasen kanssa jopa kotinsa 
Helenan ja lasten käyttöön jouluk-
si.

Synkistä tunteista 
löytyivät rajat
Vuoden alussa masennus paheni. 
Lopulta Helena pääsi nuorimman 
tyttärensä kanssa viideksi ja puolek-
si kuukaudeksi Kuopion kaupungin 
perhekriisiyksikköön. Neljä muuta 
lasta asuivat tuolloin toisaalla per-
hetukikeskuksessa. 

Kun lasten turvallisen arjen pyö-

rittämisestä huolehtivat nyt ammat-
ti-ihmiset, Helenalla jäi aikaa itsel-
le. Hän alkoi löytää omia voimiaan.  
Hän muisti taas, mitkä asiat olivat 
niitä, joista tulee hyvä mieli.

Vertaistukikeskustelut samojen 
synkkien tunteiden kanssa painivi-
en kanssasisarten kesken helpotti-
vat oloa, mutta auttoivat myös omi-
en rajojen löytämisessä.

”Edistystä oli uskaltaa sanoa se-
kin, etten jaksa kuunnella toisten 
ahdistavia asioita.”

Kaapit ja mieli järjestykseen
”Kesällä Vesalasta käveli ulos ihan 
eri Helena”, iloitsee Maarit.

Helena on samaa mieltä. Tällä 
hetkellä hän arvioi psyykkisen kun-
tonsa kouluasteikolla kahdeksikon 
tasolle, kun se syksyllä oli vielä ne-

lonen. He tapaavat Maaritin kanssa 
usein, ja siivoavat yhdessä vaikka 
kaappeja. Helena toteaa Maaritin 
opettaneen, kuinka tekemättömät 
työt vaikuttavat mielialaan.

Kaupungin perhetyöntekijä käy 
2-3 kertaa viikossa auttamassa He-
lenaa arjen sujumisessa. Niin He-
lenan kuin Maaritinkin mielestä 
lapset ovat taas energisiä, iloisia ja 
valoisia tyttöjä. 

”Ja minä olen oppinut, mitä sana 
`lähimmäineń  todella tarkoittaa”, 
Helena katsoo Maaritia. Hän kiit-
tää ystäväänsä, joka auttoi hänet 
uupumuksesta takaisin elämään.  

Pirjo Tiihonen
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Mitä sinulle 
kuuluu?

Läheisen masennus  
synnytti vertaistoiminnan 
”Helena Karjalaisen masennus räväytti silmäni auki sille, kuinka 
vaikeasta sairaudesta on kysymys”, sanoo sosionomi Maarit Nis-
kanen. 

Hän puhuu siitä, kuinka tärkeää äidin hyvinvointi on perheen 
hyvinvoinnille. Hän aloittaa syksyllä sosiaalistoiminnallisen ver-
taisryhmän vetäjänä Kuopiossa. 

Mannerheimin Lastensuojeluliiton rahoittamaan ryhmään 
mahtuu kahdeksan masennuksesta toipuvaa naista. Osallistujat 
saavat itse suunnitella toimintansa sisällön.

 Niskanen ohjasi jo viime talvena Iisalmessa samankaltaista ryh-
mää. Naiset kävivät yhdessä muun muassa hierojalla, ratsastamassa 
ja kirpputorilla. He keskustelivat ruokailun lomassa kokemuksis-
taan ja tuntemuksistaan sekä siitä, kuinka suosta noustaan kovalle 
maalle. Kokemus osoitti, että osallistujat saivat voimaa toisistaan. 

Niskanen haluaisi ulottaa vastaavan toiminnan myös heille, 
jotka hoitavat lapsia kotonaan, jotta nämäkin äidit pääsisivät vir-
kistymään.

Pirjo Tiihonen

Lisätietoja ryhmästä: maarit.niskanen@kolumbus.fi

Maarit Niskanen näki ”Ihan hyvää 
kuuluu…” -sanojen taakse ja auttoi 
ystävänsä suonsilmästä kuivalle 
maalle.

Äidin hyvinvointi on tärkeää koko perheen hyvälle elämälle.
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Sinä olet minulle rakas

pääkir joitus

k o l u m n i

Jumalan edessä 
PIISPA EERO HUOVISEN yllättävä kan-
nanotto sai helteen turruttaman kirkon 
hereille.

Mikäli sukupuolineutraali avioliittolaki 
tulee voimaan, piispa ehdottaa, että kirkko 
kokonaan luopuisi vihkimisoikeudestaan.

Halusiko eläkkeelle jäävä Huovinen 
heittää kapuloita rattaisiin ja hidastaa 
lainsäädännön muutosta, mutta kas kum-
maa!  Kirkollinen keskustelu pääsi jälleen 
pyörimään kyllästymiseen asti vatvotulla 
sukupuolisuuden akselilla.

VIHKIMISOIKEUS ON yksi kirkon ”hitti-
tuote”, jonka kristillistä merkitystä ei pidä 
aliarvioida. 

Syvät ja pyhät asiat elävät seremoni-
oissa. 

Kirkkohäät ovat niin syvällä suomalai-
sessa perinteessä, että siitä luopumisella 
saattaisi olla paljon arvaamattomammat 
seuraukset kuin kirkon jäsenyys. Uskolla ja 
kirkolla on suomalaisessa yhteiskunnassa 
merkitystä.

Kirkollinen vihkiminen on yksi signaali 
suomalaisesta perusturvasta. Se viestii 
perusteista, jolle valtaosa toivoo elämänsä 
rakentuvan. Jos tästä luovutaan, jokin yh-
teiskuntarauhassa rakoilee.

PIISPA WILLE RIEKKINEN ennakoi, että 
40 vuoden kuluttua Suomen kirkossa vihi-
tään avioliittoon samaa sukupuolta olevia. 

Ken elää, hän näkee. Mutta ennen sitä 
kirkon perinteisten oppien on heitettävä 
häränpyllyä ja vuosisataisten ajatusraken-
nelmien radikaalisti muututtava. 

Nyt kirkolta odotetaan sitä, että se sel-
kiyttää opetuksensa. Yhteiskunnan muu-
toksiin vastaaminen vaatii kirkon johtajilta 
suurta viisautta ja paljon rukousta. 

MIKÄLI SUKUPUOLINEUTRAALI avioliit-
tolaki joskus tuleekin vaihtoehtoja kirkolla 
silti on enemmän kuin yksi. Uusi avioliitto-
laki ei voi pakottaa kirkkoa mihinkään.

Sukupuolineutraalin avioliittolain sijaan 
pitäisikin puhua sukupuolineutraalista pa-
risuhdelaista. 

Silloin kirkko saisi rauhassa miettiä, 
mitä se aikoo tehdä samaa sukupuolta ole-
vien parisuhteen siunaamisessa. 

Sukupuolivähemmistöjen oikeuksia 
ajavan Yhteys -liikkeen tavoitteenahan on 
kirkollinen siunaus, ei sukupuolineutraali 
avioliittolaki.

KIRKOLLISEEN SIUNAUKSEEN pitää 
kaikilla sitä pyytävillä olla oikeus.

Jos työpaikka, koti, musti ja mirri jo 
saavat kirkollisen siunauksen, eikö sitten 
ihminen – oli hän luonnoltaan millainen 
hyvänsä. 

Onko kirkolla sydäntä jättää siunaus 
antamatta sille, joka sitä Jumalan edessä 
tosissaan tahtoo?

Koulun ovet aukeavat. Opettajan osa 
ei ole helppo. 

Tekisi mieli kysyä, mitä kesällä 
on ollut tarjottavana. Mutta kun 

tietää, että vain ne samat kertovat, kun 
toiset häpeävät ja ovat hiljaa. Ei halua enää 
kysyä. Liian paljon on käsiä, jotka eivät 
ojennu innokkaaseen viittaukseen. Matka 
liikenneleikkipuistoon on ollut liian pitkä. 
Äiti ei jaksa ja isä pelkää sosiaalisia tilantei-
ta. Ei ole autoa ja bussikorttiin ei ole varaa. 

”Kunpa eivät kysyisi”, ajattelee pieni poi-
ka, ensimmäinen kouluviikon käynnistyttyä. 
Onneksi äänessä ovat  jälleen ne, jotka ovat 
tehneet perheidensä kanssa monenlaista. 

Tarinat ovat tuttuja jo päiväkotiajoilta. 
Kesäloma on ollut sisältöä täysi! On tehty 
Linnanmäkireissu, käyty ystävien maatilalla 

Italiassa, purjehdittu serkun veneellä Päi-
jänteellä ja tehty katselmus isovanhempien 
uudella asuntomessukodilla Kuopion Saaris-
tokaupungissa.

Mitä ajattelee ”Pekka”, jonka kotona 
haisee pissa, äiti mittailee masentuneena 
laipion ruudutusta, isä käy Tasoristeyksen 
ruokapäiväpussin. Lapsi on ollut kesän päi-
väkodissa virikepaikalla syystä, että hänen 
kehityksensä voi vaarantua oman kodin sei-
nien sisällä. 

Pekan mieli kääntyy sisäänpäin. Erityi-
sesti kipeää tekee kokemus siitä, että hän 
voisi olla osallistuva lapsi, mutta perheen 
vähävaraisuus sekä – voimaisuus tekevät 
kaikesta kodin ulkopuolelle ulottuvasta toi-
minnasta mahdottoman. 

Kun kuulee ja elää todeksi tarinoita ih-

misten rinnalla, tulee välillä iloiseksi ja toi-
sinaan vihaiseksi. Kokemukset ajavat puo-
lustamaan ja toimimaan. 

Lapset ulos kotivankilasta! Rikkailta vä-
hävaraisemmille! Hyväosaisilta huonommin 
pärjääville! Pekka tarvitsee sukset ja luisti-
met sekä turvallisen aikuisen, joka käyttää 
vaikka talvella uimassa. Hallireissun jälkeen 
syötävä hamppariateria voi olla pienen po-
jan maailmaympärysmatka. 

Välittäminen ei ole vaikeaa, ei myöskään 
aina kallista.  Jokainen voi tehdä jotakin 
– lähimmäisenrakkaudelle on tilausta. Luo-
daan silta niiden luokse, jotka tarvitsevat 
meitä, lähimmäisiä, rinnalla kulkijoita, arjen 
enkeleitä. 

Pekka! Ensi kesänä lähdetään liikenne-
leikkipuistoon, jos kaupunki suo. 

Lahja Pyykönen 
lahja.pyykonen@evl.fi

Maarit Niskanen

Kirjoittaja on sosionomi ja 
pienen perheen äiti Kuopiosta.

Kuopiolaiset Anja 
ja Kyösti Virk-
kunen olivat Asta 
–myrskyn yönä 
mökillään Vesan-

non Kuusjärvellä.
Illalla he olivat käyneet Kon-

nevedessä uimassa ja ihmetelleet 
aallokkoa. Kuin valtameressä. 

Pimeän yön he istuivat hiljaa 
tuvassaan, jota jatkuvasti väläh-
televä salamointi valkaisi.

Paksuimmat katkeilivat 
luikureimmat säästyivät
Vesanto oli Asta –myrskyn pa-
hinta tuhoaluetta.

”Ei oikeastaan pelottanut, 
mutta koko ajan ajatteli sitä, 
milloin salama iskee kohdalle”, 
Virkkunen kertaa. Yksi valtava 
rusaus tempaisi vuosia raken-
nuksen kylkeen kasvaneen villi-
viinin kokonaan maahan. 

Mökkivuosia Virkkusilla on 

takana 25, eikä tällaista luonnon 
voimien myllerrystä ole aiem-
min tapahtunut. 

Aamulla luonnon voimien 
mahti valkeni. Virkkusten ra-
kennukset säästyivät. Vanha, 
vuodelta 1905 peräisin oleva 
saunakin oli sijoillaan, laitu-
rikin paikoillaan. ”Koivu, jota 
huussireissulla katselin, oli kat-
kennut, kymmenmetriset juuret 
irti maasta.”

Upein rantakoivu oli nurin. 
Paksuimmat ja tuuheimmat 
puut olivat mitkä katkenneet, 
mitkä irronneet juurineen.  
”Kaikkein luikureimmat olivat 
säästyneet, nehän taipuvat”, 
Virkkunen sanoo.

Mökkiväki kokoontui vä-
hitellen tien päähän ihmette-
lemään, miten uusi päivä aloi-
tetaan. Sähköt olivat poikki ja 
tien tukkona puita sikin sokin.  

”Ilman metsäkoneita emme 
olisi päässeet minnekään.”

Kapinoin, mutta en  
syytellyt Jumalaa
Sähköt olivat poissa päiviä, pa-
kasteen mustikoista tuli sinistä 
velliä. Kun Veera –myrsky tuli, 
ajatukset pyörivät vielä edellisel-
lä kierroksella. Entäs jos nytkin 
sattuu kohdalle? 

Anja Virkkunen on myrsky-
yön jälkeen yhä ristiriitaisissa 
mielenmaisemissa.  Se, miten 
pieni ihminen on, valkeni hä-
nelle pohjamutia myöten yön 
tunteina. ”Veikko Huovisen sa-
nojen mukaan ei kusiaisenkaan 
kokoinen.” 

”En voi ruveta Jumalaa syyt-
telemään, vaikka kapinoinkin 
aika lailla. Vaikka tuhoa on 
vaikeaa hyväksyä, silti on kii-
tosmieli siitä, että säästyimme 
pahimmalta.”

Kuopion alue on säästynyt 
isoimmilta paukkeilta. Kallavesi 
varjelee. 

Ilmatieteen laitoksen mu-
kaan vesistöt heikentävät uk-
kosia. Jos ukkonen selviää 
lannistumatta järven yli, se on 
äkäinen, tiesi jo vanha kansa 
ennustaa.

Ukkospilvi syntyy lumi- ja 
jääkiteistä, jotka muodostuvat 
silloin kun kostea ilmamas-
sa nousee tarpeeksi korkealle. 
Rytinä alkaa kun sähköisesti 
erilailla varautuneet kiteet tör-
mäilevät toisiinsa.

Ilmatieteen laitos antaa 
pahimmista rajuilmoista sekä 
ukkospuuskista varoituksia en-
nakkoon.

Muinaisessa kirkkorukouk-
sessa rukoiltiin joka pyhä var-
jelusta rakeilta ja rajuilmoilta. 
Vanhaa kirkkorukousta käyte-
tään kirkoissa enää harvemmin.

Lahja Pyykönen

Ärhäkkä rajuilma 
osoitti ihmisen pienuuden

”Ei sitä pysty sanoin kuvailemaan.”
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Kuopiolainen Anja Virkkunen katsoo myrskyn tuhoja jumissa puitten takana. Mökkitietä ei aukaistu omin voimin.

�



Ulkona tarkenee

Kansanlaulukirkko Tätilässä sunnun-
taina 15.8. klo 12. olli viitaniemi.
Pihaseurat Korttelimuseolla keski-
viikkona 18.8. klo 19. Liisa Pentti-
nen, ilpo Rannankari.
Kesäseurat Petosen seurakuntatalon 
pihassa tiistaina 17.8. klo 19. Lauri 
Kastarinen. 

Piispa Arseni 
Tuomiokirkossa
Piispa Arseni saarnaa Tuomiokirkossa 
ekumeenisessa jumalanpalveluksessa 
sunnuntaina 22.8. klo 10.

Lähetyslentäjät 
pihaseuroissa
Alavan seurakunnan uudet nimikko-
lähetit sirpa ja Roy Rissanen ovat 
mukana pihaseuroissa keskiviikkona 
11.8. klo 18. Seurat ovat Neulamä-

•

•

•

essä Hannu ja Kaija Koistisella (Sil-
mukuja 1).

Sirpa ja Roy Rissanen työskentelevät 
Jerusalemissa Shalhevetjah –keskuk-
sessa, eri uskontojen kohtaamispai-
kassa.

Jaakko Mäntyjärven 
Salvat –konsertti
Puijon kamarikuoro esittää Jaakko 
mäntyjärven teoksen Salvat Alavan 
kirkossa lauantaina 21.8. klo 18. Kuo-
roa johtaa kanttori outi Keskisipilä.

Viimeistä viedään
Tämän kesän viimeisessä iltamusii-
kissa soittaa englantilainen urkuri 
martin stacey. Konsertti alkaa Tuo-
miokirkossa torstaina 12.8. klo 21. 
Vapaa pääsy.

Lettukesteihin 
Inkilänmäelle
Inkilänmäen seurakuntatalon pihalla 

vietetään lettukestejä keskiviikkona 
18.8. klo 12. Ohjelmaa klo 13. Pastori 
sari Kärhä ja diakoni varpu Ylhäi-
nen.

