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Ajankohtaista

Leipäjono keskustaan
Lahjoitusruuan jakelu
siirtyy Männistöstä
Myllykadulle.

”Leivänjakelu on piikki vauraan yhteiskunnan lihassa ja joidenkin on sitä piikkiä väännettävä.”

iedätkö, mikä on suurin synti”,
eläkkeellä oleva diakoniajohtaja Heikki Eitakari kysyy.
Syntilistoja on tullut tuumailluksi monesti Virvatuli -yhdistyksen ruuan jakelussa.
”Suurin synti on asettua toisen yläpuolelle.
Se on sitä, että jos minulla menee hyvin, en
välitä niistä, joilla menee huonosti.”
Kuuluuko leivän jakaminen kirkolle? Eitakarilta vastaus tulee ilman epäröintiä.
”Kaikki kuuluu kirkolle, henki, sielu, talous
ja toimeentulo. Jos leivän jakelu ei kuulu, silloin Jeesus oli väärässä, kun ruokki 5000 nälkäistä. Hän sanoi: Antakaa te heille syötävää.”
Heti perään Eitakari tarkentaa yhteiskunnan ja kirkon työnjatkoa. Yhteiskunnan kuuluu pitää huolta ihmisistä, mutta kirkko ei
saa olla hiljaa, jos hommaa ei hoideta.
Huvikseen Eitakari ei osattomien rinnalla puuhaile.

”On kansallinen häpeä ja hengellisessä mielessä synti, että Suomi ottaa vastaan EU:n
elintarvikeapua. Sitä ei tarvittaisi, jos kotimainen vauraus jaettaisiin oikeudenmukaisesti”,
diakoniajohtaja Seppo Marjanen jatkaa Eitakarin linjoilla.
Hän lähtee sitä, että päättäjät tiedostavat
köyhyyden, mutta korjausta tulee pienin askelin ”Hienoa, että arkkipiispa toi köyhyysryhmän terveiset hallitusneuvotteluihin.”
Marjanen muistuttaa, että ruuan hinnan
nousun myötä jonoon tulee niin insinööri kuin veteraani, opiskelija, yksinhuoltaja ja
suurperheellinen.
Virvatulen hän toivottaa tervetulleeksi
keskustaan. Ei ole pahitteeksi, jos myös kaupungin virkamiehet ja luottamushenkilöt
katselevat jonoa ja jakautuvaa suomalaista
yhteiskuntaa pari kertaa viikossa. ”Silloin asiaa ei voi unohtaa.”
Kaupungilta hän toivoisi penkkejä uuden

”T

Elintarvikeapu on häpeä

”Ruokajakelu on tarpeellinen harkituille ryhmille. Onko tämä kuitenkaan paras
paikka, kun ennestäänkin on jo ahdasta ja vaaratilanteita joka päivä”, Myllykadulla
asuva Sinikka Niitti kysyy.
jakopaikan seinustalle vanhuksia, selkä- ja jalkavammaisia varten.
Kaupungin palvelualuejohtaja Markku
Tervahauta liittyy Marjaseen siinä, ettei usko keskustan asuntojen hintojen lähtevän leipäjonon vuoksi laskuun, mistä Helsingissä on
kohuttu.
”Leipäjonoja ei tietenkään pitäisi olla,

mutta kyllä ne vain on suvaittava.”
Tervahauta pitää hyvänä sitä, että hallitusneuvotteluissa puhuttiin painokkaasti perusturvan nostamisesta köyhyyden vähentämiseksi.
”Kuntatasolla näemme huono-osaisuuden
koko kirjon terveyseroihin saakka.”
Lea Lappalainen

kIIKARISSA

Piispa näyttää suuntaa
”Osa sydämestäni
on jäänyt tänne”,
piispa Wille Riekkinen
sanoo laivan ruorissa
Gennesaretin järvellä
viime keväänä. Lähiitään suuntautuvat
matkat saavat
piispasta johtajan
myös eläkepäivillä.

”Nyt on tehty,
mitä on voitu.
Katsotaan,
mihin se
riittää.”

K

uopion piispa Wille Riekkinen sanoo
tehneensä
päätöksen
eläkkeelle
siirtymisestä levollisin mielin. ”Se kypsyi 15 vuoden aikana.”
Kiveenkirjoitettuja suunnitelmia
ei ole, vaikka kirjoittaminen onkin
osa sielua. Lapsenlapsia on neljä, Lähi-idän matkojen johtamiseen raamatuntutkija on aina valmis.

Raamattu kestää
tämän ajan tulkinnan
”Kirkon moniäänisyys on merkki
siitä, että uutta on tulossa.” Piispa
Riekkisen mielestä tämä on hyvä
merkki myös hengellisestä moniäänisyydestä.
”Asioita voidaan ajatella useammalla kuin yhdellä tavalla, laajentaa horisonttia ja sanoittaa uudelleen.” Piispan mukaan Raamattu
olisi sanoitettava uudelleen jokaiselle sukupolvelle.
”Asiainspiraation pohjalta tehdyt tulkinnat ottavat huomioon
tämän ajan ja lähtevät suurille linjoille. Se ei ole luopumista Raamatusta.”
”Olen tutkinut Raamattua 50
vuotta, 30 vuotta päätoimisesti. Raamattu on minulle rakas kirja. Sanatarkka, kirjaininspiraatioon
pohjautuva Raamatun tulkinta ei
vastaa kristinuskon eetosta.”
”Raamatun kestäviä periaatteita on arvioitava omantunnon, jär-

Pekka Niiranen
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pääkirjoitus

jen ja kristillisen eetoksen valossa.
Näin syntyy vastuullista Raamatun
tulkintaa. Jos tässä edetään liian nopeasti, aina on perässähiihtäjiä ja
jotkut tippuvat kyydistä.”
”Mutta tähän suuntaan kirkoissa liikutaan ja piispan tulee näyttää
suuntaa.” Suunnan näyttäjän tehtävä on johtanut myös siihen, että
persoona Riekkistä vastaan on rajustikin hyökätty.
”En ole median mielistelijä enkä
haihattelija. Isoista asioista ajatellaan nyt eri tavalla kuin Raamatun
kirjoittajat ja Raamattu kestää sen.”

Oikeassa oleminen
tyrehdyttää ajattelun
Piispa toivoo rauhallista keskustelua, jotta siteitä ei katkaistaisi siihen
joukkoon, joka kulkee perässä, venyy tai tippuu matkan varrella. ”Sanatarkka raamatuntulkinta vie uskolta hengitystilaa ja saattaa johtaa
jopa epätoivoisiin ratkaisuihin.”
”Usko on iloinen asia, rauhan ja
kiitoksen asia ja sellaiseen Raamattu meitä ohjaa.”
”Oikeassa olemisen pakko tyrehdyttää ajattelun eikä ole uskollinen
Raamatun peruseetokselle.”
”Raamattu on ihmisen mitalla
kirjoitettu. Se antaa haastetta erilaisuuden kohtaamiseen, jotta sietäisimme ja ymmärtäisimme toisiamme ja auttaisimme jokaista omiin
oikeuksiinsa. Tehdään se, mitä voidaan. Ei kiusata eikä syrjitä.”
”Miljardi maailman ihmisistä näkee nälkää. Tämän pitäisi piirtyä totena jokaisen verkkokalvolle.”
Piispa, mikä onkaan syntiä?
”Vanhassa testamentissa yksi
syntiä kuvaava sana on ”välilaipio”.
Se estää kysymästä Jumalan tahtoa,
koska välilaipio erottaa ihmisen Jumalasta. Jumalan tahto ei pääse sydämeen eikä rukoukset taivaisiin.

25.4. 2015 saakka. Asiasta on päättänyt hiippakunnan tuomiokapituli.
Tämän viran haltija, rovasti Kimmo Kivelä on virkavapaalla
kansanedustajan tehtäviä varten.
✚✚ Kallaveden seurakunnan
kirkkoherran virka on haettavana. Tuomiokapituli on päättänyt, että virkaa on haettava 20.6.
mennessä. Kallaveden seurakunnassa on seurakuntalaisia 24 500
ja työntekijöitä 40. Kallaveden nykyinen kirkkoherra Esko Konttinen jää eläkkeelle ensi vuoden alkupuolella.
✚✚ Stadissa veisattiin suvivirttä viime sunnuntaina kaikissa kirkoissa. Messuissa kerättiin kolehti
uuden koulun rakentamiseksi Haitiin. Stadin Suvivirsi -tapahtumaa
vietetiin eilen myös Helsingin Narinkkatorilla.
Mahdollisuuksien torilla
✚✚ Männistön kirkkoherra AuKuopiossa oli kansainvälinen
likki Mäkinen asetetaan virkaan
tunnelma.
sunnuntaina syyskuun 4. päivänä.
Virkaanasettamisen toimittaa piispa Wille Riekkinen Männistön pa✚✚ Pastori Uwe Mäkinen on määpiston avustamana.
rätty viransijaisena hoitamaan Järvi-Kuopion seurakunnan 4. kappalaisen virkaa 15.7. alkaen enintään
Timo Hartikainen

✚✚ Kirkko ja Koti on kesän kunniaksi pessyt kasvonsa. Uuden
ulkoasun on suunnitellut graafikko Timo Saarinen Järvenpäästä.
Lehden palstat ovat säilyneet ennallaan, joittenkin paikka sivuilla on muuttunut. Seuraava numero jaetaan 15.6. Sen jälkeen Kirkko
ja koti jää kesätauolle ja palaa takaisin 20.7.
✚✚ Kirkon Ulkomaanavun perustaman Naisten pankin aluesolu
esitteli toimintaansa Satamatorilla Kuopiossa viime lauantaina Mahdollisuuksien torilla -tempauksessa.
Tykkään tehdä yhdessä. Auttamiskohde on tärkeä. Koulutetuista tytöistä ja naisista lähtee kehitys
parempaan.
Näin vastattiin, kun naisilta kysyttiin Kuopiossa, miksi he haluavat olla mukana Naisten pankissa.
Naisten pankilla on Kuopiossa lähes 60 vastuukantajaa. Ensimmäisenä toimintavuonna on luvassa useita varojenkeruutapahtumia,
kirpputori ja luentoja.
Naisten pankki on rahasto ja
yhteisö, joka tukee kehitysmaiden
naisten työtä köyhyyden voittamiseksi.

”

Kirkon on
syytä pitää sanomastaan kiinni
eikä hötkyillä.

Jos tämä tilanne on pysyvä, se on
helvetti.”

Kertaheitolla
vai hiljaa hivuttaen
”Perusihmisyyteen kuuluu Jumalan
kaipuu.” Piispa luottaa, että se putkahtaa esiin myös postmodernina
aikana, vaikkakin hapuillen.
Uskonnollisuus ja hengellisyys
on tutkimustenkin mukaan nousussa kaikkialla maailmassa. ”Kirkon on
syytä ottaa tämä todesta, pitää sanomastaan kiinni eikä hötkyillä.”
”Kaipuu on. Ihmiselle pitää antaa mahdollisuus löytää vastaus.
Mutta ei Jeesuskaan pannut sanoja ihmisten suuhun, vaan hän pisti
heidät hoksaamaan sen, mitä Jumala ihmiseltä odottaa.”
Piispa kuvaa, kuinka Jumala toimii ihmisten kanssa eri tavalla.
Toiselle usko herää kertaheitolla
niin kuin lyötäisiin propsilla päähän.
Toisen kanssa Jumala toimii niin
kuin taitava pitkänsiiman käsittelijä,
antaa välillä löysää – kunnes ihminen tajuaa, että koukussa ollaan.
”Usko on vuoropuhelua Jumalan
ja ihmisen välillä, sen kyselyä, mikä
on oikein.”

Armolahjat
neljässä korissa
Maallikkovastuu on käsite 2000
vuoden takaa, Paavalin ajoista.
Raamatuntutkija selittää, kuinka
armolahjat syntyivät olosuhteitten
pakosta. Paavalilla oli hurmahenkisiä vastustajia. Paavali loi karismaoppinsa ja yhdisti sanoista armo ja
ilo uuden sanan, armolahja.
”Paavali korosti jokaisen kristityn
merkitystä. Kukin tuo yhteisöön
työpanoksensa, uskonsa tai taloudellisen panoksensa.”
Riekkinen kokoaa armolahjat
neljään kotiin.
Opetuksen ja julistuksen armolahjat, diakoniset välittämisen armolahjat, yhteiselämää edistävät armolahjat sekä mystiikkaan liittyvät
armolahjat.
”Kielillä puhuminen on rakentavaa vain silloin jos seurakunnassa on selittäjä. Muuten kielilläpuhuja menköön mökkiinsä, puhukoon
siellä itsekseen ja rakentukoon henkilökohtaisesti kuten Paavali opettaa.”
”Arkipäivän taidot suurempaan
kunniaan kirkossa”, Riekkinen toivoo. Hän ounastalee, että Paavalin
maallikko-opit löydetään työntekijäkeskeisessä kirkossa uudestaan
kun rahat vähenevät. ”Mutta siihen
menee vielä vuosikymmeniä.”
”Tulossa on, opit jo uumottavat
Raamatun kansien välistä. Ei kirkko
kaadu siihen, että rahat loppuvat.
Muodot vain muuttuvat.”

Peremmälle pyhään

”I

hmettelen tähtitaivasta ylläni ja
moraalilakia sisimmässäni.” Näin Immanuel Kant sanoitti pyhän ytimen.
Se on salaisuutta ja vavistusta, tietoisuutta siitä, että jokaiseen ihmiseen on
sisäänkirjoitettuna pyhän taju.
Pyhän käsite liittyy kulttuurissamme uskontoon.
Mutta ihmisellä voi olla pyhyyden kokemuksia, jotka
liittyvät kauneuteen, luontoon tai taiteeseen, eivätkä
ne ainakaan tietoisesti ole uskonnollisia elämyksiä.
Mutta pyhä on aina ”toiseuden” kohtaamista. Pyhä
ei ole käskettävissä eikä määrättävissä. Sen eteen on
pysähdyttävä.
Sanat harvoin tavoittavat pyhyyttä, koska pyhä ei
ole ihmisen hallittavissa. Ollaan rajapinnalla.
Pyhämatot, pyhämekot ja ehtookellotkin ovat mennyttä maailmaa. Ajan rytmi on nopeasti muuttunut
niin perusteellisesti, ettei lapsuuden pyhäaamuihin
kannata haikailla.
Kirkon tehtävänä ei ole syyllistää sunnuntaina kirpputorille tai kauppaan meneviä. Sen tehtävänä on pitää
esillä pyhän merkkejä, muistuttaa ihmisessä piilevästä
kaipuusta sekä näkymättömästä todellisuudesta.
Kirkon risti näkyy, kirkonkellot soivat, pappi kulkee
tunnukset kaulassa ruokakaupassa, jumalanpalvelus
pidetään joka sunnuntai.
Symbolit ovat silmälle ja korvalle, mutta niiden
tausta ohjaa maailmaan, josta välittyy näkymätön.
Arkinen elämä kiinnittyy pyhyyteen.
Jos pyhän syvyysulottuvuus katoaa, se vie osan
ihmisyyttä. Jos pyhän ääni ihmisessä katoaa, se syö
moraalin perusteita.

”

Pyhä elää, vaikka perinne
ei sitä enää siirräkään eteenpäin.
Turvaa lujemmasta etsitään silloin kun jotain
katastrofaalista tapahtuu. Pyhästä haetaan jäsennystä uhkalle kun World
Trade Centerin tornit kaatuvat, lohtua kauhulle koulusurmien järjettömyydessä.
Kaipaus pyhyyteen lähettää
vaellukselle Santiago de Compostelaan tai Jeesuksen
jalanjäljille Gennesaretin rannalle.
Kuinka monen sisäinen tila lähentelee pyhyyttä
näinä päivinä, jolloin koulujen päättäjäisissä veisataan
Suvivirttä?
Pyhä on levollinen, oma tila, joka usein tarvitsee
ympärilleen yhteisöllisyyden. Kirkon tehtävänä on pöyhiä esiin pyhiä säikeitä, antaa mahdollisuuksia pyhän
kohtaamiselle rakentamalla tilaa mysteerille ja uskon
ei-älyllisille puolille.
Ihminen tarvitsee pyhiä taukoja.
Kirkko tukekoon ihmisessä olevaa pyhän tajua silloin kun tämä tahtoo käydä
peremmälle, avata
oven pyhään sisätilaan.

Jos pyhän
ääni ihmisessä katoaa, se
syö moraalin
perusteita.

