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Äidin kuolema on kova juttu. Sivu 5.
Suuret ikäluokat nousevat. Sivu 7.
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Munib Younanin piispantalo, Lu-
terilainen Lunastajan kirkko on 
Jerusalemin vanhan kaupungin sy-
dämessä.  Kellotornista näkyy koko 
kaupunki.

Kirkon eteläpuolella ovat juu-
talaiskorttelit, länsipuolella arme-
nialaiset ja pohjoispuolella kristityt 
korttelit. Itäpuolella on muslimien 
alue.

Piispa omilla jaloillaan
Tässä kirkossa Munib Younan vi-
hittiin piispaksi vuonna 1998. Vih-
kimisen jälkeen Jasser Arafatin 
edustajat tulivat ja heittivät piispan 
kolme kertaa ilmaan. Kiinni he otti-
vat vain kaksi kertaa, koska piispan 
pitää seisoa omilla jaloillaan.

Jalat kantavat, vaikka Jerusale-
missa syntynyt ja kasvanut, Suo-

messa opiskellut palestiinalainen 
Jordanian ja Pyhän maan luterilai-
sen kirkon piispa hoitaa virkaansa 
tuulisella paikalla.

”Uneksin, että kansani, palestii-
nalaiset, saavat vielä kokea oikeu-
denmukaisen ja turvallisen rauhan”, 
Yonan sanoi virkaanastujaissaar-
nassaan.

Väsymättä tämä karismaattinen 

piispa puhuu rauhan ja sovinnon 
puolesta.

Pelkäämättä hän korostaa sitä, 
haluammeko nähdä Jumalan toisis-
sa ihmisissä, toisissa uskonnoissa, 
juutalaisissa, muslimeissa, jopa vi-
hollisissa.

Mutta Israelin ja Palestiinan 
välillä vallitseva kasvava viha vetää 
hyväntuulisen piispan vakavaksi.

Emme voi omistaa Jumalaa
Tuolit ovat ympyrässä kirkon sa-
lissa. Piispa Wille Riekkisen joh-
tamalle matkaseurueelle tarjotaan 
ruokaa ja kahvia. 

Illalla piispat Younan ja Riek-
kinen osallistuvat tapaamiseen Je-
rusalemiin tulleiden ruotsalaisten 
piispojen kanssa. Seurueessa on 

myös suoma-
laissyntyinen 
Härnösandin 
piispa Tuulikki 
Koivunen By-
lund.

Piispa Mu-
nib Younan on 
tottunut puhu-
maan asioista 
suoraan ja oi-
keilla nimillä. 
Pitkään ryhmiä 
Israelissa opas-
tanut Ariel Liv-
son väittää, että 
viime vuosina 
palestiinalais-
piispa on hiukan 
rauhoittunut.

”Lähetys-
työn tehtävänä 
on kasvattaa 
maltillisuuteen, 
ymmärrykseen 
siitä, millai-
nen on toi-
nen uskonto”, 
piispa sanoo. 
”Poliitikot ovat 
kuin gallupkoi-
ria, jotka puhu-
vat siellä, missä 
he saavat ääniä. 

Nyt kirkon on puhuttava kovalla 
äänellä. Jos emme puhu, emme ole 
rehellisiä.  Me elämme täällä hyvin 
pahoja aikoja. Elämme vihassa ja 
pelossa. Turhautumisen huippu on 
se, jos emme enää välitä.”

”Täällä elää kaksi kansaa, jotka 
vihaavat toisiaan, ja viha ääriryh-
missä on vain kasvanut. Sovinto ei 
voi alkaa ennen kuin oikeudenmu-
kaisuus toteutuu. On mahdollista, 
että voimme elää yhdessä, että Je-
rusalem on molempien valtioiden 
pääkaupunki ilman muuria.”

”On uskallettava neuvotella ja 
antaa periksi. Ratkaisu on mah-
dollinen. Sillä jos Israelissa ei ole 
rauhaa, ei ole rauhaa koko maail-

massa.”
Uskonto on piispan mukaan tär-

keä osa Lähi-Idän ihmisen elämäs-
sä, vaikka poliittinen tilanne kas-
vattaakin uskonnonvastaisuutta.

”Uskontodialogi on tie rauhaan. 
Jumalaa emme voi omistaa, mutta 
voimme nähdä Jumalan lähimmäi-
sessämme.”

Miehitys ajaa kristityt pois
Piispa Younan on huolissaan siitä, 
että palestiinalaiskristityt muutta-
vat pois Jerusalemista ja Lähi-Idäs-
tä. Kristittyjen osuus palestiina-
laisväestöstä on enää 1,5 prosenttia. 
Betlehemin yliopiston tekemän 
tutkimuksen mukaan syynä ovat 
miehitys sekä taloudelliset olot.

Piispa Younan allekirjoittaa tä-
män. 

”Epäoikeudenmukainen ja epä-
vakaa tila pakottavat löytämään 
parempaa. Miten Israelin valtio voi 
taata vähemmistöjen oikeuden niin, 
että kristityt voivat jäädä tähän 
maahan”, piispa kysyy ja nimeää ke-
hityksen kulmakiviä.

”Koulutus, joka antaa ymmär-
ryksen tähän maahan. Työ ja asun-
to sekä kristillisten instituutioiden 
vahvistaminen.”

Kaikilla armon ja 
sovinnon tarve
Luterilaisesta Lunastajan kirkosta 
on vain muutaman metrin matka 
muinaiselle Golgatalle, teloituspai-
kalle. 

”Mutta me emme palvele muis-
tomerkkejä, vaan ihmisiä. Mikä on 
meidän todistuksemme ylösnou-
semuksesta, sanoma Jeesuksesta, 
sanoma rakkaudesta.”

”Toivottavasti Jumala lähettää 
meille jotain, jotta viha päättyy. 
Toivottavasti olette nähneet,  että 
ihmisillä täällä on samat tarpeet 
kuin kaikilla, armon ja sovinnon 
tarve.”

Piispa hyvästelee ystävänsä  Wil-
le Riekkisen,  jonka hän ensimmäi-
sen kerran kohtasi Lähi-idän kirk-
kojen kokouksessa Kyproksella. Sen 
jälkeen on soudettu Kallavedestä 
kalaa ja kylvetty Riekkisen saunas-
sa. Suomessa veljesten kaveruutta ei 
aina ole katsottu suopein silmin.

”Täällä elää ihmisiä, jotka kärsi-
vät. Heidät pitää pelastaa ja myös te 
Suomessa olette siitä vastuussa. On 
huudettava kovempaa. On sanotta-
va, mikä on oikein, mikä väärin.”

Lahja Pyykönen 
Jerusalem 

Kirkon huudettava vielä kovempaa
”Jos Israelissa ei ole rauhaa, ei rauhaa ole koko maailmassa.”
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”En voi kuvitella merkittävämpää kutsumusta kuin olla rauhan todistaja.”

Munib A. Younan

syntynyt 1950 Jerusalemissa 
pakolaisperheeseen
asuu Jerusalemissa, vaimo 
Suad, lapset Annaliza, An-
dria ja Martha
vihitty luterilaiseksi papik-
si 1976, Jordanian ja Pyhän 
maan luterilaisen kirkon 
piispa 1998, Luterilaisen 
maailmanliiton varapuheen-
johtaja
Jordanian ja Pyhän maan 
kirkko on itsenäinen pales-
tiinalainen kirkko. Jäseniä 
viidessä miehitetyn palestii-
nalaisalueen seurakunnissa 
sekä Ammanissa ja Jordanis-
sa noin 2 500.
Jordanian luterilaisella kir-
kolla sekä Kuopion hiippa-
kunnalla on viisivuotinen yh-
teistyösopimus. Sopimuksen 
asiantuntijana on Suomen 
Lähetysseura, jolla on yhteis-
työkanavat palestiinalaisalu-
eella sekä Israelissa.

•

•

•

•

•

�



Tulipahan sanotuksi

pääkir joitus

k o l u m n i

Sairas mieli
SISKO PELKÄSI.
Minä pelkäsin miehen kovaa ääntä, sillä 
muusta en vielä tiennyt. Sisareni oli 
vanhempi ja hänen ymmärryksensä riitti 
juosta lähentelevää maallikkosaarnaajaa 
karkuun.

50-60 –lukujen maalaiskylissä  heitä 
kulki yhtenään. He yöpyivät pikkuisissa 
pirteissä.  Monet olivat oudolla tavalla 
Jumalan hulluja, yksi saarnasi unissaan, 
toinen pauhasi ja kieriskeli lattialla. Mut-
ta ainakin tämä yksi olisi pitänyt talut-
taa telkien taakse. 

AIKUISET NÄKIVÄT, mutta eivät uskalta-
neet puhua. Lapset pelkäsivät, mutta ar-
vailu olisi kuitattu mielikuvituksen tuot-
teeksi. Saarnamiehet tekivät itsestään 
tavallista mökin asukkia hurskaampia, ja 
saivat seurapenkkiläiset uskomaan, että 
kaikki heissä tulee Jumalalta.  

KIRKON PERHETYÖN JOHTAJA Martti 
Esko on nyt saanut nyt tarpeekseen. 
Villaisella painamisen aika on ohi, hän 
sanoo.

Monet tapaukset ovat vuosikymmen-
ten takaa, ja tekijät ovat kuolleet. Ta-
pahtuneet ovat niin likaisia, että häpeää 
kantaakin uhri, satutettu ja hyväksikäy-
tetty. Uskonyhteisöissä on yhä asioita, 
joista vaietaan. Ihmispeto voi jatkaa 
elämäänsä, koska hän on itse määritellyt 
sen, mikä on totuus. Ongelmat kaatuvat 
heikoimpien niskaan, jotka häpeässään 
käpertyvät sykkyrälle.

Helsingin Sanomien lestadiolais-
taustainen päätoimittaja rohkeni ottaa 
syntisten piirin lehdessään esille (HS 
1.5.2010). Oikeustoimiin johtavan, tut-
tujen miesten raiskaaman Minnan tarina 
on raakaa luettavaa. 

KIRKON ÄÄNEN ON KUULUTTAVA sil-
loin jos kirkon sisällä elävillä ihmisillä 
on erilainen käsitys rikosoikeudellisesta 
vastuustaan kuin muilla suomalaisilla. 
Anteeksianto ei kuittaa hirmutekoa so-
vitetuksi. Teot ovat tekijän saarnaaman 
etiikan ja Raamatun vastaisia.

Väärän vaikenemisen käytäntö on 
murrettava.

HELSINGIN RAUTATIEASEMAN perjan-
taitungoksessa tuleva arkkipiispa tum-
manharmaassa takissaan katoaa junaan 
kiirehtivien massaan.

”Kirkon on huudettava vielä kovem-
paa”, sanoo viereisen sivun haastattelus-
sa palestiinalaispiispa Munib Younan. On 
sanottava, mikä on oikein, mikä väärin.

Toivottavasti uusi arkkipiispa saa 
kantavan äänen, joka kaikuu nykyistä 
hyssyttelyä lujempaa.

Yhdellä lausahduksella voi korvata 
pitkiäkin esitelmiä ja vaikkapa koko-
naisen lakikirjan. 

”Mikä ei ole oikeus ja kohtuus, se 
ei saata olla lakikaan.”

Tämän uskonpuhdistaja ja oikeusoppinut 
Olaus Petri, kirjasi muistiin jo vuonna 1530. 
Tämä tuomarinohje löytyy niin Suomen kuin 
Ruotsinkin lakikirjasta. Se on ollut siellä jo 
vuodesta 1635. Eikös olekin hyvä ohje? 

”Miksi me olemme täällä sotimassa 
pientä Suomea vastaan?”

Olemme juuri muistelleet 70 vuotta sit-
ten Suomen pelastanutta talvisodan ihmet-
tä. Yksi osa ihmettä on myös tämä ukrai-
nalaisen tykistöupseerin esittämä kysymys 
joulukuussa 1939. Tämä kuvannee hyvin 
rintamien taistelutahdon eroa.

”Minulla on kahdenlaisia asiakkaita. On 
niitä, joilla on liikaa rahaa. Sitten on niitä, 
joilla on liian vähän rahaa. En tiedä, kum-
matko ovat onnellisempia?”

Tämän lausui eräs pankinjohtaja pari-
kymmentä vuotta sitten avatessaan Kuopi-
on osakesäästäjien tilaisuuden. Hyvä kysy-
mys, joka perustuu pitkään kokemukseen. 

”Kylmältä pystymme suojautumaan. Lii-
alta lämmöltä suojautumiseen meillä ei ole 
keinoja.”

Ilmastonmuutoskeskustelussa on hyvä 
muistaa myös tämä professori Esko Länsi-
miehen esille ottama uhka.

”Kun EU:ssa uusi direktiivi tulee voi-
maan, Välimeren maissa aletaan heti miet-
tiä, miten se voidaan kiertää. Suomessa 
sen sijaan mietitään, miten sitä pilkulleen 

voitaisiin tulkita.”
Tämä europarlamentaarikko Riikka Man-

nerin toteamus olisi hyvä niin päättäjiemme 
kuin virkamiestemmekin muistaa.

”Välillä tuntuu, kuin olisi töissä formu-
lavarikolla.”

Edellä mainittu ministeri Mauri Pekkari-
sen sihteerin toteamus päätoimittaja Timo 
Laaniselle puolestaan antaa hyvän kuvan 
ministerien työtahdista. Ainakin ministeri 
Pekkarisen.

”Mitään ei ole jaettu yhtä oikeudenmu-
kaisesti kuin tervettä järkeä – kukaan ei 
tunnu tarvitsevan sitä lisää.”

Tähän kaupunginvaltuutettu Erkki Pali-
salon lausahdukseen onkin hyvä lopettaa.

Lahja Pyykönen 
lahja.pyykonen@evl.fi

Veijo Martikainen 
Kirjoittaja on kuopiolainen  

vapaa kirjoittaja

Kirkosta eroaminen, samaa sukupuolta ole-
vien liitot ja naispappeus. Millaista julki-
suutta mediassa kirkolle annetaan?

Kirkosta eroaminen kiihtyi
Kirkon tiedotuskeskus selvitti kirkon me-
diajulkisuutta kolmen kuukauden ajalla, 
joulukuusta 2009 helmikuun loppuun 2010. 
Seurattavia medioita olivat valtakunnalliset 
ja maakunnalliset sanomalehdet, radion ja 
television valtakunnalliset kanavat sekä ra-
joitetusti aikakauslehdet.

Kirkon julkisuus painottui selvästi maa-
kuntalehdistöön.

Analyysin mukaan kokonaisjulkisuuden 
sävy oli yli 80 prosenttisesti tasapainoinen. 
Siinä selvitettiin, mistä puheenaiheista kir-
kon julkisuus koostuu ja ketkä hallitsevat 
kirkosta käytävää kirjoittelua.

Seurantajakson aikana mediajulkisuutta 
toi runsaasti arkkipiispanvaali, kirkon jäse-
nyyteen liittyvät asiat, Luther –säätiö sekä 
piispainkokouksen parisuhdelakia koskeva 
lausunto.

Myös Haitin maanjäristyksen uhrien 
auttaminen sekä yhteisvastuukeräys olivat 
myönteisesti esillä.

Kriittistä julkisuutta toivat kirkon talou-

teen liittyvät asiat. Kielteisin teema kirkolle 
oli kirkosta eroaminen. Eroamista käsitel-
leissä kirjoituksissa 60 prosenttia oli kir-
kolle kriittisiä.

Kirkon viestintäjohtaja Tuomo Pesonen 
esitteli julkisuusanalyysin kirkolliskokouk-
selle viime viikolla.

Eniten kirkollista uutisointia julkaisi 
Turun Sanomat, kriittisin oli Helsingin 
Sanomat.

Jumala edellä juttua kohti
”Kirkollinen keskustelu julkisuudessa on 

jankkaamista. Keskusteluihin valitaan ääri-
päät eikä taisteluasemista siirrytä alemmak-
si”, sanoi toimittaja Taina West puhuessaan 
viime viikolla Kotimaa -yhtiöitten laatu- 
seminaarissa Helsingissä.

Seurakuntalehtiä West ruoti liian val-
miista näkökulmista. 

”Lehtiin valitaan varmat tapaukset ja 
viesti on sisäänpäin kääntynyt. Uskosta 
puhutaan kiemurrellen, ikään kuin häpeil-
len. Ei sen kuntosalityypin kanssa tarvitse 
puhua liikunnan merkityksestä. Senhän 
kaikki tietävät. Miksette mene häntä koh-
ti Jumala edellä”, kirkosta eronnut West 
kehotti.

