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Ajankohtaista

Suvivirttä veisataan jälleen
Kuopion Kirkkopäivillä raikui Suvivirsi
koko torin täydeltä.

S

uvivirsi-yhteislaulutapahtumia järjestetään jälleen eri paikkakunnilla koulujen päättyessä. Tapahtumiin on
ilmoittautunut mukaan jo yli 150 seurakuntaa. Yksi näyttävimmistä tilaisuuksista
oli varmasti Kuopion Kirkkopäivillä, kun torilavalla lauloi ja musisoi parhaimmillaan noin
sata henkeä.
Suvivirren lisäksi Petri Laaksosen ja Johanna Rusanen-Kartanon kanssa laulettiin
muitakin kesäisiä lauluja. Oman musiikillisen
panoksensa hyvälle asialle antoivat myös Rajalan koulun musiikkiluokkien kuoro ja Nuoriso-orkesteri Rajalan Puhaltajat.
Mukana laulamassa olivat Rajalan koulun
viidesluokkalaiset Konrad Aura, Leo Hirvonen ja Ilari Lehtosaari. Pojille oli jäänyt hieman hämärän peittoon Suvivirsi-tapahtuman

Helinä Schroderus

perimmäinen tarkoitus. ”Haitin hyväksi tämä tapahtuma järjestetään, mutta en oikein
tiedä, mitä kerätyillä rahoilla siellä tehdään”,
Konrad Aura mietiskeli.
Yhtä kaikki, Suvivirsi merkitsee koululaisille pitkään odotetun kesäloman alkua. ”Nyt
on niin lämmintä, että loma saisi alkaa vaikka
heti”, kolmikko tuumasi.

Kouluja nousee Haitiin
Laulutapahtumien tavoitteena on auttaa Haitin lapsia pääsemään takaisin kouluun, sillä
Suvivirsi-kampanjalla tuetaan tänäkin keväänä Haitin koulujen jälleenrakentamista.
Kirkon Ulkomaanapu on vuodesta 2010
lähtien tukenut Haitin maanjäristyksissä tuhoutuneiden koulujen uudelleenrakentamista. Tähän mennessä on valmistunut viisi koulua, ja neljä uutta on parhaillaan rakenteilla.
Vuoden 2013 aikana aloitetaan lisäksi neljän
uuden koulun rakennustyöt.
Heli Haring

Ilari Lehtosaari, Konrad Aura ja Leo Hirvonen harjoittelivat Suvivirttä ja muita
kesäisiä lauluja Kirkkopäivien aattona.

pysäkillä

Onko Jumalassa järkeä?
Usko Jumalaan ei
ole järjen hylkäämistä, vaan sen
laajentamista. Ei
älyllistä itsemurhaa
vaan älyn ja järjen
rikasta täyttymistä.

N

äin väittää Alister
McGrath, Kuopion
kirkkopäivien pääluennoitsija. Todellisuus nimittäin on
paljon laajempi ja
ihmeellisempi kuin
se mitä voimme välittömästi havaita.
Jotta näemme sen koko syvyyden, on käytettävä myös sydäntä, mielikuvitusta ja uskoa.
McGrath kertoi olleensa nuorena miehenä ylimielinen joskin surullinen ateisti. Maailma ilman Jumalaa näytti tylsältä ja pinnalliselta. Niinpä McGrath piti ateismia rohkeiden
ihmisten katsomuksena, niiden jotka uskaltavat kohdata todellisuuden niin kurjana kuin
se oikeasti on.
Hän arveli saavansa molekyylibiologian
opinnoista lisää tukea ateismilleen, samalla
kun se auttaisi ymmärtämään, mitä elämä oikein on.
Epäilyn siemen kuitenkin iti. – Entä jos tämä havaitsemamme maailma onkin vain osa
suurempaa kokonaisuutta? Entä jos sen tuolla
puolella onkin jotakin paljon ihmeellisempää?
Tämä epäily muutti lopulta McGrathin koko maailmankatsomuksen ja hän löysi kristinuskon henkiseksi kodikseen. Sen valossa maailmaan tulee järki ja mieli, McGrath selittää.
Nyt Alister McGrath toimii Lontoon King’s
Kollegessa teologian professorina. Hän on ilmeisen lahjakas tutkija ja tehokas kirjoittaja,
sillä hänen käsistään on lähtenyt useita kymmeniä hyvin erilaisia kirjoja.
Eräs McGrathin kiinnostuksen kohde on
uusi ateismi. Uudella ateismilla tarkoitetaan

valistuksen ajalta periytyvää ajattelutapaa,
jossa vain sitä pidetään todellisena, mikä voidaan kiistattomasti todistaa. Kun uskontoa ei
voi todistaa, se on hylättävä.
Uusi ateismi on noussut esiin erityisen voi-

makkaasti viimeisen kahden vuosikymmenen
kuluessa eräiden bestseller-teosten myötä,
joissa hyökätään voimakkaasti kristinuskoa
vastaan.
McGrath esittää kuitenkin yllättävän väit-

teen: uuden ateismin aika alkaa olla ohi. Sen
jyrkkä kristinuskon kritiikki ei enää vakuuta.
McGrath perustelee tätä sillä, että populaariateismi on perustunut yliyksinkertaistaviin
iskulauseisiin, jotka eivät vain ole totta.
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Kimmo Hurri

Niina Kuosmanen. Kirkon ympä✚✚ Arkkipiispa Kari Mäkinen
ristödiplomi on kirkkohallituksen
pohti kirkolliskokouksen avamyöntämä todistus seurakunnaljaispuheessaan käynnissä olele, joka on sitoutunut kehittävaa avioliittokeskustelua. Mäkimään toimintaansa ympäristön
sen mukaan se on näyttäytynyt
kannalta jatkuvasti paremmaksi.
tunneherkkänä alueena sekä
✚Suomen
✚
evankelis-luterilaikirkossa että koko yhteiskunnen kirkko on avannut Facenassa. Arkkipiispa korosti, että
bookiin nuorille suunnatun sivun
kirkon on astuttava tässä asiasTeemu Voutilainen
nimeltä Verkonpaino. Sivu on kaisa epämukavuusalueelle käykille avoin ja kohderyhmänä ovat
mään dialogia. ”Se on mahdollierityisesti ne, joille kirkko on vieKuopion seurakuntayhtymän yhsuus, ei uhka”, Mäkinen painotti.
ras. Päivityksiä Verkonpainoon teteiselle kirkkoneuvostolle.
Hän muistutti myös, että avioliitkevät myös nuoret, esimerkiksi
toa koskevia lakeja ei säädä kirk- ✚✚ Puijon seurakuntapastoriisoset, eri puolilta Suomea. Sivua
na aloittaa kesäkuussa pastori
ko, vaan eduskunta.
tekevät yhteistyössä KirkkohalliTeemu Voutilainen, 31. Papin pe✚✚ Kirkolliskokous päätti viime
tus, Nuorten Keskus, Isoset ry ja
rustyön lisäksi hän vastaa aikuisviikolla seurakuntarakenteiden
Kotimaa-yhtiöihin kuuluva Fleim.
työstä ja yhdessä diakoni Riitta
kehittämisen päälinjoista. JatkosMurtorinteen kanssa pohjoises- ✚✚ Nuorten oman Yhteisvassa kaikki seurakunnat kuuluvat
tuu-liikkeen, Action Angelsin
ta aluetyöstä. Seurakuntapastorin
seurakuntayhtymiin. Seurakunkisaan osallistui 21 joukkuetta, jotvirka vapautui, kun Heikki Hytaneuvoston puheenjohtajana ei
ka keräsivät Yhteisvastuulle reilut
värinen valittiin Männistön kapenää toimi kirkkoherra, vaan vaa30 000 euroa. Kevään aikana koupalaiseksi. Hyvärisen lähtösaarna
leilla valittu luottamushenkilö.
lujen, seurakuntien ja partioiden
kuullaan su 26.5. klo 10.
✚✚ Kuopion seurakuntayhtynuoret osallistuivat sekä keräysmän yhteinen kirkkoneuvosto on ✚✚ Siilinjärven seurakunnan
että toimintakisaan. Keräyskisassa
ympäristödiplomin hakemisvalinnut viestintäyksikköön tiekerättiin varoja apua tarvitsevilta valmisteleva työryhmä aloitdottajan työsuhteeseen artenomi
le lähimmäisille. Toimintakisassa
taa toimintansa. Puheenjohtajak(AMK) Merja Tapion.
keksittiin tosielämän hyvä työ läsi valittiin Jari Kolehmainen ja
✚✚ Nuorisosihteerin viran täyhimmäisten auttamiseksi.
ympäristövastaavaksi nimettiin
töstä on tehty oikaisuvaatimus

Uskonto on vaarallista. Usko on
mielenterveyden häiriö. Jumala on
harhaluulo.
Ajattelevat ihmiset eivät enää osta tällaisia sloganeita. He ymmärtäTimo Hartikainen

”

Entä
jos tämä
havaitsemamme
maailma
onkin vain osa
suurempaa
kokonaisuutta?

vät uskonnon monimuotoisuuden
ja tajuavat, etteivät nämä iskulauseet kohdistu siihen kristinuskoon,
josta ihmiset elävät arkeaan.
McGrath rohkaisee suomalaisia
kristittyjä ymmärtämään omaa uskoaan paremmin. Uskoa ei voi vedenpitävästi todistaa oikeaksi, se on
selvää. Uskoa voi silti selittää ja perustella vakuuttavasti.
On nimittäin tärkeää ymmärtää, mitä selittäminen on. Selittäminen on kokonaisteorian rakentamista, josta käsin todellisuuden
yksityiskohdat tulevat ymmärrettäväksi. Se on eri asia kuin tieteellinen
ja etenkin luonnontieteellinen to-