Lahja Pyykönen

Lahja Pyykönen
lahja.pyykonen@evl.fi
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Itsekkyyden
rautamuotti

A

ntiikin ajattelijalta kysyttiin, mikä
on tärkeintä elämässä. Hän vastasi vastavuoroisuus. Niinhän me ihmiset yleensä ajattelemme: Sinä ensin,
sitten minä ja tilit tasan - aina
pareittain - vastavuoroisesti.
Sosiaalinen elämämme on usein vaihtoa;
annamme toisille arvon sen mukaan mitä heillä
on tarjota vaihtoon ja toimimme sen mukaan.
Naapurin mies on mukava, koska auttaa minua
pikkuasioissa, kuten esim. korjauksissa. Siispä
minunkin tulee olla avulias, autan missä voin, en
kuitenkaan enempää kuin itse arvioin hyötyväni
hänen avustaan.
Sisäinen mittalaitteemme pitää huolen siitä,
että tilit tasataan tarkkaan, emmekä tule riippuvaisiksi toisista. Äärimmilleen vietynä, näin
aina toimien, luovumme osasta ihmisyyttämme
ja muutumme saldoa
laskevaksi koneeksi oma etu ja hyöty ratkaisevat ihmissuhteissamme.
Entä pyyteettömyys? Onko sille enää
sijaa elämässämme?
Onko toisten pyyteetön auttaminen mahdollista? Jos sanon
pitäväni jostain, niin
mitä jää jäljelle, jos
oikein mietin, miksi ja
millä perusteella. Jos
väitän tekeväni jotain
pyyteettömästi, eikö
silloinkin ole kysymys
siitä, että tavoittelen
pitkällä tähtäimellä vastasuoritusta muodossa
tai toisessa?

”

Oman
itsekkyyden
armoille
jääminen
johtaa kovaan maailmaan.

Juhani Laurinkari
Kirjoittaja on yhteiskuntatieteilijä, teologi
ja humanisti Itä-Suomen
yliopiston Kuopion
kampuksella.

Odotettavissa
raikasta tuulta,
joka puhaltaa pois
pinttyneet pilvet.

”

Nyt
on liputettava hyvien
asioiden
puolesta.

T

ällaista säätilaa tulevaisuuden kirkolle
ennustavat yrittäjä
Jukka Ordén ja kotiäiti Kati Ukkonen.
Ordén on luottamushenkilöinä Puijon seurakunnassa,
Ukkonen Kallavedellä.
”Vaikka hälytyskellot soivat ja väki
kirkossa vähenee, nyt tarvitaan tsemppiä. Hyvä kasvaa jakamalla”, Kati Ukkonen innostaa. ”Nyt on liputettava hyvien asioiden puolesta.”
”Jaksavatko työntekijät hyvin ja onko
heillä positiivinen vire kohdata ihmisiä.”
”Kun ympäristö muuttuu, kannattaisi sallia muutosta myös työn painopisteisiin. Valaa rohkeutta luopumiseen
ja uusien työmuotojen kokeiluihin vanhoihin uomiin liimautumisen sijasta.”
Hiekkalaatikkoajattelusta olisi Kati
Ukkosen mukaan aika luopua.
”Kaikilla on sama päämäärä, mutta meillä on myös kiusaus oikeassa olemisen harhaan. Raamattua käytetään
enemmän oman ajatusmallin tukemiseen kuin sanoman pohtimiseen.”
”Tulevaisuuden kirkossa on siedettävä moniäänisyyttä.”

Kirkko liikkeellä maailmaan
”Rohkeammin maailmaan”, keskustelukumppanit ehdottavat. Kokoavan toiminnan rinnalle kaivataan uusia toimintatapoja. Nyt kirkon olisi oltava
valmiimpi menemään sinne, missä ihmiset jo ovat, turuille ja toreille. ”Me ihmi-

set olemme niin erilaisia, joten kirkonkin on elettävä leveällä rintamalla.”
Lahden kirkkopäivät olivat molemmille raikas kokemus ja toivo tulevaisuudesta. ”Kirkko oli monessa mukana.”
Kati Ukkonen kertoo pienistä, mutta
merkittävistä tilanteista.
”Sellainen tilaisuus palvelee, jos-

sa lastenhoito on järjestetty.” Marttojen piirissä listattiin parhaimmiksi hetkiksi kalakukon teko sekä se ilta, jolloin
seurakunnan työntekijä oli puhumassa
hengellisyydestä.
”Ruumiin ja hengen ruoka nousivat
tärkeimmiksi.”

kirkon kulmilta

Miikkaelin pulevaarti

S

elasin museolla sinne Kotimaisten kielten tutkimuskeskuksesta kopioituja Kuopion paikannimikortteja,
kun silmiini sattui otsikko Miikkaelin pulevaarti.
Se on poimittu kortistoon Sanakirjasäätiön
vuonna 1960 järjestämästä murresanojen suurkilpailusta Sananuotasta, johon sen oli lähettänyt Kuopiosta Elli Raatikainen. Korttiin on kirjattu nimen selitys: eräs uusi puistokatu
Kuopiossa, asemakaava-arkkitehti Michaelin aikaansaama.
Tämä Michaelin bulevardi on tietysti Puistokatu, joka sai
nykyiset puurivistönsä kaupungin asemakaava-arkkitehtina
vuosina 1951–55 toimineen Kaj Michaelin aloitteesta.
Toteutus tapahtui monessa vaiheessa 1950-luvun jälkipuoliskolla. Paljon työtä vaativana toimenpiteenä siihen
kuului hovioikeuden ja Kirkkokadun välisen alueen pengertäminen, Kirkkokadun päästä nousevien portaiden ja tukimuurin rakentaminen.
Puistokatu näkyy katuna ensimmäisen kerran C. J. Tengströmin piirtämässä kartassa vuonna 1787, jolloin kaupungin
perustamisen aikaista ruutukaavaa laajennettiin Puijonkadusta länteen. Siinä Puistokatu on nimeltään Viipurinkatu.
Nykyisen nimensä se sai K. J. Karlssonin asemakaavassa
vuonna 1903. Samassa yhteydessä muiden muassa Savonlinnankadusta tuli Savonkatu, Hämeenkadusta Haapaniemenkatu ja Uudenmaankadusta Puijonkatu.
Vaikka Puistokatu sai nimensä 1900-luvun alussa ja nimensä velvoittamat puurivistönsä 50 vuotta myöhemmin,
oli ajatus puiden reunustamasta kadusta huomattavasti vanhempi. Se sisältyi jo Carl Albert Edelfelt vuonna 1858
laatimaan asemakaavaehdotukseen, jossa hän esitti ruutukaavan laajentamista länteen ja pohjoiseen, silloisen Viipurinkadun (Puistokadun) rakentamista Länsi-Bulevardiksi ja
Suokadun muuttamista Pohjois-Bulevardiksi.
Suokadun bulevardia meillä ei ole, mutta Puistoka-

Martti Lätti, Kuopion kulttuurihistoriallinen museo

Aristoteles suositteli aikanaan koettelemaan
erilaisia väittämiä ja näkemyksiä vastakysymyksillä? Ehkä liika viisaus ja kirjanoppineisuus
ovat kuitenkin tässä yhteydessä pahasta, sillä
useiden miksi -kysymysten jälkeen saattaa jäädä
vain kysymysmerkkejä ja pyrkimyksemme tehdä
hyvää tukehtuu filosofointiin.
Oman itsekkyyden armoille jääminen johtaa
kovaan maailmaan, jossa vain iskelmät kertovat
aidon vastavuoroisuuden tunteista. Kirkon jäseninä voimme kohdistaa yhteisen esirukouksen
niihin mieleemme nouseviin ehtoihin ja varauksiin, jotka estävät meitä tekemästä hyvää toisille.
Toistemme esineellistäminen, vastavuoroisuuden vaatiminen ja kaiken näkeminen oman
itsemme kautta, pakottaa elämämme rautamuottiin, minkä seurauksen elämästämme kaikkoavat aito ilo ja rakkaus.

Tulevaisuuden kirkko lähtee

Timo Hartikainen

4

dun on. Tämä Michaelin bulevardi koivu- ja lehmusrivistöineen näkyy tässä kaupungin nykyisen asemakaavapäällikön
Martti Lätin alkukesästä 1974 ottaman kuvan osasuurennoksessa. Silloin Puistokatu oli jo rakennettu koko pituuteensa myös kasarmin puoleisesta päästä.
Helena Riekki
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PÄIVIN TERAPEUTTINEN OLOHUONE

e rohkeasti liikkeelle
”Nuorille on annettava
lupa myös vallankumouksellisuuteen”, Kati Ukkonen
ja Jukka Ordén ajattelevat.
Sylissä tulevaisuuden
kirkkoon kasvava Juho.

Tukea parisuhteeseen, kriisitilanteisiin.
Päivi Föhr
perheterapeutti ja työnohjaaja
050-4301100
paivintera@paivinterapeuttinenolohuone.fi
www.paivinterapeuttinenolohuone.fi
Facebook: Päivin terapeuttinen olohuone

ASIANAJOTOIMISTO
KOLARI&CO.OY

Seppo Kolari, 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.fi
kansa”, Kati Ukkonen ajattelee. Varsinkin uusilla asuinalueilla kirkon
läsnäolo on Ukkosen mielestä merkittävää.
”Kirkon on muistutettava elämänkaaresta. Nousussa ja laskussa
se kantaa jäseniään. Eniten voimaa
antavat kirkon perusjutut.”
”Kuuleeko kirkko”, luottamushenkilöt kysyvät.
Kirkon medianäkyvyys on tuonut kysymyksen entistä terävämpänä. Onko kirkko läsnä? Tavoitetaanko se hyvä, mitä kirkolla on tarjolla?
”Kirkko ottakoon jälleen unilukkarin roolin”, Ordén ehdottaa. ”Ja
olkoon pienen puolella.”
”Kirkon on oltava kuulolla, mitä
ihmiset toivovat. Pienet jutut ovat
tärkeitä”, Kati Ukkonen ajattelee.
”Kirkko voisi vahvasti kasvattaa
imagoaan pehmeiden arvojen ja lähimmäisenrakkauden puolestapuhujana.”

Pintaliito on tiensä päässä

”Ehtoollinen on kirkon hienoimpia
tuotteita.”
Jukka Ordénin mielestä sitä on
uskallettava tarjota kaupunkilaisen
elämänrytmiin sopivina aikoina. ”Se
on pysähtymistä yhteiselle aterialle
Jumalan lähelle. Siihen riittää lyhyt

puhe, musiikkia ja ehtoollinen.”
”Kirkko voisi olla luomassa yhteisöllisyyttä, antaa tukipilareita.
Markkinavoimien pintaliito on tiensä päässä. Nyt kaivataan luottavaista pohdiskelua elämästä ja elämän
tarkoituksesta. Kirkon on nyt vahvasti tuotava näkyville oma paik-

Kirkko ja koti seuraa kirkkovaltuutettu Kati Ukkosen ensimmäistä kautta luottamushenkilönä. Nyt
hän sai keskusteluseurakseen Jukka Ordénin Puijon seurakunnasta. Molemmat osallistuivat Lahden
kirkkopäivien luottamushenkilöstarttiin.

Lahja Pyykönen

iilinjärveläinen Anni Savolainen valmistui tilaja kalustemuotoilijaksi Kuopion Muotoiluakatemiasta.

nykyisessä työpaikassani, johon pääsin työnäytteiden
perusteella.”

Miten kiinnostuit kalustemuotoilusta?

”Aloitin helmikuussa ja sain oman alan töitä eli teen tilasuunnittelua yksityisille ja erilaisille yrityksille.
Kuopiossa on vähän tämän alan paikkoja. Kolmena eka vuotena olin osa-aikaisena sisustusmyyjänä opiskelun ohessa. Ystävätkin
ovat joskus pyytäneet suunnitteluapua.”

Jatkoit opiskelua Muotoiluakatemiassa?
”Minua kiinnosti tilasuunnittelu ja siihen liittyvät asiat kuten materiaalit
ja värit.
Suoritin opinnot viidessä vuodessa. Välillä perustin perheen ja
olin vuoden äitiyslomalla ja rakensimme omakotitaloa. Opiskelukaverit valmistuivat vuotta aiemmin.”
Opiskeluusi kuuluu harjoittelujakso ja lopputyö?
”Tutkin lopputyössäni yläkoulujen oppimistiloja, joista tein suunnittelukonseptin ja
mallinsin sen tietokoneella kolmiulotteiseksi. Harjoittelujakson olin

– perunkirjoitukset, testamentit ym. lakiasiat
– kilpailukykyiset hinnat
– maksuton alkuneuvottelu
puh. (017) 262 2504 tai
asianajotoimistonurmi@dnainternet.net
Toimistot Kuopiossa ja Järvenpäässä

PERHEOIKEUDEN LAKIASIAT
esim. perusmuotoinen avioehto, testamentti,
perunkirjoitus 200-300 e + kulut + alv 23 %

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

Suru on
hitaasti vaalenevia varjoja...
Hautaustoimisto
J. NURRO OY
Kauppakatu 55-57 KUOPIO Puh. 017-2613065, 040 5056287
saila.lehto@nurro. www.nurro.

Tila-Auto Oy

Kalustemuotoilija sai työtä
”Aloitin opiskelun Ingmanin Käsi- ja Taideteollisuusoppilaitoksessa, jossa opiskelin audiovisuaalista viestintää vuoden, mutta se ei tuntunut omalta. Vaihdoin eri linjalle ja valmistuin
neljässä vuodessa kuva-artesaaniksi. Samalla suoritin lukion.”

Jyrki Nurmi – asianajaja, varatuomari

Kuopion

mitä mielessä?

S

ASIANAJOTOIMISTO NURMI

Oliko onnenpotku saada töitä?

Väsyttääkö joskus?
”Hyvin olen jaksanut. Asioiden sujuminen on pitkälti omasta asenteesta kiinni. Muuta harmia ei ole ollut, mitä nyt
tietokoneet ovat välillä temppuilleet.”
Mitä odotat tulevaisuudelta?

• turistibussit 32 ja 50 matkustajalle
• pikkubussit
• invataksit
info@tila-auto.com
www.tila-auto.com
p. taksiajot 0400-673 955
p. tilausajot 0400-992 993

017 369 0700
Ahertajankatu 3, 78850 Varkaus
p. 017 369 0700

”Tuntuu hyvältä ja nyt aion keskittyä
töihin. Haluan varmasti jatkossa uusia
haasteita. Haaveena olisi ehtiä suunnittelemaan myös kalusteita.”
Aiotko juhlia valmistumista?
”On hieman haikea olo, vaikka luokkakaverit ovat valmistuneet jo vuosi sitten.
Todistusten jako on Muotoiluakatemian tiloissa ja illalla menemme juhlimaan
valmistumista. Omaisille ja ystäville pitää varmaankin järjestää kotona kahvitukset.”
Teksti ja kuva Hilkka Sipilä

Hoidamme isännöinnin huolella ja kirjanpidon tarkasti
isännöimme seuraavanlaisia kohteita: • asunto-osakeyhtiöt
• kiinteistöosakeyhtiöt • palvelutalot • veteraanitalot • senioritalot
Yksilöllinen ja reipas isännöintipalvelu.
Anna taloyhtiösi ammattitaitoisiin, osaaviin käsiin ja
se on tietenkin Isännöintipalvelu Isarvo Oy.
Puijonkatu 13, 70100 Kuopio, Puh. 0400 438 161
Toimisto avoinna arkisin kello 9.00 - 16.00
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Rakkaus
on toisen
kaipuuta,
rakkauden
tekoja.

Irene Venejärvi
perheasiain neuvottelukeskuksen johtaja vs.

Pappisvihkimys

Messu, jossa pappisvihkimys Tuomiokirkossa torstaina 2.6. klo 10. Piispa Wille
Riekkinen avustajineen toimittaa pappisvihkimyksen, saarnaa asessori Lauri Oikarinen, liturgina tuomiorovasti Ilpo Rannankari, kanttorina Pertti Rusanen, urkurina Anu
Pulkkinen. Tuomiokirkon Kamarikuoro.

Kiitosmessu

Yhteisvastuun kiitosmessu Pyhän Johanneksen kirkossa helatorstaina 2.6. klo
10. Saarna Lauri Paatero, liturgia Tarja Säynevirta, kanttorina Riitta Matilainen.

Vruum… Motoristikirkko Syvänniemen kirkon pihassa lauantaina
4.6. klo 15. Mukana menossa Reijo
Mustonen ja Anne Keränen.

Kansanlauluja
kirkkokansalle
✚✚ Kansanlaulukirkko Pölhönsaaren
laavulla sunnuntaina 5.6. klo 16. Saarnaa
Sanna Husso, mukana Juha Välimäki,
Sisko Laitinen ja Leila Savolainen. Kirkon
jälkeen makkaranpaistoa ja kahvit.
✚✚ Kansanlaulukirkko aloittaa keskiviikkona 8.6. klo 18 Puijon kirkon pihal-

Hautausmaat tutuiksi. Hautausmaakävelyllä voi tutustua torstaina
9.6. klo 18 alkaen Ison hautausmaan
kasveihin.
la joka toinen viikko järjestettävät kesäseurat. Teemallisissa seuroissa pitkin
kesää lauletaan muun muassa pyhäkoululauluja, nuoren seurakunnan veisuja ja
Runebergin virsiä. Pastori Miina Karasti,
diakoniatyöntekijä Maija Antikainen ja
kesäteologi Aki Hätinen, kanttorina toimii Joona Saraste.