”Seurakuntalehti ei ole sitoutumaton. 
Sen tavoitteena on antaa mahdollisuus 
elämän kestävän perustan kohtaamiseen”, 
muistutti Vantaan Laurin päätoimittaja 
Pauli Juusela.

”Mutta lehteä ei voi tehdä suppean sisä-
piirin näkökulmasta. Kiinnostavuudellaan 
se tarjoaa matalan kynnyksen osallisuutta.”

”Seurakuntalehti on keskeinen omissa 
käsissämme oleva väline.” Juuselan mukaan 
seurakuntalehden on uskallettava olla myös 
kriittinen. ”Parempi itse liata oma pesä kuin 
odottaa että sen tekee joku toinen.”

Lahja Pyykönen

Jankkaamista vai tasapainoa
Kirkolla on mediassa korkea huomioarvo.

Jukka Granström/Kotimaa
Toimittaja 
Taina West 
haastoi seu-
rakuntalehti-
en tekijöitä 
ajattelemaan 
ja muista-
maan sen, 
että lukija 
on kuningas.
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Löylyä 
lähetykselle
Naisten lähetyslöylyt keskiviikkona 
26.5. klo 18 Rytkyllä. Lähtö Kalla-
veden kirkolta klo 17.30 ja Petoselta 
klo 17.35. Osallistumismaksu 5 e. 
Saunomisen lisäksi kevyt iltapala ja 
asiaa lähetyksestä. Mukana kanttori 
Anna-Mari Linna.

Iloitaan 
keväästä

Toukosiunaus ja helatorstain sa-
najumalanpalvelus Vehmersalmen 
kirkossa torstaina 13.5. klo 13. 
Kevätlaulajaiset Riistaveden kir-
kossa sunnuntaina 16.5. klo 18 

•

•

Marjatta Piirosen johdolla. Mukana 
myös päiväkuoro ja kirkkokuoro.
Kevätmessu Kallaveden kirkossa 
sunnuntaina 16.5. klo 18. Saarna 
Pekka Heiskanen.
Vehmersalmen seurakuntakodilla 
on varttuneen väen kevätkirkko 
tiistaina 18.5. klo 10 kansanlaulu-
kirkkona. 
Kevätseurat keskusseurakuntata-
lossa torstaina 20.5. klo 18. Musii-
kissa Kuopion Virsikuoro, johtaja-
naan Anna Kosola.

Kaatuneitten 
muistoksi

Kaatuneiden muistopäivän harta-
us Kuopion sankarihautausmaalla 
sunnuntaina 16.5. klo 12. Heikki 
Hyvärinen puhuu, mukana myös 
sotilassoittokunta.
Jumalanpalvelus ja seppeleen las-
ku Vehmasmäen kappelissa sun-
nuntaina 16.5. klo 13. 
sanajumalanpalvelus ja seppeleen 
lasku Hirvilahden kappelissa sun-
nuntaina 16.5. klo 13. 
messu Riistaveden kirkossa sun-
nuntaina 16.5. klo 10. Messusta 
siirrytään seppeleiden laskuun 
sankarihaudoille, jonka jälkeen dia-
konissa Eeva Leinosen läksiäisjuhla 
seurakuntatalossa.

Helluntaipäivän 
messuja

Helluntaipäivänä sunnuntaina 23.5. 
messu Tuomiokirkossa klo 10, sa-
malla Iltarippikoulun konfirmaatio. 
Messu Inkilänmäen seurakuntata-
lossa klo 12. 
messu helluntaina Alavan kirkossa 
klo 10. Rytky I-leirin konfirmaatio. 
Messu Särkiniemen seurakuntata-
lossa klo 10.
Hiihtolomarippikoulun konfir-
maatiomessu Pyhän Johanneksen 
kirkossa klo 10.
Kansainvälinen messu Kallaveden 
kirkossa klo 10. 
Helluntaipäivän messu Puijon kir-
kossa klo 10. Messun jälkeen kirk-
kokahvit ja lähetyksen puolitunti-
nen. Messu Päivärannan kirkossa 
klo 13.
messu Riistaveden kirkossa klo 10. 
Messun jälkeen 70,75,80,85,90 ja 
enemmän täyttäneiden syntymä-

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

päiväjuhlat seurakuntatalossa.
Helluntaipäivän messu Vehmer-
salmen kirkossa klo 13. Messun 
jälkeen yhteiset syntymäpäivät kai-
kille kuluvan vuoden aikana 70 ja 
75 täyttäneille seurakuntalaisille.

Perheet 
taiteilemaan

Perheiden taidepaja lauantaina 
15.5. klo 10 Keskusseurakuntata-
lossa. Pajaan voi tulla lapsi ja aikui-
nen yhdessä, oman aikataulunsa 
mukaisesti klo 10-13 välisenä aika-
na. Pajamaksu 2-4 e perheeltä, pa-
jakerran materiaalista riippuen. 

Urkumusisointia
Urkutuokio Tuomiokirkossa lauantai-
na 15.5. sekä 22.5. klo 15. Tiistaina 
25.5. klo 19 urkukonsertissa esiintyy 
Anna-Maria Pietiläinen.

Matkat 
ja retket

Lähde bussiretkelle Kuopiosta Sii-
linjärven ja Lapinlahden kautta 
viimeiset Kiusaukset –oopperaan 
Nivalaan sunnuntain 13.6. klo 15 
näytökseen. Ensi kesän näytök-
sissä Paavon roolissa vaihtelee 
Esa Ruuttunen ja Jaakko Ryhänen. 
Tässä näytöksessä on Jaakko Ry-
hänen. Riittana on Johanna Rusa-
nen-Kartano. Ennen näytöstä on 

•

•

ruokailu Nivalassa noin klo 13 ja 
näytöksen jälkeen klo 18 ooppe-
raseurat Nivalan kirkossa. Retken 
kokonaishinta (matkat, ruokailu 
ja oopperaliput hyviltä paikoilta) 
on 85 e. Tarkemmat tiedustelut ja 
ilmoittautumiset 21.5. mennessä 
aluesihteeri Tuomo Ruuttunen puh. 
040 506 1386 
Retki Lähetysjuhlille Varkauteen 
lauantaina 12.6. Aamulla lähtö 
tapahtuu klo 7.30 Maljalahden-
kadulta. Sunnuntaina 13.6. lähtö 
on Maljanlahdenkadulta klo 8.30. 
Matkan hinta 15 e/pv. Ilmoittaudu 
Raija Luomanperälle 31.5. mennes-
sä puh. 040 4848 248.
Herättäjäjuhlamatka Kiuruvedelle 
tehdään päivän matkoina. Lähtö 
perjantaina 9.7. klo 13.50 Puijon 
kirkolta, klo 14 Kuopion torilta 
Osuuspankin edestä. Lauantaina 
10.7. klo 5.50 Puijon kirkolta, klo 6 
Kuopion torilta. Sunnuntaina 11.7. 
klo 5.50 Puijon kirkolta, klo 6 Kuo-
pion torilta. Paluu kunakin päivänä 
illalla. Ilmoittautuminen puh. 017 

•

•

158 111 tai 050 569 1392 (Aune 
Pöyhönen). 
Hyvän mielen päivän kevätret-
ki keskiviikkona 26.5. Karttulaan. 
Hyvän Mielen päivää ei ole Pyhän 
Johanneksen kirkolla. Retken hinta 
25 e. Viimeinen ilmoittautumispäi-
vä 19.5. Ulla Halonen p. 040 4848 
405.

Kutsu uusille 
seurakuntalaisille
Messu Tuomiokirkossa sunnuntaina 
16.5. klo 10. Saarna Ilpo Rannanka-
ri, liturgia Salla Ropo, kanttorina ja 
urkurina Eero Väätäinen. Messussa 
siunataan isoset tehtäviinsä. Mes-
suun kutsutaan vuoden 2010 aikana 
seurakuntaan muuttaneita. Kirk-
kokahvit messun jälkeen klo 11.30 
seurakuntatalossa uusille seurakun-
talaisille.

•

t o u k o v i n k i t

t a p a h t u u

r.kolehmainen@dnainternet.net

hanna.karkkonen@evl.fi

• Kunniakäynti Joh. Vilh. Snellmanin 
patsaalla klo 10.

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

• J. V. Snellmanin päivänä 12.5. 
museo on avoinna klo 10–15, pää-
symaksuton päivä. 

• Kuopion korttelimuseo 15.5.–31.8. 
ti-su klo 10–17.

• Kansalaisopiston Viihdekuoro 
Sawo Ensemblen Flooran päivän 
konsertti ja perinteiset haitari-
tanssit helatorstaina 13.5. klo 15 
Peräniemen kasinolla.

• Kuopion kaupunginkirjaston aula: 
Pohjois-Savon opiston kuvataide-
linjan lopputyönäyttely 15.5. asti.

• Vehmersalmen kirjasto: Eeva Mu-
tasen Varjoista vapauteen näytte-
ly tilkkujen kertomaa 10.–28.5.

• Maailma Kuopion torilla ja Mah-
dollisuuksien tori -tapahtuma 
Kuopion satamatorilla la 22.5. klo 
10–14. 

• Galleria 12: Outi Heiskanen, Fea-
turing Janne Laine 27.4.–16.5. 

• Galleria Carree: Taidemaalari 
Mikko Paakkolan teoksia 5.–23.5.

• VB-valokuvakeskuksessa Sakari 
Viika: Heavy Light 10.4.–16.5. 

• Korttelimuseon näyttelysali: Esi-
liinoja eri vaiheista 1900-lukua 
30.5. saakka.

• Kuopion taidemuseo: Taivaska-
navalla. Nykytaiteen ja ortodok-
sisen kirkkotaiteen vuoropuhelua 
sekä Sähköä ilmassa -sarjan 
päätös Kytköksiä 23.5. saakka. 
Esillä myös uusittu perusnäyttely 
Lintukoto – Metsästä maailmalle.

• Kuopion museo: Tositarina – vä-
lähdyksiä Kuopiosta 6.5.2010–
16.1.2011.

Museon kesänäyttelyssä tutustu-
taan Kuopioon kymmenen ihmi-
sen tarinan ja muiston kautta. 

• Kuopion museon Torni: Muovia 
ja maria -näyttely kertoo 1960-
luvun suomalaista muotoilusta 
30.1.2011 asti.

• Kuopion Automuseo 1.5. alkaen 
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.

• Kino Kuvakukko: Prinsessa Mo-
nonoke (K7, Japani 1997) 7.–23.5. 
joka päivä klo 17.30.

• Finnkino: mm. Risto Räppääjä ja 
polkupyörävaras (S), Robin Hood 
(K13).

• Musiikkikeskus: Kuopion konser-
vatorion tanssikoulun kevätnäytös 
su 16.5. klo 16.

• Kuopion kaupunginteatteri, suuri 
näyttämö: Rakkaat Rissaset 15. ja 
21.5. klo19; viimeinen esitys 22.5. 
klo 14; Vaimoni Maurice 15.5. klo 
14 viim. es;

Vanhan ruhtinaan rakkaus 14.5. klo 
19 ja 22.5. klo 19 viim. es. 

• Elonkorjuujuhla 12. ja 20. 5. klo19.
• Studio: Lapin kesä 15.5. klo 14.15. 

viim.es. ja Räjähdysvaara 14.5. klo 
19.15 ja 22.5. klo 19.5. viim. es.

• Studio: Punainen pallo -lasten-
näytelmä 12.5. klo 10.15 ja13.15; 
14.5. klo12.15 sekä 20.5. klo 10.15 
ja 13.15.

• Kulttuuriareena 44 (Kauppak.44): 
Musiikkilukion esitys musiikin 
siivittämänä Aapelin Meidän Her-
ramme muurahaisista. Ohj. Kaisa 
Björkbacka 19.–22.5. klo 13 ja 18, 
la klo 14.

J.V. Snellmanin kotimuseon kesänäyttely esittelee Riitta von Wrightin 
piirroksin Snellmanin ajan Kuopiota. Osa töistä on julkaistu Johan Vil-
helm Snellmanin jalanjäljillä -kirjassa. 
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Kuninkaan laulajat konsertoivat
Maailmalla ylistetty a cappella -lauluyhtye, brittiläinen The King’s Singers 
esiintyy Suomessa toukokuussa 2010 peräti neljässä kirkkokonsertissa. 
Skandinavian kiertueellaan yhtye tulee myös Kuopion Tuomikirkkoon 
lauantaina 15.5. klo 19.30.
Vuonna 2009 The King’s Singersin levy ’Simple Gifts’ palkittiin Grammy 
-palkinnolla. Yhtye on perustettu jo 41 vuotta sitten. Yksittäisessä kon-
sertissa kappaleet voivat vaihdella renessanssin polyfoniasta nykypäivän 
pop-musiikkiin.
Lippujen hinta on 19,50 e. Lippuja voi ostaa ennakkoon Lippupisteestä.

Brittiläi-
nen King´s 
Singers 
esiintyy 
Tuomio-
kirkossa 
lauantaina 
15.5. klo 
19.30.
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Tuula Hult-Hallikai-
selle viime sunnuntai 
oli toinen äitienpäivä 
ilman äitiä.

Viimeinen ilta äi-
din kanssa käydään vieläkin läpi 
kyyneleet mausteina. ”Kiitos käyn-
nistä”, sanoi äiti. ”Huomenna ta-
vataan.”

Huomenna äiti, 83, oli jo kuol-
lut.

Niin paljon, niin vaikeaa
Neljäsataa kilometriä on liikaa.

Sen Tuula Hult-Hallikainen 
tajusi kun naapureilta Kuopiosta 
alkoi tulla viestejä kaatuilevasta ja 
harhailevasta äidistä. Tytär pakkasi 
kotinsa pääkaupungissa ja muutti 
Kuopioon. 

”Äidillä oli harhoja, jotka kor-
jaantuivat lääkityksen avulla.” Sen 
jälkeen sairauksia tuli yksi toisen-
sa jälkeen. Kotihoidon ja tyttären 
turvin hän pystyi asumaan kotona 
lähes kuolemaansa asti.

”Äidin sairauden aikana lähe-
nimme toisiimme”, Tuula Hult-
Hallikainen sanoo. Vaikka roolit 
osin vaihtuivatkin. Mutta hän suree 
sitä, etteivät he enemmän pystyneet 
keskustelemaan tunteiden tasolla, 

ettei aikaa ollut enemmän.
”Yksinäisen lapsen synnyttämi-

nen on ollut äidille arka asia.” Tuula 
asui lapsuutensa Toini  -äidin, Aga-
ta -mummon ja Liisa -tädin kanssa. 
Isästään Tuula tietää vain nimen.

Kotia tyhjentäessään Tuula löysi 
kortin, joka oli ollut synnytyssairaa-
laan tuodussa kukkakimpussa. Sii-
nä luki säädyllisesti: rouva Toini 
Hult.

Monta muutakin itkun paikkaa 
tuli vastaan. Tuulan lähettämät 
äitienpäiväkortit olivat laatikossa 
tallessa.

”Ikävä”, Tuula sanoo ja vie äi-
tienpäivänä kukat äidin ja mummon 
haudalle Kuopion isolla hautaus-
maalla.  ”Muistan äidin äänen ja 
luonnonkiharan tukan. Minussa 
on äidin piirteitä, paljonkin. Sisuk-
kuus, selviän tilanteista, pystyn te-

kemään ratkaisuja enkä kadu niitä 
jälkeenpäin.”

Tuula on iloinen siitä, että äiti 
ehti päästä mukaan Tuula ja Pekka 
Hallikaisen häihin. ”Äitihän huo-
lehti siitä, että saisin hyvän mie-
hen.”

Nyt Tuula Hult-Hallikainen on 
opintovapaalla vakuutusalan työs-
tään ja opiskelee matkailualaa. Hän 
on oppinut ymmärtämään sen, että 
on vain tämä päivä.  

Vanhoja valokuvia katsellessaan 
hänelle nousi kaipaus lapsuuden 
onnellisiin aikoihin siirtolapuutar-
hamökillä. ”Ostin Päivärannasta 
mökin.”

Kuolema tulee kylään
Kuolema ei tule yksin eikä tyhjiöön. 
Aina se tulee keskelle elämää, ja tuo 

tullessaan paljon toimitettavaa.
Äidin poski oli vielä lämmin kun 

Tuula ehti Harjulan sairaalaan tun-
ti äidin kuoleman jälkeen.

Hän sairastui äidin kuolemaa 
seuraavana yönä vatsatautiin ja 
muutama päivä meni kuin sumus-
sa.

Järjestelyt tuntuivat alkuun vas-
tenmieliseltä. Ihan sama, äitihän on 
kuollut.

”Mutta sitten ajattelin, kuinka 
minä oman äitini kohdalla luovu-
tan. Onhan kyseessä äidin viimeiset 
juhlat.”