Juhlat tulossa 
Vehmersalmelle
Vehmersalmen seurakunnan 90 –vuo-
tisjuhlat lähenevät. Juhlamessu on 
kirkossa sunnuntaina 29.8. klo 10. 
Hiippakuntadekaani sakari Häkkinen 
saarnaa.
Petri Laaksonen konsertoi kirkossa 
klo 13. 

Virsikuoro 
aloittaa
Kuopion virsikuoro aloittaa harjoituk-
set tiistaina 24.8. klo 18 Keskusseu-
rakuntatalossa (Suokatu 22, Samuli). 
Uusia laulajia odotetaan.

e l o v i n k i t

t a p a h t u u

r.kolehmainen@dnainternet.net

lahja.pyykonen@evl.fi
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• Kuopion asuntomessut16.7.–15.8. päivittäin 
klo 10–18. Kuopion ev.lut. seurakuntien 
messukappelissa pappi on paikalla joka päi-
vä klo 12–18.

• Kuopion kaupunginkirjasto: Saaristokadun 
taiteilijat -kirjanäyttely esillä pääkirjaston 
kirjahallissa 15.8.asti. 

• VB-valokuvakeskuksen kesänäyttelyssä 
maailmankuulun Henri Cartier-Bressonin 
varhaistuotantoa: Henri Cartier-Bresson : 
Early works 4.6.–29.8. 

• J. V. Snellmanin kotimuseo 15.5.–31.8. ke ja 
la klo 10–17; Riitta von Wrightin piirroksia 
Snellmanin ajan Kuopiosta.

• Galleria 12.ssa ART 360: Jyrki Heikkinen, 
Sami Korkiakoski, Seppo Kääriäinen, Ulla-
Mari Lindström, Pauno Pohjolainen, Ulla 
Remes, Johanna Rossi, Kirsi Siponen ja Arto 
Väisänen 20.7.–15.8.

• Galleria Carreessa Pekka Homasen Maala-
uksia 28.7.–15.8.

• Galleria Tila33 (Suokatu 33): Riitta Hellén-
Vuotin ja Seija Haaralan näyttely Kohtaami-
sia – maalauksia ja runoja 23.7.–4.9. pe ja 
la klo 12–16 ja sopimuksen mukaan. Haarala 
lukee yleisön tuomia runoja.

• Kuopion Muotoiluakatemian (Piispank.8) 
kesänäyttely Utopia ja kotiinpaluu  
– Muotoilua tulevaisuuden kotiin 20.5.–
30.9.2010. Avoinna ma-pe 8–16.

• Korttelimuseon näyttelysali: Savutuvan ai-
kaan Savossa 11.6.–31.8. ti-su klo 10–17.

• Kuopion taidemuseossa Kesänäyttely 2010: 
Rakentajat 4.6.–12.9. ti-pe 10–17, ke 10–19, 
la-su 11–17, ma sulj.

• Kuopion museo: Tositarina – välähdyksiä 
Kuopiosta 7.5.2010–16.1.2011.

Kesänäyttelyssä tutustutaan Kuopioon kym-
menen ihmisen tarinan ja muiston kautta. 
Avoinna: ti-pe 10–17, ke myös 17–19, la-su 

11–17, ma kiinni. Kesä-elokuus-
sa torstaisin klo 13 ja perjantai-
sin klo 10.30 maksuton opastus 
Tositarina-näyttelyyn pääsy-
maksun hinnalla.  
• Kuopion museon Torni: Muo-
via ja maria -näyttely kertoo 
1960-luvun suomalaista muo-
toilusta 30.1.2011 asti.
• Sotaveteraanimuseo, Tulli-
portink. 37 D (ent. päävartio) 
auki 5.6.–6.9. pe klo 14–18 ; 
la-su klo 12–16. Ryhmätilaukset 
(017) 281 1130.
• Kuopion Automuseo (Puisto-
kadun ja Hannes Kolehmaisen 
kadun kulma) ma-pe klo 8–15 
ja la-su klo 11–15.
• Puijon Torni ma-to klo 10–19; 
pe-la klo 10–21  ja su klo 
10–16.
• Pikku-Pietarin Torikuja (Hat-
salank. 24/Puistok. 21) kesä-, 
heinä- ja elokuussa ma-pe 
10–17, la 10–15, kahvila jo klo 
8.

• Elonkorjuujuhla, Terve Kuopio -päivä ja 
Taiteiden juhla perjantaina 27.8. Elonkorjuu-
juhla jatkuu lauantaina.

VB-valokuvakeskuksessa Henri Cartier-Bressonin valokuvia 29.8. asti. Kuvassa: 
SPAIN. Andalucia. Seville. 1933. 

Kuorovieraita 
Amerikasta
Suomi-Konferenssin kuoro konsertoi 
Kuopion tuomiokirkossa perjantaina 
20.8. klo 19. Kuorossa laulaa suoma-
laista sukujuurta olevia laulajia Kana-
dasta ja Yhdysvalloista.

Kuoroa johtaa Sibelius-Akatemian 
kouluttama Terhi miikki-Broersma. 
Matkanjohtajana on Kanadan Länsi-
rannikon Korsukuoron johtaja, rovasti 
Jukka Joensuu.
Suomi-Konferenssi on Kanadassa ja 
Yhdysvalloissa toimivien suomalaisten 
seurakuntien yhteistyöelin.

Kuoron laulajat tulevat laajalta alueel-
ta ja monet laulajat tapaavat toisensa 
ensimmäisen kerran matkalla Suo-
meen. Useimmat laulut kuoro laulaa 
suomen kielellä. Tervehdyksen kon-
serttiin tuo ulkosuomalaisten piispa 
Wille Riekkinen.

Konsertin ohjelma 10 euroa.
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Amerikan rovasti Jukka Joensuu tuo Kuopioon Suomi-Konfe-
renssin kuoron. Presidentti Tarja Halonen ja Jukka Joensuu 
tapasivat olympialaisten aikaan

Uutispuuroa toriteltassa
Kuopion kauppatorille pystytetään lähetysteltta lauantaina 14.8. klo 10 – 14. 
Lähetysteltassa on tarjolla uutispuuroa sekä käsitöitä lähetystyön hyväksi.
Männistön seurakunnassa vieraileva Glashutten seurakunnan kirkkokuoro 
laulaa klo 11 teltan edustalla.

Torilla on 14.8. luvassa lauantai lähetykselle. Reilun kaupan tuotteiden 
lisäksi teltassa tarjotaan uutispuuroa. 

Sirpa ja Roy Rissanen, Alavan seu-
rakunnan uudet nimikkolähetit 
ovat nyt Kuopiossa.

Petri Laaksosta kuullaan Vehmer-
salmen kirkossa sunnuntaina 29.8. 
klo 13. 
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”Tuurasin kerran isän vuoroa”, Ari 
Kovanen sanoo. Isä, Antti Kova-
nen on jo tuonilmasissa, nyt on po-
jan vuoro jatkaa.

”Haluan olla mukana ja ottaa 
vastuuta”, Ari Kovanen sanoo. Tuo-
miokirkon vartiointi on hänen mie-
lestään vastuun palauttamista seu-
rakuntalaisille. ”Vastaan työstäni 
suurelle joukolle”, Kovanen sanoo. 
Vapaaehtoinen tehtävä pitää tällä 
hetkellä työttömän kasvatustieteit-
ten maisterin kiinni seurakunnas-
sa.

”Joskus tunnelma on erityisen 
harras. Jouluna erityisesti.” Vuoroja 

tosin ei voi makunsa mukaan valita, 
koska ne arvotaan.

Vuosittain väkeä käy illan tun-
teita noin 3600. Vuonna 1995 kir-
konvartijatoiminta valittiin vuoden 
seurakuntatyöksi.

Tuhat iltaa, tuhat yötä
Kuopion tuomiokirkon kirkonvar-
tijat piirrettäneen aikanaan histori-
ankirjoihin. Vastaavanlaista vapaa-
ehtoisten yritteliäisyyttä ei muualta 
Suomesta löydy.

”Miksei iltaisin näy valoja muu-
alta kuin ravintoloitten ikkunoista”, 

mietti professori Matti Jantunen. 
Tuolloin elettiin vuotta 1993.

Innostuksensa hän sai valet-
tua Pentti Knuuttilaan ja Tauno 
Siléniin. Siitä alkoi värväys ja nyt 
kirkonvartijaveljiä – niin kuin he 
itseään kutsuvat - valkoisissa pai-
doissaan istuu Tuomiokirkon etu-
osassa liki 30. 

Heinäkuussa vietettiin kakku-
kestit siksi, että tuhannes kirkon-
vartijailta tuli täyteen. Ensimmäi-
nen perjantai-ilta, jolloin kirkko 
oli auki yhteentoista illalla, oli 22. 
lokakuuta 1993.

Kolme ”alkuperäistä” on edel-
leen mukana. 

”Tässä ollaan edelleen”, Matti 
Jantunen sanoo ja nostaa molemmat 
peukut pystyyn. Paljon ulkomailla 
reissaava professori hoitaa vartija-
vuoronsa muitten tavoin. 

Kirkon rapuille kahville istahta-
minen tuottaa Tauno Silénin jaloil-
le vaikeuksia ja siksi hän aikookin 
jäädä remmistä pois. Ainakin tois-
taiseksi.

”Vuoroni huipentuu siihen kun 
sammutan salin valot. On niin rau-
hallista ja turvallista, että voisin 
vaikka jäädä kirkon penkille nuk-
kumaan.”

Lahja Pyykönen

www.kuopionseurakunnat.fi/
kirkonvartijat

Temppelin vartijana

K U U L U T U S
Siilinjärven ev.lut. seurakunnassa toimitetaan kirkkolain (KL) 8 
luvun 2 §:n 1 momentin mukaisesti 14.-15.11.2010 seurakun-
tavaalit, joissa vuoden 2011 alusta alkavaksi nelivuotiskaudeksi 
valitaan 27 jäsentä kirkkovaltuustoon.

KL:n 7 luvun 3 §:n sekä 8 luvun 3 ja 4 §:ien mukaan vaalikel-
poinen seurakunnan edellä mainittuun luottamustoimeen on 
ehdokas,
1) joka on kristillisestä vakaumuksesta tunnettu;
2) joka on täyttänyt 18 vuotta viimeistään 14.11.2010;
3) joka on konfi rmoitu ja merkitty tämän seurakunnan läsnä
 olevaksi jäseneksi viimeistään 15.09.2010 mennessä;  
4) joka ei ole vajaavaltainen; 
5) joka on antanut kirjallisen suostumuksensa ehdokkaaksi
 asettamiseen; sekä
6) joka ei ole tämän seurakunnan viranhaltija tai työsopimus-  
 suhteessa oleva työntekijä. 

Valitsijayhdistyksen perustamisasiakirja liitteineen mainittua 
vaalia varten on valitsijayhdistyksen asiamiehen tai tämän 
varamiehen toimesta annettava viimeistään syyskuun 15 päi-
vänä 2010 ennen kello 16 kirkkoherranvirastoon, joka on auki 
maanantaista perjantaihin kello 9-11 ja 12-14 sekä 15.09.2010 
kello 12-16. Kirkkoherranviraston osoite on Haarahongantie 4, 
71800 Siilinjärvi.

Valitsijayhdistyksen perustamisasiakirjojen lomakkeita liitteineen 
on saatavana kirkkoherranvirastosta sen aukioloaikoina.

Siilinjärvi 29.6.2010

Siilinjärven ev.lut. seurakunnan vaalilautakunnan puolesta:

Puheenjohtaja
Markku Kettunen

ERIKOISHAMMASTEKNIKKO
Aki Pärnänen

Pohjolankatu 26 A 28, Kuopio
p. 017-262 8000

HammasProteesit
– Uusien valmistus

– Tiivistyspohjaus, Korjaus

Kolme konkaria. Tauno Silén (vas.), Matti Jantunen ja Pentti Knuuttila Tuomiokirkon portailla juhlail-
tana.

Vartijat Martti Leppälä (vas.), Herbert Kivioja, Hannu Hyvärinen ja Sa-
kari Jäppinen.

Tu
ija

 H
yt

ti
n

e
n

�



Puijon kisoista 
kuulutettiin kirkossa
Viime vuonna julkaistu Taavi Suti-
sen kaitafilmeistä koottu Elokuvaa 
vanhasta Kuopiosta oli menestys. 
Myös museon uusi dvd on herättänyt 
kiinnostusta jo ennen julkaisuaan. 

Muuttuva Kuopio sisältää neljä 
eri filmiä. Yhteen tuntiin mahtuu 
valtava muutoksen kuva. Puutalo-
kortteleiden pikkukaupungista on 
tullut nykyaikainen kaupunkikes-
kus. 

Rauni Mollbergin ohjaamassa 
Kuopio 1963–1964  lyhytelokuvassa 
katsotaan kaupunkia turistin silmin. 
Kallavesi on oleellinen osa Kuopiota, 
samoin tori ja Veljmies-patsas. 

Myös Kuopio 1974–1977 on Moll-
bergin ohjaama, tekstit ovat Aimo 
Siltarin. Musiikista vastaa Kuopion 
orkesteri. Värikäs 15-minuuttinen 
esittelee vahvan koulu- ja teollisuus-
kaupungin. Vanhaa puretaan, mutta 
filmiä katsoessa huomaa, että paljon 
on säilytettykin. Rännikadut olivat 
ja ovat erikoisuus.

Huolettomasti torilla moni tökki 

kalakukkoa paljain sormin. Mukana 
on huumoria ja ajankuvan mukaista 
kriittisyyttä. Ja ne vaatteet ja autot!

Puijo on pääosassa kahdessa elo-
kuvassa. Mykkäelokuvassa tornin 
rakentaminen näytetään vaihe vai-
heelta. Puijon kisat olivat aikanaan 
tapaus, josta kuulutettiin kirkossa. 
Urho Kekkonen oli itseoikeutettu 
vieras. Juha Mietokin kuvassa vilah-
taa. 

Toinen Puijo-filmi on Mika Taa-
nilan ohjaama ja sitä säväyttää Aa-
vikko-yhtyeen musiikki. 

muuttuva Kuopio DvD 
elokuvia Kuopiosta 
1960–1970 -luvuilta, 
19,59 e., kesto n. 1 tunti, 
Kuopion museo 2010.

Miten heistä 
tuli kirjailijoita?

Kirjailijaksi kasvaminen kiinnostaa, 
ja esitelmäsarjat vetävät väkeä. Päivi 
Heikkilä-Halttunen on toimitta-
nut Suomalaiset lasten- ja nuorten-
kirjailijat -luentosarjasta teoksen 
Luovuuden lähteillä. Mukana on 19 
kirjailijaa.  Itäsuomalaisia tai täällä 
vaikuttaneita kirjailijoita on edustava 
joukko esillä.  

Kodin ja opettajien merkitys on 
suuri; joku innostaa, joku latistaa. 
Kirjailijoille on yhteistä lukemisen 
into jo lapsena. 

Leena Krohn muistuttaa, että 
vaikka varhaisimpia kokemuksia ei 
muisteta, ne vaikuttavat. 

Kantapään kautta oppimista 
Marja-Leena Lempinen sanoo te-
hokkaaksi: Pystymetsä on itse asias-
sa hyvä opettaja, siellä oppii nopeasti 
erottamaan metsän puilta.

Raili Mikkanen pitää selkokirjoja 
tarpeellisina. Tekstiltään helpotettu 
kirja voi avata monelle portin kirjo-
jen maailmaan. 

Kirjailijana olen välittäjä, Es-
ko-Pekka Tiitinen kirjoittaa. Hän 
näkee, että taiteet auttavat ihmistä 
pohtimaan hitauden merkitystä ja 
arvoa. Kirjailija luottaa lukijaan: Us-
kon, että ymmärrätte. 

Päivi Heikkilä-Halttunen (toim.): 
Luovuuden lähteillä. 
Lasten- ja nuortenkirjailijat 
kertovat. 
334 s., 32 e., BTJ 2010.

Ritva Kolehmainen

v i i k o n  v a l i n t a

v i i k o n  v a s t a a j a

Saaristogalleria arjen iloksi

Rukoi lemme

Lainas imme

Viime viikolla avattu Saga  -saaristogalle-
ria antaa uutta ulottuvuutta kuopiolaiseen 
kaupunkielämään.

Saaristogalleriaksi sanotaan Saaristo-
kaupunkiin sijoitettua viiden ympäristötai-

teen kokonaisuutta.
Kaisa Törmäsen Jussi Jänes löytyy Keilankannan lii-

kenneympyrästä, Saara ja Janne Revon punainen, betoni-
nen Saaristo toriaukiolta, Iiro Murajan ja Ari Tiilikaisen 
Rantakala Kaivannonlahden kiertoliittymästä.

Sirpa Mierttisen, Valpuri Lindbergin ja Piia Kukkas-
lahden laaja, kierrätysmateriaaleista tehty teos Meri lah-
joitti sen meille näkyy Keilankannan laiturilta laivoihin.