Pihaseurat alkavat

✚✚ Perinteiset pihaseurat Korttelimuseon pihassa, Kirkkokatu 22, käynnistyvät keskiviikkona 15.6. klo 19. Pihaseuroja
järjestetään parin viikon välein elokuun
puolelle saakka.
✚✚ Pihaseurat Kallaveden kirkon
pihalla tiistaina 14.6. klo 19. Esko
Konttinen ja Riina Impiö.

Herkuttele
letuilla
Lettukestit Inkilänmäen seurakuntatalon pihalla keskiviikkona 8.6. klo
12. Tarjoilu alkaa klo 11 ja ohjelmallinen yhdessäolo klo 11.30. Sari Kärhä, Varpu Ylhäinen ja Anu Pulkkinen.

Rintamanaiset
juhlivat
Rintamanaisten kesäpäivät Kallaveden kirkolla keskiviikkona 8.6. klo 10-15.30.
Tilaisuudessa saarnaa piispa Matti Sihvonen, musiikissa Karjalan soittokunta.

Soutaen
kirkkoon

Kansanlaulukirkko pidetään lauantaina 18.6. klo 18 Karhonsaaressa. Saareen on
kirkkovenesoutu Julkulan venerannasta
klo 16. Karhonsaareen voi tulla myös omilla veneillä sekä linja-autokuljetuksella, joka lähtee Puijon ja Päivärannan kirkolta.
Soutamaan mahtuu 24 henkilöä ilmoittautumisjärjestyksessä. Sekä kirkkovenesoutuun että linja-autokuljetukseen on ilmoittauduttava viimeistään 10.6. mirja.
turunen@evl.fi. tai puh. 040 4848410. Katso tarkemmat tiedot Puijon seurakunnan
kirkollisista.

Musiikkia
kesäiltaan
✚✚ Tuustyttöjen 10-vuotiskonsertti
Tuusniemen seurakuntatalolla torstaina
2.6. klo 18. Väliajalla kahvitarjoilu.
✚✚ Kauneimmat kevätlaulut Säyneisen
kirkossa torstaina 9.6. klo 19.

Kielonpäiville

Vanhusväestön ja eläkeläisten kesäjuhla tiistaina 14.6 klo 13 Kuopio-hallissa. Ohjelmassa yhteislaulua, kuorolaulua, istumatanssia ja senioritanssia. Esittely- ja
kahvipisteet avoinna klo 12-13. Vapaa pääsy.

Israelilaisen musiikin
laululeiri
Lähde laululeirille ja Jad Hashmonan
ystävien kesäpäiville Aholansaareen. Kesäpäivät ovat elokuussa ja niitä edeltää laululeiri 10.-12.8. Molemmissa tapahtumissa
on mukana Israelista messiaaninen juutalainen muusikko Arje Bar David tyttärensä
Naomin kanssa. Tarkemmat tiedot majoituksesta ja ilmoittautumiset Aholansaaren
toimistoon puh. 050 4641 000. Lisätietoja kanttori Leila Savolaiselta, puh. 040 4848
323 ja Ariela Toivaselta, puh. 040 5676 606.
Laululeirin järjestää Zipporim -kuoro ja Jad
Hashmonan Ystävät ry.

Tervetuloa
kesävieraat

Kesävieraiden kirkkopyhä Riistaveden
kirkossa sunnuntaina 12.6. klo 13. Kirkon jälkeen kahvit kirkonmäellä. Kirsi Leino, Marjatta Piironen ja Martat. Sateen sattuessa
kahvit seurakuntatalolla.

Seija Rytkönen

akkaus on parisuhteen suoja.
Rakastuminen on rakkauden yksi vaihe parisuhteessa.
Rakkaus auttaa sitoutumaan
parisuhteeseen. Se on hyvin
vahva tunne, joka mullistaa rakastuneen
koko elämän.
Rakastumisvaiheeseen liittyy vahvasti
tarve kuulua yhteen ja löytää läheisyys
suhteessa toiseen ihmiseen.
Rakastumisen huuma kestää aikansa
ja muuttuu suhteen kehityttyä arkirakkaudeksi. Arkirakkaus on merkki siitä,
että suhde on kasvanut uuteen vaiheeseen.
Rakkaus on jokaiselle erilaista, mutta
kuitenkin niin samaa. Rakkaus näkyy,
tuntuu ja koetaan. Se on keskinäistä lämmintä tunnetta toista kohtaan. Rakkaus
on toisen kaipausta. Rakkaus on kuulemista, kuuntelemista ja se on rakkauden
tekoja toiselle.
Ihmisen
perustarve on
löytää yhteys
kokonaiseen
itseen ja tuntea itsensä
rakastettavana, mikä
edellyttää,
että parisuhteessa voidaan kokea
hyväksyvää vastavuoroisuutta. Parisuhteessa arvo syntyy toisen ihailun, arvostamisen, rakkauden ja turvallisuuden
kautta.
Rakkauteen kuuluu intiimiys, psyykkinen läheisyys ja tunneyhteys sekä intohimo, fyysinen läheisyys ja romanttisuus.
Psyykkinen läheisyys merkitsee sitä,
että kumppani voidaan kokea parhaana
ystävänä, jonka kanssa voi jakaa syvimmät tunteet, ajatukset ja arvot. Fyysiseen, intohimoiseen rakkauteen taas liittyy ihastumisen tuntemuksia, unelmia ja
seksuaalista halua toista kohtaan.
Rakastumisvaiheen jälkeen usein toinen puolisoista alkaa kokea tarvetta erillisyyteen, jolloin puolisoiden välille tulee
herkästi riitaa ja toisen on vaikea ymmärtää, miksi puoliso ei enää halua pitää
kiinni kaikesta yhteisestä samalla tavalla
kuin ennen. Toisen eriytymisen puoliso
voi kokea uhkaavana ja alkaa käyttäytyä
sitovasti, jolloin ristiriidat voivat kärjistyä.
Rakkauteen ei kuulu pakottaminen tai
uhkaaminen tai toisen alistaminen. Rakkaus on toisen kunnioittamista, arvostamista ja toisen tarpeiden huomioimista.
Toisen rakastamisen edellytyksenä
on, että jokainen voi ensin rakastaa omaa
itseään. Kun pystyy rakastamaan itseään ja tuntee itsensä riittävän hyvin, ei
tarvitse parisuhteessa sijoittaa omia eihyväksyttäviä puolia toiseen.
Tällöin itseään rakastava ihminen pystyy kohtaamaan puolisonsa kokonaisena,
erillisenä ihmisenä ja hän voi antaa puolisolleen tilaa kasvaa parisuhteessa.

✚✚ Ison hautausmaan kierrokset alkavat torstaina 9.6., jolloin tutustutaan
hautausmaan kasveihin. Kävely alkaa klo
18 linja-autoaseman puoleiselta portilta
ja päättyy iltahartauteen Pyhän Pietarin
kappeliin. Torstaina 30.6., 21.7. ja 4.8. teemana ovat tunnetut ja tuntemattomat
kuopiolaiset.
✚✚ Sankarihautausmaalla kierretään
torstaina 18. ja 25.8. kello 18 alkaen Sankaripuiston Tulliportinkadun puoleiselta portilta. Teemana ovat vanhat muistomerkit.
✚✚ Kaavin hautausmaan kävelykierros alkaa torstaina 1.9. klo 18 pääportilta. Teemana ovat vanhat muistomerkit.

Hanna Karkkonen

Rakastumisesta
arkirakkauteen

Hautausmaat tutuksi

Kuopion seurakuntien arkisto

Seurakuntien perheneuvojat avaavat
parisuhteen tärkeimpiä alueita.

Kesä tuo pihaseurat. Korttelimuseolla veisataan ensimmäisen kerran keskiviikkona 15.6. klo 19.
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Hanna Karkkonen

Tule virkistymään ja leikkimään. Marjaleena Eronen (vas.), Kati Savolainen
ja Laura Kesti rohkaisevat uusia perheitä löytöretkelle kesäkahviloihin.

Piristävä tuokio
lapsiperheen arkeen
Kesäkahvilat
ovat seurakunnan
kesäuutuus.

”

Mitä kesäkahvilassa tapahtuu?
”Näkisin perhekahvilan aikuisen näkökulmasta olotilana, jossa voi viettää aikaa, tavata toisia, vaihtaa kuulumisia, juoda kupposen kahvia ja tuuletella päivän tuntoja.
Samaa toivoisin sen tarjoavan lapsellekin,
kaiken touhun ja toiminnan lisäksi, omalla
tyylillä”, Heikkinen kuvailee.
Kahvila on auki neljä tuntia kerrallaan,
kello 10-14, ja joka tasatunti ohjaajat ovat
keksineet hauskaa toimintaa. Paikalla on aina kolme seurakunnan ohjaajaa.
Tuokioissa on tarkoitus
ottaa mukaan sekä aikuiset
että lapset.
”Monipuolisesti laulua,
leikkiä, jumppaa, kädentaitoja ja hiljentymistä”, ohjaajat kertovat.
”Toiminnassa otetaan
huomioon erityisesti alle kouluikäiset lapset, isommathan pääsevät
kesikseen.”
Kuopion ev.lut. seurakuntien kesis-toimintaan on ilmoittautunut yli 300 5-9-vuotiasta lasta. Ryhmät kokoontuvat maanantaista perjantaihin klo 10-14 eri puolilla
kaupunkia. Ilmoittautuminen on ollut jo ennakkoon keväällä.
Perheiden kesäkahvilaa pyörittävät las-

Tärkeää
on toisten
vanhempien
kohtaaminen.

tenohjaajat Laura Kesti, Marjaleena Eronen, Kati Savolainen sekä Karttulassa Tuija
Soini. Toiminta on ilmaista.
Hanna Karkkonen

Kesävinkit
✚✚ 30-vuotias J. V. Snellmanin kotimuseo
(Snellmaninkatu19) avoinna 18.5.–31.8. keskiviikkoisin ja lauantaisin klo 10–17 (sulj.25.6.).
Ryhmille ympäri vuoden sopimuksesta.
✚✚ Korttelimuseo: Merkillinen matka Savosta
Samoalle. Kuopion filatelistikerhon 90-vuotisnäyttely 5.6. asti.
✚✚ VB-valokuvakeskus: Tero Puha paneutuu
näyttelyssään Splitting the Mirror miehisyyden
ja sukupuolisuuden probleemeihin, naisten arkea unohtamatta 6.5.–5.6.
✚✚ Taitemia-galleria (Piispank.8), Hanna Korvela kotona, Muodosta tulevaisuus -muotoilupalkintonäyttely 27.5.–31.8. ma-pe 10–18, lasu 11–16.
✚✚ Galleria 12, Taru Innanen: Hyvät naiset 24.5.–
12.6.
✚✚ Galleria Carree, Sirpa Häkli: Top 25 Kuopio–
Maalauksia 1.–19.6.
✚✚ Kirjanpitotoimisto Anna Korhonen Oy
(Puijonk. 9 A 6): Ariadna Donner, kuvakudoksia. Idästä etelään 14.5.–1.7.
✚✚ Kuopion museo: Aikamatka maisemaan.
Itä-Suomen maiseman kehitys maapallon alkuajoilta nykypäivään 24.5.2011–8.1.2012. Toteutettu yhteistyössä 125 vuottaan juhlivan
Geologian tutkimuskeskuksen kanssa.
✚✚ Kuopion kulttuurihistoriallinen museo: Jääkärintie tie – Herman Huotarin tarina -pienoisnäyttely esillä Kuopion museossa
15.1.2012 saakka.
✚✚ Kuopion taidemuseo: Tuttuja ja outoja lintuja 27.5.–2.10. ja Matti Karppasen lintumaalauksia 27.5.–6.11.
✚✚ Kuopion museo: Sademetsän lapset 18.1.–
11.9.
✚✚ Suvisoitto, Kuopion kaupunginorkesterin
kesäkauden avajaiset Peräniemen kasinolla ke
1.6. klo 18, vapaa pääsy.
✚✚ Kuopion kaupunginteatteri, suuri näyttämö: Hannun ja Kertun seikkailu Pumpernikkelimaassa ti 7.6. klo 18 ja ti 14.6. klo 19.
✚✚ Pikku-Pietarin Torikuja (Hatsalank.24/
Puistok.21) 30.5.–31.8. ma-pe 10–17, la 10–15,
kahvila avautuu jo klo 8.
✚✚ Sotaveteraanimuseo ja kahvila (Tulliportink. 37 D, rak. 7) avoinna 4.6.–4.9. perjantaisin,
lauantaisin ja sunnuntaisin klo 12–16.
✚✚ Käsityökahvila Satama/Anki, Teollisuustie 12, Kaavi: Ossi Walliuksen valokuvia, Kaavilta ja kauempaa 17.5.–31.8.
✚✚ Lapinlahden taidemuseon Näyttelysali, ja kirjailija ja kuvataiteilija Hannu Väisänen:
Isän kuvat 27.5.–25.9. Halosten Museosäätiön
kutsunäyttelyssä kansainvälinen taiteilija on
omilla juurillaan.
✚✚ Kuvakukko: Hopeatähti esittää Komediafestivaalilla elokuvan Kätkäläinen to 9.6. klo
13. Vieraana kirjailija Simo Hämäläinen, vapaa pääsy.
✚✚ Minimi: Aitoa ilonpitoa torilla ke 1.6. klo 12
kaupungintalon puol.minimi@minimi.fi
✚✚ Kuopio Tanssii ja Soi 16.–22.6. www.kuopiodancefestivaali.fi

Kesäkahvila
perheille
Toimintatuokiot klo 10, 11, 12 ja 13.
✚✚ Suokatu 22, koulutussali ma 6.6. ja
ma 13.6. klo 10–14
✚✚ Petosen seurakuntatalo, kahvio
ti 7.6. ja ti 14.6. klo 10–14
✚✚ Lehtoniemen kerhotilat ke 8.6. ja
ke 15.6. klo 10–14
✚✚ Alavan kirkko, seurakuntasali to 9.6.
ja to 16.6. klo 10–14
✚✚ Kurkimäki, Kurkipirtti pe 10.6. ja
pe 17.6. klo 10–14
✚✚ Karttulan seurakuntakoti ma 20.6.
klo 10–14
✚✚ Syvänniemen pappila ti 21.6.
klo 10–14
Ei ennakkoilmoittautumista!
Lisätietoja toiminnasta:
p. 040 4848 482 ja 040 4848 481
www.kuopionseurakunnat.fi/lapsetjaperheet
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Kuopion kulttuurihistoriallinen museo / Victor Barsokevitsch

L

apsiperheet voivat kokoontua
leikkimään ja kahvittelemaan
yhdessä. Seitsemässä pisteessä ympäri Kuopiota järjestetään
kesäkuussa ohjattua toimintaa yhteensä 12 eri päivänä.
Kesäkahvilaa kokeillaan nyt ensimmäistä
kertaa. Kohtaamispaikkana ovat niin kerhotilat kuin Syväniemen pappilakin Karttulassa.
Idea kesäkahvilasta nousi
Kallaveden lapsityönohjaaja Katri Heikkisen mukaan
perheiden tarpeesta.
”Perhekerholaisten kanssa on joskus puhuttu, että kerhojen jäädessä kesälomalle jo toukokuun
puolessa välissä, kotona lapsia hoitavan aikuisen arjen rutiineihin jää
pitkäksi aikaa tyhjä aukko. Arjen pyörittäminen jatkuu ja tekemistä on etsittävä muualta.”
”Kesäkelit houkuttelevat puistomaailmaan, mutta joskus kotiaikuinen kaipaa, että joku toinen keksii lapsille touhuamista.
Tärkeää on myös toisten vanhempien kohtaaminen.”

Tuuleta ajatuksia

&

Kuopion museon torni: Leluja ja
leikkijöitä. Leluja ja valokuvaaja Victor
Barsokevitchin lapsikuvia museon
kokoelmista.
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Pyhän monet kasvot
Mennyt maailma ei palaa.
Kirkon tehtävä on pitää pyhä näkyvissä.

J

os uutta näkökulmaa kirvoittuu edes
nuppineulan pään
verran, sillä on arvoa”, Marjukka Laiho pyörittelee kirkon kolmivuotista
Pyhä-teemaa.
Politiikan tutkija ja kirkkososiologi jätti yliopiston ja hyppäsi vuoden alusta projektisihteerin sijaiseksi Kirkkohallitukseen.
”Kahvit pöydässä ja särvintä,
asiantuntevat työtoverit ja sihteeri, joka huolehtii käytännön asioista,” hän muistelee ensimmäistä työpäiväänsä.
Unelmapestin saanut teologi
pääsi asian ytimeen muutamassa
viikossa. Työryhmät ovat kokoontuneet, sähköposti laulaa, Pyhä Blogiin ja Sakastiin kertyy aineistoa.
Säällinen määrä rutiineja tuntuu
siedettävältä.
Pääsiäisen alla seurakunnille tarjottiin rukouskorttia, jota tilattiin
parissa viikossa 20 000 kappaletta.
Äskettäin kirkkoherrat vastasivat
teemavuosia koskevaan kyselyyn.
Lähes kaikki kertoivat saaneensa
tietoa asiasta. Toimintaa kartoitetaan puhelinhaastatteluilla.