Tuula oli pukemassa äitiään 
arkkuun. ”Kun ajoimme ruu-
misautolla kappeliin, ajattelin, 
ettemme ennen ole äidin kanssa 
näin hienon limusiinin kyydissä 
olleetkaan.”

Siunaustilaisuudessa oli pai-

kalla pieni joukko Toini Hultin lä-
heisiä. Uurnan Tuula laski hautaan 
miehensä kanssa kahden. 

Kappelin kellojen äänessä oli 
heille riittävästi jäähyväismusiik-
kia.

Lahja Pyykönen

Tavoita Usko ja Rauha. Kysy lisää:

020 754 2361

Heidät ja 1,5 miljoonaa muuta suomalaista tavoitat Koti-
maa-yhtiöiden valtakunnallisten lehtien sekä 24 paikalli-
sen seurakuntalehden kautta. Kun lehden sisältöä pidetään 
kiinnostavana ja luotettavana, myös ilmoitus huomataan. 
Näythän siis ainutlaatuisessa mediaympäristössä – lehdis-
sä, jotka vastaavat lukijoidensa arvomaailmaa.
www.kotimaa-yhtiot.fi /mediaopas
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Humalaiset turistit 

hämmentävät 

laskettelukeskuksissa 

asuvia lapsia. s. 12
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KIRKKO 

2030
Kotimaa kertoo, mitä tavallisessa 

suomalaisessa seurakunnassa 

tapahtuu 20 vuoden kuluttua. s.  4–9

Hyvästi, äiti
Äidin kuolema on kova juttu aikuisellekin. 
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”Muistan edelleen viimeisen 
tapaamisemme, hautajaiset. 
Ja surun, vaikka hänen pois-
menostaan on jo kohta kym-
menen vuotta.”

Tina, 55.

”Istutan orvokkeja haudalle 
äitienpäivänä. Keltaisia äidin 
toiveen mukaisesti, että näky-
vät kauas.”

Kati, 66.

”Äidin kuolema käynnisti 
elämässäni syviä prosesseja. 
Mikä elämässäni on säilyt-
tämisen arvoista, mikä saa 
mennä.”

Oona, 49.

Lainaukset kirjasta:
Tuula Vainikainen:
Äidit ja aikuiset tyttäret 
– matkalla ymmärrykseen.
WSOY 2010.

Äitienpäivänä 2007. Toini ja Tuula Hult sekä Minni -kissa.

”Äidin kuoleman jälkeen tuli tyh-
jyys. Mitä nyt teen?”
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Muistoille 
tarttumapintaa
Kalle Holmbergin Viimeinen erä 
alkaa lapsuuden kuvista. Tapettiovi 
avasi tien teatteriin ja kirjallisuuteen. 
Kirjallisuus on peili, joka näyttää 
Holmbergille hänen oman kuvansa. 
Ja lukija saa muistoille tarttumapin-
taa. 

Teatterinjohtajan ura alkoi Yli-
oppilasteatterista. Holmberg kirjoit-
taa monista uraansa vaikuttaneista 
ihmisistä ja antaa arvon ammatti-
laisille, kuten lavastajalle. Måns 
Hedström saa tunnustuksen – työ-
pari vailla vertaa. Ystävä ja kollega 
Kristian Smeds on kirjan keskeisiä 
henkilöitä.

Merkittäviä ohjauksia Turussa 
olivat Kuningas Lear, Seitsemän 
veljestä ja Välskärin kertomukset. 
Helsingin kaupunginteatteriin 
Holmberg ohjasi Noitaympyrän ja 
KOMiin Kullervon. Kullervo muun-
tui myös oopperaksi. Holmberg sa-
noo, että ooppera ei ole vain pienten 
piirien edustusjuhla. 

Yhteistyö Ritva Holmbergin 

kanssa tuotti mm. Riivaajat. 
Näytelmät kulkevat nauhana 

lukijan muistoissa, puhuttaneita 
esityksiä. Shakespeareakaan ei voi 
ohittaa. Rauta-aika on oma lukunsa. 
Holmbergin sanoin: Rauta-aika ve-
nyi ja paukkui, söi rahaa ja kasvatti 
kadetta. Ohjaaja kertoo tylyistäkin 
arvosteluista. Sukulaiskansa ym-
märsi, sillä Unkarissa Rauta-ajan 
vastaanotto oli hyvä. 

Vapauden vanki, Risto Ryti ja 
hänen rooliminänsä Jorma Hynni-
nen jäävät vahvasti mieleen. 

Holmberg kertoo alkoholismis-
taan, samoin uskostaan.  Maailmaan 
turruttuaan hän halusi palata kotiin. 
Valamo tulee tutuksi. Kirjailijakol-
lega Torsti Lehtisen kanssa käve-
lyretkillä syntyi ajatus vaelluksesta 
Athos-vuorelle. Lukiessa matkaan 
mukana (naisethan eivät sinne pääs-
se?), sillä olen Athos-näyttelyssä 
käynyt. Suomi sai näyttelyn ensim-
mäisenä. 

Vanhan nyrkkeilijän kurinalai-
suudella edetään erästä toiseen. Vii-
meinen erä vaatii lukemaan Holm-
bergin ensimmäisen kirjan Vasen 
suora.
 
Kalle Holmberg: 
viimeinen erä, 
390 s., 22,30 e., siltala 2010.

Epätietoisuus rassaa
Jussi Kivimäki ei antanut periksi 
Parkinsonin taudille. Vuosien tut-
kimukset paljastivat lopulta paran-
tumattoman taudin. Mies sai kokea 
vääriä toimenpiteitä ja pallottelua 
tutkimusvaiheessa.  Selviytymista-
rina – taudin kansa oppii elämään 
– on hyvä opas muille sairastuneille 

ja heidän läheisilleen.
Kivimäen tarina on menevän 

miehen kertomus. Kunnostaan 
huolehtinut ehkä selvisi muita pa-
remmin. Viinankin kanssa hän on 
selvinnyt, kun ymmärsi ajoissa, ettei 
ilmainen viina juomalla lopu. Kotiin 
saavutaan aina selvin päin.

Kivimäki kirjoittaa kirjapaino-
alan töistä ja kirjailijatapaamisis-
taan. Jutunkertojakin hän on.

Virkeät vitsit voivat piristää sai-
rastuneiden arkea. Toyotaan suh-
taudutaan tunteella, eikä merkkiä 
vaihdeta.

Kirjoittaja on huolissaan yhä 
nuorempien ihmisten uupumisesta. 
Ja hän muistuttaa, että ihmisten kä-
sitteleminen numeroina tulee vielä 
kalliiksi.

Vielä sairastuttuaankin Kivimä-
ki pykäsi pystyyn Jyväskylän kirja-
messut. 

Jussi Kivimäki: 
minä, Parkinson ja Toyota, 
126 s., 17 e., Jonnaco 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

Elämä astman ehdoilla

Rukoi lemme

Ark ienke l i

Kyynelten läpi
Hauta on kaksi metriä pitkä
ja puolitoista syvä.
Lohduton syli.
Yltääkö sinun armosi, Kristus
peittämään haudan syvimmänkin,
syyllisyyden suurimmankin.
Koivut hiljaisia silmuja täynnä.
Herra, tuntuu raskaalta laskea
paljon merkinnyt ihminen kylmään hautaan.

Herra, sinä olet kuoleman läpi kulkenut.
Sinä tiedät, mitä on elämä.
Sinä tiedät, mitä on kipu.
Sinä tiedät, mitä on sairaus.
Sinä tiedät, mitä on kuolema.
Minä luotan siihen, että
maan multa ei armoa peitä.

Risto Kormilainen. 
Rukouksia 

surussa.
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Kesä on siitepölyallergisille tukalaa aikaa. Ke-
sällä 2003 Marjatta Saarelainen joutui suu-
ren elämänmuutoksen eteen. Yhdeksäntoista 
vuoden ajan hän altistui työpaikallaan ho-
meongelmiin, jotka aiheuttivat homeastman. 

Hänellä on tukala olo kautta vuoden. 

Mitä oireita ilmaantui?
”Henkeä ahdisti ja kurkku tuli kipeäksi. Silmät kirveli-
vät ja oli paha olla. Oireet vain voimistuivat ajan myö-
tä. Olin paljon sairaslomalla ja viimein oli jätettävä 
työ. Silloin ajattelin, että taidan kuolla.”

Miksei asiaan puututtu?
”Kiinteistön ongelmat kiellettiin, vaikka kaikki muut-
kin oireilivat ja osa kävi lääkkeiden voimin 
työssä. Siinä vaiheessa olisi jotakin ollut teh-
tävissä, kun oireita ei ollut työpaikan ulko-
puolella. Puheisiin ei uskottu ja koin me-
nettäväni jopa ihmisarvonikin.” 

Mille olet allerginen?
”Reagoin erittäin voimakkaasti 
kaikelle pölylle ja tuoksuille, 
joille hajuaistini herkistyi. 
Kuumuus ja kosteus eivät 
sovi. Mullasta nousee ho-
meitiöitä. Kevään ja syksyn 
kostea maa on pahasta. ”

Auttavatko lääkkeet?
”Suihkeet ja silmätipat helpottavat. 
Lääkkeitä on lähes kymmentä erilaista. 
Vuosiin en ole nukkunut normaalis-
ti. Yöllä heräilen, kun ilma loppuu ja 
joudun ottamaan lääkettä. Sisätilassa 
hyvä apu on paristoilla toimiva mat-
kailmapuhdistin. Vielä kun keksit-
täisi ulkona toimiva puhdistin.”

Mitä muutoksia kotona oli tehtävä?

”Kaikki oli kotona ajateltava uudelleen. Tuuletusikkunoihin 
laitettiin erikoissuodatinkankaat. Huonekalumateriaalit ja 
matot uusittiin. Kukat oli pakko hävittää. Imurissa on eri-
koissuodatin ja pesuaineet oli valittava uusiksi. Ilmastointi-

laite on pelastus, sillä se pitää huoneilman viileänä.”

Miten elämäsi muuttui?
”Olen paljon sisällä. En voi käydä te-
atterissa tai konserteissa. Vaatteiden 

osto on hankalaa ja joskus on pitänyt 
lähteä kesken pois. Autossani on eri-
koisilmastointilaitteet ja junassa me-

nen allergiahyttiin. Ulkonakin voin olla 
korkeintaan puoli tuntia.” 

Mitä voit harrastaa?
”Kuuntelen paljon musiikkia. Hen-
gitysliiton kuorosta saan voimaa. 
Luulin jo, etten pysty laulamaan. 

Mieheni vanha kotipaikka on ke-
sämökkinä. Rakensimme sinne 
hirsimökin, jossa pystyn ole-
maan. Menen vasta, kun pellot 
ovat oraalla. Tuuli viilentää ja 
vie siitepölyt mennessään. Ke-
sällä en kävele luonnossa. Kun 
liikun, otan kameran mukaan.”
Miten jaksat eteenpäin?

”Vaikeata on välillä, kun 
joutuu elämään ympäristön ar-
moilla, mutta huumori auttaa. 
Usko on antanut vahvan pohjan 
elämään.”  

Teksti ja kuva 
Hilkka Sipilä

Mielen ja kehon virkistystä
”Jos aikaansa antamalla tuottaa iloa ja virkistystä muil-
le, siitä saa itselleen enemmän kuin mitä pystyy anta-
maan”, tuumivat Marjatta ja Juhani Vartiainen. 

Marjatan sydäntä lähellä ovat Mäntylän palvelutalon 
asukkaat. 

”Ihminen laitostuu helposti ja into osallistua laime-
nee. Retket ja erilaiset käyntikohteet ovat monelle suuri 
ilon aihe.”

Tutun avustajan tukemana on vanhusten turvallista 
lähteä invataksilla liikkeelle. 

”Mieluisia ovat teatterissa ja konserteissa käynnit. 
Markettiinkin olemme tutustuneet. Vaikka ostoslis-
toja ei juuri olisikaan, tuo ihmisten katseleminen ja 
arkihyörinän seuraaminen piristystä. Kesäisin on käyty 
Kalaryssäyksessä ja torihan on elämyksiä täynnä.” 

Henkilökunta suunnittelee retkikohteet ja retkistä 
tiedottaminen on Marjatasta tärkeää. 

”Olisi hyvä, että tieto retkistä tavoittaisi kaikki 
asukkaat hyvissä ajoin ja heitä kannustettaisiin osallis-
tumaan. Ohjelmaa voisi olla enemmänkin, mutta kaik-
ki on resursseista kiinni. Vanhukset haluavat jutella. 
Olen tutustunut moniin vanhuksiin ja aina tavatessa 
kuulumisia vaihdetaan.”  

Mäntylän palvelutalon liikuntasalissa Vartiaiset ve-
tävät kaikille avoimia varhaiseläkeläisten joogaryhmiä. 
Marjatalla on keskiviikkoisin kaksi ryhmää peräkkäin. 

”Meidät houkuteltiin vetäjiksi entisten joogakoke-
musten perusteella. Naisille piti perustaa toinen ryhmä, 
että kaikki mahtuvat mukaan.” 

Juhani vetää torstaisin äijäryhmää ja hän on lisäksi 
laulumiehiä. 

”Laulan eri kuoroissa ja olen veteraanien toiminnas-
sa mukana.” 

Teksti ja kuva: Hilkka Sipilä

”Joogatessa mieli virkistyy. Jooga auttaa myös ylläpi-
tämään ikääntyvien toimintakykyä”, sanovat ryhmien 
vetäjät Marjatta ja Juhani Vartiainen.
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OP-bonuksilla saat myös 
lainopillisia palveluja.

Meillä on Suomen kattavin pankkilakimiesverkosto. Asiaan 
perehtyneiden ammattilaistemme avulla esimerkiksi asuntokaupat ja 
perintöasiat järjestyvät paljon helpommin. Kun olet OP-bonusasiakas, 
saat bonusta tavallisesta pankkiasioinnista, lainat mukaan lukien. 
Bonuksia voit käyttää myös lainopillisiin palveluihin. Tule käymään 
konttorissamme, niin kerromme lisää. Tietoa saat myös osoitteesta 
op.fi/bonus tai puhelinnumerosta OP 0100 0500.

Palvelua KYS:n tuntumassa

Puijonlaakson apteekki

Kiekkotie 4

70200 Kuopio

Puh. 017-550 8800

Palvelemme 
Ma – Pe klo 9-20

La klo 9-16
Su Suljettu

Lääkeneuvonta 
joka päivä

klo 8-22
Puh. 017-550 8899

Tervetuloa!

Kuopion Puijonlaakson

apteekki

Hilkka Olki-
nuora ei suos-
tu sanomaan: 
tässäkö se nyt 
oli, elämä.

Ei. Kun eläkeikä lähestyy, 
on vain tilinpäätöksen 
aika, ja siinäkin tule-
vaisuuteen katsotaan 
suuntaa kirkastaen. 

Näin sanoessaan rovasti, journalisti 
ja kirjailija Hilkka Olkinuora pitää 
päätään erityisen pystyssä.

Hilkka Olkinuora tunnetaan 
surun matkasaarnaajana – Kuo-
piossakin häntä kuultiin humanis-
min illassa yliopistolla puhumassa 
vaikeasta surusta. Hänet tunnetaan 
myös terävänä ajattelijana, napakka-
na kolumnistina, jonka kynän kärki 
osuu yhteiskuntaan, kirkkoon ja yk-
sinkertaisesti ihmisenä elämiseen.

Uusimmassa teoksessaan Paras-
ta ikää Hilkka Olkinuora korostaa, 
että kolmas ikä on paras ikä. Sen 
hän uskaltaa sanoa eläkkeelle jou-
tumista pelkäävällekin.

Suuri murros
”Suuret ikäluokat ovat tehneet kai-
ken omalla tavallaan. He olivat nuo-
ria ennennäkemättömällä tavalla ja 
ovat nyt vanhoja uudella tavalla. 
Suurilla ikäluokilla on ensimmäis-
tä kertaa elämässään aikaa – se on 
ihanaa ja pelottavaa.”

Olkinuoran mukaan nyt ko-
rostuu persoona, ei ikä. Suurilla 
ikäluokilla on vaurautta, terveyttä, 
energiaa enemmän kuin aikaisem-
milla seniorikansalaisilla, ja ”suuret 
ikäluokat tekevät vielä suuria!” 

”He eivät tyydy vain kutomaan 
sukkaa ja keinumaan kiikkustuo-
lissa.”

”Suurten ikäluokkien kohdalle 
syntyi suuri murros, silta, sarana. 
Olemme ensimmäinen siihenasti-
nen suomalaissukupolvi jota sota 
ei ole koskettanut - vielä. Neuvolan 
ansiosta olemme pitkäikäinen suku-
polvi elintavoistamme huolimatta.”