Niihin näkyy myös Harald Karstenin kukka Viesti 
Sinulle Keilankanavan Kalliopuistosta.

Miten tähän on tultu, Saaristokadun idean isä Leo Koso-
nen, Kuopion kaupungin kaavoitusosastolta?
”Taiteen kaavan suunnittelu ja normaali kaavoitus lomittui-
vat toisiinsa, Saaristogalleria on jatkumoa Taiteen kaavalle.” 
”Teokset valittiin toteutettavaksi kolmivaiheisen kilpailun 
kautta: ensin pariin kohteeseen savolaistaiteiljat tarjosivat 
teoksiaan, sitten seurasi kansallisen tason kilpailu ja vii-

meiset kohteet toteutettiin taiteilija-opiskelija työpajoina. 
Toimitusjohtaja Jere Ruotsalainen ja arkkitehti Heikki 
Laumusuo ovat idean takana. Kaupunki on taustavaikut-
tajana.”

Millaisia tavoitteita hankkeella oli?
”Lisätä asukkaitten viihtyvyyttä alueella ja työllistää taitei-
lijoita. Osa hankkeen rahoituksesta tuli Pohjois-Savon lii-
ton kautta Euroopan Unionilta ja alle puolet kaupungilta.”

”Osa kustannuksista oli normaalia kunnalllisteknistä 
rakentamista, joka muutenkin tehtäisiin: torialue, puistot, 
yhteiset tilat.”

”Kankaanpäässä ja Helsingissä ympäristötaidetta on 
käytetty kaupunkiympäristön viihtyisyyden lisäämiseksi jo 
kauan. Saaristokaupunki poikkeaa näistä siinä, että taide 
otettiin mukaan jo uuden kaupunkialueen suunnitteluvai-
heessa.”

Millainen merkitys ympäristötaiteella on?
”Se muuttaa kaupunkikuvaa myönteisesti. Monia vuosi-

kymmeniä meni, että ympäristötaiteen 
merkitystä ei kaupunkirakentamises-

sa huomattu. Nähtäväksi 
jää, miten kaupunki-
laiset ottavat omak-
seen teokset ja miten 

ne tunnetaan.”
”Saadun 

palautteen pe-
rusteella taide 
merkittävästi 
nostaa alueen 

viihtyisyyttä ja 
merkityksiä. Kaupunki aikoo 

jatkaa tämäntapaista työs-
kentelyä lähiöiden suunnit-
telussa.”

Teksti ja kuva 
Ulla Remes

Varjele rakkautta
Varjele rakastavaisten rakkautta.
Sinä, joka tiedät, miten hauraita, kuin henkäys
ovat nuo kaksi ihmistä
ja miten heidän sydämensä on levoton
ja muuttuvainen kuin sää.

Sinä, joka olet heidät taivuttanut
toistensa puoleen,
jotteivät he enää olisi puolikkaita,
vailla tarkoitusta ja täyttymystä,
salli heidän oppia hengenvaarallinen salaisuus:
rakkaus on kärsimistä,
elämän ehtona on antaminen.

Anna heille aikaa
tutustua toisiinsa, lohduttaa toisiaan,
lietso heidän intohimoaan,
tee heidät kärsivällisiksi
ja loputtoman helliksi,
että he kestäisivät 
yhdessä läpi yön.

Huub Oosterhuis. 
Suomentanut Anna-Maija Raittila
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”Miksi kirkon työntekijöiden juopuminen on lööppi-
kamaa? Pitäisikö kirkon työntekijöiden käyttäytyä siis-
timmin kuin muiden. Kyllä pitäisi. Kirkon työntekijän 
ei sovi törttöillä humalassa.
Jokainen työntekijä on työnantajansa mannekiini, tah-
toi tai ei.”

Raili Pursiainen 
www.kuopionseurakunnat.fi/blogit

”Ihastuin Vapaakirkon pyhäkouluun niin että minua oli 
mahdoton saada sunnuntaiaamuisin minnekään muual-
le sen jälkeen kun olin sinne tieni löytänyt.  Joskus jäin 
ilman lupaa pyhäkoulun jälkeen alkaneeseen aikuisten 
kirkkoon. Kerran piilouduin penkin alle, että sain jäädä 
vielä iltakirkkoonkin.”

Kristiina Häikiö (o.s. Erhola) 
kirjassa Meijerin nurkalla 

Kauppakadun lapset kertovat

”Oliko Jaakko muistoseuroissa läsnä? En usko. Sen 
sijaan uskon, että Kristus, jonka sylissä Jaakko le-
pää, kuunteli kaikkea tarkasti. Hänen korviensa kautta 
Jaakkokin kuuli puheet ja veisuun.”

Kalevi Virtanen 
Esse 5.8. 2010

”Avanto ja kirkko antavat minulle hyvän olon. Avannos-
ta noustessa olo on kirkas ja selkeä. Samoin aina kun 
avaan Käpylän kirkon oven, tiedän, että sulkiessani sen, 
olen henkisesti puhdistunut.”

Jukka Järvinen 
ET 4.8. 2010

”Monelle avioon astuvalle kirkko ei ole vain juhlava ku-
lissi, vaan pari haluaa sitoutua toisiinsa pyhän Jumalan 
kasvojen edessä ja pyytää siunausta. Tällainen toive on 
suuri ja herkkä asia, jota kirkon pitää kunnioittaa.”

Pauli Juusela 
Vantaan Lauri 5.8. 2010
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kirkon kulmilta
Kerrostalojen 
vihreä ja sininen
Asuntomessujen alla julkaistiin uusittu 
painos 2000-luvun alussa ilmestyneestä 
Kuopion arkkitehtuurin opaskartasta. 
Taskuun sopivassa 50-sivuisessa vih-
kosessa esitellään lähes 200 kohdetta 
parinsadan vuoden ajalta. 

Uusimpien kohteiden joukossa on 
useita Saara Revon Riitta Korhosen 
arkkitehtuuritoimistossa piirtämiä 
asuinrakennuksia. Siellä on Janne Re-
von samassa toimistossa suunnittelema 
Rauhalahden kesäteatteri telttakatok-
sineen. 

Keveyttä ja ilmavuutta on myös 
oululaisen Sampo Valjuksen kynästä 
lähteneissä Haapaniemen Magnum 
Areenan ja Puijon pesäpallostadionin 
katsomoissa.

Technopoliksen selkeälinjainen 
arkkitehtuuri jatkuu Reijo Mitrusen 
ja Pertti Vehreävesan piirustusten mu-
kaan Honeywellille funkiksen henges-
sä toteutetussa Viestikadun kiinteis-
tössä. 

Saman Qvimin toimiston töitä on 
mukana useampikin, niiden joukossa 
Jouni Ilmarisen kerrostalo Sokoksen 
naapurina Ajurinkadun ja Torikadun 
kulmassa. 

Matalampaa rännikatujen mittakaa-
vaa edustaa Riitta Korhosen satamaan 
suunnittelema opiskelija-asuntojen 
korttelikokonaisuus pastellisävyineen. 
Samaa skaalaa noudattaa Olli Niemi-
sen ja Janne Ijäksen etelämaisen väri-
käs Minnanpihan kerrostalo Piispan-
kadulla. Sillmanin toimiston työtä on 
myös uusi asuinkerrostalo Suokadun 
ja Myllykadun kulmassa.

Vahvat värit ovat tehneet tuloaan 
uusiin kerrostaloihinkin jo jonkin 
aikaa. Eivät vain terranpunainen ja 
okrankeltainen, vaan myös vahva vih-
reä ja voimakas sininen, kuten sataman 
kortteleissakin on nähtävissä.

Myös kaupungin monet vanhat ra-
kennukset ovat saaneet uuden ilmeen 
onnistuneen julkisivuvärityksen ansi-
osta, esimerkkeinä vaikkapa kerrostalo 
Oma koti Snellmaninkadulla, Malja-
puron koulu ja Voiportti, samoin kuin 
telineiden alta vasta kuoriutunut enti-
nen paloasema. 

Julkaisun uusin kohde on Linja-
arkkitehtien asuntomessualueen ku-
peeseen suunnittelema Lehtoniemen 
päiväkoti messujen ajan toimivine kap-
peleineen. 

Sen ja muiden rakennusten omi-
naispiirteet nousevat hyvin esiin Antti 
Gävertin ottamissa kuvissa.

Sokerina pohjalla on miljöökoh-
teena mukana oleva, kauniisti rantoja 
myötäilevä Saaristokatu. Sillä kulke-
minen on tämän kesän säillä ollut yhtä 
maiseman juhlaa.

Helena Riekki

Piispa Wille Riekkinen on valmis 
vihkimään avioliittoon myös sa-
maa sukupuolta olevat.

Tuomiorovasti Ilpo Rannan-
kari ei.

Viime lauantaina Kuopion Tuomiokirkos-
sa vihittiin avioliittoon kuusi paria. Tuomio-
rovasti Ilpo Rannankari vihki heistä kolme. 

23 –vuotiaille Heini Tiilikaiselle ja Jes-
se Mäkelälle kirkkovihkiminen oli itsestään 
selvyys. 

”Ei me muuta mietittykään. Olemme pe-
rinteisesti kuuluneet kirkkoon. Kun otamme 
tämän tärkeän askeleen, halusimme vihkimi-
sen kirkossa”, Jesse Mäkelä selvittää. 

Mitä tarkoittaa 
kristillinen avioliitto?
”Nyt on mentävä askel eteenpäin ja käytävä 
keskustelu siitä, mitä on kristillinen avioliit-
to”, tuomiorovasti Ilpo Rannankari toivoo. 
Vaikka sukupuolineutraali avioliittolaki on-
kin hänen mielestään vielä aprikointia, ”mer-
kit ovat jo olemassa”.

”Sukupuolineutraalin avioliittolain mah-
dollinen toteutuminen pakottaa kirkon kes-
kustelemaan siitä, mikä on kristillinen avio-
liitto.”

Rannankarin mukaan nyt on aika aviolii-
ton perusteiden pohtimiseen.

”Kysymys vihkioikeudesta on tärkeä, 
mutta perustavampaa on avioliittokäsitys. 
Kirkko ei voi tietenkään vihkiä vastoin omaa 
opetustaan. Ajattelen, että avioliitto on Ju-
malan asettama miehen ja naisen välinen 
liitto niin kuin kirkossamme on perinteisesti 
opetettu.”

Rannankari liputtaa Norjan mallin puo-
lesta, jossa kirkolla on vihkioikeus, vaikka se 
ei vihi samaa sukupuolta olevia. ”Perinteises-
tä avioliittokäsityksestä kiinni pitäminen ei 
merkitse sitä, etteikö samaa sukupuolta ole-
vien parisuhteen siunaamista voitaisi samalla 
laittaa kuntoon.”

Vihkimisoikeudesta kirkon kannattaa 
Rannankarin mukaan pitää  kiinni. 

”Se on monelle merkittävä tarttumapinta 
kirkkoon. Pelkästään maistraatissa tapah-
tuva vihkiminen saattaisi murentaa tätä yh-
teyttä.”

Muutos perinteiseen 
avioliittokäsitykseen
Piispa Wille Riekkisen mukaan Norjan mal-

lin mukainen käytäntö on syrjintää, koska 
kirkko silloin valikoi, keitä se voi vihkiä. 

”Tässä se akilleen kantapää on. Haluam-
meko antaa kirkollisen siunauksen kaikille. 
Mikä siinä on niin vaikeaa”, Riekkinen kysyy 
ja vastaa itse:

”Homofobia. Oma uskonnäkemys näh-
dään ainoaksi oikeaksi.” 

Riekkinen ei halua monimutkaistaa. Hä-
nen mukaansa yksi malli Suomessa riittää. 

”Jos sukupuolineutraali avioliittolaki sää-
detään, kirkon tulee vihkiä myös samaa su-
kupuolta olevat parit. Näin toimitaan tällä 
hetkellä Ruotsin kirkossa.”

”Vaikka näyttää siltä, että lainsäädäntö 
tulee Suomeen, ei kannata hätäillä siitä, että 
kirkon tulisi luopua vihkioikeudestaan. Sen 
sijaan meidän tulee ottaa vakavasti omien jä-
sentemme pyyntö saada liitolleen kirkollinen 
siunaus.”

Riekkisen mukaan edessä on muutos pe-
rinteiseen avioliittoajatteluun. ”Ei laki uhkaa 
kirkon vihkioikeutta, mutta sosiaalieettistä 
ajattelua se uhkaa. Olemmehan me joutuneet 
muuttamaan ajatteluamme esimerkiksi maa-
ilmankaikkeudesta tai rotusorrosta.”

Milloin ensimmäinen samaa sukupuolta 
oleva pari Suomen kirkossa vihitään, piispa 

Riekkinen?
”Ehkä 40 vuoden päästä, yhden sukupol-

ven jälkeen.”

Kirkolla oltava 
mahdollisuus valita
Kuopiolainen teologian tohtori Kari Kuula 
ihmettelee piispa Eero Huovisen ajatusta sii-
tä, että kirkko kokonaan luopuisi vihkimisoi-
keudestaan.

”Ei iso ja raskassoutuinen organisaatio 
noin vain luovu ikiaikaisesta käytännöstään. 
Perusteet kuulostavat teologisesti heikoilta.”

Mikäli sukupuolineutraali avioliittolaki 
säädetään, kirkon on Kuulan mukaan anot-
tava maalliselta viranomaiselta tiettyjä vapa-
uksia.

”Me emme kevyin perustein valikoi sitä, 
keitä suostumme vihkimään, mutta suku-
puoliasia on niin iso peruste ja tässä kohtaa 
kirkolla pitää olla mahdollisuus joustaa lakia 
perinteeseen ja kirkon oppiin vedoten.” 

Lahja Pyykönen

Kirkon pidettävä
kiinni vihkimisoikeudesta

Tuija Hyttinen

Viime lauantaina Tuomiokirkon mäki täyttyi hääväestä useamman kerran. Heini ja Jesse Mäkelän hääauto odotti Kuninkaankadulla.

Taustapeili
Kansanedustaja Oras Tynkky-
nen (vihr.) teki aloitteen suku-
puolineutraalista avioliittolaista 
2009. laki mahdollistaisi samaa 
sukupuolta olevien parien vih-
kimisen avioliittoon.

Oikeusministeri Tuija Brax 
(vihr.) arvioi, että päätös laista 
tehtäisiin aikaisintaan vuonna 
2011.

Helsingin piispa Eero 
Huovisen mukaan kirkon on 
vakavasti harkittava vihkimis-
oikeudesta luopumista mikäli 
sukupuolineutraali avioliitto-
laki hyväksytään. Parit vihit-
täisiin maistraatissa ja kirkko 
toimittaisi seremoniallisen siu-
nauksen.

Kirkkovihkimisten 
alamäki
Kirkollisten vihkimisten käyrä 
on laskenut 2000 –luvulla roi-
masti alamäkeä.

Kuopiossa vuonna 2000 
kirkollisia vihkimisiä kaikista 
vihityistä oli 89,6 prosenttia. 
Vuonna 2009 prosenttiluku oli 
64,2.

Siviilivihkimisten määrä on 
noussut. Vuonna 2000 siviili-
vihkimisiä Kuopiossa oli 38, vii-
me vuonna lukumäärä oli 172.

”Myös kirkon jäsenet halu-
avat entistä useammin siviili-
vihkimisen”, lukuja tulkitsee 
Kuopion seurakuntayhtymän 
vt. rekisterinjohtaja Mika 
Pulkkinen. 
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Katsokaa taivaan lintuja
Raamatussa mainitaan 

kolmisenkymmentä 
lintua. Jumala ei erot-
tele laulajia hyviin ja 
huonoihin. Hän huo-

lehtii myös synninmustasta korpis-
ta.

Synninmusta korppi 
melkein puhuu
Korppi on Raamatussa mainituista 
linnuista ensimmäinen. Nooa laski 
korpin arkista katsomaan, joko ve-
det olivat kuivuneet maan päältä (1. 
Moos. 8:7). 

Raamatun linnuista kirjaa kir-
joittava biologi Harri Kontkanen 
tulkitsee Nooan lintuvalintaa näin: 
Veden yllä korppi lentää raa’alla voi-
malla, mutta löydettyään auringon 
lämmittämää maata se jää kaartele-
maan nousevaan ilmavirtaan. Mus-
tana lintuna korppi erottuu kaukaa 
taivasta vasten ja sen lentotavasta 
voi päätellä, onko se löytänyt maata 
vai ei.

Korppi meni kuitenkin meno-
jaan eikä palannut arkkiin. Ehkä 
korppi, haaskansyöjä, jäi syömään 
katastrofin surmaamia elikoita. 
Tämän tempun vuoksi korppia pi-
detään juutalais-kristillisessä perin-
teessä epäluotettavana.