”Hyvin avoin,
hyvin kristitty”

Marjukka Laiho sanoo tienneensä kymmenvuotiaana, että hän haluaa uskontososiologiksi. Koulutyttö tiukkasi koulupäivän päätteeksi
suuria kysymyksiä: Eikö Jumala ole
luonut kaikki uskonnot? Miksi uskonnoista kiistellään? Mikä tekee
kristinuskosta muita paremman?
Koulussa uskonnon oppiaine sytytti ja toi ylioppilaskirjoituksissa Uskonnonopettajien liiton palkinnon.
Kirkon, herätysliikkeiden ja vapaiden suuntien tilaisuuksia on kierrelty äärestä laitaan. Ihmettely jatkuu.
”Olen hyvin avoin ja hyvin kristitty”,
hän asemoi oman paikkansa.
Laiho lähtee työssään siitä, että
uusi polvi karsastaa auktoriteetteja,
jotka määrittelevät heille arvot.
”On luotettava ihmisiin ja tarjottava kimmokkeita.”
Toiset ovat kyllästyneet perinteeseen uskispuheeseen ja etsivät
pyhää muualta. ”Kyllä pyhä on täällä, mutta sitä voi vahvistaa.”

seuraaville viikoille. Rinkkaan on
pakattu Puhetta pyhästä -postikortit ja lavatanssimekko.
”Pyhä -sihteerin tunnistaa juhlilla punaisesta, Pyhän Hengen väristä”, Laiho vinkkaa.
Kortit on tarkoitettu välineiksi
mielen pyhiinvaellukselle.
”Jokainen voi vaeltaa pyhän ajatusmatkan paikallaan. Kuva tai teksti avaa mielen pyhälle. ”
Netissä viihtyvälle on koottu
verkkoon pyhiä kuvapolkuja, jotka
vievät sekä vanhojen kirkkojen hämärään että uusiin valoisiin temppeleihin.
Entä omin pyhä paikkasi?
”Se löytyy kesämökiltä Raumalta. Äiti tekee ruokaa, isä lämmittää
saunan. Kotiseudulla vieraileva tytär loikoo vanhassa sohvassa. Iltasaunassa hän laulaa itsekseen lempivirttään, Jumala loi.”
Hengellisyyden ydin on Laiholle sydämen vuoropuhelu Jumalan
kanssa.
”Sitä käydään niin syvällä, ettei
sinne ulotu mikään tai kukaan muu.
Siellä on ilo ja kiitollisuus, joka on
kantanut minut tähän päivään.”

”

Eikö
Jumala ole
luonut kaikki uskonnot?
Miksi uskonnoista
kiistellään?
Mikä tekee
kristinuskosta muita
paremman?

Kuva avaa
mielen pyhälle

Lea Lappalainen

Saksan kirkkopäivät ja hengelliset
kesäjuhlat on merkitty kalenteriin

Näkymätön todelliseksi
”Jos pyhä katoaa, katoaa
myös osa ihmisyyttä.”

P

Timo Hartikainen

astori Kirsi Leinon pyhäaamu
oli levollinen. Saarnan valmistajalle siinä oli häivähdys entisajan pyhäaamun rauhaa.
Illansuussa, työtehtävien jälkeen
virkapukuinen pappi käy ruokaostoksilla.
”Aika on rytmittynyt toiseksi eikä mennyttä maailmaa saada takaisin”, Riistaveden aluekappalainen sanoo.
Kirkkokaan ei hänen mielestään
saa naiivisti tarjoilla sellaista, joka
ei ole mahdollista. ”Meidän on ymmärrettävä, mitä elämä todellisuudessa on.”

Pyhää tyhjyyttä

Pyhän merkit arjessa
Kirkon tehtävänä on pöyhiä pyhää
näkyville.
”Pyhä on jokaiseen ihmiseen sisäänkirjoitettuna. Ihmisen sisällä on kaipuu pyhän kokemiseen”,
Kirsi Leino uskoo. Kirkon tehtävänä on antaa mahdollisuus ja luoda
puitteita. ”Tukea ihmistä, opettaa ja
kasvattaa, mitä pyhä tarkoittaa.”
Pyhällä on monenlaiset kasvot ja
erilaisia ulottuvuuksia, eikä se sulje ketään ulkopuolelle. ”Kirkon on
pidettävä esillä symboliikkaa, joka
tekee näkymättömän todelliseksi”,
Leino sanoo. Toisen maailman to-

nattelee turvallisesti ja luottavaisesti myös pyhän kokemiseen.”
”Pyhä antaa syvemmän kokemuksen ihmisyydestä ja Jumalasta.
Jos tämä elämän keskeinen ulottuvuus katoaa, katoaa myös osa ihmisyyttä. Ihmisestä tulee yksinäinen,
armoton ja itsekäs.”

dellisuus on esillä merkkien kautta:
kirkon torni näkyy, kadulla kävelee
pappi tunnukset kaulassa, kirkonkellot soivat…
”Jos merkkejä ei ole, miten pyhän mahdollisuus tunnistettaisiin.”
Leinon mukaan pyhä on mysteeri eikä sitä voi selittää. ”Mutta ei pyhän mysteeri hajoa jos siitä puhutaan.”
Kirkko voi olla läsnä pienissä
hetkissä. ”Arjen jakamisessa. Se kan-

Esikoululaisten
siunaus viime
viikolla Riistaveden
kirkossa. Marsa Elo
(vas.), Katja Räsänen, Kirsi Leino,
Tuomo Kantele ja
Marjatta Eriksson.

Ennen kuin Kirsi Leino aloittaa jumalanpalveluksen, hän polvistuu
krusifiksin äärelle. ”Ei se ole rituaali.
Se on pysähtymistä pyhän edessä.”
”Pappina joudun olemaan tarkkana siitä, etten rutinoidu. Pyhä
kannattelee ja hoitaa. Se on tässä
työssä mysteeri. Sama mysteeri voi
tapahtua yhteisessä kokemuksessa
tai kahden ihmisen kohdatessa.”
Pyhä kannattelee pappia kasteen
hetkellä tai arkun äärellä. Pyhän salaisuus herättää kunnioitusta ja syvenee monimuotoisemmaksi.
”Se on osa sisintä, hyvä, tyhjä tila”, Leino luonnehtii.
Ja vaikkei hän pyhä –nimitystä
käytäkään, jotain sellaista on hetkessä kun meloja lipuu rikkumattomassa hiljaisuudessa lähellä luontoa.
”Se on pyhää kiitollisuutta.”
Lahja Pyykönen

Syysaamu synnytyssairaalassa
vatsan päälle laskettuna
terve tyttö
uusi pieni ihminen
Jumalan lahja.
Pyhä kosketti meitä.
Jouluyö hautausmaalla
istun ison ristin juurella
tuska kouristaa rintaa
huudan hiljaa.
Tulee kosketus Pyhän.
Minä pidän sinusta huolen.
Varhainen kevätaamu.
Kävelen lenkkipolulla
lehtipuut hiirenkorvalla
vesi purossa lorisee
helähtää linnun laulu.
Sydän herää kiitokseen.
Kiitos Pyhälle.
Juhannuspäivä kotikirkossa
kirkossa kajahtaa virsi
sekoittuu koivujen tuoksuun
astun alttarille.
Sinun edestäsi annettu.
Sinun edestäsi vuodatettu.
Pyhä siinä läsnä.
Eeva Lappi
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Esko Jämsä

Lupaukset,
usko ja musiikki

P

”Jokainen voi
vaeltaa pyhän
ajatusmatkan
luonnossa tai
saunassa”,
Marjukka Laiho
sanoo.

yhää on ihmisten yhdenvertaisuus. Pyhää on
myös henkilökohtainen usko ja vakaumus. Sitä ovat
myös annetut lupaukset. Sunnuntaissa
on vielä paljon pyhää, vaikka kovin arkiseksi onkin muuttumassa. Pyhää on
kirkkomusiikki, jonka parissa olen kanttorin
poikana saanut kasvaa jo lapsesta saakka.
Hautausmaa on pyhä, kaunis ja rauhallinen paikka. Pyhä paikka voi löytyä yhtä hyvin luonnosta, metsän keskeltä, kuin järven
selältäkin.
Matkalla kaakkoon pyhä levähdyspaikka on usein kiireetön Valamon luostari. Yksi
minulle läheinen pyhä paikka on perinteikäs
Muuruveden kirkko.
Viljo Eriksson
toimittaja, Riistavesi

Lapsen katse,
äidin hauta

P

yhään liittyy
kunnioitus,
koskemattomuus ja velvollisuus
suojella. Pyhää on
pienen lapsen katse, sen avoimuus,
luottavaisuus ja
viattomuus.
Myös ihmissuhteiden pitäisi olla pyhiä, kunnioitusta ansaitsevia ja
suojelun arvoisia. Kun vanhenemme, suojelun ja arvostuksen tarve lisääntyy. Tällöin tulee näkyviin se miten olemme eläneet; kunnioittaako meitä kukaan, haluaako suojella
ja auttaa
Olen kokenut hyvin voimakkaasti myös
kuoleman pyhänä äitini ja usean ystäväni
kuollessa viimeisen puolentoista vuoden aikana. Siinä tilanteessa ollaan sielu paljaana,
sekä kuoleva että rakastavat läheiset. Se toivo, minkä usko antaa on myös pyhää. Kaikki ei lopu tähän, rakkaamme ovat hyvissä käsissä.
Pyhä paikka on sellainen jossa voi hiljentyä ja jossa sielu lepää. Minulle pyhiä paikkoja ovat kirkkorakennukset; istun mielelläni kirkoissa myös silloin kun siellä ei tapahdu
mitään. Äitini haudan koen myös pyhänä
paikkana, vaikka siellä lepääkin vain rakkaan
ihmisen kuori.
Kirsi Vähäkangas
professori, Kuopio

&
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Seurakunnat 1.–14.6.11

Tuomiokirkko

lena Malmisalo 76 v, Tenho Aulis Hyvärinen 81 v,
Maire Orvokki Somero 87
v, Toimi Tapio Lyytinen
81 v, Juhani Pekka Andersin 71 v.

Husso, Juha Välimäki, Sisko Laitinen, Leila Savolainen. Kirkon jälkeen makkaranpaistoa ja pullakahvit/mehut.
Alavan ja Kallaveden
seurakuntien yhteinen
Varttuneen väen leiri 19.21.8. Rytkyn leirikeskuksessa. Katso erillisilmoitus
tässä lehdessä. Lisätietoja
voit kysyä Sisko Laitiselta
p. 040 4848 326.

Tuomiokirkko

Hinta 194 euroa, josta
Kela-korvaus n. 80 euroa

Tuomiokirkko avoinna tutustumista ja hiljentymistä varten klo 10-15, lisäksi
perjantaina 18-23.
p. 040 4848 256
Viikkomessu ke 1.6. klo
19. Sari Kärhä.
Messu, jossa pappisvihkimys to 2.6. klo 10. Piispa
Wille Riekkinen avustajineen toimittaa pappisvihkimyksen, saarnaa asessori
Lauri Oikarinen, liturgina
tuomiorovasti Ilpo Rannankari, kanttorina Pertti Rusanen, urkurina Anu
Pulkkinen. Tuomiokirkon
Kamarikuoro.
Käsikellokuoro Dolcen
kevätkonsertti to 2.6. klo
18. Konsertissa kantaesitetään dolcelaisen Aatu
Taljan sävellys käsikelloille. Sävellys on ensimmäinen kuopiolainen sävelteos käsikelloille. Vapaa pääsy, ohjelma 5 euroa.
Messu su 5.6. klo 10. Saarnaa Lauri Kastarinen, liturgia Satu Karjalainen,
kanttorina Pertti Rusanen ja urkurina Anu Pulkkinen.
Kesäillan ehtoollinen
ke 8.6. klo 19. Satu Karjalainen.
Helluntaipäivän messu su 12.6. klo 10.
Saarna Ilpo Rannankari, liturgia Satu Karjalainen, kanttorina ja urkurina Anu Pulkkinen. Auli
Poutiainen ja Seppo Niskanen laulavat.
Ei kesäillan ehtoollista
ke 15.6. klo 19. Pihaseurat
Korttelimuseon pihapiirissä, Kirkkokatu 22.

Inkilänmäen
seurakuntatalo
Inkiläntie 7
Emäntä p. 040-4848 273
Lettukestit ke 8.6. klo 12
seurakuntatalon pihalla.
Tarjoilu alkaa klo 11 ja ohjelmallinen yhdessäolo klo
11.30. Sari Kärhä, Varpu Ylhäinen ja Anu Pulkkinen.

Mummon mökki
Puijonkatu 10.
Avoinna ma-to klo 11-15.
p. 040 4848 272
Puuropäivä ma 6.6. klo 11.
Tarjolla ohrapuuroa.

Muuta
Pihaseurat Korttelimuseon pihapiirissä, Kirkkokatu 22, ke 15.6. klo 19. Ilpo
Rannankari, Liisa Penttinen ja Anu Pulkkinen.

alava
Alavan kirkko
Keihäskatu 5
p. 040 4848 298
Messu to 2.6. klo 10. Saarnaa John Mils, liturgina
Sanna Husso, kanttorina
Ossi Jauhiainen.
Messu su 5.6. klo 10. Saarnaa Laura Korhonen, liturgina Juha Välimäki, kanttorina Leila Savolainen.

Alavan
seurakuntakeskus
Keihäskatu 5 B

Lauri Waltteri Turunen ja
Tuija Maria Ikäheimonen.

KUOLLEET

p. 040 4848 311
Messu su 12.6. klo 13. Saarnaa Juha Välimäki, liturgina Sanna Husso, kanttorina Leila Savolainen.

KUOLLEET
Terho Samuli Suomela 77
v, Siiri Juvonen 98 v, Eva
Roivainen 77 v, Eila Annikki Räsänen 82 v, Elma Holopainen 91 v, Leena He-

kallavesi

p. 040 4848 307
Särkitupalaisten retki ti
7.6. Varpaisjärvelle. Lähtö
Särkiniemen seurakuntakodin edestä klo 10. Paluu
n. klo 15. Ilmoittaudu Sisko Laitiselle p. 040 4848
326 ma 6.6. klo 12 mennessä.

Kallaveden kirkko
Rauhalahdentie 21
p. 044 4848 336

Karttulan kirkko
Kirkkotie 23
p. 040 4848 545
Helatorstain messu to
2.6. klo 10. Mikko Väisänen ja Anne Keränen.
Karttulan Yläasteen ja
Lukion kevätkirkko pe
3.6. klo 13.45.
Karttulanlahden koulun kevätkirkko pe 3.6.
klo 11.30.

Syvännniemen
kirkko
Kuttajärventie 117
Kyläkoulujen kevätkirkko pe 3.6. klo 9.30.
Motoristikirkko la 4.6.
klo 15 Syvänniemen kirkon
pihassa. Reijo Mustonen,
Anne Keränen.
Sanajumalanpalvelus su
5.6. klo 10. Reijo Mustonen
ja Anne Keränen.
Helluntain messu su 12.6.
klo 10. Saarna Jouko Kauhanen, liturgia Reijo Mustonen, kanttorina Anne
Keränen. Kansanlähetyksen kutsujumalanpalvelus.

Musiikki
Käsikellokuoro Dolcen
kevätkonsertti to 2.6. klo
18 Kuopion Tuomiokirkossa. Vapaa pääsy, ohjelma 5 €.
Rintamanaisten kesäpäivät ke 8.6. klo 10-15.30
Kallaveden kirkolla. Tilaisuudessa saarnaa Piispa
Matti Sihvonen, musiikissa
Karjalan soittokunta.
Lähetysseurat su 12.6. klo
12. Marjatta ja Tauno Rissasella, Lohitie 5.

rukoilemme
Auta, että tyynesti
sallimme toisten iloita
puutarhastaan, kukistaan,
koirastaan, polkupyörästään,
autostaan, parvekkeestaan,
shakkipelistään, Mallorcasta.
Monien mielestä se on hauskaa.

Diakonia

Hengellisen matkakumppanuuden ilta
ke 1.6. klo 17.30 Vanhassa pappilassa, Kuninkaankatu 12. Rukousmeditaatio sekä keskustelua seurakuntayhtymän ja Kuopion hiippakunnan tulevaisuuden näkymistä hengellisessä matkakumppanuudessa.
Kansanlaulukirkko su
5.6. klo 16 Pölhönsaaren
laavulla. Saarnaa Sanna

Helatorstain messu to
2.6. klo 10. Saarna Veli
Mäntynen, liturgia Marjaana Mäkinen ja kanttorina Anna-Mari Linna.
Sanajumalanpalvelus
su 5.6. klo 10. Saarna Esko
Konttinen, liturgia Anni
Tanninen ja kanttorina
Seppo Kirkinen.
Helluntain messu ja Dolcen matkaan siunaaminen su 12.6. klo 10. Saarna
Marjaana Mäkinen, liturgia Raili Rantanen ja kanttorina Seppo Kirkinen.
Pihaseurat kirkon pihalla ti 14.6. klo 19. Mukana Esko Konttinen ja Riina Impiö.