”Piiska” tai ”pakkoavioliitto” 
eivät sano suurten ikäluokien lap-
sille mitään, mikä kertoo tietysti 
kasvatuksen ja sukupuolimoraalin 
muutoksesta. Ennen kaikkea se kui-
tenkin Hilkka Olkinuoran mukaan 
kertoo ihmiskäsityksen muutokses-
ta ihmisarvon, itsemääräämisen ja 
individualismin suuntaan. 

Taivutetut pajut
”Arvelen, että koska meidät kuiten-
kin kasvatettiin tahto vanhempien 
taskussa, nousemme nyt kuin tai-
vutetut pajut ja vaadimme oikeutta 
omille elämän mittaan kehittyneille 
tulkinnoillemme.”

”Suuret ikäluokat ehtivät vielä 
nauttia siitä, että rehellisellä työllä 
voi vaurastua ja ahkeruus palkitaan. 
Nythän ei niin ole. Itsevoimaisuus 
on sysinyt syrjään suuremmat voi-
mat. Olemme ensimmäinen suku-
polvi jolle on suorastaan sietämä-
töntä ajatella, että olisi jokin meitä 
suurempi voima, kuten Jumala. 
Meille jumaluus asuu itsessämme, 
ja erehdymme uskomaan että ihmi-
sen on mahdollista olla läpikotaisin 
hyvä.”

Viimeisen urheiluvoittajasuku-
polven aikana ruumiinkulttuuri 
muuuttui kansallismielisestä ihan-
teellisuudesta kansainväliseksi bis-
nekseksi. 

”Korkeakulttuurin alueeella nä-
kyy selvästi, että olemme periferiaa, 
merentakainen kansa ja ratsastam-
me yksittäisten kapellimestarien, 
muutaman oopperalaulajan, yhden 
säveltäjän ja joidenkin sisäsiistien 
kuvataiteilijoiden maineella; ehkä 
meilllä ei ole ollut tarpeeksi huonot 
oltavat? Arjen kulttuurista kuten 
rakennnustaiteesta saamme huo-
non arvosanan; me toimme maa-
han Turun-taudin, me annoimme 
repiä Verkatehtaan; meiltä on 
peräisin nykyinen umpimätä po-
liittinen kulttuuri ja talouden ah-
neuskulttuuri. Elän toivossa, että 
kuusikymmenluvun idealistinen 
minämme herää ja palauttaa arvot 
kohdalleen.”

Lahoava ruumis
Toisaalta edessä ovat samat uudet 
asiat kuin edellisilläkin sukupol-
villa: Mitä on kun ruumis alkaa 
lahota alta? Miten kestää omien 
vanhempien vanheneminen? Mi-
ten elää odottamattoman pienellä 
eläkkeellä? Kuka olen kun minulla 
ei ole enää palkkatyön tai aseman 
antamaa arvovaltaa?

”Meille on uutta, että emme 
olekaan niin ainutlaatuisia kuin 
luulimme. Elämä ottaa meistäkin 
niskalenkin”, Olkinuora sanoo.

Menneisyyden kanssa on viisas-
ta tehdä tilit siten, ettei sitä tarvitse 
koko ajan vatvoa ja kantaa muka-
naan. 

”Minkä siitä opin, sen käytän 
nyt hyväkseni; mikä tuntuu yhä sie-
tämättömältä, sen käsittelen; min-
kä voin taannehtivasti ymmärtää 
ja antaa anteeksi, se jääköön sin-
ne tienoheen. Vanhenemisessa on 

upeaa voida nähdä tähänastisessa 
elämässään sellaisia sattumien joh-
donmukaisuuksia, joita ei aikanaan 
nähnyt, mutta jotka ovat osaltaan 
muokanneet elämästä sen mikä siitä 
on tullut.”

Suurperheen äidin Hilkka Ol-
kinuoran mielestä keskusteluun on 
syytä myös äitien ja isien ja heidän 
aikuisten lastensa kesken.

”Näyttää olevan harvinaista, että 
lasten ja vanhempien välille syntyy 
aito aikuinen ystävyyssuhde, niin 
vahva on ikiaikainen vanhemman 
arvovalta-asema, niin kaikki kuul-
laan sen kautta ja läpi. Suhde las-
tenlapsiin on usein rennompi ja 
mutkattomampi.”

Elämän kirjanpito
”Koskaan ei kuitenkaan ole myö-
häistä tutustua itseensä ja toisiinsa. 
Uuden kokeminen on turvallista 
mennyttä arvioiden. Elämän kir-
janpidon saldo lasketaan päivittäin. 
On hyvä pitää kirjaa tähänastisesta, 
jotta ymmärtäisi uutta tulevaisuut-
ta. Onnellinen se, joka elää mielel-
lään juuri omaa ikäänsä säilyttäen 
silti yhteyden menneeseen ja uteli-
aisuuden tulevaan.”

Hilkka Olkinuora ei kaipaa nuo-
ruuden angsteja enkä aikuisuuden 
ruuhkavuosia, vaikka naisporukalla 
löytyikin parhaaksi iäksi tyttöjen 11 
vuoden ikä..

”Ihminen kurottautuu aina va-
pautta kohti. Nuorena ihminen ha-
lunnee aina olla vanhempi, koska 
luulee aikuisen saavan tehdä mitä 
tahtoo. Vanhana hän taas toivoo 
nuoruuden vapautta ruumiin ra-
joittteista.” 

”Hyvä elämä lienee tasapainoista 
elämää, ihmisen rohkeutta ja innos-
tusta elää vaikka tietää kuolevansa 
- ja juuri siksi. Mitä enemmän ih-
minen on sovussa tämän jänniteen 
kanssa, sitä parempi.”

Miten pääsee kohti hyvää elä-
mää? Keinoksi Hilkka Olkinuora 
tarjoaa omassa yksinäisyydessä viih-
tymistä ja toisaalta hyvää ja merki-
tyksellistä ystäväpiiriä, edellistä voi 
harjoitella, jälkimmäisen hankkia.

”Itsensä kanssahan sitä elää elä-
mänsä loppuun asti. Kuka haluaa 
vieraan kanssa olla ja elää, kuka 
itselleen vieraana kuolla?”

Ulla Remes

Parasta ikää 
eläkkeellä

Ulla Remes

Kuka haluaa itselleen vie-
raana elää ja kuolla, kysyy 
Hilkka Olkinuora.
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Pyhä kaupunki on Lähi-
Idän politiikan poltto-
piste, mutta siellä ele-
tään tavallista arkea.

Kaunein kevät Isra-
elissa on ohi. 

Paahde on ehtinyt väsyttää pu-
nakirjavan kukkaloiston ruskean 
sävyihin. Talvi on ollut täälläkin 
omituinen. Vuoroin on polttanut 
helle, vuoroin routa.

Askel, kaksi Tel Avivin ilmastoi-
dun lentokentän suojasta ulos – ja 
on kuin kääriytyisi pehmeään villa-
vaippaan. 31 astetta varjossa. 

Scopus  -vuorelta ei näy mitään, 
Öljymäki on sumun peitossa. Päi-
vän jälkeen silmiä kirveltää ja kur-
kussa rohisee aavikkohiekan maku.

Huomiseksi kirkastuu.

Tätä tietä Jeesus kulki
Galilean kuumottava helle muinai-
sessa Kapernaumissa.

Punahiuksinen kirkkoherra vä-
rikkäässä hameessaan, huivi olka-
päillä istuu kapoisen kadunpätkän 
raunion reunalla. Paikassa, josta 
opas sanoo: ”Tästä Jeesus on mo-
neen kertaan kulkenut.”

Tähän näkymään ja kokemuk-
seen Lapinlahden vs. kirkkoherra 
Pirkko Koistinen palaa vielä mie-
lessään monta kertaa.

Miten kapea katu. Tuskin kahta 
metriä, kummallakin puolella kivi-
set talonseinämät. Ei mitään minne 
piiloutua, mennä pois näkyvistä.

”Jos sairaat tuotiin kadulle, sil-
loinhan Jeesus suorastaan kompas-
tui heihin. Ja minäkin tästä olisin 
ylettynyt koskettamaan hänen viit-
tansa tupsua. Helposti. Vain kättä 
ojentamalla.”

Jeesuksen jalanjälkien seuraami-
seen tarvitaan jalkaan muokkautu-
neet kengät, hattu päähän ja kyky 
hermostumatta puikkelehtia tun-
goksessa.

Jeesuksen syntymä-
kirkko, Itkumuuri, Get-
semane, Via Dolorosa, 
Pyhän Haudan kirkko.  

Ehtoollinen puutar-
hahaudalla. Vuorisaarna 
Autuuksien vuorella. Ma-
rian ilmestymisen kirkko 
Nasaretissa kun ulkoa 
kaikuu koko ajan musli-
mien rukoushetken voi-
makas ääni.  

Tummuneet kivipor-
taat vievät Kaifaan palat-
siin, muinaiseen kallioon 
louhittuun kuulustelusel-
liin. Kahden pylvään vä-
lissä katossa näkyvät vie-
läkin ne reiät, jossa vangi-
tun kahleet olivat kiinni. 

Opetuslapset olivat 
luikkineet tiehensä. Tuos-
sa pihalla  Pietari kielsi 
kolme kertaa. Tässä usko-
taan olevan paikka, jossa 
Jeesusta kuulusteltiin ja 
kidutettiin.

39 raipaniskua. Haa-
voihin viinietikkaa tai 
oliiviöljyä, lievitystä tai 
lisää kirvelyä.

Kukonlaulun kirkossa 
itkettää.

Oliko Jeesus 
yhdeksänmetrinen?
Pyhien paikkojen histori-
allisesta sijainnista keskus-
tellaan jatkuvasti. ”Mutta 
uskomme ei ole kiinni paikoissa, 

vaan Kristuksessa”, piispa Wille 
Riekkinen muistuttaa kanssamat-

kaajiaan muhkuraisella ja ahtaalla 
Via Dolorosalla.

Ensimmäinen asema, toinen ase-
ma. Kuja on ahdas. Turisteja ja kau-
panpitäjiä liehuu molemmin puolin. 
Kadulle on jostain ryöpynnyt vesi-
putous, vettä yli harpottavaksi on 
enemmän kuin Jordanissa. 

Viides asema. Tässä Jeesus 
kantoi ristiä, oikeammin ristin 
poikkipuuta. Seinässä on kivi, jo-
ka voisi näyttää Jeesuksen käden 
painaumalta. ”Mutta Jeesus ei ollut 
yhdeksän metriä pitkä jättiläinen. 
Katutaso oli Jeesuksen aikana seit-
semän metriä alempana”, opas Ariel 
Livson palauttaa historian todelli-
suuteen.

Seitsemäs asema. Tältä paikalta 
Jeesus lähti ulos kaupungista Gol-
gatalle.

”Tällainen matka tulisi kuulua 
kaikille seurakunnan työntekijöil-
le”, Kajaanin seurakunnan talous-
johtaja Toivo Sistonen vetää lippaa 
syvemmälle auringon suojaksi. 

Hän on Israelissa toista kertaa. 

Pysähdys Pyhällä maalla

Iloitkaa kun näette Jerusalemin!
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Juutalaiset, kristityt ja muslimit asuttavat pyhää kaupunkia rinta rinnan. Synkästä mediajulkisuudesta huolimatta Jerusalemissa eletään tavallista arkea.

Pyhän haudan kirkko on rakennettu perimätiedon mukaan Golgatan 
paikalle. Täällä on kristikunta pienoiskoossa: armenialaisia, ortodokseja, 
kopteja, katolisia, etiopialaisia…  Yksi hakee siunausta matkalle, toinen 
suutelee kiveä, kolmas sytyttää tuohuksen. 
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Kun juutalainen rukoilee, hän heiluu. Hän iloitsee. Tarkkaan ottaen Län-
simuuria pitäisikin  kutsua ilon muuriksi eikä itkumuuriksi. Muurille kul-
jetaan tiukkojen turvatoimien läpi.
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Farmaseutti Maili Hirvoselle piispa Wille Riekkisen johtama Pyhän maan matka oli ensimmäi-
nen. ”Näimme esimerkkejä hyvän voimasta ja tulevaisuuden toivosta”, Hirvonen kiteyttää. 
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”Oma työ saa aivan uutta ulottuvuutta ja 
sisältöä.”

Iisalmen seurakunnan talousjohtaja 
Katariina Bergbacka ostaa uuden lieri-
hatun kun historia alkaa pyöriä päässä 
kuperkeikkaa. 

”Ymmärrän sen, että Raamatun tapah-
tumien paikat löytyvät täältä ja niille on 
historiallista perustaa. Mutta ennakko-
opetusta olisimme tarvinneet.”

Järvellä Kristuksen henki
Hotellihuoneen pikkuiselta parvekkeelta 
näkyy, kuinka kalastajavene keikkuu Gen-
nesaretin aalloilla. Nämä kalastajat tietä-
vät varoa tuulenpuuskia, jotka muutamassa 
sekunnissa muuttavat rauhallisen järven 
vaaralliseksi.

Tämän 21 kilometrin pituisen järven 
pohjoisrannalla Jeesuksen kerrotaan kävel-
leen vetten päällä.

”Koskettavinta on kuunnella Genne-
saretin laineiden ääntä. Siinä on pyhän 
läsnäolo”, vuosia Israelissa asunut Kuopion 
hiippakunnan lähetyssihteeri Jukka Kois-
tinen kiteyttää. Gennesaretin järvi on aina 

ollut hänelle se paikka, jossa 
historia tulee lähelle.

Konnevedeltä ensimmäistä 
kertaa Israeliin lähtenyt far-
maseutti Maili Hirvonen py-
sähtyy järven rannalla.

”Merkillinen rauha. Tätä 
järveä katsellessani koen sel-
laista, jota voin nimittää pyhän 
läsnäoloksi.”

”Aivan kuin aika 2000 
vuotta sitten olisi tässä järven 
tunnelman nykyhetkessä, Jee-
suksen toiminnan tapahtumat 
läsnä tässä hetkessä. Minulla 
on hyvä ja ihmettelevä olo.”

Lahja Pyykönen 
Jerusalem/Tiberias

Kirjoittaja osallistui piispa Wille 
Riekkisen ja lähetyssihteeri Juk-
ka Koistisen johtamalle opinto-
matkalle Israelissa 11. – 18.4. 
sekä jatkoajalle paluulentoa 
odottaen. 

Pysähdys Pyhällä maalla

On perjantai-ilta. Pimenee. Gennesaretin järvi 
myrskyää. 

Aallot eivät ole niin suuret kuin kalastaja-
veneessä pelkäävillä opetuslapsilla, mutta neljä 
metriäkin riittää. 

Järven rannalla olevan hotellin pihassa ei kuu-
le omaa ääntään. Nyt valkenee totuus siitä, että 
kotiin ei lähdetä ylihuomenna.

Ensin tulevat ilakointi ja löysät puheet, sitten 
huoli ja kinastelu ja viimein kapina kuin Moosek-
sen joukoilla. 

Piispalle lie muitten taitojen lisäksi annettu 
myös lohdun ja läsnäolon armolahja. ”Olkaa rau-
hassa. Älkää pelätkö.”

Gennesaretin myrskykin tyyntyy aamuksi. 
Jokaiseksi aamuksi. 

Peili näyttää uuden kuvan
Tuhkapilvi muuttaa matkan suunnitelmat.  

Piispa Wille Riekkisen johtama Kuopion 
hiippakunnan seurue jää odottamaan paluuta 
Gennesaretin järven rannalle Tiberiakseen.

Ennusteet alkavat silloin kun ei kukaan tie-
dä. Aamuisin parveillaan sen ainoan tietokoneen 
äärellä. Tekstiviestit piippaavat ja tulevat laihat 
lohdut. 

Ehkä huomenna, ehkä ylihuomenna. Tosiasi-
assa päivän matkaa ei ole tiedossa.  

Meitä on 31. Yksi rukoilee, toinen uskoo joh-
datukseen, kolmas itkee. Syrjemmällä istuva va-
roo mielen synkkyyttä. Toinen nauttii saades-
saan lisäpäiviä uusiin seikkailuihin.

Peili kysyy erilaisen kysymyksen kuin eilen. 
Kestänkö epävarmuutta? Onko valmiutta katsoa 
itseäni ja matkakumppania toisin silmin? Kulkea 
matkaa yhdessä päivän, kaksi, ehkä viikon?

Ikävöikö minua kukaan?
”Yritän elää pienistä hetkistä nauttien kovin pit-
källe ajattelematta. Lähetyssihteeri Jukka Kois-
tiselle Israel ja sen arkielämä ovat ennestään tut-
tuja eikä kokemus sen takia ole kovin voimakas.