Korppi sitä paitsi melkein pu-
huu, mikä sekin luettiin sille viaksi. 
Korpilla on koko joukko ääniä, jois-
ta tavallisin oli kirkkoisä Augusti-
nuksen mielestä latinan huomista 
merkitsevä ”cras”. 

Augustinus tulkitsi korpin syn-
tiseksi, joka siirtää parannuksen 
teon huomiseen.

Korppi toi profeetalle ruokaa
Sananlaskujen kirjassa korpilla pe-
lotellaan lapsia. ”Joka katsoo isäänsä 
karsain silmin ja kyräillen kuuntelee 
äitinsä neuvoa, siltä korpit repivät 
silmät…” (Sananl. 30:17). 

1600-luvun kirkkojärjestys mää-

räsi kolmen hopeataalarin sakon 
sille, joka nimitti toista korpin ruo-
aksi. Yhdellä taalarilla selvisi, jos 
sylki tai pudotti jotain lehteriltä 
toisen päälle.

Korpin pahuus on tietenkin vain 
ihmisten mielissä. Tosiasiassa korp-
pi on yhtä hyvä lintu kuin muutkin, 
ellei parempi.  Ainakin se on älyk-
käämpi.

Kuningasten kirjassa (1. Kun. 
17:1-6) korpit tuovat profeetta Elial-
le ruokaa erämaahan. Jos jokin lin-
tu, niin juuri korppi saattaisi pystyä 
noin vaativaan tehtävään.

Jumala ei erottele luontokap-
paleita hyviin ja huonoihin, vaan 
huolehtii myös synninmustasta kor-
pista. ”Hän antaa karjalle ravinnon, 
hän ruokkii korpin pojat, jotka huu-
tavat nälissään (Ps. 147:9).”

 Psalmiin pohjautuvassa virres-
sä 324 sanotaan, että ”kaarneenkin 
poika hoivaajaansa luottaa”. Kaar-
ne on korpin vanha kotoperäinen 
nimi.

Mahtoiko tämä psalmi olla mie-
lessä Jeesuksella, kun hän kehotti: 
”Katsokaa korppeja: eivät ne kylvä 
eivätkä leikkaa, ei niillä ole vajaa 
eikä varastoa, ja silti Jumala ruokkii 
ne (Luuk. 12:24).”

Kyyhkysen poika 
uhrieläimenä
Korpin jälkeen Nooa laski matkaan 
kyyhkyn (1. Moos .8:8–13). 

Ensimmäisellä kerralla kyyhky 
ei löytänyt maata, mutta toisella 
kerralla se toi nokassaan oliivipuun 
oksan. Oliivipuun oksaa kantaa no-
kassaan myös rauhankyyhky.

Kyyhky lienee yleisin Raamatus-
sa esiintyvistä linnuista. Vanhassa 
testamentissa sillä kuvataan Israe-
lin kansaa, uudessa testamentissa 
Pyhää Henkeä. Evankelista kertoo, 
että Jumalan Henki laskeutui Jee-
suksen päälle kyyhkysen tavoin Jo-
hanneksen kastaessa hänet (Matt. 
3:16).

Korppi on älykäs. Kotka lentää korkealla, mutta näkee tarkasti. Mutta millainen lauluääni on toukomettisellä?

”He kohoavat siivilleen kuin kotkat.” Mutta kotka ei nouse ilmaan omin voimin, vaan maasta kohoavan ilmavirtauksen mukana.
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Jeesus kehotti opetuslapsiaan olemaan viattomia kuin kyyhkyset.
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Korpin pahuus on vain ihmisen mielessä. Tosiasiassa korppi on yhtä hyvä lintu kuin muutkin.
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Katsokaa taivaan lintuja
Raamatun maissa kyyhky-

nen oli tärkeä uhrieläin. Ne, 
joilla ei ollut varaa uhrilampaa-
seen, kuten Joosef ja Maria, uh-
rasivat Mooseksen lain mukai-
sesti ”kaksi metsäkyyhkyä tai 
kyyhkysen poikaa” (3. Moos. 
12:6-8).

Toukomettisen 
sydämen laulu
Metsäkyyhkyä on Suomessa 
vanhastaan kutsuttu mettisek-
si. Vuoden 1642 raamatunkään-
nökseen sepitettiin sana tou-
komettinen, joka tarkoittaa lä-
hinnä uuttu- tai sepelkyyhkyä. 
Lintu esiintyy Laulujen laulun 
toisessa luvussa, jossa kerrotaan 
kevään puhkeamisesta.

Vuoden 1933 raamatunkäännök-
sestä toukomettinen jäi pois. Sana 
olisi ehkä jäänyt kielitieteilijöiden 
kuriositeetiksi ilman virttä 105. 
Tässä Leonard Typön pääsiäisvir-
ressä toukomettiset laulavat ”sula-
neella sydämellä”. Sepelkyyhkyn 
ääntely tuo mieleen laulun sijaan 
paremminkin pöllön huhuilun.

Kyyhkynen esiintyy Hoose-
an kirjassa ajattelemattomuuden 
(Hoos. 7:11) ja pelokkuuden (Hoos. 
11:11) symbolina. 

Jeesus lähetti opetuslapset ”kuin 
lampaat susien keskelle”. Hän ke-
hotti heitä olemaan ”viisaita kuin 
käärmeet ja viattomia kuin kyyh-
kyset” (Matt. 10:16). Kaksitoista 
valkeaa kyyhkystä symboloi kirk-
kotaiteessa opetuslapsia.

Kotka ei nouse ilmaan 
omin voimin
Jos kyyhky kuuluu jumaluuden kol-
mannelle persoonalle, kotka kuuluu 
ensimmäiselle. Kotkan siivin Juma-
la kantoi Israelin kansan pois Egyp-
tin orjuudesta (2. Moos .19:4).

Nopea ja voimakas kotka symbo-
loi monissa Lähi-idän ja Välimeren 
kulttuureissa maallista kuninkuutta 

ja valtaa. Myöhemmin muun muas-
sa Venäjä, Saksa ja Yhdysvallat ovat 
hyödyntäneet kotkasymboliikkaa.

Roomalaisten kotka, Jupiterin 
lintu, oli juutalaisille ja alkukristi-
tyille erityisen epämieluisa symbo-
li. Matteuksen evankeliumissa Jee-
sus puhuu haaskalle kerääntyvistä 
korppikotkista (Matt. 24:28). 

Harri Kontkanen sanoo, että 
Jeesuksen sanoissa on jännitettä, 
sillä hän ei käytä sanaa korppikot-
ka, vaan sanaa kotka. Korppikot-
kat ovat tyypillisesti haaskalintuja, 
kotkat eivät. Jeesuksen on ajateltu 
tässä viittaavan Rooman kotkaan 
ja Jerusalemin tuhoon sekä eska-
tologiaan.

Jesajan kirjassa sanotaan, että 
”kaikki, jotka Herraa odottavat, 
saavat uuden voiman, he kohoavat 
siivilleen kuin kotkat” (Jes. 40:31). 

Kotka ei nouse ilmaan omin 
voimin, vaan se kohoaa auringon 
lämmittämästä maasta nousevan 
ilmavirtauksen mukana. Samalla 
tavalla Jumala kantaa ihmistä eikä 
hänen tarvitse yrittää selvitä perille 
omin voimin.

Kirkkotaiteessa evankelista 
Johannesta kuvataan kotkalla. Jo-
hanneksen evankeliumissa asioita 

katsotaan huimista kor-
keuksista, mutta toi-
saalta siinä on tarkkoja 
yksityiskohtia, joita ei 
muista evankeliumeista 
löydy. 

Kotka lentää korke-
alla, mutta näkee tar-
kasti.

Saastaisia lintuja 
ei syöty
Jeesuksellekin löytyy 
lintusymboli, kana. 

”Miten monesti 
olenkaan tahtonut koo-
ta lapsesi, niin kuin ka-
naemo kokoaa poikaset 
siipiensä suojaan! Mutta 
te ette tahtoneet tulla 
(Matt. 23:37).”

Israelilaisille kana 
oli tullut tutuksi kenties 
roomalaisten valloittaji-
en välityksellä. Kukko 
kiekui varhain pitkäper-
jantain aamuna, jolloin 
Pietari hiilivalkealla sa-
datellen kielsi mestarin-

sa. Monissa kirkoissa kukko sei-
soo viirinä katolla herättelemässä 
ihmisiä.

Kanoilta saatiin munia, mutta 
niitä kerättiin myös luonnonva-
raisten lintujen pesistä. Munien 
keruuseen, jota Suomessa tiede-
tään harrastetun ainakin 5000 
vuotta, viitataan Jesajan kirjassa 
(Jes. 10:14).

Mooseksen kirjassa mainittuja 
saastaisia lintuja kuten varislintu-
ja, petolintuja, pöllöjä ja kattohai-
karoita ei syöty (3. Moos. 11). 

Kanalinnut ja pikkulinnut 
kelpasivat israelilaisten pöytään. 
Daavid valittaa Saulin ajavan ta-
kaa häntä ”niin kuin peltopyytä 
ajetaan takaa vuorilla” (1. Sam. 
26:20). Peltopyillä tarkoitetaan 
vuoripyitä, joita ajettiin vuoris-

tossa takaa niin kauan, että ne uu-
puivat. Sitten ne kolkattiin pitkällä 
kepillä.

Varpusia sai 
kolikolla kaksi
Kenties samalla tavoin pyydystivät 
israelilaiset viiriäisiä, joita laskeutui 
valtava parvi heidän erämaaleiriinsä 
(2. Moos. 16:13). 

Viiriäiskertomukselle löytyy 
luonnontieteellinen selitys: pahaan 
vastatuuleen joutunut viiriäisten 
syksyinen muuttoparvi saattoi 
Välimeren ylitettyään laskeutua 
uupuneena erämaahan. Keväällä 
uuvahtaneita lintuja saattoi nähdä 
meren pohjoisrannalla. Nykyisin 
yhtä mittavia joukkoesiintymiä ei 
nähdä, koska viiriäiskannat ovat 
romahtaneet.

Välimeren alueella syötiin pik-
kulintuja kuten varpusia, joita sai 
evankelistojen mukaan kolikolla 
kaksi ja kahdella kolikolla viisi. 
Varpuset yöpyvät suurissa parvis-
sa, joista ne on helppo pyydystää 
verkolla. Vielä nykyäänkin pikku-
lintuja pyydetään ruoaksi Välime-
ren alueella kuten Maltalla. Osin 
pyynnin vuoksi jotkut pikkulinnut, 
kuten peltosirkut, ovat vähentyneet 
roimasti viime vuosikymmeninä.

Varpunen esiintyy kauniissa 
Pyhiinvaeltajan laulussa, psalmissa 
84: 

”Herra Sebaot, minun kunin-
kaani ja Jumalani! Sinun alttarisi 
luota on varpunenkin löytänyt ko-
din, pääskynen pesäpaikan, jossa se 
kasvattaa poikasensa.” 

Ikuiseen kotiin päässeiden hau-
takiviin on toisinaan kaiverrettu 
pääsky tai pikkulintu.

Topi Linjama

Kirjoittaja on 
joensuulainen 

 freelance-toimittaja.
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Korppi on älykäs. Kotka lentää korkealla, mutta näkee tarkasti. Mutta millainen lauluääni on toukomettisellä?

”Katsokaa taivaan
lintuja: eivät ne kylvä, 
eivät ne leikkaa
eivätkä kokoa varas-
toon, ja silti teidän 
taivaallinen Isänne 
ruokkii ne. Ja olettehan 
te paljon enemmän
arvoisia kuin linnut.” 

Matt. 6: 26

”He kohoavat siivilleen kuin kotkat.” Mutta kotka ei nouse ilmaan omin voimin, vaan maasta kohoavan ilmavirtauksen mukana.

Jari Peltomäki

Jeesus kehotti opetuslapsiaan olemaan viattomia kuin kyyhkyset. Varpunen esiintyy kauniissa Pyhiinvaeltajan laulussa, psalmissa 84.
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Tuomiokirkko

TUOMIOKIRKKO
Tuomiokirkko avoinna tutustumis-
ta ja hiljentymistä varten klo 10-18, 
lisäksi keskiviikkona ja perjantaina 18-
23. puh. 040 4848 256
Kesäillan ehtoollinen ke 11.8. klo 19. 
Panu Partanen.
Kesän iltamusiikki to 12.8. klo 21. 
Martin Stacey, urut, Englanti. Vapaa 
pääsy.
Messu su 15.8. klo 10. saarna Reijo Vi-
rolainen, liturgia Olli Viitaniemi. Kant-
torina Pertti Rusanen ja urkurina Eero 
Väätäinen, Glashϋtten kirkkokuoro ja 
Sudanilaisten maahanmuuttajien 
kuoro. 
Suomi-konferenssin kuoron kon-
sertti pe 20.8. klo 19. Kuoroa johtaa 
Terhi Miikki- Broersma. Ohjelma 10.
Ekumeeninen sanajumalanpalve-
lus su 22.8. klo 10. saarna piispa Arse-
ni, liturgia Ilpo Rannankari, kanttorina 
Pertti Rusanen ja urkurina Eero Vää-
täinen. Eläkeliiton 40-vuotisjuhlaju-
malanpalvelus.
Kesäillan ehtoollinen ke 25.8. klo 19. 
Sari Kärhä.

INKILÄNMÄEN 
SEURAKUNTATALO 
Inkiläntie 7 
Emäntä p. 040-4848 269
Lettukestit ja ohjelmatuokio ke 
18.8. klo 12. seurakuntatalon pihalla. 
Tarjoilu alkaa klo 12 ja ohjelmallinen 
yhdessäolo klo 13. Sari Kärhä ja Varpu 
Ylhäinen. 
Messu su 22.8. klo 12. saarna Satu 
Karjalainen, kanttorina Pertti Rusa-
nen.

DIAKONIA
Keskusseurakuntatalon diakonia-
toimisto Suokatu 22 C-rappu. Avoin-
na ma, ke klo 9.00 - 10.30,puhelinpäi-
vystykset ma ja ke 10.30 - 11.30 p. 
040-4848253. Diakonissa Pirjo Litma-
nen p. 040-4848282 ja diakoni Birgitta 
Oksman-Kettunen p. 040-4848284.
Diakoniatoimisto Inkilänmäen dia-
koniatoimisto (Inkiläntie 7)avoinna 
tiistaisin klo 9-10.30. Puhelinpäivystys 
tiistaisin 10.30 - 11.30 puh. 040-4848 
254, diakoni Varpu Ylhäinen, p.040-
4848255.

MUUTA
Kansanlaulukirkko su 15.8. klo 12. 
Tätilässä. Olli Viitaniemi.
Pihaseurat ke 18.8. klo 19. Liisa Pent-
tinen ja Ilpo Rannankari. Korttelimu-
seon pihapiirissä, Kirkkokatu 22.

KASTETUT
Samir Johannes Errajia, Aku Oskari 
Airaksinen, Saimi Aurora Mäkinen, Vil-
le Aleksi Närvänen, Nuutti Elmeri 
Heikkinen, Ella Maria Karoliina Heikki-
nen, Vili Ukko Ensio Krutsin, Wilma 
Myy Inkeri Räsänen, Emma Aleksan-
dra Alonen, Arttu Jalmari Virkkula,Ella 
Ilta Linnea Rissanen, Isa Lilli Anita 
Jäntti, Unna Leena Kekoni Woet-
mann.

KUULUTETUT
Jussi Petteri Pääkkönen ja Tiina Maria 
Salmilehto, James Duncan Blande ja 
Kaisa-Mari Kontunen, Aku Mikko Rik-
hard Leskinen ja Minna Elisa Pärnä-
nen, Mikko Matias Sateila ja Hanna 
Maria Kakkonen, Aapo Matti Juhani 
Veijalainen ja Katja Annika Puustinen, 
Jaakko Tapani Hintikka ja Mirva Marik-
ki Leutonen, Kari Juhani Kuokkanen ja 
Sirkka Helena Puustinen, Jarkko Jyri 
Juhana Väisänen ja Asta Eliisa Ikonen, 
Tomi Markus Juhani Kontio ja Sanna 
Maria Kokkarinen, Kimmo Sakari Ok-
sanen ja Noora Emilia Mikkonen, Juk-
ka Marko Tapio Ahonen ja Piia Viivi 
Helena Hassinen, Antti Ilmari Tarkiai-
nen ja Elina Elisabet Holm, Jose Igna-
cio Ibañez Lacasta ja Anu-Reetta Kola-
ri, Paavo Matti Ilmari Markonsalo ja 
Tuija Soila Pauliina Huuskonen, Olli 
Robert Knuuttila ja Lotta Annika Les-
kio.