Alister McGrath oli yksi
Kirkkopäivien nimekkäimmistä
luennoitsijoista.

distaminen.
McGrathin mielestä kristinusko
tarjoaa toimivan kokonaisteorian.
Sen näkökulmasta monet maailman
ilmiöt näyttävät mielekkäiltä. Ei
vain kaikkeuden olemassaolo, vaan
myös eettiset arvot, kauneus, hyvyys, pahuus ja elämän mielekkyys
ylipäätään. Jos oletetaan kristillinen
lähtökohta, nämä kaikki löytävät
luontevan paikan ajattelussamme.
Ovatko usko ja tiede ristiriidassa keskenään? McGrathin mukaan
eivät ole, vaan päinvastoin ne tukevat toisiaan.
Luonnontieteellinen tutkimus
selvittää esimerkiksi elämän syntyä
ja kehittymistä. Mutta se ei voi kertoa, miksi ylipäätään on mitään olemassa ja mikä tarkoitus elämällä on.
Uskonto käsittelee näitä kysymyksiä. McGrathin mukaan elämän tärkeimmät asiat perustuvat lopulta
uskoon.
Uskomme arvojemme totuuteen ja haluamme siksi elää ja vaikka kuolla niiden puolesta. Puhtaasti
tieteellistä, pelkästään objektiiviseen näyttöön perustuvaa, maailmankatsomusta ei ole olemassakaan. Jokainen ajatteleva ihminen
uskoo johonkin.
On tietenkin eri asia uskoa arvoihin ja Jumalaan. Ilman Jumalaa arvot jäävät kuitenkin jollakin tavalla ilmaan. Ne ovat kuin ihmisten
keskinäisiä sopimuksia, joista voisi päättää toisellakin tavalla. Jumalauskon valossa arvojen velvoittavuus
saa järkevän selityksen: koemme arvojen velvoittavan meitä, koska ne
perustuvat johonkin meitä suurempaan.
Onko Jumalassa siis järkeä? Kyllä on, itseasiassa vasta jumalauskon
valossa kaikkeen muuhunkin tulee
järki ja mieli.
Kari Kuula
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pääkirjoitus

Kasvot
kohti ihmistä

S

ääkin suosi Kirkkopäiviä ja juhlijoita – iloa,
tyytyväisyyttä, mukavaa hyrinää niin pitkämatkalaisten vieraiden kuin kaupunkilaistenkin kasvoilla. Vaikutelma sai vahvistusta
useana päivänä. Kuopion kaupunki hehkui
vehreyttä, heleää kevättä ja vapautuneen veden välkettä: mielikuva mukavasta ja virkeästä kaupungista jäi
monen kävijän mieleen.
Yhtä tyytyväistä väkeä ei näkynyt siellä, missä ovet
sulkeutuivat tilojen täyttymisen vuoksi. Kävijöitä oli
enemmän kuin odotettiin. Ennakkoon ei voi tietää,
mikä tilaisuus kiinnostaa eniten: yllättävän tasaisesti
kuitenkin eri kohderyhmiä tavoitettiin. Tarkistetun
laskennan jälkeen tilaisuuskävijöitä oli 31 420 ihmistä.
Seurakuntien rakennemuutostilaisuus oli yksi yllätyksistä. Kuka olisi etukäteen uskonut, että kuivalta
kuulostava aihe vetää salin täyteen? Tuoreet kirkolliskokousterveiset tuotiin koulutukseksi jokaista seurakuntaa koskettavaan, haastavaan asiaan.
Pelkästään lauantaina Kirkkopäivien vapaaehtoistehtävissä hääri yli 500 vapaaehtoista. Osallisuuden
kokemus ja oman panoksen merkitys mittavan yhteisen tapahtuman järjestämisessä ovat yksi tärkeimmistä
ulottuvuuksista suurtapahtuman synnyttämisessä.
Osaan ja saan palvella, minua tarvitaan; hienoa saada
tehdä yhdessä tällaista!
Kirkko jalkautui uusin jaloin kaupungille. Ainahan kirkko on jalkautunut erityisesti diakoniatyössä
ja lapsi- ja perhetyössä, mutta uudistunut kirkkopäiväkonsepti vei mielikuvan kirkosta kaduille ja toreille
tarkistettavaksi: millainen oikeasti on tämän päivän kirkko? Askelet olivat kepeät erityisesti musiikin
ja ravintoloissa pidettävien
tilaisuuksien osalta.
Toisaalta hiljennyttiin
vakavien asioiden äärelle.
Keskustelu eutanasiasta oli
yksi päivien tärkeimmistä
puheenvuoroista. Sen ja muiden keskustelujen soisi jatkuvan siellä, minne itse
kukin päiviltä menee.
Seudun oma osaaminen
ja erityispiirteet näkyivät.
Jatkossa niiden soisi näkyvän ohjelmatarjonnassa vielä
enemmän.
Ei viihde eikä edes viihtyminen eivät kuitenkaan saa olla kirkon ykköstavoitteita. Kirkolla on oma sanomansa armosta, eikä sitä saa
hukata. Kirkon kasvot ovat parhaimmillaan ihmistä
lähellä. Jo Herran siunauksessa pyydetään Hänen kasvojaan kääntymään ei vain yleensä ihmisen vaan juuri
minun puoleeni. Siinä se on: tule minua lähelle, käännä
kasvosi minun puoleeni.
Pysy lähellä.
Pysy lähellä, Jumala,
kirkko, seurakuntalainen – Kirkkopäivien jälkeenkin.

”

Kirkon
kasvot ovat
kauneimmillaan
ihmistä
lähellä.

Ulla Remes
ulla.remes@evl.fi
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kolumni

Ajan ja paikan
tuolla puolen

K

untien ja seurakuntien rajat ovat
olleet 1800-luvun lopulta samat.
Tausta tosin on etäisempi.
Ensimmäinen kuntalaitos oli käräjäkiville kokoontunut sukuyhteisö.
Se oli myös kulttiyhteisö.
Ihminen on tulkittu kristillisessä perinteessä
ajalliseksi ja paikalliseksi, ruumiilliseksi olennoksi. Kristillinen usko on tahdottu sitouttaa
ajan hampaiden puristukseen sinne, missä eletään perheissä ja tehdään työtä arkisena jumalanpalveluksena.
Aatteelliset virtaukset hehkuttavat ruumiillisuutta nykyisinkin. Yhdyskuntasuunnittelu puolestaan erkaantuu siitä. Maapallosta on tullut litteä, tietokoneen näytön tapainen.
Jos tilaan huoneen Washingtonista, soittoni
menee Delhissä sijaitsevaan varauspalveluun. Jos ajan matkalla kolarin, amerikkalaisessa sairaalassa
minua hoidetaan diagnoosilla, jonka joku
lääkäri Intiassa teki
yön aikana. Huonetilaus tai sairaalahoito
eivät ole paikkaan
sidottuja. Eivätkä
aikaan. Se on virtuaalista, samanaikaisesti
vallitsevaa päivää ja
yötä. Tällä on vaikutuksia kokemukseemme ruumiillisuudesta. Litteässä maailmassa se on kyborgi eli koneeseen
sidoksissa oleva orgaani. Se työskentelee Tübingenissä vaikka istuu Lapinlahdella.

”

Irtautuuko
yhteiskunta vai
seurakunta
ihmisistä?

Tämä on muutos, joka taloudellisten tekijöiden
ja poliittisten uskomusten lisäksi muuttaa kuntarakennetta. Seurakunnissa korostetaan enemmän tietyssä paikassa ja ajassa olevien ihmisten
palvelemista.
Ruumiittomiin ja paikattomiin henkilöseurakuntiinkin on joissakin puheenvuoroissa viitattu. Päälinja on kuitenkin, että seurakunta
sitoutuu kotiseutuun, toisin kuin henkilöseurakunnat ja kunta- ja soteuudistajat.
Niinpä seurakuntarakenteen uudistuksessa
ollaankin irtaannuttu kuntauudistuksesta. Tulevaisuudessa seurakuntien rajat eivät kulje kuntarajojen mukaisesti.
Se on yksi suurimmista muutoksista kirkon ja
yhteiskunnan välisessä suhteessa ainakin sataan
vuoteen. Kunta- ja sotevatkauksen sivutuotteena
on onnistuttu ainakin muuttamaan perinnäinen kuntien ja seurakuntien välinen suhde. Aika
näyttää, ovatko vaikutukset hyviä, huonoja vai
hälläväliä.
Aivan olankohautuksella asiaa ei tulisi sivuuttaa. Se vaikuttaa kokemukseemme ihmisyydestä ja sen
suhteesta niin yhteiskuntaan
kuin seurakuntaankin.
Irtisanoutuuko
jompikumpi ihmisistä, yhteiskunta
vai seurakunta,
kun niissä
ollaan eri mielellä ja suhde
aikaan, paikkaan ja ruumiilisuuden rajoihin
on ristiriidassa?
Petri Järveläinen

Saako kirkko harjoittaa
kansalaistottelemattom

K

irkkopäivillä
keskusteltiin kirkon
roolista yhteiskunnallisena vaikuttajana.
Mitä tapahtuu,
kun kirkko alkaa
kritisoida virallista politiikkaa ja ottaa aktiivisesti kantaa
paikallisiin hankkeisiin? Muun muassa
tämä kysymys oli kuuma peruna paneelikeskustelussa, johon osallistuivat emeritusarkkipiispa John Vikström, Enon
seurakunnan kirkkoherra Armi Rautavuori, Sotkamon seurakunnan kappalainen Antti Lankinen, Helsingin Kallion
seurakunnan kirkkoherra Teemu Laajasalo ja kolumnisti Jukka Relander.