Muuta

Särkiniemen
seurakuntatalo
Särkiniementie 20

Muuta

Eetu Rieti Iisakki Qvist ja
Marja Hannele Penttinen,
Janne Henrik Hämäläinen ja Inka Anneli Hämynen, Tuukka Mikael Miettinen ja Saija Maria Raatikainen.

Elsa Partanen 92 v, Veli
Antero Mäklin 76 v, Vilho Kaarlo Sakari Vartiainen 59 v, Aarne Willman
91 v, Kirsi Maarit Tolvanen 44 v.

Neulamäen kirkko
Vesurikuja 4

KUULUTETUT

KASTETUT

Onni Eemil Voutilainen,
Ella Anniina Tolonen, Oskar Heikki Henrikki Parviainen, Mari-Ella Anneli Mäkelä, Demilah Maria Sanchez, Lio James Einari Kremmer, Aliina Carmel Kremmer, Aada Emilia Pöytäkangas, Hermanni
Paavo Tapio Lehikoinen.
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Tuo .6. klo
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sa Gonzàlez Peltonen, Jon

Eini Irina Turunen, Martti
Oskari Juvonen, Fanni Sofia Pietilä.

Perhetyö

KASTETUT

p. 040 4848 298
Messu su 12.6. klo 10 seurakuntasalissa (huom.
paikka). Saarnaa Juha Välimäki, liturgina Sanna Husso, kanttorina Leila Savolainen.

Diakoniatoimistot - Alavan diakoniatoimiston
ajanvarauspäivystys keskiviikkoisin klo 9 - 11, Liisa Tiilikainen p. 040 4848
324. Alavan kesäajan ajanvarauspäivystys PUHELIMITSE keskiviikkoisin klo
9 - 11, 29.6. - 13.7 Sisko Laitinen p. 040 4848 326,
20.7. - 3.8. Liisa Tiilikainen p. 040 4848 324, 10.8.
- 31.8. Ulla Turunen p. 040
4848 325. Särkiniemen
ajanvarausvastaanotto ti
klo 9-11, Sisko Laitinen p.
040 4848 326, Neulamäen ajanvarausvastaanotto
to klo 9-11 Ulla Turunen p.
040 4848 325.

Kesäkahvila perheille ma
6.6. klo 10-14 koulutussalissa, Keskusseurakuntatalo, Suokatu 22.
Kesäkahvila perheille ma
13.6. klo 10-14 koulutussalissa, Keskusseurakuntatalo, Suokatu 22.

Perhetyö
Perheiden kesäkahvila klo 10-14 ke 8.6 ja ke
15.6 Lehtoniemen kerhotilat. Lehtoniementie 107, to
9.6. ja to 16.6. Alavan kirkko, seurakuntasali, Keihäskatu 5 B. Kesäkahvilassa
voit tavata toisia lapsiperheitä ja juoda kupposen
kahvia. Toimintatuokiot
tasatunnein klo 10, 11, 12 ja
13. Tule koko päiväksi tai
piipahtamaan hetkeksi.

Ethän sinä toki tahdo,
että me uskovat
pilaisimme toisten leikin.
lapset leikkivät mielellään.
He suhtautuvat leikkiinsä vakavasti.
Sinun lapsesi saavat leikkiä.
Taivaassakin iloitaan
sinun kunniaksesi.
Heinrich Giesen
Sinimaaria Kangas/KuvaKotimaa
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Aikuistyö
Miesten saunailta ke 1.6.
klo 17.30 Tervonsalmessa.
Sauna lämmin klo 17.30 alkaen, keskustelu ja ohjelma alkaa noin klo 19. Ottakaa omat makkarat mukaan.

KASTETUT
Siiri Matilda Olli, Leo Veli
Liukkonen, Lilja Helmi
Adele Immonen, Aatu Eemeli Pulkkinen, Miro Kristian Mielonen, Juuso Markus Lempinen, Neela Linnea Vuttiya Korhonen,
Tuomas Oliver Savolainen,
Kerttu Inka Sofia Kinnunen, Oliver Tuomas Daniel
Neijonen, Marcus Kristian Nissinen, Samu Aarne
Elias Herranen, Olavi Niilo Akseli Miettinen, Nella
Vilma Linnea Airaksinen,
Jusa Mikael Nikanor Tirkkonen.

KUULUTETUT
Kimmo Juhani Ropponen ja Hanna-Leena Uhlbäck, Marko Olavi Tuppurainen ja Anu Maarit Holopainen, Heikki Johannes
Paakkonen ja Tarja Helena
Rissanen, Joni Jussi Petteri
Hallinen ja Eini Selma Annikki Kettunen, Mika Tapani Turunen ja Mari-Helena Kumpulainen,Raimo
Antti Juhani Berg ja Jonna
Katariina Havukainen, Niko-Petteri Sivonen ja Terhi
Ilona Laukkanen.

KUOLLEET
Vilho Olavi Rissanen 76 v,
Eeva Riitta Karppinen 51 v,
Petro Besarabov 89 v.

männistö
Pyhän Johanneksen kirkko
Kellolahdentie 8
p. 040 4848 386
Puistojumppa ke 1.6. ja
8.6. klo 10.15-11 kirkon pihalla sään salliessa.
YV-kiitosmessu helatorstaina 2.6. klo 10. Saarna
Lauri Paatero, liturgia Tarja Säynevirta, kanttorina
Riitta Matilainen.
Messu su 5.6. klo 10. Saarna Salla Tyrväinen, liturgia
Mika Niskanen, kanttorina
Heikki Mononen.
Päiväkotien kesäkirkko
ke 8.6. klo 9.30. Tarja Säynevirta.
Messu su 12.6. klo 10.
Saarna ja liturgia Mika
Niskanen, kanttorina Ville Perkkiö.
Puistojumppa ke 15.6. klo
10.15-11 kirkon pihalla sään
salliessa.

Männistön Vanha
kirkko
Lönnrotinkatu 24
p. 040 4848 386
Messu su 12.6. klo 13. Saarna ja liturgia Mika Niskanen, kanttorina Ville
Perkkiö.

Diakonia
Ikääntyneiden leiri 16.–
18.8. Rytkyn leirikeskuksessa. Ilmoittautumiset Mari
Mertaselle p. 040 4848
406 viimeistään ti 2.8. Leirin hinta 50 €. Etusija ensikertalaisilla. Ohjaajina diakoniatyöntekijät Ulla Halonen ja Mari Mertanen.

Diakoniatyöntekijöiden
ajanvarauspäivystys 1.6.31.8. tiistaisin klo 9-10 Pyhän Johanneksen kirkolla, p. 040 4848 384 (otetaan vastaan kotikäyntipyyntöjä).

Muuta
Helluntaihartaudet ma
13.6. klo 13 ja 13.30 Sunnen
kodilla, Päivärinteentie 29.
Salla Tyrväinen.

KASTETUT
Aleksi Elias Tuomainen,
Ella Amalia Juutinen, Oiva
Elmeri Pärnänen, Taimi
María Zárate, Aamu Alexandra Itkonen.

KUULUTETUT
Jouni Pertti Tapani Kokkonen ja Pirjo Tellervo Hakala.

KUOLLEET
Aune Maria Toivanen 77
v, Martta Antikainen 98 v,
Reino Olavi Piippo 82 v.

puijo
Puijon kirkko
Taivaanpankontie 3
p. 040 4848 419
Helatorstain messu to
2.6. klo 10. Sanna Alanen
saarnaa, Pekka Nieminen, kanttorina Outi Keskisipilä.
Messu su 5.6. klo 10. Pekka
Nieminen saarnaa, Heikki
Hyvärinen, Sanna Alanen,
kanttorina Joona Saraste.
Viikkomessu ti 7.6. klo
15. Teuvo Mononen, Maija Antikainen, kanttorina Joona Saraste. Vieraana Kontiolahden Ystävän
kammarin päivystäjät.
Kansanlaulukirkko ke
8.6. klo 18 Puijon kirkon
pihalla. Miina Karasti, Joona Saraste, Maija Antikainen ja Aki Hätinen.
Konfirmaatiomessu su
12.6. klo 10. Matti Pehkonen saarnaa, Heikki Hyvärinen, Anna-Sofia Olkkola,
Marjukka Toropainen, Raija Hallikainen. Kanttorina
Jarkko Maukonen. Kehitysvammaisten rippikoulun konfirmaatio.

Puijon
seurakuntakeskus
Taivaanpankontie 3
Kansanlaulukirkko ke
8.6. klo 18 aloittaa Puijon
kirkon pihalla joka toinen
viikko järjestettävät kesäseurat. Teemallisissa seuroissa lauletaan muun
muassa pyhäkoululauluja, nuoren seurakunnan
veisuja ja Runebergin virsiä. Ensimmäisellä kerralla
8.6. ovat vuorossa kansanlaulujen säveliin sanoitetut hengelliset laulut. Mukana ovat pastori Miina Karasti, diakoniatyöntekijä Maija
Antikainen ja kesäteologi
Aki Hätinen. Kanttorina
toimii Joona Saraste.

lä. Kirkkovenesoutu lähtee Julkulan venerannasta
klo 16. Soutamaan mahtuu 24 henkilöä ilmoittautumisjärjestyksessä. Kansanlaulukirkon toimittavat pastorit Seppo Laitanen ja Heikki Hyvärinen,
kanttorina on Joona Saraste. Kirkkohetken jälkeen saaren ainutlaatuiseen kasvistoon tutustumista, makkaran paistoa ja nuotiokahvit. Paluu
Karhonsaaresta noin klo
20.30 alkaen. Sekä kirkkovenesoutuun että linja-autokuljetukseen on ilmoittauduttava viimeistään
10.6. mirja.turunen@evl.fi.
tai p. 040 4848 410 arkisin
klo 9-15.

KASTETUT
Veeti Alvar William Kreivi,
Aleksi Eelis Burtsov, Valtteri Vesa Elias Anttonen,
Otto Pekka Aukusti Tervonen, Aali Astrid Tuuli, Aada Enni Sofia Tuunanen, Aino Sofia Tuppurainen, Minttu Sofia Aleksandra Toivanen, Tatu
Kaspar Korhonen, Anthony Sakari Alexandros Roininen.

KUULUTETUT
Ossi Eerik Lehtikangas ja
Maija Elina Vuorenpää,
Pasi Henry Petteri Räsänen ja Mari Susanna Laakkonen, Olli-Taneli Karjalainen ja Anna Kyllikki Alaranta, Petri Mikael Kuikka
ja Krista Elena Koistinen.

KUOLLEET
Erkki Olavi Savolainen
68 v, Martti Olavi Juntunen 84 v.

Järvi-kuopio
Riistaveden
kirkko
Joensuuntie 2505
Helatorstain jumalanpalvelus to 2.6. klo 13. Ilkka Koponen ja Annamari Kraft.
Yläkoulun kevätkirkko
pe 3.6. klo 9.
Alakoulujen kevätkirkko
la 4.6. klo 9.
Messu su 5.6. klo 13. Kirsi
Leino ja Marjatta Piironen.
Kesävieraiden kirkkopyhä su 12.6. klo 13. Kirkkokahvit kirkonmäellä. Kirsi
Leino, Marjatta Piironen ja
Martat. Sateen sattuessa
kahvit seurakuntatalolla.

Tiekirkkoinfo su 5.6. klo
14 messun jälkeen. Kerromme tulevan kesän tiekirkkotoiminnasta. Tilaisuudessa voi ilmoittautua
kirkonvartijaksi.

Vehmersalmen
kirkko
Lempeläntie 17
Helatorstain jumalanpalvelus ja toukosiunaus to 2.6. klo 10. Ilkka Koponen ja Annamari Kraft.
Kirkkokahvit.
Koululaisten kevätkirkko
pe 3.6. klo 11.30.
Messu su 5.6. klo 10. Kirsi
Leino ja Marjatta Piironen.
Messu su 12.6. klo 10. Kirsi
Leino ja Marjatta Piironen.
Lauluklubi-Maestron
vierailu to 16.6. klo 19.30.
Jaana Turunen, yhteislaulutilaisuus.

Muuta
Päivystävä pappi tavattavissa 1.6. alkaen kesäaikana Järvi-Kuopion seurakunnan toimistossa, Keskustie 2, Riistavesi, keskiviikkoisin klo 9-11 sekä sopimuksen mukaan puhelimitse.
Puutosmäen hautainhoitopäivän hartaus to
9.6. klo 9.
Vehmersalmen hautausmaan hautainhoitopäivän hartaus to 9.6. klo 10.

Juankosken
Ylösnousemuksen
kirkko
Mäntytie 5
Aamurukous ke 1.6. klo 8.
Kevään viimeinen, seuraava aamurukous 3.8. klo 8.
Helatorstain messu to
2.6. klo 13.
Messu su 5.6. klo 13.
Päivärukous to 9.6. klo 12.
Messu su 12.6. klo 13.

Muuta
Päivystävä pappi tavattavissa 1.6. alkaen kesäaikana Järvi-Kuopion seurakunnan toimistossa, Keskustie 2, Riistavesi, keskiviikkoisin klo 9-11 sekä sopimuksen mukaan puhelimitse.

Kaavin kirkko
Kaavintie 24
Jumalanpalvelus helatorstaina 2.6. klo 13 Reijo
Leino, Taru Parviainen.
Koululaisjumalanpalvelus pe 3.6. klo 12.
Messu su 5.6. klo 13. Risto
Huotari, Taru Parviainen.
Hautojen kunnostuspäivän hartaus to 9.6. klo 10.
Hannu Komulainen, Taru
Parviainen.
Messu su 12.6. klo 13. Reijo
Leino, Taru Parviainen.
Päivärippikoulun konfirmaatiomessu su 19.6. klo
10. Huom! poikkeuksellisesti klo 10.
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Muuta
Kansanlaulukirkkoon
Karhonsaareen veneellä.
Kansanlaulukirkko pidetään lauantaina 18.6. klo 18
Karhonsaaressa. Saareen
on kirkkovenesoutu Julkulan venerannasta tai venekyyti Ranta-Toivalan ”laivarannasta”. Karhonsaareen voi tulla myös omilla veneillä. Ranta-Toivalan
tien päähän ”laivarantaan”
pääsee linja-autokuljetuksella, joka lähtee klo 17
Puijon kirkolta ja klo 17.20
Päivärannan kirkolta. Karhonsaareen matka jatkuu
ranta-toivalalaisten veneil-

Riistaveden
seurakuntatalo
Keskustie 2
Kesäseurat ti 7.6. klo 18.
Kirsi Leino, Jouko Kauhanen ja Aliisa Lohi.

Muuta
Päivystävä pappi tavattavissa 1.6. alkaen kesäaikana Järvi-Kuopion seurakunnan toimistossa, Keskustie 2, Riistavesi, keskiviikkoisin klo 9-11 sekä sopimuksen mukaan puhelimitse.

11
Joonas vähäsöyrinki

Perhetyö
Perhekahvila ke 1.6. Petosen seurakuntatalolla,
kahvio ti 7.6. ja pe 14.6. klo
10-14. Kurkimäessä Kurkipirtissä pe 10.6. ja pe 17.6.
klo 10-14. Toimintaa tasatunnein.

&

Muuruveden
kirkko
Kirkkotie 1
Muuruveden koulun kevätkirkko la 4.6. klo 9.
Messu su 5.6. klo 16.
Messu su 12.6. klo 16. Rauhanyhdistyksen kirkkopyhä, messun jälkeen kahvit ja seurat seurakuntatalolla.

Muuta
Muuruveden pappi lomalla 5.7. saakka. Ei vastaanottoa seurakuntatalolla.