KUOLLEET
Toini Hallman 94 v, Marja Leena Kuik-
ka 83 v, Erkki Kalevi Hartikainen 83 v, 
Vesta Judit Alisa Leskinen 86 v, Oiva 
Eljas Voutilainen 64 v, Matti Heikki 
Vartiainen 69 v, Keijo Tapani Pesonen 
49 v, Kauko Kinnunen 82 v, Reima An-
tero Turunen 74 v, Pauli Eino Ensio 
Räsänen 84 v, Maire Tellervo Pasanen 
90 v, Hilja Helmi Lahja Lalu 89 v, Heino 
Kalervo Nurmi 75 v, Onni Aulis Järve-
läinen 78 v, Matti Juhani Tourunen 56 
v, Helvi Kyllikki Hiltunen 85 v, Esko Ta-
pio Kokolahti 63 v, Mika Antero Mäklin 
25 v.

A l av a

ALAVAN KIRKKO 
Keihäskatu 5 
puh. 040 4848 298
Messu su 15.8. klo 10. Saarnaa Heikki 
Kemppainen, liturgina Sanna Husso, 
kanttorina Richard Nicholls. 
Konsertti la 21.8. klo 18. Puijon Kama-
rikuoro, Jaakko Mäntyjärven Salvat. 
Messu su 22.8. klo 10. Saarnaa Juha 
Välimäki, liturgina Hannu Koskelainen, 
kanttorina Leila Savolainen. 
Tuomasmessu su 29.8. klo 18. Kirjaili-
ja ja terapeutti Seppo Jokinen puhuu 
aiheesta Kiireen keskellä armahda it-
seäsi. Luennot jatkuvat Alavalla ma 
30.8. klo 17.30 Itsensä löytämisen pit-
kä matka ja 18.30 Mikä ajaa uupumuk-
seen ja masennukseen. Järj. Kuopion 
yrittäjät, Kansan Raamattuseura ja 
Alavan seurakunta. 

NEULAMÄEN KIRKKO 
Vesurikuja 4 
puh. 040 4848 311
Pihaseurat ke 11.8. klo 18. Hannu ja 
Kaija Koistisella, Silmukuja 1. Mukana 
Alavan seurakunnan nimikkolähetit 
Sirpa ja Roy Rissanen. 

SÄRKINIEMEN 
SEURAKUNTATALO 
Särkiniementie 20 
p. 040 4848 307 
Messu su 15.8. klo 13. Saarnaa Heikki 
Kemppainen, liturgina Sanna Husso, 
kanttorina Richard Nicholls. 

KASTETUT
Lilli Elviira Pennanen, Elmo Urho Iivari 
Eronen, Anton Henrik Arvid Sandell, 
Lukas Samuel Korpi, Noora Emilia 
Ruuskanen, Tuomo Veikko Ilmari Tans-
ki, Emilia Helmi Maria Keskitalo, Samu 
Hermanni Korkiakoski, Kiira Rihanna 
Koskinen, Elli Julia Elisabeth Vanhala, 
Sohvi Markit Luminka Tiilikainen, Eljas 
Juhani Benjamin Ahtikari, Lilja Roosa 
Karaksela, Taavi Hugo Hermanni Mar-
tikainen, Heljä Katariina Ahtiainen, 
Sanni Katri Torpström, Nelli Sofia Rii-
konen, Eetu Aleksi Turunen, Petteri 
Onni Kalevi Kankkunen, Wiljami Eljas 
Lämsä, Robert Leon Fritjof Liedes, 
Leo Marko Mikael Mönkkönen, Laura 
Maria Mononen, Julius Kari Rudi Pitkä-
nen, Iisa Meeri Josefiina Mättö, Kaspe-
ri Johannes Karhunen, Anttoni Elmeri 
Mömmö, Toni Oskari Räsänen, Luna 
Lia-Luminia Sallinen.

KUULUTETUT
Jussi Tapani Rossi ja Jenni Maria Kor-
honen, Mikko Samuli Kokkonen ja 
Anna Elina Rautio, Juha Matti Mehto-
nen ja Satu Maarit Huuskonen, Miika 
Wiljam Martikainen ja Sina Minttu-
Maria Ryhänen, Topias Petteri Kirjavai-
nen ja Sini Susanna Saastamoinen, 
Antti Oskari Nissinen ja Sanna Hanne-
le Pitkänen.

KUOLLEET
Helvi Pohjolainen 94 v, Kaija Anneli 
Vanninen 80 v, Tauno Kalervo Mäki-
nen 64 v, Elida Emelia Hartikainen 85 
v, Sanni Kaarina Tuominen 90 v, Linda 
Viinanen 84 v, Ritva Hellevi Hallikai-
nen 77 v, Onni Eemeli Jauhiainen 80 v, 
Sulo Jaakko Vepsäläinen 82 v, Saimi 
Lyydi Karjalainen 81 v, Kirsti Elina 
Miettinen 84 v, Veikko Armas Kullervo 
Niskanen 81 v, Jenna-Jasmina Poutiai-
nen 19 v, Arja Anneli Jaakkonen 71 v, 
Kauko Olavi Savenius 81 v, Sari Helena 

Tuppurainen 42 v, Onni Adolf Karppi-
nen 89 v, Vieno Maria Partanen 87 v, 
Aini Anneli Mäkelä 71 v, Vilho Kalevi 
Hämäläinen 74 v.

Ka l l ave s i

KALLAVEDEN KIRKKO 
Rauhalahdentie 21
p. 040 48 48 336
Messu ja H7 konfirmaatio su 15.8. klo 
10. Saarna Anni Tanninen, liturgia Lau-
ri Kastarinen ja kanttorina Aki Tyni.
H8 Konfirmaatiomessu su 15.8. klo 
14. Saarna Juha Määttä, liturgia Esko 
Konttinen ja kanttorina Aki Tyni.
Messu su 22.8. klo 10. Saarna Jouko 
Kauhanen, liturgia Esko Konttinen ja 
kanttorina Seppo Kirkinen.SEKL:n lä-
hetyspyhä.

PETOSEN SEURAKUNTATALO 
Pyörönkaari 21
puh. 040 48 48 336
Kesäkauden lopettajais-kesäseurat 
ti 17.8. klo 19. seurakuntatalon pihalla. 
Lauri Kastarinen ja Aki Tyni.

NUORET
Nuorten peli-illat alkaa ma 16.8. klo 
17. Kallaveden kirkolla.
Nuortenillat alkaa to 19.8. klo 18. 
torstaisin Kallaveden kirkolla.

VARHAISNUORET
Kerhonohjaajaksi ilmoittautumi-
nen to 26.8. klo 17 vanhat ohjaajat ja 
klo 18 uudet ohjaajat Kallaveden kir-
kolla.

MUSIIKKI
Käsikellokuoro Dolce Minores har-
joitukset maanantaisin alkaen 16.8. 
klo 18 Kallaveden kirkossa. Kuoron 
johtajana Seppo Kirkinen.
Käsikellokerhoon ilmoittautminen 
ma 16.8. klo 16.30. Kallaveden kirkolla. 
Kehoja maanantaisin, tiistaisin ja kes-
kiviikkoisin. Ohjaajina toimii Dolcen 
soittajia. Käsikellokerhoja perustetaan 
Kallaveden kirkolle, Petosen seura-
kuntatalöolle sekä Jynkänvuoren ker-
hohuoneelle ilmoittautumisten mu-
kaan. Kerhojen kokoontumisajat sovi-
taan ilmoittautumisen yhteydessä, 
uutena kerhona aloittaa ”Käsikelloker-
ho pojille” vetäjinä Aatu, Atte ja Tapsa. 
Käsikellokerhojen tiedustelut kanttori 
Seppo Kirkinen puh: 040-4848 366 tai 
seppo.kirkinen@evl.fi.
Dolce harjoitukset perjantaisin alka-
en 20.8. klo 17 Kallaveden kirkossa. 
Kuoron johtajana Seppo Kirkinen.
Nuorten lauluryhmä (yläasteikäisille) 
harjoitukset keskiviikkoisin alkaen 
25.8. klo 16-17 Kallaveden kirkolla. 
Kuoron johtajana Mari Vuola-Tanila. 
Lapsikuoro harjoitukset keskiviik-
koisin alkaen 25.8 klo 17-18 Kallave-
den kirkolla ja klo 18.30-19.30 Veh-
masmäen koululla.Kuorojen johtajana 
Mari Vuola-Tanila. 

DIAKONIA
”Hyvää huomenta arki”- avoin koh-
taamispaikka to 19.8. klo 10. Petosen 
seurakuntatalon takkahuoneessa, 
Pyörönkatu 21. Tervetuloa.

KASTETUT
Kari Artturi Voutilainen, Karoliina Aino 
Inkeri Huttunen, Evilla Arnelia Poiko-
nen, Tinja Helmiina Tarvainen, Veera 
Mimmi Elisabeth Immonen, Joonas 
Viljami Pietarinen, Ville Tatu Olavi 
Koistinen, Ninja Janessa Victoria Tii-
honen, Lotta-Ellen Linnea Liimatai-
nen, Leo Tapio Sahlman, Kasperi Eino 
Pekka Kröger, Ilari Juho Oskari Ket-
tunen, Selja Alfhild Eskola, Minja Kris-
tiina Tolvanen, Elliot Oliver Holmavuo, 
Jimi Aleksi Sahlman, Marko Tuomas 
Kristian Yliluoma, Peppi Karoliina Kär-
nä, Max Oliver Valtonen, Jesse Lukas 
Miettinen, Aino Maria Pelkonen, Milla 
Ellen Armiida Korhonen, Aleksi Tapio 
Kasurinen, Anton Mikael Kahelin, Lia-
na Annika Peltoperä, Helmi Sohvi Ma-
tilda Raatikainen, Jesse Juhani Ale-
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PERHEOIKEUDEN LAKIASIAT
esim. perusmuotoinen avioehto, testamentti, 
perunkirjoitus 200-300 € + kulut + alv 22 %

Asianajotoimisto Kalevi PitkänenOy
Puistokatu 6, 70110 Kuopio, puh. 017-282 2211

faksi 017-282 3101, www.kalevipitkanen.com, 
aatsto@kalevipitkanen.com

HAUTAKIVET SUORAAN 
TEHTAANLIIKKEESTÄ.

Meiltä myös graniitti-, marmori- ja kvartsitasot keittiöihin, 
kylpyhuoneisiin ja kodinhoitotiloihin.

Pohjolankatu 1, Kuopio, puh. 0440 343 543
www.muotokivi.fi , muotokivi@muotokivi.fi

ASIANAJOTOIMISTO 
KOLARI&CO.OY

Seppo Kolari, Eero Heikinheimo, Matti Reinikainen, 
Ville Heikinheimo, Katriina Manninen, Kristian Kakko

Kauppakatu 39 A, 4.krs, 70100 KUOPIO
(017) 265 7777/puh. (017) 261 1085/fax. 

www.kolari-co.

Lähde M/s Suvi-Tuulella 
Valamon luostariin 

14.8. klo 10 Tuusniemen satamasta. 
Sitovat varaukset p. 0500 671 898

TUUSVESI OY

Vaivaako muurahaiset, 
sokeritoukat tai 

muut hyönteiset?
Suoritamme tuholaistorjuntaa ammattitaidolla!

Ota meihin yhteyttä!
Jukka Lipponen, 044 0558 228

Tommi Lipponen, 044 341 7887

Palvelemme
Ma – Pe klo 9-20

La klo 9-16
Kiekkotie 4, 70200 Kuopio

Puh. 017-550 8800

Kuopion Puijonlaakson

apteekki
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12. sunnuntai helluntaista. Evankeliumiteksti on Luuk. 18:9-14.

Mielen tunkiolla

Joonas Vähäsöyrinki

xander Siira, Veeti Elias Valtteri Huttu-
nen, Teresa Maria Kaartinen, Niklas Ville 
Juhani Mannikainen, Aapeli Viljami Nis-
kanen, Juuso Aleksi Laitinen, Pihla Oli-
via Romppainen, Joonas Kasperi Salo, 
Tilda Maria Lähteenmäki, Iida Anniina 
Asikainen, Juho Tuure Mikael Sallinen, 
Essi Penni Helinä Allinen, Topi Elias Kyl-
lönen, Veeti Antti Juhani Mäki-Kauppi-
la, Iisa Amanda Kainulainen, Heta Su-
sanne Piironen, Ilona Serafia Salo, Walt-
teri Toivo Kalevi Heikkinen, Pihla Ana-
stasia Kolmakow, Iina Anneli Piirainen, 
Ella Isabella Yrjänheikki,
Lilja Amanda Luokkala, Stella Nelli Vive-
ka Onttinen.

KUULUTETUT
Juha Eero Petteri Lehtola ja Eeva Liisa 
Jauhiainen, Riku Eemeli Nuutinen ja 
Riikka Karoliina Heikkinen, Matti Tapani 
Vihermä ja Niina-Maaria Katariina Rönk-
kö, Petri Juhani Vartiainen ja Katri Hele-
na Haatainen, Jiri Mikael Sivonen ja 
Mari Susanna Venäläinen, Pasi Armas 
Tanskanen ja Maria Anniina Kuikka, Jan-
ne Sakari Martikainen ja Marjo Hannele 
Jurvanen, Pasi Kalle Korhonen ja Jaana 
Inkeri Tervo, Pekka Sakari Tiirikainen ja 
Margit Anita Penttinen, Harri Kristian 
Edvard Kokkola ja Marjo Riitta Halonen, 
Jouni Veli-Pekka Mikkonen ja Hanna-
Mari Savolainen, Kari Vilho Petteri Suu-
ronen ja Marja Johanna Rundgren, Tomi 
Antero Glad ja Riitta Päivikki Karppi-
nen.

KUOLLEET
Kalle-Heikki Savolainen 31 v, Aino Aliina 
Puustinen 95 v, Lyyli Malviina Karjalai-
nen 101 v, Fredrik Hiltunen 89 v, Toini 
Annikki Hirvonen 69 v, Hans Erling Bon-
de-Jensen 77 v, Kari Juhani Tuomainen 
52 v, Henri Tapani Mikael Tiihonen 26 v, 
Risto Reino Puupponen 66 v, Reino Ka-
lervo Lyytinen 67 v, Martti Huuskonen 
82 v.

M ä n n i s t ö

PYHÄN JOHANNEKSEN KIRKKO 
Kellolahdentie 8
040 4848 386
Kansainvälistä sanaa, laulua ja soit-
toa ke 11.8. klo 18. Männistön srk:n 
kirkkokuoro. Vieraana Glashütten srk:n 
kirkkokuoro ja pastori Ulrich Oertel.
Hirvijärvi II -rippikoulun konfirmaa-
tiomessu su 15.8. klo 10. Saarna Mark-
ku Virta, liturgia Salla Tyrväinen, kant-
torina Heikki Mononen.
Pohjantien koulun jumalanpalvelus 
ke 18.8. klo 9.30. Risto Huotari, Riitta 
Matilainen.
Kalevalan koulun jumalanpalvelus 
ke 18.8. klo 12. Salla Tyrväinen, Riitta 
Matilainen.
Kettulan koulun jumalanpalvelus pe 
20.8. klo 11.30. Risto Huotari, Heikki 
Mononen.
Messu su 22.8. klo 10. Saarna ja liturgia 
Salla Tyrväinen, kanttorina Riitta Mati-
lainen.
Ikääntyneiden syntymäpäivät su 
22.8. klo 15-17. Lauri Paatero.

MÄNNISTÖN VANHA KIRKKO 
Lönnrotinkatu 24
040 4848 391
Mäntykankaan koulun jumalanpal-
velus ke 18.8. klo 12. Lauri Paatero, 
Heikki Mononen.
Messu su 22.8. klo 13. Saarna ja liturgia 
Salla Tyrväinen, kanttorina Riitta Mati-
lainen.

LÄHETYS
Lauantai lähetykselle 14.8. klo 10-14 
Kuopion kauppatorilla. Lähetysteltta. 
Tarjolla uutispuuroa sekä Vakan ja Käte-
vien käsien tuotteita. Glashütten kuo-
ron esitys klo 11-11.30 teltan vieressä.

KASTETUT
Taina Asta Eerika Ryynänen, Oliver Otto 
Olavi Jääskeläinen, Veikko Miikkael Ket-
tunen, Eetu Oskari Siltanen,
Robert Samuel Karppinen, Aapo Eetu 
Sakari Raatikainen, Veikka Mikael Eesti-
lä, Annika Iisa Aurora Karvonen, 

Loviisa Annalyydia Kinnunen, Iida Alisa 
Polvinen, Aliisa Inkeri Issakainen, Riika 
Inka Eveliina Ivakko, Bianca Aurelia Oik-
konen, Teemu Olavi Savolainen, Oliver 
Henry Meade, Veeti Elias Kalevi Hoikka.