Kajaanin seurakunnan talousjohtaja Toivo 
Sistonen on viettänyt lisäpäivät ajatuksia ko-
koamalla ja rauhoittumalla. ”Meistä on pidetty 
hyvää huolta.”

Maili Hirvoselle, Konneveden farmaseutil-
le myönteinen näkökulma on tietoinen valinta.  
”Tämä oli terveellinen muistutus siitä, että asiat 
eivät ole omissa käsissämme.”

”Nautin ylimääräisistä päivistä”, sanoo kalen-
teristaan piispan tapaan viikon ohjelman peruut-
tanut paltamolainen tilintarkastaja ja  kirkkohal-
lituksen jäsen Veikko Väisänen.

Iisalmen seurakunnan talousjohtajaan epävar-
muus vaikuttaa yllättävän voimakkaasti. 

”En yleensä ole herkkä ihminen, päinvastoin. 
Nyt joka toinen päivä on hyvä, joka toinen huo-
no. Ryhmän tuki ja ääneen kertominen ovat aut-
taneet”, Katariina Bergbacka sanoo.

”Kun tieto tulivuoresta tuli, tuntui kuin syväl-
lä minussakin jokin mannerlaatan kaltainen olisi 
liikahtanut. Hetken tunsin pelkoa, mutta sit-
ten kummallista helpotusta. Elämäni ei olekaan 
omissa käsissäni”, Lapinlahden vs. kirkkoherra 
Pirkko Koistinen miettii.

Kun kalenteri tyhjenee tietymättömäksi ajak-
si, mitä jää jäljelle?

”Ikävöikö minua kukaan eli rakkaus”, Pirkko 
Koistinen tiivistää. ”Vai onko olinpaikkani, koh-
taloni samantekevää itselleni ja muille.”  

”Luottamus, usko astui hätiin. Tai niiden ha-
puilu ja sitten vakuuttuneisuus ja rauha: ehkä Ju-
mala muistaa minut vaikka hukkautuisin muilta 
ja itseltänikin. Jumala näkee minut olevaksi.” 

Lahja Pyykönen

Kun 
kalenteri 
tyhjeni

Juutalaiset, kristityt ja muslimit asuttavat pyhää kaupunkia rinta rinnan. Synkästä mediajulkisuudesta huolimatta Jerusalemissa eletään tavallista arkea.

Gennesaretin järvessä uiskentelee 22 kalalajia. Kuu-
luisin niistä on tietysti Pietarin kala, oikealta nimel-
tään Galilean kampakala.
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Tuomiokirkko

TUOMIOKIRKKO
Tuomiokirkko avoinna tutustumis-
ta ja hiljentymistä varten klo 10-15, 
lisäksi perjantaina 18-23.  
p. 040 4848 256
Viikkomessu ke 12.5. klo 19. Liisa 
Penttinen.
Helatorstain messu to 13.5. klo 10. 
Saarna Risto Voutilainen, liturgia Ilpo 
Rannankari, kanttorina ja urkurina 
Eero Väätäinen.
Perjantaimessu pe 14.5. klo 19. 
Urkutuokio la 15.5. klo 15. 
Kirkkokonsertti la 15.5. klo 19.30. 
The Kings Singers.
Messu su 16.5. klo 10. Saarna Ilpo 
Rannankari, liturgia Salla Ropo, kant-
torina ja urkurina Eero Väätäinen. 
Isosten tehtävään siunaaminen. Mes-
suun kutsutaan vuoden 2010 aikana 
seurakuntaan muuttaneita.
Taizémessu (Viikkomessu) ke 19.5. 
klo 19. Sari Kärhä.
Urkutuokio la 22.5. klo 15. 
Helluntaipäivän messu su 23.5. klo 
10. Saarna Olli Viitaniemi, liturgia Liisa 
Penttinen, kanttorina Pertti Rusanen 
ja urkurina Eero Väätäinen. Iltarippi-
koulun konfirmaatio.
Sanan ja rukouksen ilta su 23.5. klo 
17. Pirkko Jalovaara.
Urkukonsertti ti 25.5. klo 19. Anna-
Maria Pietiläinen, urut. Vapaa pääsy.
Viikkomessu ke 26.5. klo 19. Risto 
Voutilainen.

KESKUSSEURAKUNTATALO 
Suokatu 22 
Seurakuntamestarit,
p. 040 4848 259
Kirkkokahvit su 16.5. klo 11.30 vuo-
den 2010 aikana seurakuntaan muut-
taneille.
Veteraaniseurat ti 18.5. klo 13 kahvi-
ossa.
Kevätseurat to 20.5. klo 18. Ilpo Ran-
nankari, Raija Väisänen, Seija Riekki-
nen ja Martti Kaukola. Kuopion Virsi-
kuoro, joht. Anna Kosola.

INKILÄNMÄEN 
SEURAKUNTATALO 
Inkiläntie 7 
Emäntä p. 040 4848 269
Helluntaipäivän messu su 23.5. klo 
12. Saarna Merja Pesonen, liturgia Ilpo 
Rannankari, kanttorina Eero Väätäi-
nen.

MUMMON MÖKKI 
Puijonkatu 10
Avoinna ma - to 11-15. 
p. 040 4848 272
Papin päivä ti 25.5. klo 13. Olli Viita-
niemi.

NUORET
Ei nuorteniltaa helatorstaina to 
13.5. klo 18. 
Isosten tehtävään siunaaminen su 
16.5. klo 10 Tuomiokirkossa.
Penkereen rippikoululaisten van-
hempainilta ke 19.5. klo 18 Keskus-
seurakuntatalon takkahuoneessa.
Kevätkauden päättäjäiset ja Miikan 
läksiäiset to 20.5. klo 18 Keskusseura-
kuntatalon takkahuoneessa. Nyyttä-
rit.

PERHETYÖ
Perheiden taidepaja la 15.5. klo 10. 
Keskusseurakuntatalossa, Suokatu 22. 
Pajaan voi tulla lapsi ja aikuinen yh-
dessä, oman aikataulunsa mukaisesti 
klo 10-13 välisenä aikana. Pajamaksu 
2-4 euroa/perhe (pajakerran materi-
aalista riippuen.
Lukupiiri la 15.5. klo 16 Keskusseura-
kuntatalon perhetyöntoimistossa.
Esikoululaisten kouluun siunaami-
nen ma 17.5. klo 18 Inkilänmäen seu-
rakuntatalossa, Inkiläntie 7. Pirjo Ris-
sanen ja Sari Kärhä.

Lasten kevätkirkko ti 18.5. klo 10 
Tuomiokirkossa. Pirjo Rissanen ja Sari 
Kärhä.
Esikoululaisten kouluun siunaami-
nen ti 18.5. klo 18 Tuomiokirkossa. 
Pirjo Rissanen ja Sari Kärhä.
Lasten kevätkirkko ke 19.5. klo 9.30. 
Inkilänmäen seurakuntatalossa. Pirjo 
Rissanen ja Sari Kärhä.

PYHÄKOULU
Pyhäkoulu su 16.5. klo 17 Hermanni-
naukion Sibelius-Akatemian tiloissa 
Haapaniemellä. Kevätjuhla. 

KASTETUT
Tuomas Kaarlo Juhana Teitti, Ada-Emi-
lia Kouri, Iida Aurora Linnilä.

KUULUTETUT
Juha Petteri Hynönen ja Katariina Si-
venius.

KUOLLEET
Terttu Elina Väänänen 93 v, Sinikka 
Anneli Möykkynen 75 v, Terhi Helena 
Eskelinen 56 v, Jukka Tapio Martikai-
nen 49 v, Miro Petteri Toivanen 36 v.

A l av a

ALAVAN KIRKKO 
Keihäskatu 5 
p. 040 4848 298
Messu helatorstaina 13.5. klo 10. 
Saarnaa Heikki Kemppainen, liturgia 
Pirjo Kuula, kanttorina Ossi Jauhiai-
nen, seniorikuoro. 
Messu su 16.5. klo 10. Saarnaa teol.
maist. Sanna Oikarinen, liturgina Juha 
Välimäki, kanttorina Leila Savolainen. 
Haydnin pieni urkusoolomessu ke 
19.5. klo 19. Alavan kirkkokuoro, Tal-
vikki Attila-Pekonen, sopraano, Ossi 
Jauhiainen, tenori, Vesa Kajava, urut. 
Ohjelma 5 euroa, maksa- ja munuais-
potilaiden hyväksi. 
Messu helluntaina 23.5. klo 10. Saar-
naa ja liturgia Sanna Husso, kanttorina 
Ossi Jauhiainen. Rytky 1 leirin konfir-
maatio.
Tuomasmessu su 23.5. klo 18. Saar-
naa Lauri Paatero, Kuopion nuoriso-
kuoro.

NEULAMÄEN KIRKKO 
Vesurikuja 4 
p. 040 4848 311
Messu su 16.5. klo 13. Saarnaa Sanna 
Husso, liturgina Juha Välimäki, kantto-
rina Leila Savolainen, isosten siunaa-
minen. 
Kohtaamispaikka su 16.5. klo 16. 
Kansanlähetys. 

SÄRKINIEMEN 
SEURAKUNTATALO 
Särkiniementie 20 
p. 040 4848 307 
Messu su 23.5. klo 10. Saarnaa John 
Mills, liturgina Juha Välimäki, kanttori-
na Ossi Jauhiainen. 

KASTETUT
Sofia Olivia Laakso, Konsta Veikko Sa-
muel Leppänen, Eemil Topias Heikki-
nen, Niina Emilia Kauttonen.

KUULUTETUT
Tuomas Oskari Niilonpoika Puljujärvi 
ja Mira Anniina Heikkilä.

KUOLLEET
Helvi Aune Elina Tirronen 77 v, Meeri 
Eliisa Tellervo Sipilä 96 v, Yrjö Samuli 
Kilpeläinen 86 v, Lauri Eemeli Kahelin 
71 v, Reino Tapio Oinonen 83 v, Tomi 
Untamo Laakko 35 v, Markku Olavi 
Kemppainen 52 v.

Ka l l ave s i

KALLAVEDEN KIRKKO 
Rauhalahdentie 21
Helatorstain messu 13.5. klo 10. 
Saarna Anni Tanninen, liturgia Lauri 
Kastarinen ja kanttorina Jarkko Mau-
konen.
Messu su 16.5. klo 10. Saarna Matti 
Pentikäinen, liturgia Anna-Maija Hella, 
kanttorina Anna-Mari Linna ja kirkko-
kuoron seniorit.
Kevätmessu su 16.5. klo 18. Saarna 
Pekka Heiskanen, liturgia Esko Kontti-
nen ja kanttorina Seppo Kirkinen.
Kansainvälinen messu su 23.5. klo 
10. Saarna Samuel Luag, liturgia Esko 
Konttinen, kanttorina Mari Vuola-Ta-
nila ja sudanilaisten lauluryhmä.

VEHMASMÄEN KAPPELI 
Sotkanniemi 15
Jumalanpalvelus ja seppeleen las-
ku su 16.5. klo 13. Veli Mäntynen ja 
Anna-Mari Linna.

HIRVILAHDEN KAPPELI 
Länsirannantie 2410 
Sanajumalanpalvelus ja seppeleen 
lasku su 16.5. klo 13. Matti Pentikäi-
nen ja Seppo Kirkinen.

NUORET
Nuorten kevätjuhla ja isostensiu-
naus to 13.5. klo 10 Kallaveden kirkol-
la.

LÄHETYS
Naisten lähetyslöylyt ke 26.5. klo 18 
Rytkyllä. Lähtö kirkolta klo 17.30 ja 
Petoselta klo 17.35. Osallistumismaksu 
5 €. Saunomisen lisäksi kevyt iltapala 
ja asiaa lähetyksestä. Mukana Anna-
Mari Linna.

DIAKONIA
Diakoniatyön ryhmien ja yksinäis-
ten retki ti 1.6. Karttulaan. Lähtö klo 
10 Kallaveden kirkolta, paluu klo 16 
mennessä. Omavastuu 10 €/hlö. Il-
moittautumiset Maarit Kirkiselle pe 
14.5. ja 24.5. klo 9.12 p.  040 4848 369 
tai Hanna Rasalle ma 17.5. klo 9-12 p. 
040 4848 372. Retki on tarkoitettu 
Kallaveden seurakunnan alueella 
asuville.

MUUTA
Vapaaehtoisten ilta ti 25.5. klo 18 
ruoan ja ohjelman merkeissä Rytkyn 
leirikeskuksessa (huom. aika!). Ilmoit-
tautuminen 18.5. mennessä seurakun-
nan toimistoon, p. 040 4848 327.

PIIRIT
Haminalahden työseura ti 18.5. klo 
18 Kyllikki Kinnusella, Haapasaarentie 
37.

AIKUISTYÖ
Miesten sauna- ja takkailta pe 14.5. 
klo 18. -20 Poukaman leirikeskuksessa. 
Miesten kevätseurat, vieraana evl. Nii-
lo Hakala. Osallistumismaksu 4 €. 
Miesten Raamattupiiri to 20.5. klo 
18.30. Jynkänvuoren kerhohuoneessa, 
Isännäntie 22. Lisätietoja Veijo Olli, p. 
044 3182 146 tai Veijo.Olli@iwn.fi

KASTETUT
Lauri Tapio Salokangas, Jasmiina Ida 
Emilie Kröger, Siiri Julia Turunen, Seli-
na Lyydia Sorjonen, Moona Emilia Me-
riläinen, Lumia Matilda Lämsä, Nooa 
Tobias Peura, Olli-Pekka Ensio Räsä-
nen, Fiia Eeva Vilhelmiina Koslonen, 
Ville Eemeli Väisänen, Julia Felicia 
Heikkilä, Eelis Elmo Albert Kuronen, 
Neea Emilia Mehtonen, Patrik Petteri 
Leskinen.

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

017 369 0700

p. 017 369 0700

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

ERIKOISHAMMASTEKNIKKO
ANSSI SOININEN

... ja hymysi huomataan
Puh. (017) 462 1511

Ma, ti, to, pe
Kuopio
Hapelähteenkatu 41

Ke klo 9-12
Siilinjärvi
Kasurilantie 13
Palvelukeskus Akuliina

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.
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Päivän evankeliumi on Mark. 16:14-20

Hyvästi

Helatorstai on hyvästien 
aikaa. Oli aika lähteä pois, 
päättää yhteinen taival. 
Pääsiäisen jälkeen ope-

tuslapset olivat saaneet kuin laina-
aikaa. Jeesus oli tullut heidän luok-
seen suljettujen ovien läpi, jakanut 
heidän kanssaan kalaa nuotiolla, 
kulkenut matkaseuralaisena Emma-
uksen tiellä. Hän, jota kaikki jo luu-
livat kuolleeksi, oli sittenkin ollut 
vielä hetken heidän kanssaan.

Eräänä päivänä ilmestykset lop-
puvat. Jeesuksen on aika sanoa 
näkemiin, jättää opetuslapset yk-
sin. Heitä oli valmistettu tähän 
eroon, elämään ilman Jeesuksen 
näkyvää läsnäoloa. Mutta vaikealta 
se tuntui. Oli kasvettava hetkessä 
aikuiseksi, otettava aktiivinen rooli, 
lähdettävä liikkeelle. Uskonkin täy-
tyi kantaa.

Jeesus antoi opetuslapsilleen teh-
tävän: menkää kaikkeen maailmaan 
ja julistakaa evankeliumia kaikille 
luoduille. Ja niin he lähtivät, kulki-
vat kaupungista kaupunkiin, kylistä 

kyliin. He kertoivat siitä, mitä olivat 
nähneet ja kuulleet ja siitä, mikä 
oli liikuttanut heidän sydämiään. 
Syntyi pieniä seurakuntia, yhteisö-
jä, joissa huolehdittiin toisistaan ja 
joissa kerrottiin kuolleesta, mutta 
sittenkin ylösnousseesta Jeesuk-
sesta, maailman Vapahtajasta.

Vaikka Jeesusta ei enää näkynyt, 
hän oli kuitenkin läsnä. Opetus-
lapsille luvattu Pyhä Henki kulki 
matkassa mukana. Hän oli läsnä 
kasteessa, ehtoollisessa ja sanassa. 
Hän oli läsnä murheessa ja ilos-
sa, ihmisten elämässä. Hän lähetti 
opetuslapset matkaan, hän antoi 
uskon kasvaa.