Taisteluja
ympäristön puolesta
Rautavuori ja Lankinen ovat molemmat
tahoillaan tulleet tunnetuiksi ympäristöasioiden esille nostamisesta.
”Kun kuusi vuotta sitten Sotkamoon
ryhdyttiin kaavailemaan Euroopan suurinta nikkelikaivosta, sain heti sellaisen
vaikutelman, ettei tämä taida olla yksinomaan hyvä juttu”, Lankinen muisteli.
”Olen antanut yhdet kasvot Talvivaara-kritiikille ja nettikeskusteluissa onkin
tullut rajua arvostelua siitä, että pappi
lähtee semmoiselle asialle.”
Rautavuori puolestaan havahtui aikoinaan ihmisten hätään kotipaikkojensa ja ympäristön puolesta, kun Enoon
alettiin suunnitella uraanikaivosta.
”Mediasta sai sellaisen käsityksen,
että kyseessä on vain pikkuinen reikä, josta kaivetaan. Ihmiset olivat kuitenkin niin kauhuissaan, että rupesin
keräämään tietoa ja sain seurakunnankin mukaan järjestämään keskustelutilaisuuden, sekä näyttelyn maailman
uraanikaivoksista. Ilmeni, ettei kyse to-

Kirkon yhteiskunnallista roolia pohtivat Teemu Laajasalo, John Vikström, Armi Rautavuori, Antti Lankinen ja Jukka Relander.
dellakaan ole vain pienestä reiästä.”
Aktiivisuutensa ansiosta Rautavuori
sai lisänimen ”Atomi-Armi”.
”Ei kuitenkaan ole helppoa lähteä liperit kaulassa barrikadeille. Sanomista
tulee takuuvarmasti.”

Äänitorvena äänettömille
Vikström painotti, että kun ihmisillä on
hätä, silloin kirkon on lähdettävä liikkeelle.
”Kirkon pitää toimia äänitorvena niille,
joiden ääni ei muuten pääse kuuluville.”

kirkon kulmilta

Kaski palaa Telkkämäessä

N

äinä toukokuun lopun päivinä poltetaan Kaavilla Telkkämäen perinnetilalla jokakesäinen kaski. Puut on kaadettu.
Kun säät sallivat, tapahtuu poltto. Viime
vuonna se oli 23.5. Siitä on muutaman
minuutin filminpätkä netissä Youtubessa mainioine selostuksineen kaikkineen:
Kaskenpolttoa Telkkämäessä .
Kasken viertäminen on ollut perinteenä Telkkämäessä siitä lähtien kun tämän 1700-luvulta periytyvästä torpasta
muodostunut tila rakennuksineen avattiin yleisölle vuonna 1993. Tämän metsähallituksen ylläpitämän perinnetilan
vuodenkiertoon kuuluu, että kun kaksi
on poltettu, siihen kylvetään juhannuksen alla nauris ja elokuussa Laurin päivän
tienoilla ruis. Seuraavana kesänä ruis leikataan sirpeillä, sidotaan lyhteiksi, kuivataan kuhilailla ja puidaan riihessä. Sen
jälkeen tästä kaavilaisesta perinnerukiista voidaan keittää
uutispuurot ja leipoa leivät.
Youtube tarjoaa mahdollisuuden katsoa myös muita kaskenpolttoon liittyviä filmejä, muiden muassa Ahti Rytkösen
ja Kustaa Vilkunan asiantuntemukseen perustuvia Eino Mäkisen kuvaamia kansatieteellisiä elokuvia 1930-luvulta kaskeamisesta ja muusta, myös naurishaudikkaiden valmistuksesta.
Kasken viertäminen nousee esiin myös äskettäin ilmestyneessä Suomen murrekirjassa. Siinä on satojen murrenäytteiden joukossa myös kolmisenkymmentä tekstiä pohjoissavolaisilta kertojilta. Heistä kaksi muistelee kaskenviertoa.
Toinen on vuonna 1904 syntynyt Juho Hartikainen Kaavilta

ja toinen vuonna 1885 syntynyt Fredriika Järveläinen Tuusniemeltä.
Fredriika Järveläinen toteaa: ”Ouv viertänä paljonniik kaskia”. Juho Hartikainen kertoo, miten ”siitä reunasta lähettiin
sitä viertämmään ne, puut panttiin siis rovioehen”. ”Sittä sillä kangilla siirrettiin etteempäe, sitä. Ja sillä laila sitä mänttii.
Sitä siirreltiin sitte sitä mukkoo ku se nurmi palo siinä mustaks.”
Kertojien alkuperäiset, 1960- ja 1970-luvulla tehdyt äänitteet ovat myös kuunneltavissa Kotimaisten kielten tutkimuskeskuksen sivuilta (kotus.fi).
Telkkämäessä puolestaan saa nähdä kaskisavut Savon suvessa.
Helena Riekki
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muutta?

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

tisessa selibaatissa. Se antaa uskottavuutta kirkon mielipiteille. Papit
voivat toki yksityishenkilöinä olla mukana puoluepolitiikassa”, Vikström selvitti.
Rautavuori näkee puoluepolitiikkaan osallistumisen kaksipiippuisena asiana.
”On eri asia olla mukana valtakunnallisella, kuin paikallispoliittisella tasolla. Paikallisesti joutuu
päättämään omien seurakuntalaistensa asioista, kun taas valtakunnallisella tasolla linjataan pikemminkin arvoja.”

Kohti kohtuullisuutta

”Voiko kirkko ylipäätään edes
vaieta epäkohtien edessä? ”, Jukka
Relander puolestaan pohti.
Toisaalta kirkko haluaa kuulua
kaikille.
”Entäpä ne ihmiset, joille nämä parjatut kaivokset merkitsisivät työpaikkoja? He eivät ehkä näe
kaivoshankkeita mörköinä, vaan

mahdollisuuksina. Kirkko ei näissä tapauksissa puolustanut heidän
etujaan”, Teemu Laajasalo heitti.
Kaikki keskustelijat olivat yhtä mieltä siitä, että kirkon pitää olla
poliittinen. Kantaa on otettava yhteiskunnan ilmiöihin, mutta ilman
puoluepoliittista sävyä.
”Kirkon on elettävä puoluepoliit-

Kirkko haluaa ottaa kantaa yhteiskunnan epäkohtiin myös jatkossa.
Paneelikeskustelun osanottajat nostivat kaksi teemaa ylitse muiden.
”Tänä päivänä puhutaan paljon
nuorten syrjäytymisestä. Siihen kirkonkin on otettava entistä painavammin kantaa, sillä kyseessä on tikittävä aikapommi”, Vikström esitti.
Lankinen ja Rautavuori peräänkuuluttivat kadonnutta kohtuullisuutta.
”Hyvin monilla ihmisillä olisi varaa laskea elintasoaan. Pitäisi enemmän lanseerata kohtuullista
elämäntapaa, kaikkea ei tarvitse ahnehtia yli omien tarpeiden. Jatkuvan
kasvun vaatimus on järjetön ja rasittaa kohtuuttomasti maapallon kestokykyä.”
Laajasalo halusi lopuksi kuitenkin muistuttaa, miten paljon kirkko
on jo tehnyt.
”Ei pidä unohtaa, että kirkolla on tarjolla esimerkiksi monenlaisia sosiaalisia palveluja eri kohderyhmille.”
Heli Haring

mitä mielessä?

Turha kulutus kuriin

K

uopion kaupunki on sitoutunut toimimaan
energiatehokkaasti. Toimintasuunnitelma on
laadittu vuoteen 2016 asti. Uusia menetelmiä
energian säästämiseksi kehitellään koko ajan.

Miten on onnistuttu projektipäällikkö
Tapio Kettunen?

”Vuonna 2008 laadituista suunnitelmista suurin osa on
toteutettu ja uusia otetaan käyttöön jatkuvasti. Kaupungissa on kiinnitetty huomiota kiinteistövalvontaan,
vaihdettu mm. katu- ja liikennevaloja vähemmän kuluttaviin ja otettu käyttöön lämmöntalteenottolaitteistoja. Tavoitteena on, että asukkaalla on turvallinen, toimiva ja energiatehokas ympäristö.”
Miten paljon energiaa on pystytty säästämään?
”Energiatehokkuushankkeen neljän ensimmäisen vuoden aikana kokonaissäästö oli yli 10 gigawattituntia, joka tarkoittaa noin 500 pientalon vuosittaista energiankulutusta. Kulutusta vähentämällä on vähennetty
merkittävästi myös sen aiheuttamia kasvihuonekaasupäästöjä.”
Missä kaupungit voivat energian kulutusta
vähentää, entä kaupunkilainen?
”Esimerkiksi hankinnoissa, joukkoliikenneyhteyksiä kehittämällä, maankäyttösuunnittelulla, uudis- ja korjausrakentamisessa sekä valaistuksen suunnittelussa. Jokainen voi kiinnittää huomiota omaan sähkön ja lämmön
käyttöönsä ja valita energiatehokkaita kodinkoneita.
Lämmityksen lisäksi valaistus on suurin energiankuluttaja kiinteistöissä.”
Missä energian säästö on hankalaa?