KUULUTETUT
Jani Tapio Heimonen ja Piia Helena 
Pentikäinen, Sami Jalmari Hynynen ja 
Elina Leena Johanna Happonen, Teemu 
Heikki Johannes Oinonen ja Sanna Tytti 
Maria Koljonen, Anssi Juhani Mykkänen 
ja Saila Juliana Kouvalainen.

KUOLLEET
Veikko Johannes Koistinen 77 v, Taimi 
Maria Talviharju 93 v, Sylvi Katriina Hir-
vonen 86 v, Unto Leskinen 80 v, Nina 
Carita Gröhn 28 v, Leena Maija Nykänen 
76 v, Erkki Juhani Väisänen 60 v, Anna-
Maija Soininen 90 v, Pertti Jouko Juhani 
Hiltunen 65 v, Aino Katriina Antikainen 
90 v, Aino Elviira Niskanen 90 v, Hannu 
Uolevi Salolahti 66 v,
Hellin Johanna Räisänen 81 v, Saara 
Heleena Jalkanen 77 v, Pekka Juhani 
Halmetoja 55 v.

Pu i j o

PUIJON KIRKKO 
Taivaanpankontie 3
puh. 0404848419
Pihaseurat ke 11.8. klo 18. kirkon pihal-
la. Pekka Nieminen, Raili Lehtoviita, 
Riikka Setälä.
Konfirmaatiomessu su 15.8. klo 10. 
Pekka Nieminen saarnaa, Kari Kuula, Aki 
Hätinen, Markku Puhakka, Jaana Marja-
nen. Kanttorina Riikka Setälä. Penkere II 
rippikoulu.
Konfirmaatiomessu su 22.8. klo 10. 
Piio Lappalainen saarnaa, Heikki Hyvä-
rinen, Susanna Pakkala-Koskelainen, 
Pekka Nieminen, Kari Kuula. Kanttorina 
Outi Keskisipilä. Penkere III rippikoulu.
Konfirmaatiomessu su 22.8. klo 13. 
Heikki Hyvärinen saarnaa, Piio Lappa-
lainen, Niklas Grönholm, Pekka Niemi-
nen, Kari Kuula. Kanttorina Joona Saras-
te. Rytkyn rippikoulu.

KASTETUT
Eino Artturi Ikonen, Veera Ilona Häyri-
nen, Peetu Viljo Tapio Jokinen, Leo Valt-
teri Kettunen, Juho Otto Eemeli Ruus-
kanen, Arttu Elias Kalevi Lehtonen, 
Sanni Juulia Airaksinen, Kasper Aapo 
Kustaa Yliluoma, Onni Sulo Olavi Raati-
kainen, Lumi Odessa Juuti, Sofia Emilia 
Rissanen, Eemeli Tapani Koivistoinen, 
Samuel Matias Mikael Hiekkamäki, 
Konsta Veeti Eliel Miettinen, Miila Ira 
Marina Räsänen, Petra-Maria Pietari-
nen, Milla Ava Linnea Räisä, Taika Stella 
Maria Kärkkäinen, Eemeli Urho Antero 
Repo, Jenna Eveliina Sinisalo.

KUULUTETUT
Wille Johannes Turunen ja Taija Tuulia 
Pihavaara, Antti Markku Mikael Airaksi-
nen ja Tarja Irmeli Sissala, Harri Johan-
nes Leppänen ja Maija Satu Eveliina 
Mäkinen, Kimmo Juhani Puolakka ja 
Minna Maritta Ruuskanen, Mikko Tapa-
ni Oravainen ja Saija Aila Maria Harju, 
Markku Johannes Lehtola ja Niina Jo-
hanna Holopainen, Kalle Aleksi Vorna-
nen ja Laura Elina Vepsäläinen, Jani Ta-
pani Kärkkäinen ja Henna Emilia Häli-
nen, Janne Takio Petteri Haapanen ja 
Tiina Susanna Hämäläinen.

KUOLLEET
Maria Inkeri Seppänen 83 v, Pekka Olavi 
Junkkari 60 v, Siiri Sinikka Laitinen 81 v, 
Martti Johan Koljonen 76 v,Reijo Juhani 
Hiltunen 64 v, Reino Ruokolainen 71 v, 
Saimi Halme 89 v, Esko Tapani Toivanen 
88 v, Jaakko Penjam Koponen 76 v, Aili 
Johanna Mustonen 77 v, Terttu Kaarina 
Piironen 58 v, Kaarle Veikko Tapio Wen-
ho 66 v, Pirkko Sinikka Nieminen 79 v, 
Aatu Ilmari Kettunen 79 v, Elvi Ilona 
Kekkonen 73 v, Eija Kerttu Kaarina Hir-
vonen 53 v, Iida Katri Lainamo 93 v, Elsa 
Maria Savolainen 87 v, Anna Liisa Sika-
nen 86 v, Kaarlo Hölttä 78 v, Sulo Severi 
Salke 78 v, Eino Veikko Hoffren 79 v, 
Kaarlo Einari Remes 83 v, Sirkka Liisa 
Happonen 81 v, Sulo Jalmari Mönkkö-

Viime talven paukkupakka-
silla kompostimme pääsi 
jäätymään, vaikka kovasti 
yritimme kääntää sitä la-

piolla paksut hanskat kädessä. Ke-
vään lopulta tultua tuo komposti oli 
jo unohtunut ja vasta ensimmäisillä 
kesähelteillä nenään kantautunut 
pistävä haju sai raottamaan kom-
postorin vihreää kantta. 

Varovainen kurkkaus vahvis-
ti epäilyn, oli selvää, ettei tuota 
haisevaa ja etovaa ainesta voinut 
laittaa pihakasvien juurille. 

Hyvä ja toimiva komposti tar-
vitsee ilmaa, lämpöä ja säännöllistä 
möyhimistä. Ja niin tarvitsee myös 
jokaisen mieli. 

Kokemamme pettymykset ja 
menetykset muodostuvat helposti 
ongelmajätteeksi, jota kuljetamme 
mukanamme hautaan saakka. Sie-
lun pimeimpään nurkkaan tungetut 
vaikeat asiat tiivistyvät yhä tiiviim-
miksi möykyiksi, puristavat rintaa ja 
katkeroittavat mielemme. 

Näitä kätkettyjä salaisuuksia ei 
haluta muille esitellä, niiden käsit-
teleminen on ehkä mahdollista vain 
baaritiskiin nojaten syvän puudu-
tuksen vallassa. Mutta niin kuin 
jokainen tietää ei se auta yhtään, 
jos auttaisi, olisi kansamme kulu-
tuksen perusteella mielenterveyden 
kärkimaa.

Vapautuakseen menneisyyden 
kahleista on astuttava epämuka-
vuusalueelle. Aika ajoin on koh-
dattava se kaikki inhottava, mitä 
meistä jokaisesta löytyy ja käsitel-
tävä painamaan jääneet asiat yksi 
kerrallaan. 

Väärät teot lajitellaan anteeksi-
pyydettävien ja -annettavien koriin, 
katkenneet ihmissuhteet voi har-
kintansa mukaan sijoittaa nume-
rotiedustelusta kysyttävien nimien 
listalle tai muistojen laatikkoon, su-
lamattomat surut itkettävien koriin 
ja niin edespäin. 

Näin toimiessaan tulee huo-
maamattaan muuttaneeksi monia 

energiasyöppöjä mielen möykkyjä 
uudeksi ravinteikkaaksi kasvualus-
taksi, josta riittää jaettavaa myös 
muille. 

Vuosikausiakin vaivanneista vai-
keuksista voi saada omalle kasvul-
leen mitä parhainta multaa, kun 
vain rohkaistuu tutkimaan itseään 
ja sietää hetken katsella itsessä 
niitäkin asioita, jotka eivät tunnu 
sietävän päivänvaloa. Kuitenkin sitä 
valoa kaikki kasvu vaatii. 

Sydämemme pimeimmässä koh-
dassa armo loistaa kirkkaimmin.

Panu Pohjolainen

Kirjoittaja on 
kuopiolainen 

oppilaitospastori
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s e u r a k u n n i s s a  t a p a h t u u
nen 83 v, Arvo Antero Tanskanen 88 v, 
Eila Annikki Kustaava Räsänen 89 v.

R i i s t ave s i
RIISTAVEDEN KIRKKO 
Joensuuntie 2505
puh. 040 48 48 445
Messu su 15.8. klo 10. Kirsi Leino. Joo-
se Vähäsöyrinki.
Messu su 15.8. klo 13. Kimmo Kivelä. 
Joose Vähäsöyrinki.
Sanajumalanpalvelus su 22.8. klo 10. 
Kirsi Leino. Marjatta Piironen.

RIISTAVEDEN 
SEURAKUNTATALO 
Keskustie 2 
puh. 040 48 48 445
Tiistaituvan vapaaehtoisten kokous 
ma 30.8. klo 13. seurakuntatalon kam-
marissa. Leena Vartiainen.

MUUTA
Syksyn toimintaesitteestämme 
puuttuu seuraavat tapahtumat: Ti 
31.08. klo 13. Eläkeliiton seurat/ Virsi-
laulut museopirtillä. To 21.10. klo 11. 
Huttujuhla seurakuntakodilla. Järj. Elä-
keliiton Riistaveden yhdistys. To 9.12. 
klo 11. Eläkeliiton joulujuhla seurakun-
takodilla.

KASTETUT
Akseli Eemil Kauhanen, Aada Nora Jo-
anna Räsänen, Hilma Kerttu Loviisa 
Hirvaskero.

KUULUTETUT
Juha Petri Tuppurainen ja Merja Kristii-
na Karhunen.

KUOLLEET
Elvi Katri Laakkonen 91 v, Markku Sep-
po Kalevi Heikkinen 56 v, Matti Olavi 
Koponen 61 v, Vieno Johanna Parta-
nen 87 v, Veera Maria Kurki 86 v, Helvi 
Ester Hätinen 84 v.

Ve h m e r s a l m i

VEHMERSALMEN KIRKKO 
Lempeläntie 15
puh. 040 48 48 456
Messu su 15.8. klo 13. Kimmo Kivelä.
Joose Vähäsöyrinki.
Koulujen avauksen kirkko ja kou-
lunsa aloittavien siunaaminen pe 
20.8. klo 8.30. Kimmo Kivelä. Marjatta 
Piironen.
Sanajumalanpalvelus su 22.8. klo 13. 
Kimmo Kivelä.Marjatta Piironen.
Vehmersalmen seurakunnan 90-
vuotis juhlamessu su 29.8. klo 10. 
Messun jälkeen on kirkonmäellä kirk-
kokahvit. Sateen sattuessa tarjoilu seu-
rakuntakodin tiloissa.
Petri Laaksosen juhlakonsertti su 
29.8. klo 13. 

VEHMERSALMEN 
SEURAKUNTAKOTI 
Pappilantie 10
puh. 040 48 48 456
Kirkkokuoron harjoitukset ti 24.8. 
klo 13. 

KUOLLEET
Sulo Emil Hyvärinen 83 v, Jorma Ante-
ro Kuivalainen 53 v, Otto Johannes Ti-
monen 86 v, Armas Einari Asikainen 82 
v, Väinö Väätäinen 84 v, Seppo Kalevi 
Ihalainen 79 v.

S i i l i n j ä r v i

KIRKKO 
Haarahongantie 4 
Sanajumalanpalvelus su 15.8. klo 10, 
Seppo Laitanen ja Marjaana Kaisto. 
Messu su 22.8. klo 10, Leena Julin, 
Eero Holma ja Vesa Kajava. Kiitoskahvit 
tiekirkko-oppaille jumalanpalveluksen 
jälkeen. 

SEURAKUNTATALO
Partioon ilmoittautuminen, vanhat 
jäsenet ke 11.8. klo 17-20, pieni sali.
Partioon ilmoittautuminen, uudet 
jäsenet to 12.8. klo 17-20, pieni sali.
Eläkeikäisten syntymäpäivät su 15.8. 
klo 11.30 ennakkoon ilmoittautuneille, 
iso sali. 
Kiitoskahvit tiekirkko-oppaille su 
22.8. klo 11.30, kahvio.
Seurat (Rauhanyhdistys) su 22.8. klo 
15, iso sali.
”Terveisiä Unkarista” konsertti, Se-
kakuoro Sekaset ti 24.8. klo 19, iso sali.

VUORELAN KIRKKO
Partioon ilmoittautuminen, vanhat 
jäsenet ke 11.8. klo 17-20, kahvio.
Partioon ilmoittautuminen, uudet 
jäsenet to 12.8. klo 17-20, kahvio.

MUUT
Kansanlaulukirkko Riihiranta, Koivu-
saari ke 11.8. klo 18, mukana Seppo 
Laitanen ja Vesa Kajava.
Tupaseurat Pöljän kotiseutumuseo su 
15.8. klo 17, Matti Juusela, Seppo Laita-
nen ja Sirpa Ylikotila, kahvitarjoilu.
Akuliinan hartaus ke 25.8. klo 14.
Korpiseurat pe 27.8. klo 19, Pajujär-
ventie 790 Nilsiä, josta kävelymatkaa 
seurapaikalle n. 1,5 km.

KASTETTU
Samu Juhani Inkinen, Leevi Valtteri 
Laurinen, Venla Suvi Caroliina Veho-
mäki, Sara Aada Julia Kärkkäinen, Lari 
Kalevi Tikkanen, Miska Aarre Antinpoi-
ka Savolainen, Jade Nanna Josefiina 
Riipinen, Jonna Katriina Hyrkäs, Misla 
Marika Merivalo, Vilja Helmi Tuulia 
Aho, Miiu Nanna Linnea Miettinen, 
Saana Aurora Harlamov, Lenni Luka 
Elmeri Saastamoinen, Hermanni Juha-
ni Huttunen, Viljami Olli Juhani Salme-
la, Aleksi Viljami Kajava, Joona Elias 
Jamiel Karhu, Oona Hilma Elina Kank-
kunen, Olavi Eetvi Saari, Reetta Janica 
Paradee Hakkarainen, Juuso Jalmari 
Savolainen,Eetu Aleksi Penttinen, Ee-
mil Oskari Pöyhönen, Auri Amanda 
Karhunen, Nina Emilia Pasanen, Tuuk-
ka Tapio Mikkonen, Vilma Katariina 
Pohtinen, Teemu Toivo Elias Väisänen

KUULUTETTU
Marko Antero Kautto ja Satu Piia Maa-
rit Ollikainen, Osmo Olavi Salminen ja 
Tiina Johanna Reinikka, Jari Pekka 
Ruotsalainen ja Tiina Riikka Tyrväinen, 
Teemu Tapani Räsänen ja Kaisa Johan-
na Varis, Saku Severi Sipilä ja Tiina Ma-
ria Koski, Jarno Johannes Karttunen ja 
Anniina Sylvia Katariina Pylsy, Eetu 
Petteri Pekkanen ja Maiju Leena Käh-
kölä, Marko Tapani Itkonen ja Sari Hei-
di Kristiina Kalliokoski, Sami Veikko 
Tapio Rautiainen ja Elina Anneli Kank-
kunen, Jussi Aleksi Poimaa ja Marjo 
Miia Sofia Väisänen, Veli-Matti Kuusela 
ja Sirpa Anneli Raatikainen, Paavo Yrjö 
Tapio Launonen ja Helena Karoliina 
Pehkonen, Matti Sakari Venäläinen ja 
Anniina Sofia Marjanen, Roine Tapani 
Lyytinen ja Saara-Mari Huuskonen, 
Eetu Tapani Parviainen ja Maija Riina 
Asikainen, Matti Juhani Rytkönen ja 
Marianne Helena Turunen, Risto Juha-
ni Tikkanen ja Päivi Maria Rönkä    

KUOLLUT   
Eelin Koponen 81 v., Juha Markus Tuo-
mainen 19 v., Helka Heleena Korhonen 
91 v., Erkki Ensio Nyyssönen 75 v., Outi 
Maria Linnove 85 v., Matti Kalevi Herra-
nen 66 v., Ossi Olavi Villanen 73 v., 
Harri Vihtori Lappalainen 35 v., Eeva 
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Kestääkö kattosi Suomen sääolot?
Sammaloituminen ja 

rapautuminen riesana?
Suoritamme kattopinnoitukset tiili- ja mineriittikatoille.

Myös peltikattojen pinnoitukset.

Kysy lisää!
Muista kotitalousvähennys!

Tommi Lipponen 044-3417887

017 369 0700

p. 017 369 0700

HAUTAKIVET
Lisänimien

kaiverrus/kultaus-
sekä entisöintityöt.

Kivilyhtyjä

Sari Kämäräinen
Jääskelänkatu 1

70780 Kuopio
puh. 050 575 0004

017-2622695
www.kivipajasarik.fi

Sielunhoito-
terapia
SYDÄN-
JUURI

Helena Lehtimäki
YTM, sosiaalityöntekijä, 
MU-sielunhoitoterapeutti
Vastaanotto Kuopiossa
P. 045 3156464, 
hennalehtimaki@gmail.com
www.sydanjuuri.