Minua janottaa

J

ohanneksen evankeliumin kat- on elämän ehto, ja henki tekee sen eläväksi. Ei riitä, että panee siemenen mulkelmassa kerrotaan Jeesuksen
taan, että se itää. Tarvitaan vettä. Ei riiosallistumisesta lehtimajajuhtä, että saa siemen itämään. Tarvitaan
lille. Jeesus oli juutalainen ja
osallistui juutalaisten juhlapäi- edelleen vettä.
Mutta vieläkin jää kysymys: Mikä
vien viettoon kuten kuka tahansa tuon
saa siemenen kasvamaan kun sitä raviajan työmies.
taan ja kastellaan? Eihän mikään ihmiUskonnolliset asiat olivat tärkeitä, ja
sen tekemä kapistus ala kasvaa veden ja
juhla-ajat muokkasivat elämänrytmiä.
lannoituksen myötä. Siemenessä ja kaiNäinhän oli Suomessakin vielä joku aika sitten. Osin tosin vieläkin vapaapäiviä kessa elollisessa on läsnä Jumalan henki, joka sen elävöittää. Tämä on Jumaon uskonnollisten juhlien aikaan, mutlan ihme.
ta juhla-aikojen sisältö on monilta häJeesusta on verrattu siemeneen, jomärtynyt.
ka kuollessaan antaa uutta elämää. KuoJeesus pani uusiksi juutalaisen tavan
levaa ihmisen ruumista on verrattu sieviettää juhlia. Hän antoi ymmärtää, etmeneen, joka saa uuden hahmon tämän
tä nyt oli uusi aika alkamassa. Rohkeaselämän perästä. Ylösnouti hän kesken pyhän juhsemus on Jumalan ihme.
lan nousi väkijoukosta ja
Jumalan eläväksitekevä
alkoi huutaa: ”Jos jonkun
6. sunnuntai
henki lahjoittaa haluavalon jano, tulkoon minun
pääsiäisestä
le todellista elämän vettä,
luokseni ja juokoon!”.
Pyhän hengen
ei vain satujen nuoruuden
Tällä hän antoi ymodotus
lähteen vettä, vaan ianmärtää, että juutalaisten
Johannes
kaikkisen elämän lahjoithartaasti odottama mes7: 37 – 39
tavaa vettä.
siaaninen uusi aika, JuKasteessa olemme saamalan pelastuksen aika,
Juhlan suurena päätösneet vastaanottaa tätä
oli hänen kauttaan alkapäivänä Jeesus nousi
massa. Hän oli se, jolla on
puhumaan ja huusi ko- vettä. Ehtoollisessa saamme vastaanottaa samaa
valta. Hänessä Jumala itvalla äänellä:
tekevää elävää vettä leise astui ihmisten keskel”Jos jonkun on jano,
le. ”Hän joka on”, hebr.
tulkoon minun luokse- vässä ja viinissä. Jeesus sanoi: ”Jumalan valtakun”Jahve”, oli tullut nyt itse
ni ja juokoon! Joka usta on teidän keskellänne
maan päälle.
koo minuun, hänen
Jeesus puhui elämän
sisimmästään kumpua- (sisäisesti teissä)”. Tämän
veden virroista, jotka hävat elävän veden virrat, saamme uskoa todeksi ja
elää tämän todellisuuden
nen kauttaan tulevat ihniin kuin kirjoituksissa
edellyttämällä tavalla nyt
misten osaksi. Vesi ja hensanotaan.”
ja aina.
ki liittyvät yhteen.
Tällä Jeesus tarkoitRaamattu alkaa sanoilti henkeä, jonka häneen
Heikki Hyvärinen
la: ”Alussa Jumala loi taiuskovat tulisivat saaKirjoittaja on Puijon
vaan ja maan. Maa oli aumaan. Vielä ei henki ole
seurakuntapastori.
tio ja tyhjä, pimeys peitti
tullut, koska Jeesusta ei
syvyydet, ja Jumalan henvielä ollut kirkastettu.”
ki liikkui vetten yllä.” Vesi
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Sairaalakatu 11 KUOPIO

• Kristilliset kirjat, kortit,
cd:t ja adressit edullisesti
• Myös lastenkirjoja
• Tilauspalvelu tarvittaessa
Pohjois-Savon Kansanlähetys

Nro 10 — 1.6.2011

• Matot
• vuodevaatteet • ym.

Koulutus Ordén Ky

Tietokoneapu

040 5844 045

www.orden.fi

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

Kotitalousvähennys 60%

Perunkirjoitukset
- erikoishammasteknikon palvelut
- hammaslaboratoriopalvelut

Luotettavasti – asiakasystävällisin hinnoin
Tilisara, Tapionkatu 5-9, Kuopio
046-892 1422

Varttuneen väen leiri
19. – 21.8. Rytkyn leirikeskuksessa.
Ohjaajina diakoniatyöntekijät Maarit Kirkinen
p. 040-4848369 ja Sisko Laitinen p. 040-4848326.
Leirin hinta on 40 € ja edestakainen kuljetus 10 €.
Ilmoittautuminen 30.6. mennessä
p. 040-4848464 / Katri Kunnas.

www.kuopionseurakunnat.fi

Käsityökatu 18 A
70100 KUOPIO
puh. 017-262 6990

ERIKOISHAMMASTEKNIKKO

• HAUTAKIVET
• KAIVERRUKSET
• KULTAUKSET
ENTISÖINTITYÖT
• KIVILYHDYT

Uudet hammasproteesit, pohjaukset ja korjaukset
LAATU- JA TYÖTAKUU

Sari Kämäräinen
Jääskelänkatu 1
70780 Kuopio
puh. 050 575 0004
www.kivipajasarik.fi

Alavan ja Kallaveden seurakuntien yhteinen

ESA-MATTI KOPONEN

Hautojen
kunnostuspäivä

Puijonkatu 26, III kerros puh. (017) 261 3370

Kiitos!
Kuopion ev.lut. seurakunnat
ja diakoniakeskus kiittävät
Yhteisvastuukeräykseen
osallistuneita henkilöitä
ja lahjoituksia antaneita
yrityksiä!

Kati Katila
050 350 6199
kati.katila@tilaommel.ﬁ

ERIKOISHAMMASTEKNIKKO
ANSSI SOININEN
Ma, ti, to, pe
Ke klo 9-12
Kuopio
Siilinjärvi
Hapelähteenkatu 41 Kasurilantie 13
Palvelukeskus Akuliina

Puh. (017) 462 1511

Keskiviikkona 8.6.
Säyneisen hautausmaalla.
Torstai 9.6. Hirvilahden, Hussonmäen, Kaavin, Muuruveden,
Puutosmäen, Riistaveden,
Vehmasmäen ja Vehmersalmen
hautausmaalla.
Päivät alkavat klo 9.
Hautausmailla mahdollisesti
kukkien myyntiä.

www.kuopionseurakunnat.fi

Seuraava

www.kuopionseurakunnat.fi

&

ilmestyy 15.6.

... ja hymysi huomataan

HAUTAKIVET

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

Kukkakauppa
Hautaustoimisto
Pitopalvelu

Suoritamme kaiverruksia
myös hautausmaalla.

Paras ratkaisu muistomerkkiä
valitessa on tutustua veistämöllä
eri mallisiin, kokoisiin ja
värisiin vaihtoehtoihin

PUIJON KIVI
Kettulahdentie 25, 70400 Kuopio
Puh. (017) 282 9000

Antin Piha ja Kiinteistö Apu
www.antinpihajakiinteistoapu.fi

p. 050 575 3410

Kukka ja hautauspalvelu

ROSANNA

Puijonkatu 17
www.kukkajasidontarosanna.fi
Kukkakauppa p. (017) 261 1456
Hautaustoimisto p. 044 094 5919

• Hoivapalvelut • Siivouspalvelut
• Kotisairaanhoidon palvelut
Palveluja kotiin jo vuodesta 1993
Gerttu Ky – Kuopion Hellähoito Oy – Kotihoito Saga Oy
Puh. 044 355 54 51 Maaherrankatu 15-19, 70100 Kuopio

K

irkkohallitus on tarkentanut virallisten kolehtien
määräytymisperusteita.
Kun kolehtia määrätään, arvioidaan anojan tekemän työn vaikuttavuutta koko kirkolle. Anojan
on otettava huomioon kirkon yhteiset päätökset.
Kirkkohallituksen määräämät kolehdit ryhmitellään kolmeen kategoriaan. Ensimmäisenä ovat pakolliset ja tiettyyn
päivään sidotut kolehdit, toisena pakolliset, mutta seurakunnan

harkinnan mukaan tiettynä ajanjaksona kerättävät kolehdit sekä
kolmantena suosituskolehdit, jotka seurakunta voi osoittaa omassa päätösvallassaan oleville kolehtipyhille.
Kolehdin kantopäivää ei voi
muuttaa ilman painavaa syytä.
Kolehti tulee kantaa kohteelle seurakunnan kaikissa kirkoissa
niiden pääjumalanpalveluksissa.
Kirkkohallituksen määräämien
kolehtien osuus kaikista kolehtipäivistä on noin puolet.

Kari Kuronen

• Pihalaatoitukset ja tukimuurit • Istutustyöt
• Nurmikonteko ja hoitotyöt • Aidat ja patiot
• Mökkitalkkaripalvelut
ja muut erikseen sovittavat työt.

Kolehtiperusteita tarkistettiin

Nro 10 — 1.6.2011

Seurakunnat 1.–14.6.11
Päivystävä pappi tavattavissa 1.6. alkaen kesäaikana Järvi-Kuopion seurakunnan toimistossa, Keskustie 2, Riistavesi, keskiviikkoisin klo 9-11 sekä sopimuksen mukaan puhelimitse.
Hautojen hoitopäivä to
9.6. alkaen klo 9 hartaudella hautausmaan portilla.

Säyneisen kirkko
Kirkkoharjuntie 2
Messu helatorstaina to
2.6. klo 10.
Koulukirkko ja päätösjuhla la 4.6. klo 8.30.
Messu su 5.6. klo 10.
Kauneimmat kevätlaulut
to 9.6. klo 19.
Messu helluntaina su
12.6. klo 10.

Muuta
Päivystävä pappi tavattavissa 1.6. alkaen kesäaikana
Järvi-Kuopion seurakunnan toimistossa, Keskustie
2, Riistavesi, keskiviikkoisin
klo 9-11 sekä sopimuksen
mukaan puhelimitse. Säyneisen aluepapin tavoittaa
kuitenkin lähes jatkuvasti
p. 040 4888 612.
Seurat helatorstaina to
2.6. klo 18.30 Kypäräisellä,
opastus Ala-Siikajärventien päästä.
Siioninvirsiseurat su 5.6.
klo 11.30 Harjusilla, Kissat. 71.
Hautojen hoitopäivän
hartaus ke 8.6. klo 9 hautausmaalla.
Iltatorin avaus pe 10.6.
klo 16.30.

Tuusniemen kirkko
Keskitie 21
Messu to 2.6. klo 10. Reijo
Leino, Taru Parviainen.
Koulujen kevätkirkko pe
3.6. klo 9.
Messu su 5.6. klo 10. Pia
Lehtinen, Juhani Saastamoinen, Aliisa Lohi.
Hautojen laittopäivän
hartaus ti 7.6. klo 9. Leino.
Jumalanpalvelus su 12.6.
klo 10. Reijo Leino, Taru
Parviainen.

Tuusniemen
seurakuntatalo
Koivukuja 2

kari, Toni Juhani Ahonen ja Jenni Maria Leskinen, Antti Kalevi Leppänen ja Sanna Kirsti Marika
Romppanen, Tomi Henrik Saario ja Jaana Johanna
Harjunen.

Kuolleet
Aili Susanna Hiltunen 89
v, Tuusniemi, Pauli Johannes Väänänen 76 v, Muuruvesi, Sirkka Marjatta Räsänen 64 v, Tuusniemi,
Maiju Mönkkönen 90 v,
Vehmersalmi, Maija (Ida
Maria) Tirkkonen, 89 v,
Tuusniemi.

lainen, Viivi Sini Sofia Hyvärinen

KUULUTETUT
Jarmo Tapani Turunen ja
Kirsi Marjaleena Korhonen, Tero Pekka Eemeli Kumpulainen ja Maarit Elisa Kainulainen, Timo
Tapio Matilainen ja Maija
Inkeri Karttunen

KUOLLEET
Maija Liisa Siekkinen 80
v., Esko Sakari Savolainen 76 v.

Diakonia
keskus
Suokatu 31
siilinjärvi
KIRKKO
Haarahongantie 4
Helatorstain messu to
2.6. klo 10. Yrjö Jokiranta,
Seppo Laitanen ja Marjaana Kaisto.
Sanajumalanpalvelus su
5.6. klo 10. Uwe Mäkinen
ja Airi Heiskanen.
Messu su 12.6. klo 10. Tapio Lepola, Matti Hoffrén
ja Vesa Kajava.

p. 040 48 48 464
Työntekijöiden asiakasvastaanotto ilman ajan
varausta ma, ke ja pe klo
10-12. Vammaistyöntekijän asiakasvastaanotto
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.
Hyväntuulenpiiri ti 7.6.
klo 12.

MUUT
Hartaus ke 8.6. klo 14
Akuliinassa. Tapio Lepola
ja Vesa Kajava.
Retki Lemi-Lappeenranta-Imatra-Kotka-KouvolaVerla 9.-11.8. Hinta 250 €.
Tarkemmat tiedot ja ilm.
mielellään 3.6. mennessä Eija Laitanen p. 044 728
4642 tai Erja Valkonen p.
044 728 4644.

KASTETUT
Mikael Petteri Julius Rautiainen, Viivi Lilja Olivia
Hyvärinen, Liina Annikki
Suvinen, Kalle Ville Oliver
Laukkanen, Vilma Milla
Emilia Linnala, Akseli Väinö Vilhelmi Nevalainen,
Vilma Aune Helena Pasanen, Venla Emilia Vouti-

Opiskelijat
ja nuoret
aikuiset
KANSANLÄHETYKSEN
OPISKELIJATOIMINTA
Sairaalakatu 11
www.kolmekohtaamista.com
Lentopalloa tiistaisin klo
18 Väinölänniemen urheilukentän takana.
Kolme Kohtaamista raamis keskiviikkoisin klo
18.30, Sairaalakatu 11.
Jalkapalloa torstaisin klo
16.30 Minarin koulun kentällä.

Perheasiain
neuvottelukeskus
Suokatu 22
Luottamuksellista ja maksutonta keskusteluapua
parisuhteen kysymyksissä.
Käynnit sopimuksen mukaan. Tiedustelut, 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/matkapuhelinmaksu. Nettiosoite:
pp.kuopio@evl.fi

Järjestöt
POHJOIS-SAVON
EV.LUT. KANSANLÄHETYS
Sairaalakatu 11.
p. 017 262 2082, www.psavonkl.sekl.fi, www.tarjolla.net
Kristillinen kirjapalvelu
ark. klo. 11-15.
Äiti-lapsipiiri ma klo
9.30. Päivähartaus ja
kahvihetki ke klo 12
Kuopio: Kesäseurat ti 7.6.
klo 18 Riistaveden srk-talossa, Kirsi Leino, Jouko
Kauhanen
Kutsumessu su 12.6. klo
10 Karttulan kirkossa.
Saarna Jouko Kauhanen,
lit. Reijo Mustonen. Lähetysseurat Marjatta ja Tauno Rissasella, Lohitie 5.
Helluntaiseurat su 12.6.
klo 18 Lähetyskodissa.
Eero Heikkinen, Matti
Mönkkönen, Mirja Halonen, Timo Mönkkönen.
Matkat: Matka Kansanlähetyspäiville Seinäjoelle pe-su 1.-3.7. Yhteinen

pyhä puuha

Muuta

Kastetut

Kuulutetut

linja-autokuljetus, majoitustilaa varattu. Tied. ja
ilm. Jussi Kantele, p. 017262 2082.

KANSAN
RAAMATTUSEURA
Sanan Kulma,
Tulliportinkatu 22
p. 0207 681 660
www.sana.fi/kuopio,
krs-kuopio@sana.fi
Rukouspäivystys pe klo
13-16. (ei juhannusaattona 24.6.)

SUOMEN
LUTERILAINEN
EVANKELIUMIYHDISTYS
Evankelisten opiskelijoiden kotisivuosoite 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 1.6. klo 19.
Helatorstaiseurat to 2.6.
klo 15.
Seurat su 5.6. klo 18.
Seurat Tuusniemen palvelukeskuksessa ke 8.6.
klo 10.45.
Lauluseurat ke 8.6. klo 19.
Seurat Leväsen palvelukeskuksessa ke 11.6. klo
13.30.
Messu Muuruveden kirkossa 12.6. klo 16.
Kahvit ja seurat Muuruveden seurakuntakodilla
klo 17.30.
Seurat su 12.6. klo 18.
Lauluseurat ke 15.6. klo 19.

HERÄTTÄJÄYHDISTYS
Kuninkaankatu 22
Avoinna ke klo 10-13, virsituokio klo 11-12.
Juhannusseuroja 25.6.
klo 19 Varpaisjärven Koskenniemessä ja 26.6. klo
14 Nilsiässä Pisan vuorella Täyssinän rauhan rajalla.

LÄHETYSKAUPPA
VAKKA
Kuninkaankatu 22
Avoinna ti-pe klo 11-15, la
klo 11-14.
P. 017 2622 322, p. 040 4514
135. www.kuopionraurakunnat.fi/lahetyskauppavakka
Uutta Vakassa: CD levyjä: Popo Salami African
Praise, Idän ihmeet Lähes
albumi, Sahattuja virsiä
Väärnin pappilan hyväksi. Kuopiolaista musiikkia:
Zipporim, Jarkko Maukonen Band, Erkki ja Martti Holopainen, Kuopion
Tuomiokirkon kamarikuoro. Matkaikoneja, kännykkäkoruja, nepalilaisia, afganistanilaisia, ugandalaisia ja tansanialaisia koruja. Katekismuksia, vanha
1948 käännös. Rippi-, ylioppilas- ja valmistujaislahjoja ja kortteja runsaasti.
Tervetuloa ostoksille!