”Päivittäisissä rutiineissa. Jos esimerkiksi matka kauppaan tai työpaikalle on pitkä, kannattaa miettiä kulkutapavalintoja. Auton sijaan voi käyttää yhteiskyytejä
tai bussia, jos kävellen tai pyöräillen matkaan kuluu liikaa aikaa. Jos auton käyttö on kuitenkin pakollista, auton ostohetkellä voi tehdä valintoja kulutuksen ja päästöjen suhteen.”
Mikä on URGENCHE?
”URGENCHE on kansainvälinen EU-hanke, jossa selvitetään päästöjen erilaisten vähentämistapojen vaikutusta ihmisten
terveyteen. Kuopio on ainoana
suomalaisena kaupunkina mukana. Kuopiosta hankkeessa on
lisäksemme mukana Terveyden ja
Hyvinvoinnin laitos.”
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Tietokoneapu
Kotitalous
Kotitalous-vähennys 45%

www.orden.fi
040 5844 045

SOTIEMME VETERAANIEN JA RESERVILÄISTEN
POHJOIS-SAVON KIRKKOPYHÄ
Kuopiossa 26.5.2013
Messu Tuomiokirkossa ja liturgia Pyhän Nikolaoksen
katedraalissa 10.00, lounas 11.30, päiväjuhla 13.30

PÄIVIN TERAPEUTTINEN OLOHUONE

Tukea parisuhteeseen, kriisitilanteisiin,
perheen paineisiin, työssä jaksamiseen.

Päivi Föhr
perhepsykoterapeutti, työnohjaaja
pariterapian kelapätevyys, sosiaalityöntekijä
050-430 1100
paivintera@paivinterapeuttinenolohuone.fi
www.paivinterapeuttinenolohuone.fi

Tervetuloa hermoratahierontaan!

Jos kärsit huonosta aineenvaihdunnasta, verenkierrosta
tai ongelmana on päänsärky, niska- ja hartiakivut ja jalat
ovat heikossa kunnossa.

MUISTA
LAHJAKORTIT!

KIPU-HOITO
Aino Pusa

Haapaniemenkatu 25 A 30
puh. 0500-137 477

Arja auttaa arjen askareissa.
Soita Arjalle.

Hoiva- ja kotityöpalvelu
Arja Vihonen Ky
050 336 3503

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

PERHEOIKEUDEN LAKIASIAT
esim. avioehto, testamentti, perunkirjoitus
alkaen 300 e + kulut + alv 24 %

Asianajotoimisto Kalevi Pitkänen Oy

Puistokatu 6, 70110 Kuopio
puh. (017) 282 2211 • faksi (017) 282 3101
www.kalevipitkanen.com • aatsto@kalevipitkanen.com

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

Millainen energiankuluttaja olet?
”Liikun paljon polkupyörällä ympäri vuoden ja kiinnitän kotona
huomiota laitteiden energiankulutukseen. Omaa sähkönkulutusta voi seurata
nykyään laskun lisäksi energiayhtiöiden
nettisivuilta ja rautakaupoista ostettavilla
mittareilla.”
Teksti ja kuva
Hanna Karkkonen

Hoidamme isännöinnin huolella ja kirjanpidon tarkasti
isännöimme seuraavanlaisia kohteita: • asunto-osakeyhtiöt
• kiinteistöosakeyhtiöt • palvelutalot • veteraanitalot • senioritalot
Yksilöllinen ja reipas isännöintipalvelu.
Anna taloyhtiösi ammattitaitoisiin, osaaviin käsiin.
Puijonkatu 13, 70100 Kuopio, Puh. 040 593 6353
Toimisto avoinna arkisin kello 9.00 - 16.00
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kävelykierrokset
Kuopion ev.lut. seurakunnat

tapahtuu
Poukamassa juhlitaan

kirkkojakoti@evl.fi

Kalla
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✚✚ Kevätjuhlassa Poukamassa sunnuntaina 26.5. klo 18 ohjelmassa muun muassa kirkkohetki, runoja, lauluja, laululeikkejä, arpajaiset ja täytekakkukahvit.
Heikki Hyvärinen, Riitta Murtorinne,
Joona Saraste.

Pohjois-Savon
veteraanien
kirkkopyhä

Kävelykierroksilla näet ja kuulet historiasta. Kuvassa Lignellin perheen hautamuistomerkki.

Herra, sinä olet meidän
turvamme polvesta polveen.
✚✚ Lähde kulkemaan opastetulle hautausmaakävelylle. Tapahtumat ovat maksuttomia.

Kesäkuu

✚✚ Torstai 13.6. Isolla hautausmaalla. Tunnettuja ja tuntemattomia kuopiolaisia. Oppaana Nina Pelli. Ison hautausmaan kierrokset
alkavat linja-autoaseman puoleiselta pääportilta klo 18.
✚✚ Torstai 27.6. Tuusniemen hautausmaalla.
Tuttuja ja tuntemattomia tuusniemeläisiä.
Oppaana Risto Voutilainen. Kierros alkaa
kirkon paikoitusalueelta klo 18.
Kahvitarjoilu.

Heinäkuu

✚✚ Torstai 4.7. Isolla hautausmaalla.
Oppaana Nina Pelli.
✚✚ Torstai 18.7. Kaavin hautausmaalla.
Muistomerkkien kertomaa.
Oppaana Merja Marin. Kierros alkaa hautausmaan ja kirkon paikoitusalueelta klo 18
ja päättyy kirkossa pidettävään hartauteen.
✚✚ Torstai 25.7. Isolla hautausmaalla.
Oppaana Nina Pelli.
✚✚ Sunnuntai 28.7. Vehmersalmen hautausmaalla. Oppaana Väinö Matti Miettinen.
Kierros alkaa paikoitusalueelta klo 11.30.
Kesäasukkaiden kirkkopyhä kirkossa klo 13.

✚✚ Pohjoissavolaisten veteraanijärjestöjen perinteinen kirkkopyhä Kuopiossa sunnuntaina 26.5. Samalla
vietetään myös Pohjois-Savon reserviläisten ja reserviupseerien kirkkopyhää.
Messu Tuomiokirkossa ja liturgialla Pyhän Nikolaoksen katedraalissa klo 10,
lounas Keskusseurakuntatalolla ja Alavan seurakuntatalolla klo 11.30 alkaen.
Päivän päättää yhteinen päiväjuhla Tuomiokirkossa klo 13.30, juhlapuhe piispa
Jari Jolkkonen.

Siilinjärvellä lapset
kesälaitumille
✚✚ Jo joutui armas aika ja suvi suloinen! Perhemessu sunnuntaina 26.5.
klo 10 Siilinjärven kirkossa ja klo 15 Vuorelan kirkolla. Lauletaan yhdessä niin, että kirkko raikaa ja kirmataan sitten kesälaitumille. Kerhojen kevätkauden
päättävä perhemessu, jota päiväkerholaiset ovat mukana toteuttamassa.

Musiikin iloa

✚✚ Seurakunnan kuorojen kevätkonsertti Nilsiän kirkossa torstaina 23.5.
klo 18.
✚✚ Kevään päätöksenä Männistön seurakunnan Voimaa musiikissa -sarjassa Hebrealaisten laulujen ilta keskiviikkona 22.5 klo 19. Marjatta Airas,
Heikko Mononen, Rauno Tikkanen, Tero
Airas. Vapaa pääsy.
✚✚ Wanhan wirsikirjan 1701 yhteislauluilta Juankosken Tehtaan kirkossa keskiviikkona 5.6. klo 19 ja
Muuruveden seurakuntatalossa torstaina 6.6. klo 19.

Kirkko luonnossa
✚✚ Kirkkovaellus sunnuntaina
26.5. klo 12 lähtö Kaavilta Kirstulammelta päätyen Säyneisen

Savolaislähtöisen lauluyhtye Kallan levynjulkaisukonsertti Lainaa-levyn äänityspaikassa Männistön Vanhassa kirkossa torstaina 30.5. klo 18. Vapaa pääsy,
ohjelma 10/5 €. Kahvitarjoilu.
iltakirkkoon klo 19.
✚✚ Pölhönsaaren kansanlaulukirkko
sunnuntaina 2.6. klo 16. Makkaranpaistoa, pullakahvit ja mehut.

Kesämusiikkia
Puijolla
✚✚ Kesäiset musiikkituokiot alkavat
Puijon kirkossa keskiviikkona 5.6. klo 13.
Joka toinen viikko seurakunnan kanttorit Outi Keskisipilä ja Joona Saraste sekä
kesäkanttori Maiju Koponen musisoivat
vuorollaan kesäisiä säveliä noin puolen
tunnin ajan. Tuokiot aloittaa Outi Keskisipilä . Vapaa pääsy.

Juhannukseksi
juustokeittoa
✚✚ Pohjalaista juhannusjuustokeittoa tilattavissa Puijon seurakunnasta.
Juhannusjuustokeitto eli punainen hera
on keski- ja pohjoispohjalainen perinneruoka, joka nautitaan kylmänä, kesäisenä jälkiruokana. Hinta 8 €/litra lähetystyön hyväksi. Ennakkotilaukset Puijon
seurakunnan toimistoon viimeistään
14.6. puh. 040 4848 410 tai mirja.turunen@evl.fi. Tilaukset ovat noudettavissa 19.6. klo 18.