Paras ratkaisu muistomerkkiä 
valitessa on tutustua veistämöllä 

eri mallisiin, kokoisiin ja 
värisiin vaihtoehtoihin

HAUTAKIVETHAUTAKIVET
• Lisänimet
• Kultaukset
• Pronssikirjaimet - koristeet
• Uudelleenhionnat
• Muut kunnostukset
• Myös keittiötasot

 Suoritamme kaiverruksia
 myös hautausmaalla.

PUIJON KIVI
Kettulahdentie 25, 70400 Kuopio

Puh. (017) 282 9000

Veteraanikuntoutus

Myös lahjakortit!

- erikoishammas-
teknikon palvelut

- hammaslaboratorio-
palvelut

Käsityökatu 18 A 
70100 KUOPIO

puh. 017-262 6990

Puistokatu 20, 70110 Kuopio. Puh. 017 265 7381
http://kansalaisopisto.kuopio.fi

K U O P I O N  K A N S A L A I S O P I S T O

Ilmoittaudu kursseille
internetissä 
puhelimitse 017 265 7381 tai toimistossa 

Katso Kansalaisopiston kurssitarjonta Asianajotoimisto

J.S KETTUNEN
asianajaja, varatuomari

Kuiluntie 3 B, 71800 Siilinjärvi
Puh. 5800 140, fax 5800 144

0400-573 469
jouni@jskettunen.fi
www.jskettunen.fi

• riita- ja rikosasiat
• testamentit
• perunkirjoitukset ja

perinnönjaot
• avioerot, ositukset
• perintä ym.

• Matot
•vuodevaatteet • ym.

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

1�



s e u r a k u n n i s s a  t a p a h t u u
Elisabet Saarijärvi  79 v., Toini Elina Har-
tikainen 85 v., Timo Juhani Pietikäinen 
63 v., Oiva Oskar Kröger 85 v., Erkki Jo-
hannes Savolainen 84 v, Lajes Räsänen 
91 v., Aura Hilkka Tuulikki Frilander 89 
v., Taina Ruotsalainen  94 v.

Opiske l i jat  ja 
nuor et  a ikuiset

TUOMIOKIRKKO
Avoinna tutustumista ja hiljentymis-
tä varten klo 10 – 15 sekä perjantaisin 
klo 18 – 23.
Puh. 040 4848 256.

KANSANLÄHETYKSEN 
OPISKELIJATOIMINTA
Kolme kohtaamista.
Sairaalakatu 11 keskiviikkoisin klo 18
www.kolmekohtaamista.com

Perheasiain  
neuvottelukeskus

Luottamuksellista ja maksutonta kes-
kusteluapua parisuhteen kysymyksissä. 
Käynnit sopimuksen mukaan. 
Tiedustelut vastaanottosihteeriltä puh. 
040 4848 480 ma- pe klo 9 – 11.

Palveleva puhelin
Päivystää su – to klo 18 – 01, pe – la klo 
18 – 03 puh. 01019 0071. Puhelun hinta 
on paikallisverkkomaksu/matkapuhe-
linmaksu.
pp.kuopio@evl.fi

J ä r j e s t ö t

POHJOIS-SAVON 
EV.LUT. KANSANLÄHETYS 
Sairaalakatu 11, Kuopio, 
p. 017-262 2082,

http://pohjois-savo.sekl.fi j
 www.tarjolla.net. 
KL-lähetyspyhän messu 22.8. klo 10, 
Kallaveden kirkossa, liturgi Esko Kontti-
nen, saarna Jouko Kauhanen. Kirkko-
kahvit ja lähetystilaisuus.
Kesäseurat klo 19  Lähetyskodilla: 15.8. 
Jouko Kauhanen, Simo Karjalainen.  
22.8. Pekka Kiiski, Martti Ängeslevä.

NMKY 
Kauppakatu 40-42
Toimistolla Elämänkatsomuspiiri tiis-
taisin klo 9.00. Miesten raamattupiiri 
parillisen viikon tiistaina klo 18.00.

HERÄTTÄJÄ-YHDISTYS
Maakunnalliset Herättäjän seurat ja 
Herättäjä-Yhdistyksen Kuopion tuo-
miokirkkoseurakunnan alaosaston 60-
vuotisjuhlat 4-5.9.2010. 
Lauantai 4.9. klo 18 seurat Tuomiokir-
kossa, klo 19 kahvitarjoilu Keskusseu-
rakuntatalolla, Suokatu 22,  klo 19.30 
seurat keskusseurakuntatalolla. 
Sunnuntai 5.9. klo 10 messu Tuomiokir-
kossa, saarna Simo Juntunen, virsikuo-
ro,  klo 11.30 ruokailu keskusseurakun-
tatalolla,  klo 12.30 60-vuotisjuhla, klo 
13.30 kahvitarjoilu, klo 14.30 päätös-
seurat

KUOPION RAUHANYHDISTYS
Lauluseurat ke 11.8. klo 19
Seurat Leväsen palvelukeskus hoitoko-
ti1 la 14.8. klo 13.30
Seurat su 15.8. klo 15
Seurat Mäntylän palvelukeskus
ti 17.8. klo 13.15
Seurat Kallaveden kirkko
su 22.8. klo 15
Seurat Siilinjärven kirkko
su 22.8. klo 15
Lauluseurat ke 25.8. klo 19
Seurat Vehmersalmen palvelukeskus 
to 26.8. klo 13.30
Seurat su 29.8. klo 15
Lauluseurat ke 1.9. klo 19
Yläkoululaisten ilta pe 3.9. klo 18.30 
o 30.9. klo 13.30

KANSAN RAAMATTUSEURA
Sanan Kulma
Tulliportinkatu 22
www.sana.fi/kuopio

Rukouspalvelupäivystys
touko-elokuu, perjantaisin klo 13 – 16.
Sanan Kulman ystäväilta
ti 24.8. klo 18 Sanan Kulmassa.

LÄHETYSKAUPPA VAKKA
Suljettuna 16.8. saakka

PyhäPuuha

Yli kolmenkymmenen 
asteen lämmön peh-
mittämälle messu-
kappelin viileys tun-
tuu taivaalliselta.

Viime lauantaina Kuopion 
asuntomessuilla tehtiin kävijäen-
nätys. Myös Kuopion seurakun-
tien messukappelissa oli vilkas 
päivä.

Yksi tuhannesta
”Miten ne teidän yhteydet yläker-
taan. Olisiko mitenkään mahdol-
lista pyytää hiukan viileämpää.” 

Kuopion Jätekukon esittelijät 
pyyhkivät hikeä ja hakevat vettä. 
Pukeutumiskoodi on esimiehen 
luvalla muutettu ohuemmaksi ja 
tuulettimet saatu.

”Meillä on yksi seinä kokonaan 
ikkunoita. Onneksi työvuoro lop-
puu huomenna”, asuntoesittelijä 
huokaa valkoisessa puserossaan 
ja tummassa hameessaan.

Liikenteenohjaaja pystyttää 
päivä toisensa jälkeen ”toimiston-
sa” liikenteenjakajalle messukap-
pelin ikkunan taakse: retkituoli 
ja vesipulloja. 

Kuopion seurakuntien messu-
kappeli asuntomessujen kyljessä 
ei kokoa suuria joukkoja.

”Mutta jos tuhannesta kävijäs-
tä tänne poikkeaa yksi, hän saat-

taa olla se kadonnut lammas”, sa-
noo taiteilija Pauno Pohjolainen, 
jonka teos Puuristi on kappelin 
alttarin yläpuolella.

Kuopion seurakuntien papit 
ovat päivystäneet kappelissa vuo-
ropäivin. 

”Kappelin olemassaololla on 
enemmänkin symbolinen merki-
tys”, arvelee pastori Risto Vou-
tilainen.

Messuradio kuuluttaa kappe-
lin sijainnista kerran tunnissa.

Ensimmäisten joukossa 
- Kuka tämän talon on suunnitel-
lut? Onko messutoimisto täällä-
päin? Saako täältä vettä? 

Kysymykset messupapille 
liikkuvat äärestä toiseen. – Keitä 
ovat nuo mustakaapuiset, kysel-
tiin lauantaina kun arkkipiispa 
Leo seurueineen viipyi kaksi tun-
tia messualueella.

Arkkitehdit ja arkkitehdiksi 
opiskelevat ovat kiinnostuneita 
uudesta talosta. 

Alavan seurakunnan tilat si-
jaitsevat vuoden alusta valmis-
tuneen Lehtoniemen päiväkodin 
toisessa päädyssä. Syyskuun al-
kuun mennessä messukappelin 
tilat on jo sisustettu uudelleen 
lasten kerhoille sopiviksi. Kirkko 
ja kaupunki ovat uudella alueella 

ruokakaupan lisäksi ensimmäisiä 
palvelun tarjoajia.  

Seurakunnan tilat uudella 
asuntoalueella saavat jakamatto-
man kiitoksen. ”Täällä kirkko on 
oikeassa paikassaan. Tulitte on-
neksi ennen kuin ravintolat.”

Korkean kappelin kauneus 
huokaisuttaa liki jokaisen tuli-
jan. 

”Ja miten halvalla tämä teh-
tiin”, sanoo kappeliin toistami-
seen poikennut seurakuntien ku-
vataidetoimikunnan jäsen Mari-
anne Huttunen.

Kirkko lähtöportilla
Messukappelin ikkunan takana 
kulkee elämä, ihmisen tarinat jat-
kuvana virtana.  Kappelin koh-
dalla mieli matkaa jo kotiin, talot 
ja tavarat on katsottu, isot ikku-
nat ja keittiöiden värit ihmetelty. 

Hyvää matkaa sinulle, joka tu-
lit rukoilemaan ja hiljentymään.

Turvallista matkaa aviopari, 
jotka jatkatte matkaanne kanoo-
tilla.

Hyvää kotimatkaa Lieksan 
kotiseutuyhdistys.

Hyvää matkaa nuoret, jotka 
saitte uskonkipinän oman seura-
kuntanne seurakuntanuorista.

Hyvää matkaa Anu ja Outi, 
pyörällä alamäkeen viilettävät 
kanttorit.

Kun kirkko on lähtöportilla, 
silloin se on oikeassa paikassaan. 
Juuri oikeassa.

Lahja Pyykönen

Kuopion seurakuntien messukap-
peli on avoinna joka päivä klo 12 
– 18. 
Messukappeli on poistumisportin 
vieressä messutoimiston kanssa sa-
massa talossa. Asuntomessut päät-
tyvät ensi sunnuntaina 15.8.
Tämän lehden mukana kuopiolai-
siin talouksiin jaetaan myös Ko-
timaa, jossa on lisää tietoa sekä 
messukappelista että kodin siunaa-
misesta.

Kuopiolainen Eeva Tervo (oik.) kiersi asuntomessuilla sisarensa Helena Luodon ja hänen miehensä Un-
to Luodon kanssa. Luodot tulivat Kiuruvedeltä.

Tu
ija

 H
yt

ti
n

e
n

Rovasti Hannu Innanen oli vuorollaan messupappina.

Tu
ija

 H
yt

ti
n

e
n

Lähtöportilla
messukappeli
Helle porottaa tiet ja talot pakahduttavan 
kuumiksi.
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m u i s t i o
AA-ryhmä, Hatsalankatu 37, p. 2622 
621. Arkisin klo 11 ja 19, su klo 9 ja 19. 
Palaverit savuttomia.
AA-naisten ryhmä ti klo 18.30-20.30 
Suokatu 6, p. 046 6199 131.
AA- ryhmä Kotipolku 7 Siilinjärvi to 
klo 19, la klo 9, su klo 18. Savuttomat 
palaverit.
AAL-ryhmä alkoholistisessa tai 
toimimattomassa perheessä kas-
vaneille aikuisille torstaisin klo 19 
Hatsalankatu 37. p. 050 9294 548 ma 
ja ti klo 18-20. http//www.aal.fi
Al-Anon ryhmät alkoholiongel-
maisten läheisille, Hatsalankatu 37 
su ja ti klo 19. Tied. p. 040 8540 558 
ryhmäaikana klo 19-20. Muina aikoi-
na, p. 040 5579 470.
Esikoislestadiolaisten seurat su 
30.5. klo 13 Kettulan seurakuntako-
dissa, Jäniksenpolku 2. 
Imetystukiryhmä parillisten viikko-
jen maanantaisin Maljapuron päivä-
kodissa klo 18-19.30, kesällä kerran 
kuussa. Kaikille avoimesta ryhmästä 
lisätietoja, p. 040 7283 654 tai www.
kuopionimetystukiryhma.fi 
Irti huumeista puhelinpäivystys 
ma-pe klo 18-21, p. 0203 -22388. Lä-
heisryhmät, p. 040 8459 052. 
Katiska, Särkiniemen asukastupa, 
Rimpitie 2 avoinna arkisin klo 10-16, 
p. 017 2822 239. www.sarkiniemi.toi-
mikunnat.net
Kirkon Ulkomaanavun tuotteita 
myytävänä arkisin tilaisuuksien ai-
kana Keskusseurakuntatalon aulassa, 
Suokatu 22.
Kompassi Kuopion monikulttuuri-
keskus, Myllykatu 1-3. Avoinna ma-pe 
klo 8.30-15, p. 044 7872 872. Ilmaiset 
suomen kielen kurssit ma klo 9-12, ti 
klo 17-18.30 ja to klo 10-12. Kansain-
välinen kahvila ke klo 15-17. www.
puijola.net/kompassi
Kotikulma, kohtaamispaikka avoin-
na ark. klo 8.30 -15. Kuopion Setle-
mentti Puijola ry, Jalkasenkatu 7, p. 
050 3727 900.
 Kriisikeskuksessa puhelinpäivys-
tys joka päivä klo 14 -21 p. 2627 738 
ja 2627 733. Ajanvaraus ma – pe klo 
8-21.
Kuopion A-Kilta, Mäkikatu 11, käyn-
ti päihdeosaston rak. päädystä. Avoi-
met vertaistuki-/keskusteluryhmät 
päihteettömyyden tukemiseksi ma, 
ti, ja to klo 18, p. 045 1134 245 ryh-
mäiltoina. www.kuopionakilta.fi

Kuopion Kristilliset Eläkeläiset 
Mäntylän palvelutalossa 25.5. klo 
13.15.
Kuopion mielenterveystuki ry. Kol-
jonniemenkatu 2 II krs. P. 017 2618 
828, 040 7331 713, 046 6218 133.
Kuopion Työttömät ry. Suokatu 18. 
Avoinna ma-pe 8-15, p. 050 4400 900. 
www-kuty.fi.
Kuopion virsikuoron matka Aho-
lansaareen 30.5. Bussireitti klo 7.10 
Annikintien pysäkki, klo 7.20-7.30 
Maljalahdenkatu ja klo 7.40 Puijon 
kirkko. Ajamme vanhaa Kallantietä. 
Matka laivamaksuineen 25 e.
Länsi-Puijon asukastupa avoinna 
ma - pe klo 9-16. Ruokapäivät ti, ke, 
to ja pe klo 11-13.
Maallikkoasiamiestoiminta tarjoaa 
maksutonta apua virastoissa asioimi-
sessa ja palvelujen löytämisessä. Päi-
vystys, p. 040 5464 597 arkisin klo 
10-20. Päivystys maanantaisin klo 14-
17 Kauppakatu 40-42 II krs. www.
maallikkoasiamies.fi
Nimettömät narkomaanit su klo 16 
Vinkkelissä, Kauppakatu 46.
NMKY, Kauppakatu 42-44. Elämän-
katsomuspiiri joka tiistai klo 9.
NNKY:n Itu -puhelinpäivystys ja 
tukipalvelu yllätysraskaustilanteissa 
ja abortin jälkeen ilmenneissä krii-
seissä ma-pe klo 17-21, p. 044 5766 
670. www.ituprojekti.net 
Narsismia kohdanneiden vertais-
tukiryhmä  Majakassa, Minna Cant-
hinkatu 4 C 3. krs. Seuraavan kerran 
ma 30.8. narsistienuhrit.kuopio@wip-
pies.fi
Omaiset mielenterveystyön tuke-
na Itä-Suomi ry Majakassa, Minna 
Canthin katu 4 C 3. krs. Kevätkauden 
viimeinen virkistysilta 10.6. klo 17 Lo-
marinteellä. p. 040 5564 292/Pirjo.
Petosen asukastupa Pyörönkaari 
19, 2. krs. Avoinna ma-to klo 9.30-18, 
pe 9.30-17, p. 3644 597.
Portti, terveysneuvonta- ja väli-
neiden vaihtopiste suonensisäi-
sesti huumeita käyttäville, Vuori-
katu 31-33. Avoinna ti ja to klo 16-18. 
Asiointi nimettömänä. 
Puijonlaakson asukastupa palvelu-
keskuksessa, Sammakkolammentie 
12. Avoinna kesäaikana ma –pe klo 
10-15.
Päihdeklinikka Puistokatu 14-16, 2 
krs. Päivystys vastaanotto ma - pe klo 
9-11. Ajanvaraus alkaen klo 8, p. 