Riidatta eivät opetuslapsetkaan 
selvinneet. Jeesuksen julistusta tul-
kittiin eri tavoin, eikä yksi tulkinta 
miellyttänyt toista. Joku kuvitteli 
tietävänsä paremmin, toinen taas 
opettavansa oikein. Joku taas ei 
vain pitänyt muista. Tutun kuu-
loista tänäänkin. Kuitenkin sanaa 
rakastavasta ja armollisesta Juma-
lasta julistetaan yhä. Pyhä Henki on 

keskellämme, toimii ja vaikuttaa.

Jeesus kyllä tiesi, millaisia me ih-
miset olemme. Siksi hän ei jättä-
nyt kirkkolaivaamme purjehtimaan 
omin avuin. Pyhä Henki, tuo puo-
lustaja ja rohkaisija, pitää tuota 
laivaa yhä pystyssä. Navakoissa-
kin tuulissa hän vakuuttaa, että 
suunta on oikea. Niin kauan kuin 
katsot Kristukseen, olet hyvässä 
kurssissa. 

Tuohon samaan laivaan mahtuvat 
muutkin kristityt, eri tavoin pai-
nottavat ja näkevät. Sillä Kristus on 
yhteinen ja jakamaton, elämämme 
perusta ja suunta.

Aulikki Mäkinen

Vehmersalmen 
seurakunnan 

vs. kirkkoherra

Joonas Vähäsöyrinki

KUULUTETUT
Esa Tapio Linnaranta ja Mari Kaarina 
Rönkkö, Ossi Juhani Ihalainen ja Sari 
Johanna Haalas, Joonas Antero Eronen 
ja Katja Elisa Karvonen, Jouni Kalervo 
Pitkänen ja Virve Johanna Dahl, Joni 
Juhani Korhonen ja Milla Janita Ihalai-
nen.

KUOLLEET
Pentti Kalevi Tiihonen 62 v, Pekka Juho 
Airaksinen 67 v, Toivo Henrik Voutilai-
nen 86 v.

M ä n n i s t ö

PYHÄN JOHANNEKSEN KIRKKO 
Kellolahdentie 8
p. 040 4848 386
Miesten piiri peruttu ke 12.5. Seuraava 
kokoontuminen 19.5. klo 18-20 takka-
huoneessa. Mika Pulkkinen.
Yhteisvastuukerääjien ja lähimmäis-
ten kiitosjumalanpalvelus helators-
taina 13.5. klo 10. Lauri Paatero, Heikki 
Mononen, diakoniatiimi. Silja Kallio, 
kantele. Kahvitarjoilu.
Kansanlähetyksen lähetyspyhän 
messu su 16.5. klo 10. Kirkkokahvit ja 
Palmun perheen lähtöjuhla srk-salissa. 
Asako ja Lauri Palmu ja lapset, Reijo Vi-
rolainen, Jouko Kauhanen. 
Hiihtolomarippikoulun konfirmaa-
tiomessu su 23.5. klo 10. Outi Pohja-
nen, Juha Mertanen, Riitta Matilainen. 

MÄNNISTÖN VANHA KIRKKO 
Lönnrotinkatu 24
p. 040 4848 391
Kantelekonsertti ke 12.5. klo 18. Oppi-
laskonserttia johtaa Silja Kallio. Sima- ja 
munkkitarjoilu Yhteisvastuulle.
Messu su 16.5. klo 13. Saarna ja liturgia 
Mika Pulkkinen, kanttorina Riitta Mati-
lainen. Isosten tehtävään siunaus.
Kätevät kädet ti 18.5. klo 17. Vieno Ar-
pola.

DIAKONIA
Diakoniatyön ajanvarauspäivystyk-
set Männistön Vanhalla kirkolla (Lönn-
rotinkatu 24) tiistaisin klo 9-10, p. 040 
4848 385. Pyhän Johanneksen kirkolla 
(Kellolahdentie 8) torstaisin klo 9-10, p. 
040 4848 384. Ulla Halonen ke-pe, p. 
040 4848 405. Maija Huttunen ke-pe, p. 
040 4848 407. Paula Vartiainen ma-ke, 
p. 040 4848 283. Mari Mertanen, p. 040 
4848 406. Sähköposti: etunimi.sukuni-
mi@evl.fi 
Hyvän Mielen päivän kevätretki ke 
26.5. Karttulaan. Hyvän Mielen päivää 
ei ole Pyhän Johanneksen kirkolla. Jääs-
keläisen linja-auton reitti: Päivärannan-
tie 12, City Marketin jälkeinen pysäkki 
Kettulanlahteen päin klo 9.00, Kaijan 
Padan pysäkki klo 9.10, Pihlajaharjuntie
(Rahusentien risteys) klo 9.15, Kellonie-
men Sale klo 9.20, Itkonniemen kioski 
klo 9.25, Tellervonkadun pysäkki 9.30, 
Lönnrotinkatu 52 klo 9.35 (entinen seu-
rakuntatalo), Saariaitta klo 9.40, Pyhän 
Johanneksen kirkko, josta lähtö Karttu-
laan klo 10. Paluu Karttulasta klo 16.15 
samaa reittiä. Perillä Kuopiossa klo 17. 
Retken hinta 25 €. Viimeinen ilmoittau-
tumispäivä 19.5. Ulla Halonen, p. 040 
4848 405.
Ikääntyneiden syntymäpäivät su 
23.5. klo 15-16.30 Pyhän Johanneksen 
kirkolla. Lauri Paatero, Riitta Matilainen, 
lapsikuoro. Tarjoilu.

MUUTA
Helluntaihartaudet ma 24.5. klo 13 ja 
13.30 Sunnen kodissa, Päivärinteentie 
29. Lauri Paatero.

KASTETUT
Ida Maria Jannica Aroja, Siiri Iina Emilia 
Kauppinen, Corin Tapani Johan Elon-
heimo, Sylvi Lotta Loviisa Malinen.

KUULUTETUT
Juho Hermanni Pirttinen ja Piia Pauliina 
Lappalainen, Jukka Tapani Syrjälahti ja 
Senja Marjatta Tuovinen,
Pekka Tukiainen ja Heli Marianne Kar-
hunen.

KUOLLEET
Martta Amalia Räsänen 91 v, Aila Annik-
ki Björk 84 v.

Pu i j o

Taivaanpankontie 3
p. 040 484 8419
Helatorstain konfirmaatiomessu 
13.5. klo 10. Kari Kuula saarnaa, Piio 
Lappalainen, Markku Puhakka, Pekka 
Nieminen, Heikki Hyvärinen. Kanttorina 
Joona Saraste. Penkere 1.
Messu su 16.5. klo 10. Piio Lappalainen 
saarnaa, Pekka Nieminen, Heikki Hyvä-
rinen. Kanttorina Joona Saraste.
Pieni iltakirkko su 16.5. klo 18. Heikki 
Hyvärinen. Lauluryhmä Verso.
Helluntaipäivän messu 23.5. klo 10. 
Markku Laine Lähetysseurasta saarnaa, 
Jaana Marjanen, Kari Kuula, Piio Lappa-
lainen. Kanttorina Outi Keskisipilä. Pui-
jon kamarikuoro. Kirkkokahvit ja lähe-
tyksen puolituntinen.

PUIJON SEURAKUNTAKESKUS 
Taivaanpankontie 3
Kohtaamispaikka helatorstaina 13.5. 
klo 18.30 yhteistyössä Kansanlähetyk-
sen kanssa. Pekka Nieminen.

PÄIVÄRANNAN KIRKKO 
Tuomikuja 4 
p. 040 4848 426
Siioninvirsien veisuut helatorstaina 
13.5. klo 18. Piio Lappalainen, Outi Kes-
kisipilä.
Messu su 16.5. klo 13. Teologian mais-
teri Leena Julin saarnaa, Piio Lappalai-
nen. Kanttorina Joona Saraste.
Helluntaipäivän messu su 23.5. klo 13. 
Markku Laine Lähetysseurasta saarnaa, 
Jaana Marjanen. Kanttorina Outi Keski-
sipilä. Puijon kamarikuoro.

KASTETUT
Konsta Voitto Eemeli Sirviö, Oskari Ant-
ti Mikael Juvonen, Sanni Aino Maaria 
Happonen, Lauri Hermanni Leppikan-
gas, Valle Uljas Aaretti Vartia.

KUULUTETUT
Jorma Juhani Partanen ja Eija Sisko Ani-
ta Rantonen, Jyrki Antero Furu ja Heini 
Anni Kristiina Kammonen.

KUOLLEET
Eero Heikki Pääkkönen 81 v, Eila Kyllikki 
Miettinen 82 v.

R i i s t ave s i

RIISTAVEDEN KIRKKO 
Joensuuntie 2505 
Messu su 16.5. klo 10. Kirsi Leino. Mar-
jatta Piironen. Jumalanpalveluksen jäl-
keen on diakonissa Eeva Leinosen läksi-
äisjuhla seurakuntatalossa.
Kevätlaulajaiset su 16.5. klo 18. Yhteis-
laulua. Marjatta Piirosen johdolla mu-
kana päiväkuoro ja kirkkokuoro.
Messu su 23.5. klo 10. Kirsi Leino. Mar-
jatta Piironen, Päiväkuoro. Messun jäl-
keen 70, 75, 80, 85, 90 ja enemmän 
täyttäneiden syntymäpäiväjuhlat seu-
rakuntatalossa.
Päiväkerhon kevätkirkko ma 24.5. klo 
18. 
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Kristillinen

   
Kuopio puh. 044-36 25 820

Palvelemme laadukkaasti suoraan kotiin
Myös ilt. ja viikonloppuisin

• Hoivapalvelut • Siivouspalvelut
• Kotisairaanhoidon palvelut

Palveluja kotiin jo vuodesta 1993
Gerttu Ky – Kuopion Hellähoito Oy – Kotihoito Saga Oy
Puh. 044 355 54 51 Haapaniemenkatu 2, 70100 Kuopio

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.

     |    PL 54    |    00241  HELSINKI   |   puh 010 838 6520   |   saatavana myös kirjakaupoista  

Suomen Pipliaseura   

NAHKAKANTISET RAAMATUT
JA VIRSIKIRJAT
Uudet hehkuvat kansivärit 
lime ja keltaoranssi. 
Tilaa nimipainatus ajoissa!

THE BOOK - UUSI TESTAMENTTI
Moderni, puhuttelevat kuvat. 
Vaihtoehtoinen lahjaidea!

RAAMATTU APOKRYFIKIRJOIN
Juhlava, edullinen Raamattu, 
mukana deuterokanoniset kirjat.  

www.bible.fi      -    markkinoiden laajin raamattuvalikoima    -    Suomen Pipliaseura     -     www.pipliakauppa.fi   

Juhlan kunniaksi

uusia 
upeita
värejä 

Parantava rukous
Rukousilta Kuopion 

tuomiokirkossa su 23.5. klo 17
Pirkko 

Jalovaara
Rukoilemme puolestasi!

Kuopion tuomiokirkkoseurakunta ja Rukousystävät ry

- erikoishammas-
teknikon palvelut

- hammaslaboratorio-
palvelut

Käsityökatu 18 A 
70100 KUOPIO

puh. 017-262 6990

Karttulan yläkoulun ja lukion 
oppilaat tempaisivat taksvärk-
kipäivänään nuorten mielen-
terveyspalvelupiste Sihdille 960 
euron lahjoituksen. Lahjoitus on 
karttulalaisilta panostus tule-
vaisuuteen, sillä he itse pääsevät 
hyödyntämään Kuopion kaupun-
gin palveluihin kuuluvaa Sihtiä 
vasta kuntaliitoksen jälkeen vuo-
den vaihteessa. 

Taksvärkkipäivän tuotto on 
perinteisesti käytetty hyvään tar-
koitukseen, ja lahjoituskohteita 
on ollut ulkomaita myöten. 

”Tänä vuonna halusimme tu-
kea lähellä olevaa toimintaa. Pi-
dimme myös tärkeänä, että rahal-
la voitaisiin auttaa nuoria”, kertoo 
Karttulan lukion oppilaskunnan 
jäsen Teemu Karttunen. 

Karttulan yläkoululaiset ja 
lukiolaiset viettivät taksvärkki-
päivän työskentelemällä kotona 
tai vieraan palveluksessa. Oppi-
laskunta myös auttoi työpaikan 
etsinnässä välittämällä työpaik-
koja. 

Sihti käyttää lahjoitussum-
man toiminnalliseen nuorten 
ryhmään. Ryhmä on tarkoitettu 
nuorille, joilla on pulmia esimer-
kiksi kaverisuhteiden luomises-
sa tai hankaluuksia sosiaalisissa 
tilaisuuksissa. Vastaavanlaista 
ryhmätoimintaa kokeiltiin viime 
vuonna, ja siitä saatiin hyviä ko-
kemuksia. Ryhmätoiminta ei olisi 

mahdollista ilman ulkopuolista 
rahoitusta. 

”Ryhmässä oli kahdeksan 
nuorta ja kaksi vetäjää Sihdistä. 
Ryhmä kokoontui yhteensä 14 
kertaa. Tapaamisissa keskustel-
tiin paljon, mutta kävimme myös 
yhdessä esimerkiksi teatterissa ja 
ulkona syömässä. Pidimme jäl-
keenpäin yhden palautekerran, 
jossa kävi ilmi, että jotkut ryh-
mässä toisiinsa tutustuneet pitä-
vät edelleen päivittäin yhteyttä”, 
toteaa psykiatrinen sairaanhoitaja 
Anneli Reinikainen Sihdistä. 

Sihtiin pääsee soittamalla 
Nuorten vastaanotto Sihti on tar-
koitettu 13 - 19-vuotiaille kuopio-
laisille ja Kuopiossa opiskeleville 
nuorille. Sihtiin voi ottaa yhteyt-
tä, jos tarvitsee apua tai keskuste-
lukumppania esimerkiksi koulun-
käyntiin, opiskeluun, aikuistumi-
seen ja ihmissuhteisiin liittyvien 
asioiden selvittämiseksi. 

Sihti-käynnille voi varata 
ajan puhelimitse arkisin klo 11.30 
- 13.30 numerosta 044 718 1078. 
Käynnit ovat maksuttomia. Mo-
nille muutaman kerran käynti 
Sihdissä riittää, mutta tarvitta-
essa nuori ohjataan eteenpäin jat-
kohoitoon. 

Sihti netissä: www.kuopio.fi/
terveys > Mielenterveyspalvelut 
> Nuoret

u u t i s i a
Varpu Ylhäinen Tuomiokirkko- 
seurakunnan diakoniksi

Tuomiokirkkoseurakunnan dia-
koniatyöntekijän virkaan on seu-
rakuntaneuvoston esityksen mu-
kaisesti valittu Varpu Ylhäinen, 
s. 1960. Hän on kuopiolaisille pit-
kältä ajalta tuttu tehtyään erilai-
sia diakonian viransijaisuuksia jo 
noin kymmenen vuoden ajan mm. 
Kallaveden ja Puijon seurakun-
nissa. Kuopion ystävyysseura-
kunnassa Pitkärannassa Karjassa 
hän on kouluttanut vapaaehtoisia. 
Virkaan Ylhäinen siirtyy Juan-
kosken seurakunnasta.

Karttulan nuorilta lahjoitus 
Sihti-toimintaan

Haluatko oppia tanssimaan 
Bollywood-musiikin tahdissa ja 
maistella intialaisia herkkuja? 
Miltä kuulostavat afrikkalaiset 
rumpurytmit? Entä haluatko 
tietää, miten voit vaikuttaa oi-
keudenmukaisemman maailman 
puolesta? Mikä voisi olla juuri Si-
nulle sopiva kansalaistoiminnan 
muoto?

Tule ottamaan selvää näistä ja 
monista muista asioista Maailma 
Kuopion torilla ja Mahdollisuuk-
sien tori –tapahtumaan, joka jär-
jestetään Kuopion satamatorilla 
lauantaina 22.5.2010 klo 10-14. 
Tapahtuma on maksuton koko 
kansan kansainvälisyys- ja kehi-
tysyhteistyötapahtuma, jossa voi 
tutustua eri järjestöihin, maistel-
la kaukomaiden makuja ja viihtyä 

hyvässä seurassa. 
Kansainväliset, värikkäät mu-

siikki- ja tanssiesitykset pitävät 
tunnelmaa yllä koko tapahtuman 
ajan. Kuopion kaupungin tervei-
set tilaisuuteen tuo valtuuston 
puheenjohtaja Marja-Leena Pu-
putti ja Marttojen kansainväli-
sestä toiminnasta kertoo Martta-
liiton toiminnanjohtaja Marian-
ne Heikkilä.

Tapahtumaa koordinoi Kuo-
pion Setlementti Puijola ry:n 
Monikulttuurikeskus Kompassi. 
Tapahtumaa ovat mukana jär-
jestämässä Kuopion kaupunki, 
Kuopion Ystävyysseurat, Kehi-
tysyhteistyön palvelukeskus KE-
PA ja Pohjois-Savon Eurooppa-
tiedotus. 