Tiekirkkokausi alkaa
✚✚Riistaveden tiekirkko on
avoinna kesällä 17.6.-31.7. Kirkonvartijaksi voi ilmoittautua kevään tapahtumien yhteydessä sekä Riistaveden toimistoon puh.
040 4888 602. Lisätietoa aluepap-

pi Kirsi Leinolta.
✚✚ Kirkko-oppaiden info Kaavin kirkossa tiistaina 4.6. klo 18. Kaikille kiinnostuneille mahdollisuus vapaaehtoispäivystykseen kirkossa.

Reissuun

✚✚ “Lähde valloittamaan Ylläs Siionin virsillä” -ruskaretki Äkäslompoloon 31.8.-6.9. Matkanjohtajana Reijo
Mattila, jolta tarkempia tietoja puh. 040
8649 201 tai Tuomo Ruuttunen puh.
040 5061 386. Ilmoittautuminen 31.5.
mennessä Matka-Kyllönen Oy
puh. 040 5909 229.
✚✚ Siilinjärven seurakunnan Diakoniatyön retki 14.-16.8. Keski-Suomeen
(Keuruu, Mänttä, ilmailumuseo, höyryveturipuisto). Hinta 250 €/hlö. Ilmoittaudu Eija Laitaselle viim. 10.6. ma–to
klo 9–10 puh. 044 7284 642.
✚✚ Männistön seurakunta järjestää retriitin Saariselällä 26.-31.8. yhdessä Poikien ja Tyttöjen Keskuksen kanssa. Lyhyitä vaelluksia, kappelihartauksia,
pyhiinvaelluskeskusteluja. Hinta 530 € sisältää majoituksen Kurssitievassa (1 hh),
ruokailut ja matkat. Retken vetäjänä toimii ja tiedusteluihin vastaa Aulikki Mäkinen, puh. 040 4848 383. Ilmoittautumiset 15.6. mennessä Eija Jaatiselle, puh.
040 4848 379 tai eija.jaatinen@evl.fi.
✚✚ Järvi-Kuopion seurakunnan
Omaishoitajien virkistyspäivä
Muuruveden Kivennavalla torstaina 6.6.
klo 10.30. Ilmoittatumiset oman alueen
diakoniatyöntekijälle.
✚✚ Herättäjäjuhlamatka Haapajärvelle 5.-7.7. Lähtö perjantaina klo 10
Puijon kirkolta, paluu sunnuntaina. Majoitus Reisjärven opistolla 50 €/yö. Bussi
50 €. Sitovat ilmoittautumiset 31.5. mennessä puh. 050 5691302 tai 017 158 111.
Rami Marjamäki

Elokuu

✚✚ Torstai 1.8. Muuruveden hautausmaalla. Muuruveden merkkihenkilöt. Oppaana
Niilo Lintunen. Kierros alkaa paikoitusalueelta klo 18 ja päättyy Eino Keihäsen kirkossa pitämään hartauteen.
✚✚ Torstai 8.8. Isolla hautausmaalla.
Oppaana Nina Pelli.
✚✚ Torstai 15.8. Flodbergin hautausmaalla.
Kirkonmiehiä ja kyläläisiä. Oppaina ovat
Helena Riekki ja Merja Marin. Kierros alkaa
paikoitusalueelta klo 18.
✚✚ Torstai 22.8. Isolla hautausmaalla. Hautausmaan kasvit. Oppaana Seija Kukkonen.
Opastettua kierrosta seuraa klo 19 klavikordikonsertti Pyhän Pietarin kappelissa.
✚✚ Torstai 29.8. Flodbergin hautausmaalla.
Kirkonmiehiä ja kyläläisiä. Oppaina Helena
Riekki ja Merja Marin. Kierros alkaa paikoitusalueelta klo 18.

Löydä levähdysja palvelupaikka
tiekirkosta.

Piccolon Kamarikuoron Mustaa Musiikkia, “Black Gospel” - konsertti Alavan kirkossa lauantaina 25.5. klo 16. Hanna
Kronqvist, sopraano, Lauri Tikkanen, piano, johtaa Heikki Hinssa. Vapaa pääsy, ohjelma 10 €.
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Aidosti ihmeparantuneet

S

uomalaiset ovat silminnähtävästi alkaneet täyttyä uudella
elämänvoimalla, valolla ja lämmöllä – kuin katolilaiset tai
ortodoksimystikot pikkuisen
ennen pyhittymistään!
Jo kesäntulon odotus saa sielun mystisellä tavalla virkistymään. Mielen täyttää vähitellen kiitollisuus, ellei peräti
ylistys, koko luomakunnalle.
Näinä päivinä monessa penseässäkin
lajitoverissa tapahtuu ihmeparantuminen. Se on jokavuotinen mutta aina yhtä
ihmeellinen. Kesä herättää psyko-fyysishengellisestä horroksesta. Energia virtaa
suloisesti kansan grillirasvaa kohta tihkuvissa suonissa.

Männistön seurakuntasali täyttyi juhlatunnelmasta, kun ikäihmiset läheisineen kokoontuivat syntymäpäiväjuhlaan.

Onnea ja siunausta!

M

erkkipäiväänsä viettävät ikäihmiset
kokoontuivat juhlimaan Männistön
seurakuntasaliin toukokuun ensimmäisenä sunnuntaina.
Ikääntyneiden syntymäpäivä on
Männistön seurakunnassa perinteinen
juhla. Sitä vietetään neljä kertaa vuodessa sunnuntaimessun päätteeksi.
Seurakunta kutsuu juhlaan kaikki
70, 75, 80, 85 ja 90 vuotta täyttävät seurakuntalaiset, joiden osoite on tiedos-

sa. Tätä vanhemmat saavat kutsun joka vuosi.

Hyvän mielen juhla
Tällä kertaa tilaisuuteen oli kutsuttu
toistasataa syntymäpäiväsankaria, jotka viettävät merkkipäiväänsä huhti-kesäkuun aikana.
Moni kutsutuista tuli juhlaan lapsensa tai muun läheisensä kanssa. Vieraita
oli yhteensä kuutisenkymmentä.
Juhlijoista vanhin oli juuri 95 vuotta
täyttänyt Maire Tusa, joka saapui paikalle poikansa Risto Iivanaisen kanssa.
Juhlasta oli Tusalla mukavia muistoja jo
aiemmilta vuosilta.
”Poika on käyttänyt minua täällä joka vuosi. Täällä käymisestä jää aina hyvä mieli”, Tusa
sanoi.

Tavattiinpa
tuttujakin
Juhlakahvien aikana sali
täyttyi lempeästä puheensorinasta. Yhdessä pöydässä muisteltiin menneitä,
toisessa juteltiin elämästä
muuten vain.
Ensi kertaa kutsun juhlaan saanut 70-vuotias
Kirsti Timonen löysi juhlassa luokkatoverinsa vuosikymmenten takaa. Vanhat kaverukset vaihtoivat
puhelinnumeroitaan ja sopivat tapaavansa myöhemmin.
Timosen mielestä juhla on mukava tapa muistaa merkkipäiväänsä viettäviä.
– En ole muuten vielä ehtinyt juhlia, mutta
myöhemmin tarkoitus on
mennä syömään läheisten
kanssa”, sisarensa kanssa tilaisuudessa ollut Timonen
kertoi.

Kiitos elämälle
95-vuotias Maire Tusa osallistui juhlaan poikansa Risto
Iivanaisen kanssa.

Kahvittelu ja leppoisa jutustelu vaihtuivat säveliin,
kun juhlaväki lauloi yhdes-

sä virren 462, Soi kunniaksi Luojan.
Kiitollisuuden teema heijastui myös
diakoniapastori Sirpa Nummenheimon
kauniista puheesta. Hän muistutti, että elämä on meille jokaiselle lahja, josta
saamme olla Herralle kiitollisia.
Keväisen tervehdyksen juhlavieraille toi Anni Pesälä, joka esitti kanttori Heikki Monosen säestämänä herkät
tulkinnat lauluista Ken on luonut sinitaivaan ja Miks leivo lennät Suomehen.
Lämminhenkinen tilaisuus päättyi
lahjojen jakamiseen. Männistön seurakunta antoi päivänsankareille kirjalahjan
niin kuin aiempinakin vuosina. Tällä kertaa paketista paljastui Tytti Issakaisen
kirja Siunatun päivän valoa.

Mukana uusia kasvoja
Ikäihmisten syntymäpäivät ovat seurakunnille tärkeä työmuoto. Se on yksi tapa säilyttää vanhempien ihmisten kunnioittamisen perinnettä.
Samalla kutsu juhlaan vahvistaa seurakuntaan kuulumista.
”Juhlijoiden joukossa on aina ennestään tuntemattomia kasvoja. Tällä tavalla tavoitamme niitäkin, jotka eivät
tavallisesti käy kirkossa tai osallistu seurakunnan toimintaan”, diakonissa Ulla
Halonen kertoo.

Myös muut muistavat
Kuopiossa myös muut seurakunnat
muistavat ikäihmisiä merkkipäivinä.
Käytännöt vaihtelevat seurakunnittain
jonkin verran.
Esimerkiksi Tuomiokirkkoseurakunta
ja Kallaveden seurakunta kutsuvat kaikki 70-, 75- ja 80-vuotiaat onnittelukirjeellä syntymäpäiväjuhlaan. Tuomiokirkossa on myös tapana järjestää yhteinen
juhlatilaisuus 91–94 -vuotiaille.
Muiden merkkipäivien osalta molemmissa seurakunnissa käytäntönä on,
että pappi tai diakoni ottaa yhteyttä
päivänsankariin ja tarjoaa mahdollisuutta kotikäyntiin. Myös Männistössä seurakunnan työntekijän voi pyytää vierailulle kotiin juhlapäivän kunniaksi.