Auli Kekkonen lomalla
30.5.-3.7. Kiireellisissä asioissa voit ottaa yhteyttä Pirjo Jukuseen, p. 040
4888 627.
Päivystävä pappi tavattavissa 1.6. alkaen kesäaikana Järvi-Kuopion seurakunnan toimistossa, Keskustie 2, Riistavesi, keskiviikkoisin klo 9-11 sekä sopimuksen mukaan puhelimitse.
Kesäiset risteilyseurat ke
1.6. klo 18. Lähtö Ms SuviTuulella Tuusniemen satamasta, jonne paluu n.
klo 20.
Miesten saunapiiri su 5.6.
klo 18 Pajulahdessa, Kuopiontie 380. Reijo Leino.

Jukka-Pekka Antero Raninen ja Riina Johanna Puos-
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muistio

Tuustyttöjen 10-vuotiskonsertti to 2.6. klo 18.
Väliajalla kahvitarjoilu.

Minttu Elina Vatanen, Vehmersalmi, Venla Maria Vatanen, Vehmersalmi, Elmeri Mikko
Tapio Jauhiainen, Muuruvesi, Venla Maria Väisänen, Riistavesi, Heidi Sofia
Julia Vainikainen, Riistavesi, Eemu Aleksanteri Perämaa, Riistavesi, Severi Atte
Markus Niemilä, Muuruvesi, Niko Patrik Räsänen, Tuusniemi.

&

Pipliaseura

Lue yksin tai yhdessä vanhemman kanssa Raamatusta
Apt. 1:12-14. Täytä ristikko vihjeiden avulla. Merkitylle
vaakariville muodostuu vuoren nimi. Etsi myös vuorelta
oikea reitti Jerusalemiin.
Tehtävän laati Susanna Holma

Suunnittelemme bussimatkaa Tyrvään kirkkoon elokuun viimeisenä viikonloppuna. Retkellä on tarkoitus olla kaksi päivää. Ennakkoilmoittautumisia ottaa vastaan
Elsa Tenhunen, p. 0400
894 888.

AA-ryhmä, Hatsalankatu 37,
p. 2622 621 savuttomat palaverit arkisin klo 11 ja 19, su klo
9 ja 19.
AA- ryhmä Kotipolku 7, Siilinjärvi. Savuttomat palaverit
to klo 19, la klo 9 ja su klo 18.
AAL-ryhmä alkoholistisessa tai toimimattomassa perheessä kasvaneille aikuisille
torstaisin klo 18-20 Propellissa, Minna Canthinkatu 4 C 3.
krs. Satamakadun puolelta, p.
050 9294 548 ma ja ti klo 1820. http://www.aal.fi
Aamun sana ja rukous yhteiskristillinen hetki perjantaisin klo 8 Eelim –temppelissä,
Vuorikatu 29.
Al-Anon ryhmät alkoholiongelmaisten läheisille, Hatsalankatu 37 su klo 19, p. 040
5579 470 ja Kotipolku 7, Siilinjärvi ke klo 19, p. 050 3988 883
sekä Kirkkorannantie 1, seurakuntatalon vanha puoli, Kaavi ti klo 19.
Imetystukiryhmä parillisten
viikkojen maanantaisin Maljapuron päiväkodissa klo 1819.30. Kaikille avoimesta ryhmästä lisätietoja, p. 040 7283
654 tai www.kuopionimetystukiryhma.fi
Irti huumeista puhelinpäivystys ma-pe klo 18-21, p.
0203 -22388. Läheisryhmät, p.
040 8459 052.
Katiska, Särkiniemen asukastupa, Rimpitie 2 avoinna arkisin klo 9-16, p. 017 2822 239.
www.sarkiniemi.toimikunnat.net
Kirkon Ulkomaanavun tuotteita myytävänä arkisin tilaisuuksien aikana Keskusseurakuntatalon aulassa, Suokatu 22.
Kompassi, Kuopion Setlementti Puijolan Monikulttuurikeskus, Myllykatu 1-3. Avoinna ma, ke, to, pe klo 8.3015.30 ja ti klo 8.30-17. Ilmaiset suomen kielen kurssit ma
klo 9-12, ti klo 17-18.30 ja to
klo 10-12. www.puijola.net/
kompassi
Kotikulma, kohtaamispaikka avoinna ark. klo 8.30 -15.
Kuopion Setlementti Puijola ry, Jalkasenkatu 7, p. 050
3727 900.
Kriisikeskuksessa kriisipäivystys joka päivä klo 14 -21, p.
017 2627 738 ja 2627 733. Ajanvaraus ma - pe klo 8-21.
Kuopion A-Kilta, Mäkikatu
11, käynti päihdeosaston rak.
päädystä. Avoimet vertaistuki-/keskusteluryhmät päihteettömyyden tukemiseksi
ma, ti, ja to klo 18, p. 045 1134
245 ryhmäiltoina. www.kuopionakilta.fi

Ir
huum ti
puhe
eista
l
ma-p inpäivy
st
e
p. 02 klo 18- ys
21
03 -2
2388 ,
.

Kuopion mielenterveystuki
ry Koljonniemenkatu 2 II krs.
P. 017 2618 828, 040 7331 713,
0400 889 827.
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.
Nimettömät narkomaanit
su klo 16 Vinkkelissä, Kauppakatu 46.
NMKY, Kauppakatu 40-42.
Elämänkatsomuspiiri tiistaisin
klo 9. Miesten raamattupiiri
parillisen viikon ti klo 18.

NNKY:n Itu -puhelinpäivystys ja tukipalvelu yllätysraskaustilanteissa ja abortin jälkeen ilmenneissä kriiseissä
ma-pe klo 17-21, p. 044 5766
670. www.ituprojekti.net
Narsistien uhrien vertaistukiryhmä jää kesätauolle. Syksyn aloitus ilmoitetaan
elokuun lopulla. Tied. p. 050
4330 396/Sirkka.
Pelastusarmeija lauantaisin
klo 10-13 avoimet ovet, kahvi ym. tarjoilun keskustelun ja
laulujen kera.
Petosen asukastupa Pyörönkaari 19, II. krs. Avoinna mape klo 9.30-15, p. 3644 597.
Pohjois-Savon aivohalvausyhdistys. Salijumppa ti
klo 14.15 ja allasjumppa klo
15.15 Alavan palvelutalossa.
Suokadun palvelutalossa allasjumppa ke klo 17. Salijumppa Puijonlaakson palvelutalossa to klo 13.
Portti, terveysneuvonta- ja
välineiden vaihtopiste suonensisäisesti huumeita käyttäville, Vuorikatu 31-33.
Avoinna ma ja to klo 14-16,
ti klo 16-18. Asiointi nimettömänä.
Puijonlaakson asukastupa palvelukeskuksessa, Sammakkolammentie 12. Avoinna ma-pe klo 9-15. Leivän jakelu ma.
Päihdeklinikka Puistokatu
14-16, II krs. Päivystys vastaanotto ma - pe klo 8.30-11. Ajanvaraus alkaen klo 8, p. 183 672.
Päihdeosasto, Mäkikatu 11 p.
183 684.
Rikosuhripäivystys käytännön neuvoja, ohjausta ja henkistä tukea. Palvelupiste/Kriisikeskus, p. 2627 738. Auttava puhelin, p. 0203-16116, mati klo 13-21 ja ke-pe klo 17-21.
Help line, p. 0203-16118 ma-ke
klo 15-18. Juristin puhelinneuvonta ma-to klo 17-19, p. 02316117. www.riku.fi
Sotaveteraanimuseo ja kahvila Tulliportinkatu 37 rakennus D. Varaukset ryhmille, p.
2811 130 klo 9-13 ti – to.
Suomen mielenterveysseuran keskusteluryhmä lapsena hyväksikäyttöä kokeneille
ja heidän läheisilleen kuukauden 1. keskiviikkona klo 17.30
aluetoimiston kokoustilassa,
Myllykatu 8 II. krs.
Turvakoti- ja lastensuojelu
24h/vrk p. 017 183 393. Perhekriisiyksikkö, Lastentie 1.
Vertaisryhmä itsemurhan tehneiden läheisille ti
7.6. klo 18 Mielenterveysseuran koulutustilassa, Myllykatu 8, sisäpiha II krs. Tied. Liisa
Paatelainen, p. 044 3313 710,
Anneli Hartikainen, p. 040
8324 955.
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. Mape 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, p. 040 7092 430.
Rihma, Puijonkatu 39. Avoinna ark. klo 10-17 ja la klo 10-15,
p. 2612 004.
Vapaaseurakunnan kirppari Ropo, Käsityökatu 28.
Avoinna ma-pe klo 10-17, p.
3623 614.
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viikon valinta

ristivetoa
Jussi Jäppinen

Petter Bergströmin 1741 maalaama Pyhän ehtoollisen asettamista esittävä Kuopion vanha alttaritaulu. Taulu oli kadoksissa yli sata vuotta. Se ’löydettiin’ 1980-luvulla
väitöskirjatutkimuksen yhteydessä Kansallismuseon varastosta ja sijoitettiin konservoinnin jälkeen vuonna 2002 tuomiokirkon kuoriin.

Pari kuukautta sitten ilmestyi
FT Jussi Jäppisen teos Ristiretki Savoon.
Se on toisenlainen paikallishistoria. Tai oikeastaan se ei
ole historia lainkaan. Se liikkuu kyllä syvällä Savon seurakuntien ja kirkkorakennusten
historiassa, on pätevä tietokirja, mutta ei kattava eikä tieteellinen tutkimus.
Onneksi. Jäppinen tekee
kaiken itse. Hän on tutkinut
ja kirjoittanut teoksen, hänen
ovat valokuvat, taitto ja graafinen suunnittelu. Kaikki hyvin ja kauniisti tehtyinä.
Mikä sitten Jäppisen teoksessa on niin erinomaista ja
jopa uutta?
Hän puhuu ristiretkestä. Voi hyvin kuvitella hänen
liikkuvan Savon alueella reppuselkäisenä vaeltajana. Todennäköisesti kuitenkin uudehkolla menopelillä liikkuen
ja paikkakuntien ravitsemusliikkeissä tai seurakuntien päiväkahvipöydissä jutellen ja levähtäen.
Sisimpää lämmittää menneitten aikojen kirkonrakentajien ja kirkonmiesten into ja
rakkaus kotiseutuunsa.
Savon ristiretkeläinen (Savoon ei tehty ristiretkeä) ihastuu ilmiselvästi näkemästään.
Hän esittelee kirkkojen arkkitehtuuria, kirkkoja maisemassa ja kirkkoja pelkkien pienten
yksityiskohtien välityksellä.
Saamme nähdä kalkkiliinoja,

sinettejä, ehtoollisvälineitä.
Jäppisen kuvien kirkkosalit eivät ole komeita ja kolkkoja.
Ne ovat lämpimästä nähtyjä
ja kuvakulmat ja kohteen yksityiskohdat huolella tutkittuja.
Kirkot ovat useimmiten
täynnä jumalanpalvelukseen
kokoontunutta seurakunta.
Niin kuin pitääkin. Seurakunnan kokoontumista varten ne
on alun perin rakennettu ja
vihitty. Jäppinen lähestyy kirkkojen niiden puistojen kautta,
astuu kirkkosaliin ja viivähtää
kiinnostavien yksityiskohtien
äärellä ja kertoo kiinnostavalla
tavalla niistä.
Tekijä kertoo kirjassaan esimerkiksi Savon kristillisyyden
juurista, väittää, että kirkonkin voi siirtää, vaeltaa Alvar
Aallon jalanjäljissä, kertoo mikä on ”kahtamoinen”, tekee
jutun Savon jättiläisistä, näyttää kuvan Pohjoismaiden suurimmasta alttarifreskosta ja
tekee jutun 23 vanhasta kellotapulista. Kuvin ja sanoin luovasti ja kauniisti kirjaan pantuina.
Kirkkotaiteen kannalta
merkittävintä antia on eittämättä toistakymmentä kohdetta käsittävä Pyhän ehtoollisen asettamista kertova
kuvasarja.
Jussi Jäppinen on selvittänyt niiden historian ja avaa
asiantuntevasti myös niiden
ikonografiaa. Savosta hän löysi ehtoolliskuvia 1600-luvul-
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Kuopion ja
Siilinjärven
seurakuntalehti.
98. vuosikerta.
Seuraava numero ilmestyy 15.6.

Kustantaja Kustannus-Oy Kotimaa, Hietalahdenranta 13, 00180
Helsinki. Julkaisija Kuopion ev.lut. seurakunnat, PL 1064, 70101
Kuopio, p. 158 111, faksi 158 288, www.kuopionseurakunnat.fi.
Toimitusneuvosto Paavo Kaitokari, Hannu Koskelainen,
Kirsi Leino, Pauli Kurkirinne, Marketta Rantama
Painopaikka Lehtisepät Oy, Kuopio. Painos 66 000 kpl

ta alkaen. Nuorin kuvista on
alun perin Suonenjoen ortodoksiseen rukoushuoneeseen
1957 tehty kauniisti pelkistetty
näkemys ehtoollisesta. Nykyään tuo aikoinaan kiistelty teos on Kuopion Ortodoksisen
kirkkomuseon kokoelmissa.
Ehtoolliskuvien joukossa on myös Kuopion tuomiokirkkoon sadan vuoden unohduksen jälkeen saatu Petter
Bergsrtömin 1741 maalaama
ehtoolliskuva. Kun se 1980-luvulla löydettiin Kansallismuseon varastosta, oli kuvan
yksityiskohdista lähes mahdotonta saada selvää. Konservoinnin jälkeen kuva kirkastui,
ja sen signeerauskin saatiin
näkyviin.
Jäppisen käytössä ollut nykyajan huippuunsa viritetty
digitaalinen kuvaustekniikka
on tuonut alttaritaulusta esiin
lisää yksityiskohtia ja värejä.
Hyvän ja oivaltavan luovan
työskentelyn tuloksena on
syntynyt kaunis ja mielenkiintoinen teos, vaellus Savossa,
mukaansa tempaava löytöretki, ristin juurelta ristin juurelle.
Loistava katselu- ja tietokirja. Nautittavaksi pieninä
annoksina. Nauttikaa, älkää
ahmiko!
Jussi Jäppinen, Ristiretki Savoon, Mäntykustannus. Porvoo 2011

Matti Komulainen

Toimitus Suokatu 22 B, 5. krs.,
avoinna ma–pe klo 8–16.
Lahja Pyykönen, päätoimittaja,
p. 040 484 8232
Ulla Remes (virkavapaalla)
Lea Lappalainen, p. 040 484 8234
Hanna Karkkonen, p. 040 484 8236
Seija Rytkönen, verkkotoimittaja,
p. 040 484 8514
Taitto Kotimaa-Yhtiöt.
Ilmoitukset Vappu Kuusiniemi,
Kotimaa-Yhtiöt, p. 014 619 824,
040 486 6726. vappu.kuusiniemi@
kotimaa.fi
Tilaukset Kuopion ulkopuolelle
20 €/vuosikerta.
Jakelu Itella Posti Oy, Suora Lähetys Oy. Jakelupalaute: www.suoralahetys.fi, puh. 017 264 7800

Hanna Karkkonen

Nautittavaksi pieninä annoksina

Metalli ja klassinen musiikki mahtuvat Aatu Taljan suosikkeihin. Aatun
sävellys kuullaan helatorstaina Dolcen kevätkonsertissa Tuomiokirkossa.

Jarruta Tuusniemellä

Tiekirkot ja muut rennot paikat esitellään taivaallinentaukopaikka.fi
-sivustolla.
Kesäreissulle lähdössä ja pitäisi matkan varrella pysähtyä jaloittelemaan ja
piipahtaa kenties jossakin. Löytyisiköhän
keneltäkään vinkkejä, missä kannattaisi hiljentää?
Taivaallinentaukopaikka.fi esittelee
Suomen kaikki tiekirkot ja muut rentouttavat taukopaikat. Sivuilta voi tarkistaa kirkkojen ja muiden taukopaikkojen
tarkemmat tiedot ja ajo-ohjeet karttoineen.
Samalla pääsee vinkkaamaan omia
parhaiksi kokemiaan taukopaikkoja muidenkin iloksi. Palveluun voi ehdottaa
niin mielenkiintoista nähtävyyttä, kotoisaa kahvipaussi- tai suoramyyntipaikkaa
kuin upeaa uimarantaakin.