Monikulttuurisia rytmejä ja 
kansalaistoiminnan mahdollisuuksia

Männistön seurakunta
KIITTÄÄ Yhteisvastuukeräystä

tukeneita yrityksiä
K-Market Männistö Männistön Teboil
Siwa Saarijärvi K-Market Saariaitta
City-Market Päiväranta
Sale Saarijärvi � Sale Kelloniemi
Trube Hiltusen leipomo
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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
Esikoululaisten kouluun siunaami-
nen ti 25.5. klo 18. Kirsi Leino. Joose 
Vähäsöyrinki.

RIISTAVEDEN 
SEURAKUNTATALO 
Keskustie 2 
Perhekerho ke 12.5. klo 9.30.
Kevään viimeinen.
Helatorstain sanajumalanpalvelus to 
13.5. klo 10. Vieraita Juankosken seura-
kunnasta. Kirkkokahvit. Kirsi Leino. Mar-
jatta Piironen
Arki-illan ehtoollinen ke 19.5. klo 18. 
Kirsi Leino. Marjatta Piironen.
Arki-illan ehtoollinen
ke 19.5. klo 18. 
Tiistaitupa klo 8-10 tiistaisin 11.5., 18.5. 
ja 25.5. Kammarissa. Kevään viimeiset.

MUUTA
Palvelukeskuksen hartaus
ke 26.5. klo 13. Kirsi Leino. 
Roinilan hoitokodin hartaus
ke 26.5. klo 14.30. Kirsi Leino.
Toukosiunaus ma 24.5. klo 13 Pankolla, 
Savulahdentie 450. Kirsi Leino, Marjatta 
Piironen, Päiväkuoro.

KUOLLEET
Helvi Mirjam Lyytinen 88 v.

Ve h m e r s a l m i
VEHMERSALMEN KIRKKO 
Lempeläntie 15
Toukosiunaus ja helatorstain sanaju-
malanpalvelus 13.5. klo 13. Kirsi Leino. 
Marjatta Piironen.
Messu 16.5. klo 13 Heikki Kemppainen 
ja Jose Vähäsöyrinki.
Toimintakeskuksen kevätkirkko
ke 19.5. klo 12. 
Helluntaipäivän messu su 23.5. klo 13. 
Jumalanpalveluksen jälkeen on yhtei-
set syntymäpäivät kaikille kuluvan vuo-
den aikana 70 ja 75 täyttäneille seura-
kuntalaisille.
Messu su 30.5. klo 13. Lähimmäisen 
kirkkopyhä. Vt. kirkkoherra Aulikki Mä-
kisen läksiäiskahvit seurakuntakodissa.

VEHMERSALMEN 
SEURAKUNTAKOTI 
Lempeläntie 17
Varttuneen väen kevätkirkko
ti 18.5. klo 10. Kansanlaulukirkko. Aulik-
ki Mäkinen. Marjatta Piironen. Sonja 
Fick.
Kevään viimeinen perhekerho
ke 12.5. klo 9.30. 
Päiväkerholaisten kevätkirkko
ti 18.5. klo 18. Aiheena ”Luominen”.

MUUTA
Heikkonäköisten kerhopäivä ke 12.5. 
klo 12 lähimmäisen kammarissa. Tule 
tutustumaan näkövammaisten apuväli-
neisiin. Vieraana aluesihteeri Maarit 
Partanen Pohjois-Savon näkövammai-
set ry:stä, mukana diakoni Sonja Fick. 
Kahvitarjoilu.
Kevään viimeinen nuortenilta ke 
12.5. klo 19 Majakassa.
Kouluikäisten kerhot loppuvat 17.5. 
alkavalla viikolla. 
Kevätseurat ma 17.5. klo 13 Seija ja 
Eero Äijöllä, Kilikalantie 5.

S i i l i n j ä r v i

KIRKKO  
Haarahongantie 4 
Helatorstain messu 13.5. klo 10. Matti 
Hoffrén, Sirpa Ylikotila, Vesa Kajava ja 
Sola Gratia –kuoro.
Perjantaimessu pe 14.5. klo 19.
Sirpa Ylikotila, Tapio Lepola.
Sanajumalanpalvelus su 16.5. klo 10. 
Eero Holma, Matti Hoffrén ja Airi Heis-
kanen.

Isänmaallisten virsien ja laulujen ilta 
Kaatuneitten muistopäivänä su 16.5. 
klo 18. Mika Niskanen, Sirpa Ylikotila, 
Vesa Kajava. Yhteislauluja ja musiikki-
esityksiä mm. Joose Vähäsöyrinki, laulu. 
Srk-talossa kahvi- ja mehutarjoilu.
Konfirmaatiomessu (ryhmä 3)su 23.5. 
klo 10. Risto Huotari, Markku Kettunen 
ja Anne-Mari Kraft.
Urkutyöpajan soittajat esiintyvät su 
23.5. klo 18. Musiikkiopiston ja seura-
kunnan yhteistyön tuloksia kuultava-
na.

SEURAKUNTATALO
Lähetyksen sydänäänet ke 12.5.
klo 8.30 lähetyskellarissa. Joh.14,
Eero Holma.
Askartelupiiri ke 12.5. ja ke 19.5.
klo 9 lähetyskellarissa. 
Kirkonkylän päiväpiirin retki Kuopi-
oon ke 12.5. ennakkoon ilmoittautu-
neille. Lähtö klo 16.30 seurakuntatalon 
parkkipaikalta.
Eläkeikäisten syntymäpäivät
su 16.5. klo 11.30 ennakkoon ilmoittau-
tuneille isossa salissa.
Siiliemot yhden vanhemman perhei-
den vertaisryhmä ma 17.5. klo 17.30-
19.30. Tule keskustelemaan ja saamaan 
tukea arjen jaksamiseen. Lapsille teke-
mistä, pieni iltapala. 
Kukkapistokkaiden ja taimien myy-
jäiset la 22.5. klo 9-12. Tarjolla myös lä-
hetyslounas (6 euroa). Otamme kiitolli-
suudella vastaan taimia, kukkapistok-
kaita ja perennoja.
Katekismuspiiri ti 25.5. klo 14 lähetys-
kellarissa. Keskustelujen johdattelijana 
Martti Simojoen kirja: Kristinopin pää-
kappaleet.

VUORELAN KIRKKO
Messu su 16.5. klo 13. Eero Holma ja 
Vesa Kajava.
Sanajumalanpalvelus su 23.5. klo 13. 
Sirpa Ylikotila ja Vesa Kajava.

MUUTA 
Hartaus ke 12.5. klo 14 Akuliinassa. 
Vanhempien keskusteluryhmä ke 19.5. 
klo 18-20 MLL:n Kotirinteellä. Onko lap-
sellasi todettu neuropsykiatrinen saira-
us (adhd, asperger, autismi jne.) Tule 
tukemaan ja tukeutumaan. Lapsille oh-
jelmaa. Lisätietoja Satu Martinez, p. 050 
5536 921. 
Mielenterveyskuntoutujien virkis-
tyspäivä Ruokoniemessä ke 19.5. Il-
moittautumiset suoraan virkistykseen 
tai Erja Valkoselle, p. 044 7284 644.
Miesten saunailta to 20.5. klo 18 Siilin 
Ladun majalla, Huvikummuntie 45.
Virastot suljettu pe 21.5. klo 11 alkaen 
seurakunnan työntekijöiden virkistys-
päivän vuoksi. 
Seurat ma 24.5. klo 14 Elina ja Seppo 
Antikaisella, Metsontie 1 as. 5. Tapio 
Lepola.
Omaishoitajien ja hoidettavien leiri 
Ruokoniemessä 1.-4.6. Hinta 50 euroa/
henkilö. Leirille vielä paikkoja. Tiedus-
telut diakoniatoimisto ma, ti ja to klo 
9-10, p. 017 2884 640 tai Erja Valkonen 
044 7284 644. 

KASTETUT
Julia Seija Maarit Krühn, Oskari Eelis 
Schroderus, Roope Verneri Roivainen, 
Santeri Matti Juhani Ihalainen.

KUULUTETUT 
Hannu Petri Juhani Niskanen ja Minna 
Susanna Eskelinen. 
KUOLLEET 
Irja Eliina Kolehmainen 83 v., Viljo Einar 
Vainikainen 65 v.

Diakoniakeskus
Suokatu 31
Diakoniakeskuksen työntekijöiden 
asiakasvastaanotto ilman ajan vara-
usta ma, ke ja pe klo 10-12.
Vammaistyöntekijän asiakasvas-
taanotto ilman ajan varausta ma ja ke 
klo 10-12.
Kierrätysmyyntipiste
avoinna ma, ke ja pe klo 10-12.
Hartaus ma, ke ja pe klo 9.50. 
Nuottakahvio avoinna
ma, ke ja pe klo 10-12. 
Hyväntuulenpiiri ti 18.5. klo 12. 
Syöpäpiiri ke 19.5. klo 13. 

Hyväntuulenpiiri ti 25.5. klo 12. 

Opiske l i jat  ja 
nuor et  a ikuiset

TUOMIOKIRKKO
Tuomiokirkko avoinna tutustumista 
ja hiljentymistä varten klo 10-15, li-
säksi perjantaina 18-23, p. 040 4848 
256.
Perjantaimessu pe 14.5. klo 19. Perjan-
taimessu on opiskelijoiden ja nuorten 
aikuisten ehtoollisenvietto. Messun jäl-
keen mukavaa yhdessäoloa ja iltapalaa 
vanhassa Pappilassa, Kuninkaankatu 12 
hyvässä seurassa. 
International Service su 9.5. klo 14. 
International service in english on sun-
day 9.5. at 2pm at Kuopio Cathedral 
Chapel. You are very welcome to join us 
for these services and for refreshments 
and conversation afterwards.

KUOPION 
OPISKELIJALÄHETYS  
Museokatu 24  
www.opko.fi/kuopio 
Opiskelijaillat la klo 19.
Onko tuhatvuotinen valtakunta tot-
ta? 15.5. Pekka Ryhänen. Kevään viimei-
nen.

KANSANLÄHETYKSEN 
OPISKELIJATOIMINTA   
Museokatu 24 
keskiviikkoisin klo 18  
www.kolmekohtaamista.com
Entä, jos en jaksa uskoa…
19.5. Pirjo Kääriäinen.
Kevätkauden päätös ja kesäkauden 
avaus 26.5. 

Perheasiain  
neuvottelukeskus

Suokatu 22
Luottamuksellista ja maksutonta 
keskusteluapua parisuhteen 
kysymyksissä. Käynnit sopimuksen 
mukaan. Tiedustelut vastaanottosih-
teeriltä, p. 040 4848 480 ma-pe klo 9-
11.

Palveleva puhelin
päivystää su - to klo 18-01, pe - la klo 
18-03, p. 01019 0071. Puhelun hinta on 
paikallisverkkomaksu/matkapuhelin-
maksu. Nettiosoite: pp.kuopio@evl.fi

J ä r j e s t ö t

NNKY, Myllykatu 5 
p. 017 2614 500, toimisto@knnky.fi
Lähetyspiiri ke 12.5. klo 13.
ITU- koulutuspäivä la 15.5. klo 12-
19.30 Eelimissä, Vuorikatu 29. Mukana 
mm. Markus Viljanen, Outi Papunen, 
Kaarina Oittinen ym. Voit olla myös 
osan ajasta. 
Päiväseurat la 15.5. klo 14. Evl. evp. 
Niilo Hakala, Honkaset ym. Kahvi. Järj. 
P-S Uusheräys ja NNKY.
Ovet avoinna rukousta varten su 
16.5. klo 12-18 ITU-työn puolesta ym.
Perinteinen kevätjuhla helluntaina 
23.5. klo 14. 

Bussiretki Lapinlahdelle su 6.6. Tutus-
tumme kirkkoon, taidemuseoon ja 
Väärnin pappilaan ym. Lähtö Maljalah-
denkadulta klo 8.40. Tied. p. 017 2611 
641 ja tilaisuuksissa.
Perhekahvila ma klo 13-15.30 ja to klo 
9.30-12.
Päivystys kansliassa ti ja to klo 9-11.
Yhteiskristillinen raamattu- ja ru-
kousilta ti klo 18.

POHJOIS-SAVON 
EV.LUT. KANSANLÄHETYS, 
Museokatu 24
P. (017) 262 2082 www.p-savonkl.
sekl.fi www.tarjolla.net
Toimisto auki ma ja ke klo 10-15. 
Kristillinen Kirjapalvelu ma ja ke klo 
10-15. 
Aamurukoushetki ma klo 8. Raamat-
tupiiri parillisina ma klo 17, rukouspiiri 
parillisen viikon ti klo 18. Päivähartaus 
ja kahvihetki ke klo 12. Nuorten aikuis-
ten 3Kohtaamista ke klo 18, raamat-
tu- ja lähetyspiiri parittomina to klo 
17, nuorten Nuotta-ilta to klo 18.30. 
Raamattutunti 13.5. klo 14 Lähetysko-
dissa, (huom. uusi osoite: Sairaalakatu 
11!) raamatunopetus Harri Silvolahti. 
Kohtaamisia Sanan ja rukouksen il-
lassa 13.5. klo 18.30 Puijon kirkossa, 
”Hän tulee takaisin samalla tavalla”, 
Harri Silvolahti, Pekka Nieminen, mu-
siikki Timo Mönkkönen ja Ari Korho-
nen. 
KL-lähetyspyhän messu Männistön 
kirkossa 16.5. klo 10. Saarna Lauri Pal-
mu, liturgia Reijo Virolainen. Klo 11.30 
kirkkokahvit ja Palmun perheen lähtö-
juhla srk-salissa, Asako ja Lauri Palmu ja 
lapset, Reijo Virolainen, Pentti Rissanen. 
Kohtaamispaikka 16.5. klo 16 Neula-
mäen kirkossa, Veijo Olli, raamatunope-
tus ”Älköön sydämenne olko levoton”, 
Matti Salomäki, todistuspuheenvuoro 
Pekka Toivanen, musiikkia. Lapsille 
Donkkis-kerho ja pyhäkoulu, kuljetus 
Maljalahdenkadulta kaupungintalon 
takaa klo 15.30. 

KANSAN RAAMATTUSEURA  
Sanan Kulma, 
Tulliportinkatu 22 
p. 0207 681 660
www.sana.fi/kuopio
krs-kuopio@sana.fi
Rukouspalvelupäivystys touko-elokuu 
perjantaisin klo 13-16. 

KUOPION PIPLIASEURA
Kaikille avoin matka pe-la 28. - 29.5. 
Tutustumme Tyrvään Pyhän Olavin 
kirkkoon ja Tuusulanjärven kulttuuri-

maisemiin sekä Petäjäveden vanhaan 
kirkkoon. Lähtö pe klo 11 Kuopiosta ja 
paluu lauantai-iltana. Yöpyminen Jär-
venpäässä. Tiedustelut ja ilmoittautu-
minen mahdollisimman pian Elsa Ten-
huselle, p. 0400 894 888, (017) 282 3962 
tai Liisa Pyykönen, p. 040 849 8454.

SUOMEN LUTERILAINEN 
EVANKELIUMIYHDISTYS
Evankelisten opiskelijoiden musailta 
to 13.5. klo 19 Mukana Peter Joukainen. 
Johannekselta saa tietää paikan. kotisi-
vut www.sley.fi/eo/html/fi/kuopio.html 
Itä-Suomen piirin työntekijä Johannes 
Häkämies, p. 050 3212 938, johannes.
hakamies@ sley.fi

KUOPION YMPÄRISTÖN 
RAUHANYHDISTYS, 
Ahmatie 22
Seuroja voi kuunnella osoitteessa
www.kuopionrauhanyhdistys.net.
Lauluseurat ke 12.5. klo 19. Helators-
taiseurat to 13.5. klo 15. Seurat la 15.5. 
klo 13.30 Leväsen palvelukeskuksessa.  
Seurat la 15.5. klo 19. Seurat su 16.5. 
klo 19. Seurat ti 18.5. klo 13.15 Mänty-
län palvelukeskuksessa.  

HERÄTTÄJÄYHDISTYS, 
Kuninkaankatu 22 
Avoinna ke klo 10-13,
virsituokio klo 11-12.