Vaikka vaellus on usein vaivaista, Luojan
lahjat on jaettu ja
tarkoitettu iloksemme. Raamatun Saarnaaja
oivalsi, että turhuutta ja tuulta
tavoitteleva
ihminen saa sentään kokea onnea
elämän hyvyydestä: ”Mutta
Jumalan lahja on sekin, että ihminen saa
vaivannäkönsä keskellä syödä ja juoda ja
nauttia elämän antimista.”
Protestantin pyhä velvollisuus onkin
nyt nauttia ahkerasti lyhyestä mutta
vähälumisesta kesästä. Vannoutuneet
ja viisaat kesäihmiset eivät anna tämän
armon armaan ajan valua ohitse kauniisiin hetkiin tarttumatta.
Kylmän toisinaan kangistama kirkkokansa tajuaa näinä päivinä luterilaisuuden leppoisan tosiolemuksen. Hetken verran vuodesta näyttää kuin Jumalan antimista hyvällä halulla ammentavan, rehevän ja elämänmyönteisen luterilaisuuden ilosanoma olisi otettu oikeasti
tosissaan.

Monessa
penseässäkin
lajitoverissa
tapahtuu
ihmeparantuminen.

Rannoilla, puistoissa ja kesäkaduilla
verkkaisesti käyskentelevät uskonsisaret
sekä solmiot pian simmareihin vaihtavat
veljet vahvistavat koko virvoittuneen olemuksensa voimalla puhdasoppista käsitystä hilpeistä kesäluterilaisista.
Myös turhaan murehtimiseen helposti
syyllistyvien on syytä pysyä kesästä täysin rinnoin riemuitsemisen kaidalla tiellä
– suven suloisuuteen heränneessä tilassa.
Kuka kiittää mielessään mistäkin, luomistyön lukemattomista siunauksista.
Kiitos auringon virkistävästä vaikutuksesta luontoon ja ihmismieliin. Kiitos
kesäkahviloista ja katusoittajista, mansikoista ja makkarasta. Hetken rauhasta ja
raukeudesta,
levosta raskaan raatamisen lomassa.
Että
saamme kokea
tämän kaiken.
Hengissä vielä
hetken.

Pauliina Rahunen
Palstalla kirjoittavat vuorotellen
yliopistonlehtori Helena Kantanen Kuopiosta
sekä toimittaja Janne Villa Helsingistä.
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ja, potkuja ja kuplia
Kuvat: Timo Hartikainen

Kirkkopäivät onnistuivat

T

uulahdus suoraan 80-luvulta.
Savonia-ammattikorkeakoulun
tanssinopiskelijat ja tanssiteatteri Minimi viihdyttivät yleisöä
”Tuulipukujen sisällä tuulee” –esityksellään. Kahisevapukuisiin tanssijoihin saattoi törmätä missä tahansa Piispanpuiston ja torin välillä.
Muutamat epäilivät, että porukka
on pahasti eksyksissä oleva Suomen
jääkiekkojoukkue.
Désiréé Aspinen-Zimmermann
ja Beatrice Kraft kertoivat Kirkkopäivillä miten Suomeen muuttanut ulkomaalainen kokee kirkon. Vantaalla
asuva sveitsiläinen Désiréé ja siilinjärveläinen, Keniasta kotoisin oleva Beatrice olivat molemmat ensimmäistä kertaa mukana Kirkkopäivillä.
”Ihmisten kohtaaminen on täällä
pääasia. Ihan ventovieraisiinkin saa
äkkiä kontaktin.”

Nuoriso löysi tiensä Kuopion torille lauantai-iltana. Iltatapahtumassa
muun muassa Ruudolf ja Karri Koira villitsivät yleisöä. Paikalla oli runsaasti nuorisoa myös muista maista.
”Ei haittaa, vaikka sanoja ei ymmärrä. Musiikki puhuu puolestaan.”

Hyväntekeväisyysottelu
päättyi tasapeliin
Tasokkaaksi pelitapahtumaksi nousi Kirkkopäivillä pelattu jalkapalloottelu KuPS - Kirkko/Kuopion kaupunki. Peli päättyi lopulta 2-2.
Savon Sanomat Areenalla vilisti
KuPS:n joukkueen rivistössä vanhoja
nimimiehiä, joiden pelitaidot eivät
olleet kadonneet vuosien saatossa.
Kirkon ja Kuopion kaupungin
joukkue oli saanut myös riveihinsä niin vanhoja kuin nuorempia pelimiehiä, ja välillä yleisö sai nauttia
puolin ja toisin näyttävistä hyökkäyksistä ja taidokkaista kikkailuista.
Alkua hallitsi KuPS ja loi loistavia maalintekopaikkoja. Kai Nyyssönen nappasi KuPS:n johtoon ja
mies sai olla pääarkkitehtinä myös
toisessa joukkueensa maalissa.
Kirkon joukkueen maalit viimeistelivät vahvistuksena joukkueessa pelannut KalPan Jussi Timonen
upealla kaukolaukauksella oikeaan
alanurkkaan ja yhden kauden hienoimmista maaleista Savon Sanomat Areenalla tehnyt Popo Salami.
KuPS:n joukkueessa viilettivät
viheriöllä myös mm. Olli Rissanen,
Harri Nyyssönen, Markku Raatikainen, Leo Houtsonen, Pietari Holopainen, Atik Ismail ja Harri Ylönen.
Piispa Jari Jolkkosen kipparoimassa kirkon ja kaupungin joukkueessa pelasivat mainittujen pelaajien lisäksi kirkkoherrat Ilpo
Rannankari, Hannu Koskelainen
ja Matti Pentikäinen. Lisäksi kirkkopäivien vetäjä Jari Kupiainen ja
lauluntekijä Ilkka Vainio uurastivat joukkueessa.
tekstit: Heli Haring
ja Hannu Keränen

Riemu-festari oli nimensä veroinen

P

Lapsivieraat olivat haltioissaan
jättimäisistä saippuakuplista.

iispanpuisto täyttyi lauantaina musiikista, ilmapalloista, riemunkiljahduksista ja leikkimisen
ilosta. Koko perheelle suunnattu Riemu-festari oli menestys.
Tuusniemeläinen Minna Koistinen oli saanut lapsenlapsensa Neea
Kiiskisen kylään Joensuusta ja yhdessä he suuntasivat Riemuun.
”Huomasin mainoksista, että
täällä on Herra Heinämäen Lato-orkesteri. Se on Neean lempiyhtye, jota piti päästä katsomaan”, Koistinen kertoi.
Neeaa kiinnostivat myös keppihevoset ja hän pääsi osallistumaan
sellaisella jopa kilpailuun.
”Pomppulinnassa jo kävimme.

Kaikki pisteet aiomme täällä varmasti kiertää. Meillä on seurakunnan bussikuljetus, joten koko päivä
on varattu aikaa Kirkkopäivien tapahtumille”, Koistinen kaavaili.
Pirkko Pekkala oli kaitsemassa pikkuvieraitaan Nooraa ja Kiiraa.
”Kiva, että heidän vierailunsa aikaan sattui tämmöinen tapahtuma, jossa pääsee vähän purkamaan
energiaa.”
Kolmikolla näytti olevan hauskaa, ja mieluisimman tekemisen nimeäminen oli vaikeaa.
”Tähän mennessä olemme jumittuneet joka ikiseen toimintapisteeseen, missä olemme käyneet”,
Pekkala nauroi.
Heli Haring

Samuli ja Roope Räikkönen ottivat toisistaan mittaa pehmomiekkailussa.

Noora nautti festarista sydämensä kyllyydestä.
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Seurakunnat 22.5.-4.6.13

Tuomiokirkko
Tuomiokirkko on avoinna klo
10-15, lisäksi pe klo 18-23. puh.
040 4848 256
Hiljaisuuden messu (Viikkomessu) ke 22.5. klo 18. Marjo Parttimaa, Pirjo Rissanen,
Anu Pulkkinen, urut ja Hanne
Lappalainen, huilu.
Messu su 26.5. klo 10. Pohjois-Savon veteraanien kirkkopyhä, Pohjois-Savon veteraanien kirkkopyhä. Saarna
Ilpo Rannankari, liturgia Liisa
Penttinen, kanttorina Anna
Kosola, urkurina Anu Pulkkinen. Mieskuoro KuopioKvartetti, johtaa Pertti Malinen. Veteraanien päiväjuhla klo 13.30. Juhlapuhe piispa
Jari Jolkkonen.
Viikkomessu ke 29.5. klo 18.
Lauri Kastarinen ja Anna Kosola.
Messu su 2.6. klo 10. Saarna
Liisa Penttinen, liturgia Lauri
Kastarinen, kanttorina Anna
Kosola, urkurina Päivi Paaso.
Kesäillan viikkomessu ke
5.6. klo 18. Ilpo Rannankari ja
Anu Pulkkinen.

Keskusseurakuntatalo
Suokatu 22
Seurakuntamestarit
puh. 040 4848 259
Tuomiokirkkoseurakunnan
ja Alavan omaishoitajien
ryhmän kokoontumista ei
ole toukokuussa. Ilmoitamme ryhmän jatkosta syksyllä.