Pihallahii voipi istuu
Tiekirkko-bongaajat löytävät sivuilta ehdotuksia erilaisiksi tiekirkkokierroksiksi.
Niiden innoittamana voi suunnata autonsa nokan esimerkiksi keskiaikaisia kivikirkkoja seurailemaan tai polkaista taivaalliselle fillarikierrokselle.
Tiekirkot ovat luterilaisia ja ortodok-

sisia kirkkoja, jotka avaavat ovensa kesäkuukausiksi matkailijoiden ja paikkakuntalaisten iloksi. Kirkkojen aukiolot
vaihtelevat, mutta yleisimmin ne ovat
avoinna 10.6.– 20.8. Yhteistä tiekirkoille on, että ne sijaitsevat pääteiden läheisyydessä ja kuuluvat paikkakuntansa tärkeimpiin nähtävyyksiin. Kesäteiden
varsille sijoittuu yhteensä 279 tiekirkkoa.
Kuopion hiippakunnassa voit tehdä retken ja vierailla sen kaikissa 38 tiekirkossa. Muutamia muitakin taivaallisia
taukopaikkoja sivuston mukaan mahtuu
lähiympäristöömme: Muuruvedellä Topin maatilamyymälä, Karttulassa Autuaankangas ja Tuusniemellä huoltoasema,
jota on kuvailtu sivustolla seuraavasti:
”Ystävällissii myyjii. Ruoka-annokssii
suatavana. Pihallahhii voepi istuu ja katella kesäpäevän kulukuu. Pihassa kaks
jättikokosta puutarhatuollii mihi voep
vaikka ihtesä ikkuistoo. Hyvvee ol jäätelö
ja matkoo jakso tuas ihmeesti jatkoo.”
Nokka siis kohti rentoja kesäreissuja
ja pysähdyksiä.
Hanna Karkkonen
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uopion Steiner-koulu
Virkkulassa opiskeleva
Aatu Talja sai viime keväänä musiikin tunnilla
tilaisuuden näyttää, mihin rahkeet riittävät. Hän päätti säveltää oman kappaleen. Näin syntyi
A tout de monde, Maailmalle.
Kappaleen syntyä nuori tekijä ei
paljoa selittele. ”Hyvää tulee, kun
on tullakseen.”
Kallaveden seurakunnan Dolce käsikellokuoro matkasi kesällä
Ruotsiin esiintymään, ja Aatu soitteli majapaikassa tuoretta kappalettaan pianolla.
Paikalle osui kuoronjohtaja Seppo Kirkinen, joka tuumasi, että
tuossapa mainio sävellys myös käsikellokuoron ohjelmistoon.
Maailmalle -sävellys saa ensiesityksensä Kuopion tuomiokirkossa

helatorstai-illan konsertissa. Se on
samalla ensimmäinen kuopiolainen
sävelteos käsikelloille.

Hyvä fiilis, hyvä biisi
Seinäjoella syntynyt, Kuopiossa pienestä asunut Aatu kertoo säveltäneensä ”hirveesti”, aina kun on hyvä
fiilis. Useimmat biisinsä hän on tehnyt instrumentaalisina, sanoitetut
biisit englanniksi.
Aatun musiikkimaku ulottuu
klassisesta metalliin. Hänen korvissaan monet Sibeliuksen sävellykset lähestyvät tunnemaailmaltaan
metallia.
”Samoin kuin Stravinskyn Kevätuhrikin.”
Uusia kappaleita syntyy pianoa
soittaessa ja kun biisi kuulostaa hyvältä, hän panee sen muistiin ja äänittää kappaleen kännykkäänsä.
Kännykkä- ääni on kuitenkin sen
verran surkea, että edessä on vielä puuhaa. Ensin pannaan lyijyky-

nällä ylös kappaleen runko ja sitten
haetaan nuotitusohjelma tietokoneelta.
”Paras tulos tulee kunnon ohjelmalla. Kuoron johtaja lainaa joskus
omaansa.”
Aatu opiskelee koulun ohessa konservatoriossa pianoa ja musiikinteoriaa. Hän soittaa myös kitaraa. Dolceen hän muistelee
liittyneensä viisi vuotta sitten. Seurakunta oli tuttu jo kerhojen ja isostoiminnan kautta.
Steiner-koulua hän kehuu mainioksi opinahjoksi. Oppilaita on vain
parisataa ja luokkahenki hyvä. Eikä
vielä ole aika stressata edes sillä, mitä tekisi isona.
”Loistavaa olisi, jos musiikista tulisi ammatti.”

Hanna Karkkonen

Matti ja Henna Tampio palkittiin Lahden Kirkkopäivillä.

kissa pöydälle

Piispan paikka avoinna

P

”

Tampioiden kotiarkisto

Tampiot eivät ole osallistuneet
aikaisemmin sanoitus- tai sävellyskilpailuihin.
”Vekaraviisuihin osallistui yli 200
laulua ja oli hienoa, että oma kappale pääsi finaaliin asti. Oli jännittävää seurata laulun etenemistä eri
vaiheissa ja huipennus oli yhdeksänkymmenen lapsen kuoron ja
bändin versio laulusta.”
”Musiikkia käytämme tulevaisuudessa varmasti ainakin omassa työssämme. Sen avulla voi saada paljon
hyvää aikaan”, Tampiot toteavat.
Leikkikentän enkeli -kappaleen
alkukarsintaversiota voi edelleen
kuunnella osoitteessa: www.radiodei.fi.

iispa Wille Riekkisen ilmoitus eläkkeelle siirtymisestä oli odotettu,
mutta silti se yllätti.
Nimiä piispapeliin on tarjolla niukasti.
Pisimpään piispalistoilla on ollut lääninrovasti
Jaana Marjanen. Marjanen ei ole ottanut kantaa puoleen eikä toiseen, ei myöskään tuomiorovasti Ilpo Rannankari. Molemmilla on kannatusta piispaksi asti.
Kontiolahdessa asuvaa teologian tohtoria, ekoteologi Pauliina Kainulaista pidetään vahvana
ehdokkaana ainakin Joensuun seudulla. Saattaa
olla, että piispanvaalista tuleekin Savon ja Karjalan maakuntien välinen kisa.
Kirkon ulkoasian johtaja Kimmo Kääriäinen
vastasi pari viikkoa sitten kirkkopäivillä piispaky-

symykseen ehdottoman ein.
Uusi virka on alkumetreillä, eikä Kääriäisellä
nyt ole tarvetta lähteä minnekään. Kuopiolainen
kirkkoneuvos on myös hankkinut toisen kodin
Helsingistä, kivenheiton päästä työpaikastaan
Kirkkohallituksesta.
Piispanvirkaan ”kypsymässä” huhutaan olevan myös piispainkokouksen pääsihteerin, teol.tri
Jari Jolkkosen. Ilomantsin poikia. Esiin on nostettu myös Martti Nissinen, peruskuopiolainen
teologian tohtori, Helsingin yliopiston Vanhan
Testamentin professori.
Lähtevätkö herätysliikkeet rummuttamaan
savonlinnalaisen teol. tri Sammeli Juntusen
puolesta? Entä mitä tekee arkkipiispan vaalissa
kakkoseksi jäänyt professori Miikka Ruokanen?
Lahja Pyykönen

Kodin Kuvalehdessä 8/2011 oli juttu
torniolaisesta Pirttimaan perheestä.
Raija-äiti oli sairastunut Alzheimerin tautiin 42-vuotiaana. Kolmen vuoden kuluttua hän ei enää puhunut. Myös
jutun kuvista välittyi Veijo-puolison
huoli, rakkaus ja väsymys.
Vaasalaiselta
Paula Hakkolalta puolestaan
ilmestyi juuri
kirja Rohkeasti
eteenpäin – MStauti kapulana
rattaissa. Paula
on ollut Arinsa
kanssa naimisissa 30 vuotta
ja lähes yhtä pitkän ajan Ari on
sairastanut. Nyt
Ari kommunikoi
enää päätään liikuttelemalla tai silmiään
räpsäyttämällä.
– Jäljellä on vain rakkaus ja velvollisuus, Veijo Pirttimaa sanoi.
”Vain”? Sehän on todella paljon!
Perheitten elämäntilanne on niin vaikea, että ilman vahvaa sitoutumista terve
puoliso olisi jo etsinyt uuden elämän –
eikä sitä olisi edes hämmästelty.
Pirttimailla on kolme, Hakkoloilla
neljä nyt jo aikuista lasta. Pirttimaiden
turvana on ollut laaja suku. Hakkolat
luottavat Jumalan huolenpitoon. He ovat
nähneet, että Jumala voi antaa uuden
rakkauden puolisoa kohtaan, kun oma
rakkaus on lopussa.

Voimme
muistaa,
että tuli luvatuksi myös
ne vastoinkäymiset.

Lea Lappalainen

Opettajien kynästä
voittoisa laulu
Sekä yleisö- että lapsikuoro
valitsivat siilinjärveläisten luokanopettajien Henna ja Matti Tampion Leikkikentän enkeli –kappaleen
suosikikseen Vekaraviisut –kilpailussa. kirkkopäivillä.
Pariskunta musisoi lähinnä omaksi
ilokseen, mutta muutamia yhteisiä
tuotoksiakin on syntynyt.
”Jotakin ajatuksia sanoista ja sävelestä aina mielessä pyörii, kun
vain ennättäisi pistää paperille”,
Matti tuumaa.
”Leikkikentän enkeli on ensimmäinen yhteinen lastenlaulumme,
johon idea tuli koulumaailmasta.
Halusimme konkretisoida lapsille
ajatusta lähimmäisen rakkaudesta
ja siitä, miten olla hyvä kaveri.”
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Luut, nahka
ja uskollisuus

Aatun sävellys
ensi-esitykseen
”Se vain syntyi ja
kuulosti hyvältä.”

&

Perheitä, joissa on vakava sairaus, kartellaan usein. Monet ovat elämän tragedioitten äärellä yhtä taitamattomia kuin
leijonaluotsit kultamitalijuhlissa.
Mitä sairastuneen perhe sitten toivoisi? Voisihan sitä kysyä! Tutkimusten
mukaan esimerkiksi syöpäperheissä puoliso on usein lujemmilla kuin itse potilas.
Siltä puolisolta voisi siis kysyä, mitä tarvitset, mitä toivot minulta, että jaksaisit
paremmin.
Minua koskettaa kovasti Veijo Pirttimaan ja Paula Hakkolan uskollisuus ja
rakkaus sairasta puolisoa kohtaan. Näen
siinä palasen Jumalan rakkaudesta maan
päällä.
Arkikitinöissämme
voimme muistaa, että tuli
luvatuksi
myös ne vastoinkäymiset.
Helena
Kantanen

Palstalla kirjoittavat vuorotellen
yliopistonlehtori Helena Kantanen Kuopiosta
sekä toimittaja Janne Villa Helsingistä.
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Nro 10 — 1.6.2011
Anna-Liisa Pekkarinen

”Jos nykyihmiset olisivat sellaisissa valjaissa, joissa minä olin, olisivat eronneet jo kymmenesti.”

Yksi kuva elämästä
Ei tiennyt Siiri,
että 89 –vuotiaana
pääsee valokuvamalliksi.

K

un Siiri Kumpulainen tuli
evakkona piiaksi Pielavedelle, ei hän tiennyt, että sieltä
50-vuotinen elämänkumppani löytyy ja 11 lasta syntyy.
Lapsista kahdeksan on vielä
maailmassa huolehtimassa
äidistä, puoliso kuoli 21 vuotta sitten.
Ei Siiri tiennyt sitäkään, että 89-vuotiaana
vielä valokuvamalliksi joutuu.
Kumpulainen nimittäin on yksi Siilinjärven kesän katunäyttelyyn kuvatuista Palvelutalo Akuliinan vanhuksista. Valokuvaajat Ulla
Kentta-Kohtala ja Seppo Hyvönen rakensivat kuvansa vanhusten kertomien tarinoiden
ympäristöön, mahdollisimman autenttisina.

Pienen mökin tiukat valjaat
Siirin elämäntarina ei ole tavaton aikansa kuvana, mutta nykyihmiselle se on Kaiken se
kestää -elämä.
”Jos nykyimmeiset olisivat semmoisissa
valjaissa kuin minä olin, olisivat eronneet jo
kymmenesti.” Kumpulainen sanoo.
Pielaveteläinen Reino Kumpulainen nappasi täräkän karjalaistytön vaimokseen kohta,
kun tyttö oli uudelle kotiseudulleen tullut.
Joustavuutta oli löydyttävä, kun nuoripari asui ensimmäiset vuotensa kahden huoneen
sähköttömässä mökissä, jossa toista huonetta
hallinnoi anoppi ja appi, ja toista puolison sisarusparvi. Ensimmäiset kaksi tyttöä syntyivät

tähän, seuraavat viisi lasta tädin ja sedän huusholleihin, ennen oman talon rakentamista.
Toisen tyttärensä syntymästä Kumpulainen kertoi valokuvaan liittyvän tarinansakin.
”Naapurin isäntä kävi just sinä iltana meillä kylässä. Läksin sitten vielä puuropuolukoita kerreemään. Kun tulin kotiin, alko nipistelemään, ja sittenhän mäni jo se syntymävesi.
Kun se naapuri oli kuullunna, että on tyttö
syntynnä, se toi puolen litran pullon lamppuöljyä. Sanoi että saat vähän yönseutuna valaistusta, että niät ees missä kohti se laps on.”

Syttyvä ja äksy karjalainen
Hyvistä naapureista Siiri on kiitollinen. Hän
tuli hyvin toimeen naapurien kanssa. Anoppi
oli lempeä ja herttainen ihminen, joka opetti miniälleen monia tärkeitä taitoja. Mies oli
lauhkea, mutta sen sijaan apen ärhäkkä luonne synnytti riitoja, kun Siirikin kertoo syttyvä olleensa.
”Minä olin se pahankurinen ja äksy karjalainen. Kerrankin minut tien päälle toivotettiin ja olin jo lähtemässä lapsineni, mutta seuraavana aamuna appi pyysi anteeksi. Jos ei
olisi pyytänyt, varmasti olisin lähtenyt”, Siiri sanoo.
Sitkeyttä hänestä löytyi, ja niin pitikin, miten muuten olisi selvinnyt.

”

Ylhäältä apu
on aina tullut kun
on tarvinnut.

Kymmenen lasta
syntyi saunaan

Pika-asutustilaksi lohkaistulle maalle Pielaveden Katajamäkeen Kumpulaiset rakensivat
oman kotinsa keskelle metsää. Ensimmäinen
vuosi asuttiin saunassa ennen kuin talo sähköineen valmistui. Mies raivasi peltoa ja metsää, ja navetassa oli jokunen lehmä. Iltapuhteet ja kaikki vapaahetket Siiri teki käsitöitä.
Lapsiluku kasvoi tasaisesti. Kymmenen lasta syntyi saunassa naapurin naisten auttelemina, vasta viimeisin tytär sairaalassa.
”Heti siitä lypsylle, kaivolle ja leivän- ja
ruuantekoon lähdettiin, ei joutanut äitiyslomille. Rukoilin vain, että lapset terveinä syntyisivät, ja niin tapahtui”, Siiri sanoo.

Ei joutanut rakkaudesta
puhumaan
Selkä siinä leikissä kärsi, ja on nyt kipuileva,
samoin kädet ja jalat, jotka ovat kihdin vaivaamat. Kävely onnistuu vain rollaattorin
avulla. Näkö on niin heikko, ettei Siiri enää voi
lukea, eikä tehdä käsitöitä. Päivät ovat pitkiä,
vaikka tytär käykin päivittäin huolehtimassa,
samoin muut lapset, 26 lapsenlasta ja 36 lapsenlapsenlasta sen minkä ehtivät.
”Ei minua radio eikä televisio kiinnosta,
uutiset vain katson. Ulkona istuksin, syömässä käyn ja aulassa rupattelemassa.”
”Elämä on ollut kovaa, mutta onhan tuon
kestänyt. Ei siinä joutanut rakkaudesta puhumaan. Liekö joskus tullut oltua liiankin kova.”
Siiri kiittää, että ylhäältä on aina apu tullut, kun on tarvinnut. Taivaan Isän puoleen
hän kertoo kääntyneensä, kun elämä on tiukimmillaan ollut. Seurakunnan piiriä ja pyhäkoulua hän piti vuosikymmeniä.
Anna-Liisa Pekkarinen

14 kuvaa
elämästä
Kesän ajan Siilinjärven keskustassa esillä oleva katunäyttely on kahden paikallisen valokuvaajan, Ulla Kentta-Kohtalan ja Seppo Hyvösen, uurastuksen
tulos. ”14 kuvaa eletystä elämästä” esittelee Palvelutalo Akuliinan 14 vanhusta
koskettavin valokuvin.
Näyttelyn kaikki kuvat voi nähdä
kiertämällä näyteikkunat. Yksi seinänkokoinen lakanakuva vangitsee katseet
torilla.
Valokuvaajat halusivat kuvillaan antaa arvon vanhusten elämälle ja työlle.
”Toivomme, että näyttelymme pysäyttää ajattelemaan”, he perustelevat.
”Kuvattavien silmät kirkastuivat, kun
he pääsivät kuvaan kertomaan tarinaansa. Niin innostavaa vaihtelua se oli arkeen, että kuvaukseen lähdettiin vaikka
vuodeosastolta pyörätuolilla.”
Siilinjärven Palvelutaloyhdistys pitää näyttelyä merkittävänä vanhusten asemaa tukevana tekona ja uskoo
sen herättävän runsaasti mielenkiintoa.
Siilinjärven kunta, yrittäjäyhdistys, Vanhustyön Keskusliitto ja ne yritykset, joiden näyteikkunoissa valokuvia on esillä,
osallistuvat näyttelyn tukemiseen.