183 672. Päihdeosasto, Mäkikatu 11 
p. 183 684.
Rikosuhripäivystys käytännön neu-
voja, ohjausta ja henkistä tukea. Pal-
velupiste/Kriisikeskus, p. 2627 738. 
Auttava puhelin, p. 0203-16116, ma-ti 
klo 13-21 ja ke-pe klo 17-21. Help line, 
p. 0203-16118 ma-ke klo 15-18. Juris-
tin puhelinneuvonta ma-to klo 17-19, 
p. 023-16117. www.riku.fi 
Sotaveteraanimuseo ja kahvila 
Tulliportinkatu 37 rakennus D. Avoin-
na 4.6. – 5.9. pe klo 14 – 18, la ja su klo 
12 – 16. Varaukset ryhmille p. 2811 
130 klo 9-13 ti – to. 
Turvakoti- ja lastensuojelu 24h/
vrk p. 017 183 393. Perhekriisiyksikkö, 
Lastentie 1. 
Vertaisryhmä itsemurhan tehnei-
den läheisille to 3.6. klo 18 Mielen-
terveys-  seuran koulutustilassa, Myl-
lykatu 8, sisäpiha 2 krs. Tied. Riitta 
Mäntylä, p. 044 3212 725. Anneli Har-
tikainen, p. 040 8324 955.
Virvatuli ry:n lahjoitusruokajakelu 
Männistön koululla on kesätauolla 
ajalla 28.5. – 31.8. 
Yhden Vanhemman Perheiden 
Liitto ry:n eroinfo ma-to klo 10-16, 
ke klo 10-19, p. 020 7749 800.
Yksinhuoltajien Kanava ry tiistai-
iltaisin, Kotopolku 7, Siilinjärvi. Tied. 
Marjut Kankkunen, p. 040 7332 197.

KIRPPUTORIT:
Kierrätyskeskus, Telkkistentie 6. 
Avoinna ma-pe klo 8-15, p. 044 7148 
004. 
Kirpputori Toivonsäde, Asematie 
11, Siilinjärvi. Avoinna ma-pe 10-18, la 
10 -14.30, p. 044 5471 629.
Kehitysmaakauppa Elämänlanka, 
Torikatu 17. Ma-pe klo 11-17, la klo 10-
15, p. 2614 774.
Pohjois-Savon Syöpäyhdistyksen 
kirpputori, Kuninkaankatu 23. Sul-
jettu 14. 6. – 5.9. Tiedustelut 040 7092 
430. 
Rihma, Puijonkatu 39. Avoinna ark. 
klo 10-17 ja la klo 10-15, p. 2612 004. 
Otamme vastaan kuolinpesiä.
Vapaaseurakunnan kirppari Ropo, 
Käsityökatu 28. Avoinna ma-pe klo 
10-17, p. 3623 614. 
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Kristillinen

   
Kuopio puh. 044-36 25 820

Palvelemme laadukkaasti suoraan kotiin
Myös ilt. ja viikonloppuisin

Suru on
hitaasti vaalenevia varjoja...

Hautaustoimisto
J. NURRO OY

Kauppakatu 55-57 KUOPIO Puh. 017-2613065, 040 5056287
saila.lehto@nurro.   www.nurro.

KERHOJEN RYHMIEN VETÄJÄT
Järjestämme  Ms Suvi-Tuuli -laivalla tilausristeilyjä Juojärvellä 

lähtöpaikka Tuusniemen satama. Laivaan mahtuu 70 henkeä.
Seurat laivalla, merkkipäivät, sukujuhlat 
ynnä muut tapahtumat jäävät mieleen. 

Kysy tarjousta eirasanen@gmail.com tai 0500-671 898

VAIPAT ja
VUOTEEN-
SUOJAT
- myös kotiin kuljetettuna
● ihonhoito
● pesu- ja puhdistusaineet
● sisäpintojen- ja sisäilman-
   puhdistusjärjestelmät

Kuopion Hoitotarvikepalvelu
SOITA 044-353 3367

Puijonlaaksontie 4, Kuopio   Puh. 044 345 7916 
info@pitokammari.com 

PITOKAMMARI PUIJONLAAKSOSSA 
Lounasravintola - Kahvila - Tilausravintola - Pitopalvelu 

Pitokammari on mainio juhlapaikka. 
Valoisa yhtenäinen ravintolasali sekä kodikas 
tunnelma luovat puitteet jopa sadan hengen 

erilaisiin tilaisuuksiin.

Kaikenlaiset perhejuhlat 
ristiäiset, syntymäpäivät, muistotilaisuudet. 

Ryhmäruokailut
Teemme mielellämme tarjouksen tilaisuutenne järjestelyistä.

www.psko.fi

Kansanopistotie 32, 70800 Kuopio   (017) 289 2500   opisto@psko.fi

kuvataidelinja

Haku käynnissä NYT

Miestä väkevämpi – 
miestenpäivä järjeste-
tään Kuopio –hallissa 
lokakuun 23. päivänä.

Päivän aiheena on 
Näkymätön mies.

Puheenvuoroja 
käyttävät kenraali Gus-
tav Hägglund, kansan-
edustaja Seppo Kääri-
äinen sekä valmentaja 
Hannu Kapanen.

Piispa Wille Riek-
kinen pitää raamattu-
tunnin aiheesta Näky-
mätön rinnallakulkija. 
Teatteriohjaaja Arto 
Myllärinen rakentaa miehen kor-
jaussarjaa. Illansuun konsertissa 

laulaa taiteilija Mikko 
Kuustonen.

Päätösmessussa 
saarnaa piispa Matti 
Sihvonen.

Miestenpäivä alkaa 
klo 10. Maksullinen 
ruokailu on klo 11.30. 
Päätösmessu alkaa 
klo 18.

Miestä väkevämpi 
-päivä on valtakunnal-
linen tapahtuma, jota 
nyt vietetään neljättä 
kertaa. Päiville odo-
tetaan 3000 – 4000 
miestä.

www.miestavakevampi.fi 

Miestä väkevämpää 
Kuopiossa lokakuussa

u u t i s i a

Sydämelliset kiitoksemme 
Hannalle
ja kaikille

meitä muistaneille!

Siiri ja Reijo

Lämmin kiitos 
kaikille, jotka 
muistitte minua 
lakkiaispäivänäni.

Olli Saarelainen

Seurakunnat haluavat tukea per-
heitä siunaamalla lapsia koulu-
tielle. Kuopiossa siunaamisia on 
järjestetty jo viime keväänä.

Alavan seurakunta järjestää 
lasten siunaamisen maanantaina 
16.8. Alavan, Neulamäen ja Särki-
niemen kirkoissa. Vehmersalmella 
koulunsa aloittavien siunaaminen 
on perjantaina 20.8.

Koululaisten siunaaminen on 
tapahtuma, jossa jumalanpalve-
luksen elementtejä käytetään lap-
sille sovellettuina. Virret ovat las-
ten virsikirjasta. Paikalla on usein 
lapsille jo päiväkerhoista tuttuja 
lastenohjaajia.

Koulujen alkaminen vaihtelee 
kunnittain. Tänä vuonna koulun 
aloittaa 58 100 ekaluokkalaista.

Seurakunnat siunaavat 
ekaluokkalaisia koulutielle Kaikkea 

maan
ja taivaan 
väliltä.

Kaikkea 
maan
ja taivaan 
väliltä.
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Äänestä 
ennakkoon 
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t a p a h t u m a t

Armoa kiireen keskelle

Kirjailija, terapeutti Seppo Jokinen puhuu Tuo-
masmessussa Alavan kirkossa sunnuntaina 29.8. 
klo 18. 
Maanantaina 30.8. klo 17.30 Jokisen luennon ai-
heena on Itsensä löytämisen pitkä matka. Järjes-
täjänä on mm. Kuopion yrittäjät. Luento on Alavan 
seurakuntasalissa (Keihäskatu 5).

mikä ajaa uupumukseen?

Nyt pojat soittamaan

Käsikellokerho pojille alkaa tänä syksynä. Käsikel-
lojen soittamiseen ohjaavat jo käsikellokuoroissa 
olleet soittajat.
Kerhoja perustetaan Kallaveden kirkolle, Petosen 
seurakuntatalolle sekä Jynkänvuoren kerhohuo-
neelle. Kanttori Seppo Kirkinen vastaa kysymyksiin 
osoitteesta seppo.kirkinen@evl.fi

Aatu, Atte ja Tapsa kutsuvat. 

Kuvataiteilija Joonas 
Vähäsöyrinki tekee 
hiljaisesti epämuo-
dikkaita raamatullisia 
kuvia. Hän taiteilee 
lasten keskellä ja ve-
täytyy toisinaan pur-
jehtimaan.

Punainen, vanhasta kun-
nostettu korkea puuta-
lo, jossa perheen isän 
rakentama kiinnostava 
katettu kulkuväylä pi-

harakennukseen. Suuri nurmikent-
tä kuusten reunustamalla alueella, 
pihan perällä pieni punainen puoti 
ja sen vieressä pihasauna, jossa yk-
si hirsiseinä on avattu ikkunaksi 
lammelle päin. Jeelinpuotia pitivät 
aikoinaan Joonas Vähäsöyringin 
vanhemmat, ja oulunsalolaiset tai 
Hailuotoon menijät hakivat sieltä 
lahja- ja sisustustavaran-
sa.

Uima-allas, hiekkalaa-
tikko, skeittiramppi, kei-
nut, trampoliini ja kuusi 
pientä ihmistä rauhalli-
sesti touhuamassa kuka 
missäkin. Neljä poikaa ja 
kaksi tyttöä pitävät pihan 
ja kotitalon käytössä.

Mallista mittaa
Talon päätyyn on yrittäjä, 
taiteilija ja kuvataideopet-
taja Joonas Vähäsöyrinki rakenta-
nut itselleen korkean ateljeen, johon 
valo käy hyvin. Ateljeessa syntyvät 
kuvitukset Kirkko ja Koti –lehteen, 
tilatut muut graafiset suunnittelut, 
muotokuvat ja omat taideteokset. 
Viimeisimmäksi mittaa on otettu 
Oulunsalon kunnanjohtajasta, josta 
muotokuvaa maalattiin kolme kuu-
kautta. 

”En maalaa valokuvasta vaan mi-
nulla täytyy olla tuntuma malliin, 
aito käsitys persoonasta. Sinänsä 
ihminen ja luonto kiinnostavat”, 
erityisesti valon kuvaajana ja herk-
känä havannoijana kunnostautunut 
taiteilija sanoo.

Aika usein maisemat rannikon 
tuntumasta löytävät tiensä Vähä-
söyringin kuviin. Kokenut purjeh-
tija ihailee Pohjanlahtea aaltojen 
päältä läpi yön, ja tunnelmat välit-
tyvät kankaalle tai paperille. 

”Purjehdimme nyt viimeksi yön 
ja päivän reippaassa vastatuulessa 
Kokkolan edustalle Kökarin ma-
jakkasaarelle. Erittäin hieno paikka 
jossa oli historian tuntua kaikkine 

rakennuksineen. Saunoimme ja yö-
vyimme veneessä ja jatkoimme seu-
raavana aamuna Pietarsaareen.”

Symboliikkaa ja historiaa
Joonas Vähäsoyringin aiheet ovat 
usein myös raamatullisia. Mitä se 
antaa kuvan tekijälle?

” Koen hengelliset aiheet erit-
täin haastaviksi. Symboliset tekstit 
vaativat myös kuviin symboliikkaa. 
Väreillä, muodolla, viivalla voi olla 
symbolista merkitystä. Olen yrit-
tänyt saada kuvituksiin raamatun 
tekstin tietyn kohdan, ei kaikkea 
tekstistä. Kuvat toimivat tekstin 
tukena ja herättävät toivon mukaan 
lukijan mielenkiinnon. Kuva voi si-
nänsä olla puhutteleva. Taidehisto-
riassa on pitkät perinteet raamatun 
kuvituksella ja hengellisillä kuvilla. 
Kirkko on ollut rahoittaja taiteel-
le...” 

Vähäsöyringistä on mielenkiin-
toista katsella että miten vanhat 
mestarit ovat toteuttaneet tietyn 
tekstikohdan kuvaksi. ”Suhteutan 

omaa tekemistäni myös tai-
dehistorian kuviin ja koen 
olevani jatkumo pitkässä 
perinteessä. Tänä päivänä 
raamatulliset aiheet eivät ole 

muodikkaita.”
Kuvantekemiseen raamatun 

inspiroimana liittyy kunnioitus ja 
arkuus. 

”En halua kuvata enempää 
kuin mikä tekstistä välittyy. Kun 
on kuullut pienestä asti Raama-
tun tekstejä ja niiden selityksiä, 
ne muuttuvat luontevasti kuviksi. 
Mukaan tulee ympäristö, ihmiset, 
realismi, sää, todellisuus, työkalut, 
liikkumisvälineet vaatteet, värit... 
Joutuu myös pohtimaan historian 
kirjojen ja vanhojen maalausten 
avulla, mitä oli silloin keksitty ja 
mitä ei.” 

Erityisen herkkä ja arka koh-
ta taiteilijalle kuvantekemisessä on 
Jeesus ja hänen kasvonsa: 

”Toisaalta ei haluaisi tehdä lii-
an selvää näköisyyttä puoleen ja 
toiseen... Taidehistorian perinteen 
mukaan hänet kuvataan parrakkaa-
na miehenä.”

”Pelkistän kuvaa pinnoiksi. Kol-
miulotteisuus muuttuu kaksiulot-
teiseksi pinnaksi vanhojen kirkollis-
ten lasimaalausten tyyliin... Tyylit-

telen kuvissa ja harkitsen värityksiä 
tunnelman mukaan.”

Perhe antaa voimaa
Punaisen talon perhettä katsellessa 
on helppo uskoa, kun taiteilija ky-
syttäessä kuvaa perhettään tasapai-
noiseksi ja onnelliseksi. Leena-vai-
mo, hammaslääkäriksi kouluttau-
tunut, antaa miehelleen työrauhan 
ja lapsilleen rauhallisen kasvuym-
päristön olemalla kotiäitinä. Alma-
koira kiertää nuuhkimassa outoja 
hajuja.

”Elän taiteilijana lasten ympä-
röimänä. Kuvaan tietysti kokemaa-
ni ja näkemääni, lapsiaiheet ovat 
minulle läheisiä. Käytän lapsiani 
malleina usein.”

Kuuden lapsen isä kuvaa itseään 
ujoksi, omassa rauhassa viihtyväksi 
herkäksi havainnoitsijaksi. Urheilu 
ja matkustus ovat hänelle henki-
reikiä.

”Arkeen kuuluvat ylä- ja alamäet, 
epäonnistumiset ja onni. Ilman an-
teeksiantoa siitä ei selviä.”

Sukupolvien juuret
”Kodin perinnöksi olen saanut 
paljon sisaruksia ja elämää. Siihen 

kuuluvat erottamattomasti musiik-
ki ja luovuus inspiroivassa ja teke-
mistä täynnä olevassa ympäristössä 
sekä rakastavat ja kannustavat van-
hemmat. Kannustuksella on ollut 
erityinen merkitys. Haluan siirtää 
lapsilleni saman luovan ilmapiirin. 
Haluan kannustaa omia lapsiani ja 
heitä, joille taidetta opetan.”

Pihan perällä seisoo kaksimetri-
nen betonimöhkäle. Valumuotissa 
on työn alla Oulunsalon seurakun-
nan 100 -vuotisjuhlavuoden taide-
hankintakilpailun voittanut teoseh-
dotus, jota Joonas Vähäsöyrinki on 
työstänyt koko kesän. 

Teos ”Sukupolvien juuret” kuvaa 
juurtumista ja eri sukupolvia. 

”Eri-ikäiset ihmiset eri elämän-
tilanteissa, tiiviisti toisiinsa tukeu-
tuneena ja painautuneena muodos-
tavat juuret. Seurakunnalla on oma 
tärkeä tehtävänsä juurtumisessa. 
Seurakunta on mukana elämässä 
käännekohdissa ja eri vaiheissa. 
Kun on meidän aikamme olla tääl-
lä, olemme osa yhteisiä juuria ja 
jätämme perinnön tuleville suku-
polville.”

 Millaisen? Siihen ei taiteilija 
vastaa.

Teksti ja kuvat Ulla Remes

Arkaa kunnioitusta pyhiin kuviin

Joonas Vähäsöyrinki tekee taidetta vilkkaan perhe-elämän keskeltä.
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