Mummon mökki
Puijonkatu 10
Avoinna ma-to klo 11-15.
puh. 040 4848 272
Mummon mökki ke 22.5. klo
13. Toivevirret.
Mummon mökki to 23.5. klo
13. Viriketuokio.
Papin päivä ti 28.5. klo 13.
Mummon mökki suljettu ti 4.6.
Mummon mökki to 6.6. klo
13. Viriketuokio.

klo 16. Piccolon Kamarikuoro,
Hanna Kronqvist, sopraano,
Lauri Tikkanen, piano, johtaa
Heikki Hinssa.
Messu su 26.5. klo 10. Saarnaa Juha Välimäki, liturgina
Hannu Koskelainen, kanttorina Ossi Jauhiainen, seniorikuoro.
Tuomasmessu su 26.5. klo 18.
Saarnaa Raimo Lappi, Tuomasmuusikot.

Tuom
Alav asmes
su
a
su 2 n kirkos
6.5.
klo 1 sa
8.

Messu su 2.6. klo 10. Saarnaa Markku Virta, liturgina
Hannu Koskelainen, kanttorina Ossi Jauhiainen. Perheneuvojien tehtäviin siunaaminen.

Särkiniemen
seurakuntatalo
Särkiniementie 20
puh. 040 4848 307
Messu su 26.5. klo 13. Saarnaa
Juha Välimäki, liturgina Hannu Koskelainen, kanttorina
Ossi Jauhiainen.

Diakonia
Diakoniatoimistot - Alavan seurakunnan diakoniatyöntekijöiden puhelinpäivystys kesäajan päivystykset: 1.6. - 5.7. Sonja Tirkkonen
puh. 040 4848 325, 8.7. - 26.7.
Sisko Laitinen puh. 040 4848
326, 29.7. - 23.8. Sonja Tirkkonen puh. 040 4848 325.

Muuta

Inkilänmäen palvelupiiri ja käsityöryhmä Tätilässä
to 30.5. klo 13. Kevätkauden
päättäjäiset, Varpu Ylhäinen.

Kastetut

Kastetut

Diakonia

Muuta

Leo Erik Valtteri Kastikainen,
Petra Anna Elina Huovinen.

Avioliittoon
kuulutetut
Mikko Martti Kytölä ja Jasmiina Linda Maaria Etula.

Kuolleet
Auli Tyyne Hellevi Aulamo
82v, Anja Korhonen 82v, Viljo Gunnar Kokkonen 85v, Risto Olavi Korhonen 79v, Juha
Matti Ronkainen 58v, Esko
Toppinen 81v, Aimo Kalervo Puustinen 82v, Vesa Olavi Korhonen 78v, Marketta
Hannele Koskenranta 45v.

alava
Alavan kirkko
Keihäskatu 5

puh. 040 4848 298
Mustaa Musiikkia, “Black
Gospel” -konsertti la 25.5.

kallavesi
Kallaveden kirkko
Rauhalahdentie 21

puh. 040 4848 336
Helluntain messu ja isosten
siunaus su 26.5. klo 10. Liturgia Matti Pentikäinen, saarna
Petteri Hämäläinen kanttorina Jarkko Maukonen. Kirkkokahvit.
Messu su 2.6. klo 10. Liturgia Veli Mäntynen, saarna
Sanna Alanen ja kanttorina Veera Heino.

Vehmasmäen
kappeli
Sotkanniemi 15
puh. 040 4848 351
Messu su 26.5. klo 13. Sanna
Alanen.

Alavan seurakunnan piirien kevätretki ke 29.5. klo
8.30. Iisalmeen Kulttuuri Artokseen (matkalla myös muita kohteita.) Lähtö klo 8.30
Alavan seurakunnan parkkipaikalta, klo 8.45 Neulamäen srkn parkkipaikalta ja klo
9 Särkiniemen kirkon parkkipaikalta. Retken hinta 20 €.
Sis. ruuan, kahvit, näyttelyt/
tutustumiskäyntikohteet. Ilm.
retkelle viim. to 16.5 mennessä sihteeri Sisko Nousiaiselle
puh. 040 4848 286. Lisätietoja Sonja Tirkkonen puh. 040
4848 325 ja Sisko Laitinen
puh. 040 4848 326.
Pölhönsaaren kansanlaulukirkko su 2.6. klo 16. Saarnaa Pirjo Kuula, liturgina Ilkka Koponen, kanttorina Leila
Savolainen, Zipporim-kuoro.
Kirkon jälkeen makkaranpaistoa, pullakahvit ja mehut (vapaaehtoinen maksu).

“Voimaa Vertaisuudesta”
-leiri omaishoitajille 24. 26.9. Rytkyn leirikeskuksessa. Ilm. 16.8. mennessä diakoni Birgitta Oksman puh. 040
4848 284. Leirin hinta 20 € +
kuljetus 10 €.
Vapaaehtoistoimijoiden yhteinen kevät- ja kiitosjuhla ke 29.5. klo 16 Keskusseurakuntatalolla.

hani Vilén, Urho Eemeli Miettinen, Elmo Eerik Miettinen,
Veeti Juhani Ropponen, Justus Jerry Jasperi Vormisto.

Petja Kalevi Marushchak, Pinja Isla Katariina Paasisalo,
Bertta Amelia Penttilä, Inga
Anna Seline Holappa, Selina
Amanda Laakso, Atso Ilmari
Korhonen.

Avioliittoon
kuulutetut
Kari Tapani Piippo ja Mari
Kristiina Nokka, Matti Sami
Kristian Kimonen ja Meeri
Tuulia Rissanen, Risto Aleksi
Savola ja Niina Maria Timoskainen, Antti Markus Romppanen ja
Minna Emilia Leminen.

Kuolleet
Kaino Marjatta Karhu 88v,
Irja Kaarina Martikainen 85v,
Kari Antero Kilpi 66v, Irja Savolainen 89v, Helga Elina Plaketti 80v, Lilja Marjatta Aho
71v.

Karttulan kirkko Muuta
Laulutuokio to 23.5. klo 14
Ainolassa, Anne Keränen.
Miesten saunailta to 23.5.
klo 17.30 Tervonsalmessa, Levinniementie 15, Tervo. Juhannuskokon tekotalkoot
alkaen klo 14, ruokailu klo 1718, jonka jälkeen sauna ja iltaohjelma.
Sanajumalanpalvelus ja kylvön siunaaminen su 26.5. klo
10 Virtalassa. Hilkka ja Hannu Jauhiaisella, Suonenjoentie 270.
Laulutuokio to 30.5. klo 13
Jaakkolassa, Anne Keränen.
Miesten lenkkipiiri to 30.5.
klo 17.30 Syvänniemen pappilassa ja rantasaunalla. Jari
Partasen järjestämä kävelytesti.

Karttulan
seurakuntakoti
Kissakuusentie 14
puh. 040 4848 547
Tervetuloa iltakahville to
23.5. klo 18. Mukana Matti Pentikäinen, Tauno Salmen kuvatarina ja lauluryhmä Vaeltajat.

Syvännniemen
kirkko, Karttula
Kuttajärventie 117
Messu su 2.6. klo 10. Mikko
Väisänen ja Anne Keränen.
Urkuja nelikätisesti-konsertti to 6.6. klo 19. Outi Keskisipilä ja Anu Pulkkinen.

Lähetys
Naisten lähetyslöylyt ke
29.5. klo 18 Rytkyllä. Lähtö
kirkolta klo 17.30 ja Petoselta klo 17.35. Vapaaehtoinen
maksu lähetykselle. Saunominen, ehtoollinen ja iltapala.
Sanna Alanen.

Diakonia
Diakoniatyön järjestämä alkukesän retki Lapinlahdelle
ke 12.6. Retken hinta 20 €, sis.
bussimatkan, vierailut Väärnin pappilaan ja asutusmuseoon sekä ruokailun Portaanpäässä. Ilm. 31.5. mennessä
ma ja to klo 9-10 joko Kallaveden kirkon puh. 040 4848
332 tai Petosen diakoniatoimistoon puh. 040 4848 333.
Kiitosretki diakonian ja lähetystyön vapaaehtoisväelle Aholansaareen 28.8. Lähtö
Kallaveden kirkolta klo 9.30.
Ilm. 30.6. mennessä seurakunnan toimistoon puh. 040
4848 327.

Kastetut
Viivi Eena Iita Korhonen,
Hertta Edla Eerika Airaksinen, Lenni Oliver Antikainen,
Juuso Petteri Karttunen, Saimi Olga Anastasia Hoskin, Johannes Ilmari Voutila, Eemeli Aaro Antti Pylkkänen, Otso
Albert Laitinen, Miro Jaakko
Juhani Ahonen, Jasper Antero Jalonen, Taika Maija Maria
Ruotsalainen, Eemil Jarmo Ju-

Avioliittoon
kuulutetut
Matti Petteri Vartiainen ja
Kirsi Petra Könönen, Jouni Antero Holopainen ja Heli
Pauliina Hämäläinen, Erkki
Juha Kalevi Saarelainen ja Päivi Irene Väänänen.

oma ilta to 23.5. klo 17-18
Vanhan kirkon alakerrassa.
Anu Viippola, Sanna Husso.
Rytkyn rippikoulun oma
ilta to 30.5. klo 17-18 Vanhan kirkon alakerrassa. Aulikki Mäkinen.