LÄHETYSKAUPPA VAKKA 
Kuninkaankatu 22
Avoinna ti-pe klo 11-15, la klo 11-14.
www.kuopionseurakunnat.fi/lahetys-
kauppavakka 
Vakkatalkoot pe 21.5. klo 12.
Vakasta lahjat ja kortit rippijuhliin ja 
muihin kevään muistamisiin. Erilaisia 
ristejä, enkelikoruja, lahjakirjoja. Myös 
eettiset lahjat esim. Koulu Kongoon -
hankkeen hyväksi. Äänestyksessä par-
haimmaksi essuksi valittiin afganistani-
lainen, kirjottu essu. Toisen sijan jakoi-
vat tyylikäs sininen essu ja kirjottu 
maailmankarttaessu. Arvonnassa essun 
voitti Satu Tiainen.

AHOLANSAARI 
Aholansaaren ystävien kevätpäivät 
28.-30.5. Ohjelmassa mm. toiminnan-
johtajan ja isännän syntymäpäiväseurat 
ja messu. Tiedustelut ja ilmoittautumi-
set, p. 050 4641 000, www.aholansaari.
fi aholansaari@aholansaari.fi

PyhäPuuha

Etsi parvesta kaksi samanlaista kyyhkystä ja
väritä sateenkaareen siitä puuttuvat värit.

Tehtävän laati Susanna Holma.
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m u i s t i o

Kuvataiteilijat Tero Annanolli, 
Ulla Remes ja Joonas Vähäsöy-
rinki  ovat perustaneet TAJUA-
taiteilijaryhmän, jonka ensimmäi-
nen näyttely pidetään Helsingin 
Taiteilijaseuran Malmitalon Gal-
leriassa 6.5.-29.5. 

Ryhmän kantava teema lähi-
vuosina on matka, jonka eri ulot-
tuvuuksia tarkastellaan useamman 
vuoden näyttelykiertueella. 

Matkalle lähtemisen teemaa 
Joonas Vähäsöyrinki käsittelee 
kysymyksiä herättämällä: minne 
matka, kuka lähtee, mitä on mat-
kalla oleminen. Teema laajenee 

elämänmittaiseksi. Kaupunkimil-
jöötä kuvaava Vähäsöyrinki pohtii, 
että jokainen on matkalla, myös 
liikkumatta minnekään.

Ulla Remes tuo matkalle saat-
tamisen teeman näyttelyyn. Työs-
kennellessään maaliskuun ajan Es-
panjassa Suomen Taiteilijaseuran 
residenssissä hän pohti siirtymää 
elämänvaiheesta toiseen: kukilla ja 
sanoilla saatetaan lähtijää. Saatta-
misen ja valmistautumisen teema 
on myös läsnä yhteisötaideprojek-
tissa, jota Remes työsti Pielaveden 
Käsityökoulun väen kanssa. Lapset 
ja nuoret rakensivat matkalaukkuja 

installaatioksi näyttelyyn ja lukivat 
Ulla Remeksen blogista saattavia 
sanoja, joita mm. espanjansuoma-
laisilta on kerätty. 

Tero Annanolli mietti, mikä 
houkuttelee matkalle: värit, tuok-
sut, maut, matkamuistot, olivat 
ne sitten kokemuksia tai todellisia 
esineitä. Seuraava teema on Py-
hä Matka syksyllä 2011 Suomen 
ortodoksisessa kirkkomuseossa 
Kuopiossa.

 
http://web.mac.com/joonasv/Si-
vusto/TAJUA_-työryhmä.html 

Taiteilijaryhmä matkalla
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Jokainen on matkalla, myös silloin kun ei liiku.

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.
AAL-ryhmä alkoholistisessa tai toi-
mimattomassa perheessä kasvaneille 
aikuisille torstaisin klo 19 Hatsalanka-
tu 37.  p. 050 9294 548 ma ja ti klo 
18-20. http//www.aal.fi
Al-Anon ryhmät alkoholiongelmais-
ten läheisille, Hatsalankatu 37 su ja ti 
klo 19. Tied. p. 040 8540 558 ryhmäai-
kana klo 19-20. Muina aikoina, p. 040 
5579 470.
Asukastupa Koillistuuli, Saarijär-
ventie 9, p. 2634 988. Avoinna ma-pe 
klo 9-15. Vertaisryhmä “Puhuri” tors-
taisin klo 9-11 sinulle n +60, joka ha-
luat muuttaa elämäsi kuivemmaksi. 
Lisätietoja A-kilta, p. 045 1134 245.
Imetystukiryhmä joka toinen viikko, 
joko keskustassa NNKY:n perhekahvi-
lassa, Myllykatu 5 ma klo 18-19.30 tai 
Petosen asukastuvassa, Pyörönkaari 
19 ti klo 18-19.30. Lisätietoja, p. 040 
7283 654 tai www.kuopionimetystu-
kiryhma.net 
Esikoislestadiolaisten seurat su 
16.5. klo 13 Kettulan seurakuntako-
dissa, Jäniksenpolku 2. 
Irti huumeista puhelinpäivystys ma-
pe klo 18-21, p. 0203 -22388. Läheis-
ryhmät, 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 16-23, p. 2627 738 
ja 2627 733. Ajanvaraus klo 8-23.
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 
Keskusseurakuntatalon Samulissa 
18.5. klo 12.30. ja Mäntylän palveluta-
lossa 25.5. klo 13.15. Retki Lapinlah-
den kirkkoon ja Väärnin pappilaan su 
6.6. Tied. ja ilm. p. 050 5997 011 tai 
040 7377 860.
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.
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
Narsismia kohdanneiden vertais-
tukiryhmä maanantaisin klo 18 Ma-
jakassa, Minna Canthinkatu 4 C 3. krs. 
narsistienuhrit.kuopio@wippies.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 
Omaiset mielenterveystyön tuke-
na Itä-Suomi ry Majakassa, Minna 
Canthin katu 4 C 3. krs. Virkistysilta 
20.5. klo 17 Rakennusliiton osasto 91 
mökillä, Lomarinne 4 Saaristokau-
punki. 
Petosen asukastupa Pyörönkaari 
19, 2. krs. Avoinna ma-to klo 9.30-18, 
pe 9.30-17, p. 3644 597.
Portti, terveysneuvonta- ja välinei-
den vaihtopiste suonensisäisesti 
huumeita käyttäville, Vuorikatu 31-
33. Avoinna ti ja to klo 16-18. Asiointi 
nimettömänä. 
Puijonlaakson asukastupa palvelu-
keskuksessa, Sammakkolammentie 
12. Avoinna ma-to klo 9-16, pe klo 9-
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 
Sanan ja rukouksen aamu perjan-
taisin klo 8 Eelim - temppelissä, Vuo-
rikatu 29 (toimiston ovi).
Sotaveteraanimuseo ja kahvila Tul-
liportinkatu 37 rakennus D. Avoinna 
31.5.10 asti ryhmille. Varaukset p. 
2811 130 klo 9-13. 
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 ti tai pe klo 10. 
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. 
Avoinna ma-to klo 10-16, pe klo 10-
13. 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. 

www.kotiinkuljetus.palvelee.

Puh. 050 466 9989

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.

HAUTAKIVET
Lisänimien

kaiverrus/kultaus-
sekä entisöintityöt.

Kivilyhtyjä

Sari Kämäräinen
Jääskelänkatu 1

70780 Kuopio
puh. 050 575 0004

017-2622695
www.kivipajasarik.fi

• Matot
•vuodevaatteet • ym.

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

Sielunhoito-
terapia
SYDÄN-
JUURI

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

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

Kuopion Hoitotarvikepalvelu
SOITA 044-353 3367
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Siilinjärven seurakun-
nan neljätoista työn-
tekijää oli luvannut 
huutokaupattavaksi 
kahden tunnin työ-

panoksensa. Tarjolla oli muun 
muassa siivousta, leipomista, 
haravointia, seuranpitoa ja ren-
kaanvaihtoa.

”Kanttorimme puolestaan 
on luvannut vetää yhteislaulu-
hetken. Se voisi olla hyvä idea 
vaikka synttärijuhlia suunnit-
televalle”, diakoniatyöntekijä 
Erja Valkonen kertoi.

”Lähtöhinta on kaksikym-
mentä euroa ja kertyneet huu-
tokauppatulot käytetään Yh-
teisvastuun hyväksi.”

”Toiveissa olisi, että tulevi-
na vuosina saisimme myös pai-
kalliset yritykset innostumaan 
huutokauppaideasta.”

Siilinjärven torilla pidetty 
Yhteisvastuukeräyksen päätös-
tapahtuma on jo perinne. Kole-
asta säästä huolimatta ihmisiä 
parveili sima- ja munkkikojun 
äärellä. Aino Kalke oli tullut 
paikalle polkupyörällä Pöljäl-
tä.

”Pitäähän tätä loppuhui-

pennusta aina tulla katsomaan. 
Olen itsekin ollut kerääjänä.”

”Kahvi ja vohveli maistuvat 
näin kylmällä. Ajattelin seurata 
vähän huutokauppaakin vaikka 
en itse aio huutaa ketään”, Kal-
ke tuumasi.

Pappi Matti Hoffren esit-
teli myynnissä olevia, kirkon 
vanhoista urkupilleistä tehtyjä 
linnunpönttöjä.

”Tässä on keksitty hyvä 
kierrätysidea, ei pilleille olisi 
muuten varmasti enää käyttöä 
löytynyt.” 

Huutokauppa vedettiin 
kunnialla läpi vaikka sade ja 
kylmä lopulta karkoittivatkin 
yleisöä. Kaikki neljätoista työn-
tekijää saatiin kuin saatiinkin 
kaupattua.

”Jonkin verran meidän kyllä 
täytyi huutaa toinen toisiam-
me, mutta työpanokset väli-
tetään apua tarvitseville”, dia-
koniatyöntekijä Eija Laitanen 
summasi jälkeen päin.

Huutokauppa tuotti 331 eu-
roa.

Heli Haring

Huutokaupataan pappi ja diakonissa
Tarvitsetko siivousta, 
seuranpitoa vai renkaanvaihdon?
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Pastori Matti Hoffren ihastelee vanhoista 
urkupilleistä valmistettuja linnunpönttöjä. 
”Nämä eivät ehkä sovi kovin riitasointui-
sille asukkaille.”

Anni Tuovisen ja Kaija Korkalaisen paistamat vohvelit maistuivat Siilin-
järven torilla.
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Haydnin 
urkusoolomessu
Haydnin pieni urkusoolomessu Alavan kirkossa 
keskiviikkona 19.5. klo 19. Mukana Alavan kirk-
kokuoro, Talvikki Attila-Pekonen, sopraano, Ossi 
Jauhiainen, tenori, Vesa Kajava, urut. Ohjelma 5 e 
maksa- ja munuaispotilaiden hyväksi.

Nuorisokuoro 
Tuomasmessussa
Kuopion nuorisokuoro esiintyy Tuomasmessussa 
Alavan kirkossa sunnuntaina 23.5. klo 18. Saar-
naamassa on Lauri Paatero.
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Kuolleen meren 
rantakahvila.  
Ariel Livson 
laskee viikko-
ja, kuukausia, 

vuosia.
”1 200, luulisin.” 
Noin monta kertaa on 

tämä Israelin opas istunut 
aurinkovarjon suojassa ja 
odottanut ryhmäänsä Suo-
lameren sylistä. Nyt siellä 
kelluvat Kuopion hiippa-
kunnan kirkkoherrat ja ta-
lousjohtajat.

Minä puhun, 
te olkaa hiljaa
Ariel Livson kuljettaa rau-
niolta toiselle, kuhmurais-
ten kiveyksien ja kapeitten 
tunnelien kautta näköala-
paikoille. Jalka astuu tyhjän 
päälle ja tavoitan itseni naa-
mallani kivikossa.

Polvet verillä ja vedet sil-
missä kamuan ylös kun iso 
Ariel tulee vierelle. ”Eihän 
vain kivi lohjennut”, arke-
ologi huolestuu.

Yli kolmekymmentä 
vuotta Israelissa opastanut 
Ariel Livson, 62, ei jätä tun-
teettomaksi. Hän ihastut-
taa, itkettää ja naurattaa. 
Suorasukaisen miehen ääni 
on kova ja ohjeet selkeitä. 
Livson ärähtää herkästi jos 
hänet keskeytetään. 

Hän on boss. ”Minä hoi-
dan matkalaiset retkillä. 
Matkanjohtajat ovat iltoja 
varten.”

”Olen kiinnostunut his-
toriasta. Siksi nämä pysyy 
päässä”, Livson selittää val-
tavaa tiedontasoaan. Tul-
kinnat ovat välillä omape-
räisiä, mutta kylmäksi hän 
ei jätä ketään. Livsonin seu-
rassa on ajateltava nenäänsä 
pidemmälle. 

Varpaisjärven 
pojasta ylirabbi
Linja-auto pysähtyy. Tässä on puu, 
johon Sakkeus kiipesi. ”Paitsi että 
viikunapuu elää korkeintaan 600 
vuotta. Mutta onhan minun teille 
joku puu näytettävä, muuten te va-
litatte matkatoimistoon.”

Heprealaisessa yliopistossa Jeru-
salemissa Livson on opiskellut arke-

ologiaa, kaivauksiin hän on osallis-
tunut useissa kohteissa Israelissa. 

Nyt hän on osan vuodesta op-
paana Israelissa, muuta ajat maan-
viljelijänä Varpaisjärvellä.

Ohraa, kauraa, apilansiemen-
tä, turistimökkejä, lampaita, 300 
kanaa, yhdeksän hevosta. ”Koiran 
otan sitten kun jään eläkkeelle. 
Kahden vuoden päästä.”

Päätöksestä vaimo Marina 
lienee mielissään.  Perheen poika 

Simon Immanuel on jo tuolloin 
päättänyt opiskelunsa ja toimii yli-
rabbina Helsingissä. 

”Minä olen maallistunut juuta-
lainen, poikani ei. Olen onnellinen, 
että juutalaisuus perheessä jatkuu.”

Suku on tullut Suomeen Valko-
Venäjältä.

Pysyvä rauha on utopiaa
”Sinähän olet alasti”, Livson par-

kaisee leidille, joka erehtyy kirk-
koon olkapäät paljaina. Livson pitää 
huolta niin vessapausseista, veden-
juonnista kuin pukeutumisestakin. 
Paikattuja polviakin hän vilkaisee 
vielä jälkeenpäin. 

”Pidän jöötä huumorilla. Te 
olette aikuisia ihmisiä.”

”Minulla on ollut ryhmiä vapaa-
muurareista Jehovan todistajiin ja 
kaikkia kohtelen samalla tavalla. 
Henkisesti raskainta on se, että 

juuri kun olen tutustu-
nut ryhmään, lähden 
viemään heitä lentoken-
tälle. Siellä uusi ryhmä 
odottaa.”

Ariel Livsonin pää ei 
kestä, jos ryhmän mu-
kana on yksikin vasta-
rannan kiiski. Loukata 
Livson ei halua ketään.

Siksi hän pidättäy-
tyy puhumasta politii-
kasta ja uskontojen si-
sällöistä. 

”Tiettyihin asioihin 
en usko kuten Jeesuk-
seen Jumalan Poikana, 
mutta ei minulla ole 
vaikeuksia kulkea kris-
tittyjen pyhillä paikoil-
la. Kristinuskon juuret 
ovat juutalaisuudessa. 
Harva kristitty tuntee 
juutalaisia perinteitä ja 
tapoja.”

Lähi-Idän tilannetta 
Livson seuraa päivittäin 
eikä näytä toiveikkaal-
ta. ”Puhe pysyvästä rau-
hasta on utopiaa. Aina 
on joku, joka haluaa tu-
hota Israelin valtion.” 

Ydinaseet terroris-
tien ja ääriryhmien kä-
sissä puistattavat Liv-
sonin harmaatukkaista 
päätä.

Muistakaa, 
Jumala on suuri
Tuhkapilven takia vii-
västyneen lähdön vuok-
si Ariel Livson ei pääse 
saattamaan kuopiolais-
ryhmää lentokentälle. 
Yllätys odottaa.

 ”Täällä kaptee-
ni Livson. Olen Ariel 
Livsonin serkku ja vien 
teidät Suomeen. Minne 
haluaisitte laskeutua?”

Kun kone rullaa 
kiitorataa Tel Avivissa, kuurotkin 
korvat aukenevat kapteenin kuulu-
tukselle: ”Muistakaa, että ihminen 
on pieni, mutta Jumala on suuri.” 

Kohta lennetään kotiin.

Lahja Pyykönen

Legenda nimeltä

Ariel, Jumalan Leijona, nimensä mukainen.
Lahja Pyykönen

”Nämä matkanjohtajat haluan kuvaan”, Ariel Livson (oik.) kiittää lähetyssihteeri Jukka Koistista (vas.) ja piispa Wille Riekkistä. 
”Mutta piispa tarvitsisi uuden Raamatun”, Livson huolestui katsellessaan Riekkisen käppyrälehdiksi luettua pipliaa.

Livson
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