Diakonia

Diakoniatyön ajanvarausvastaanotto 1.6.-31.8. Pyhän
Johanneksen kirkolla tiistaisin
klo 9-10. Ulla Halonen p. 040
4848 405. Merja Hyvärinen p.
Kuolleet
040 4848 407. Mari Mertanen p. 040 4848 406.
Mika Petteri Kettu 24v, JorHyvän Mielen Päivän kevätma Esko Olavi Mononen 65v,
retki ke 5.6. Nilsiään ja VarTuula Elisa Irmeli Vehviläinen
paisjärvelle. Ohjelmassa kirk67v, Jari Mauri Juhani Lindlöf
kokäynnit, Korpiahon hu52v, Teuvo Valdemar Vaininajatila Nilsiässä, ruokailu
kainen 85v, Kirsti Kaarina Toja kahvi, hinta 20 €. Ilm. yhroi 70v, Antti Jussi Lappalaiteyshenkilön puhelinnumenen 54v.
ron kanssa Pyhän Johanneksen kirkon diakoniatoimistoon ti klo 9-10, Ulla Halonen puh. 040 4848 405. Jääskeläisen auton reitti: Päivärannan Citymarketin jälkeimännistö
nen pysäkki Kettulanlahteen
päin 8.50, Kaijan Padan pyPyhän
säkki 8.55, Pihlajaharjun ja RaJohanneksen kirkko
husentien risteys 9, Kelloniemen Sale 9.05, ItkonnieKellolahdentie 8
mi (Malminkatu 13 pysäkki)
puh. 040 4848 386
9.10, Sotilaspojankadun pyMiesten piiri ke 22.5. klo 18
säkki 9.15, Tellervonkadun pytakkahuoneessa.
säkki 9.20, Lönnrotinkadun
Hiihtolomarippikoulun
pysäkki (Lönnrotinkatu 11)
konfirmaatiomessu su 26.5.
9.25, Pohjolankadun pysäkki
klo 10. Saarna ja liturgia Salla
(Pohjolankatu 28) 9.30, edelTyrväinen, kanttorina Heikki
leen Killisenkadulle ja LönnMononen.
rotinkadulle, Saariaitan pyPuistojumppa ti 28.5. klo 13säkki 9.40 ja Kellolahdentien
13.45 kirkon pihalla sään salpysäkki Pyhän Johanneksen
liessa.
kirkon kohdalla (Kellolahteen
Päiväkotien kevätkirkko to
päin). Paluu kello 16 mennes30.5. klo 9. Salla Tyrväinen.
sä. Olethan sillä pysäkillä, joKalevalan koulun kirkko pe
hon ilmoittaudut.
31.5. klo 12.
Männistön seurakunnan
Messu su 2.6. klo 10. Saardiakoninen Ikääntyneiden
na Heikki Hyvärinen, liturgia
leiri 13.-15.8. Rytkyn leirikesAulikki Mäkinen, kanttorina
kuksessa. Tiedustelut ja ilm.
Heikki Mononen.
Ulla Halonen puh. 040 4848
405. Etusijalla ensikertalaiset.
Männistön seurakunta kiittää Yhteisvastuukeräykseen
aa osallistuneita lahjoittajia, kep
p
m
rääjiä ja muita vapaaehtoisia
toju n
s
i
sekä yrittäjiä lähimmäiu
ä
P
h
senrakkaudesta ja osalPy ksen
e
listumisesta Yhteisvastuun
n
a
l
keräykseen 2013. Sinun
Joha n pihal
avullasi moni yksinäinen
o
k
r
6.
vanhus saa elämäänsä uutki
.
4
i
.
t
45 ta sisältöä, turvaa ja seu-13.
raa. Männistön seurakun3
1
nan Yhteisvastuukeräyspäälklo
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Muuta
Puistojumppa ti 4.6. klo 1313.45 kirkon pihalla sään salliessa.
Nuorten ilta ke 5.6. ja to
6.6. klo 18-21 takkahuoneessa. Sanna Ollikainen ja Heidi Brand.

Männistön
Vanha kirkko
Lönnrotinkatu 24
puh. 040 4848 386
Voimaa musiikista ke 22.5.
klo 19. Heprealainen ilta.
Marjatta Airas ja Heikki Mononen.
Messu su 26.5. klo 13. Saarna
ja liturgia Aulikki Mäkinen,
kanttorina Heikki Mononen.
Lauluyhtye Kallan levynjulkistamiskonsertti Männistön Vanhassa kirkossa to
30.5. klo 18. Vapaa pääsy, ohjelma 10/5 €. Kahvitarjoilu.
Mäntykankaan koulun
kirkko pe 31.5. klo 10.
Pohjantien koulun kirkko la
1.6. klo 9.15.
Millainen Katolinen kirkko
on? Keskustelutilaisuus to
6.6. klo 18. Alustajina Aulikki Mäkinen ja Isä Krystian Kalinowski Jyväskylän katolisesta seurakunnasta.

Nuoret
Nuorten ilta ke 5.6. ja to 6.6.
klo 18-21 Pyhän Johanneksen
kirkon takkahuoneessa. Sanna Ollikainen ja Heidi Brand.
Partaharjun rippikoulun

Tunturiretriitti Lapissa 26.31.8. Ohjelmassa lyhyitä vaelluksia, kappelihartauksia, iltatulilla tarinointia, hiljaisuutta, pyhiinvaelluskeskusteluja,
lukemista, omien ajatusten
kirjaamista ja opetuspuheita. Hinta 530 € sis. majoituksen Kurssitievassa (1 hh), ruokailut ja matkat. Retken vetäjänä ja tied. Aulikki Mäkinen,
puh. 040 4848 383. Ilm. 15.6.
mennessä eija.jaatinen@evl.
fi tai puh. 040 4848 379. Järj.
Männistön srk ja Poikien ja
Tyttöjen Keskus.
Hartaus to 23.5. klo 13.30
pienryhmäkoti Honkarannassa, Sandelsinkatu 14. Ulla Halonen.
Kettulan koulun kirkko la
1.6. klo 9 koululla.

Aikuistyö
Tunturiretriitti Lapissa 26.31.8. Ohjelmassa lyhyitä vaelluksia, kappelihartauksia, iltatulilla tarinointia, hiljaisuutta, pyhiinvaelluskeskusteluja,
lukemista, omien ajatusten
kirjaamista ja opetuspuheita. Hinta 530 € sis. majoituksen Kurssitievassa (1 hh), ruokailut ja matkat. Retken vetäjänä ja tied. Aulikki Mäkinen,
puh. 040 4848 383. Ilm. 15.6.
mennessä eija.jaatinen@evl.
fi tai puh. 040 4848 379. Järj.
Männistön srk ja Poikien ja
Tyttöjen Keskus.

Avioliittoon
kuulutetut
Pekka Eino Uolevi Pentti ja
Eeva-Silja Timontytär Tuorila, Marko Juhani Vepsäläinen ja Sanna Leena Holopainen.

Kuolleet
Seppo Johannes Zitting
80v, Markku Juhani Happonen 63v, Eelis Henrikki Rikkinen 83v, Pekka Juhani Väänänen 45v, Eero
Heikki Juhani Kukkonen
72v, Aune Ester Finne 86v,
Merja Irene Haakana 57v.

puijo
Puijon kirkko
Taivaanpankontie 3
puh. 040 4848 419
Pyhän Kolminaisuuden
päivän messu su 26.5. klo
10. Heikki Hyvärisen lähtösaarna. Jaana Marjanen,
Riitta Murtorinne. Puijon
kamarikuoro, johtaa Outi
Keskisipilä. Kirkkokahvit.
Kamarikuoron kevätkimara su 26.5. klo 15. Puijon kamarikuoron keväinen konsertti. Ohjelma 5 €.
Messu su 2.6. klo 10. Mari
Voutilainen saarnaa, Kari
Kuula, Verna Paakkinen.
Kanttorina Joona Saraste.
Trio Sakara.
Kesäinen musiikkituokio ke 5.6. klo 13. Outi Keskisipilä.

juustokeittoa tilattavissa Puijon seurakunnasta.
Juhannusjuustokeitto eli
punainen hera on keski- ja
pohjoispohjalainen perinneruoka, joka nautitaan
kylmänä, kesäisenä jälkiruokana. Hinta 8 euroa/
litra lähetystyön hyväksi.
Ennakkotilaukset Puijon
seurakunnan toimistoon
viim. 14.6. puh. 040 4848
410 tai mirja.turunen@evl.
fi. Tilaukset ovat noudettavissa ke 19.6. klo 18.

Kastetut
Veeti Oskari Korhonen,
Joel Eemil Andreasén, Elias
Kristian Liekki Henttunen,
Iivari Jalmari Pylkkänen,
Joose Julius Niskanen, Vilma Alisa Hämäläinen.

Avioliittoon
kuulutetut
Pavel Kasinski ja Minna
Maria Pesonen, Timo Johannes Kangaslaakso ja
Satu Kristiina Pietikäinen,
Henri Petteri Huovinen ja
Saara Anastasia Hakanen.

Kuolleet
Laura Anna-Liisa Helppi 91v, Kari Jukka Räsänen
56v, Martta Kaikkonen
83v, Kaino Onerva Kauppinen 74v, Ulla Hellevi Järvenpää 83v, Helvi Elina
Kuusela 82v.

Järvi-kuopio

Poukama
Poukamantie 105

Riistaveden kirkko
Joensuuntie 2505

Kevätjuhla su 26.5. klo 18.
Ohjelmassa mm. Kirkkohetki, runoja, lauluja, laululeikkejä, arpajaiset. Täytekakkukahvit. Heikki Hyvärinen, Riitta Murtorinne, Joona Saraste.

Messu su 26.5. klo 10. Leino, Majuri.
Esikoululaisten kouluunsiunaamiskirkko ke 29.5.
klo 18.
Messu su 2.6. klo 10. Pursiainen, U. Junell.
Kirkonvartijoiden perehdytys ti 11.6. klo 16.

Muuta
Hartaus pe 24.5. klo 13
Puijonlaakson palvelukeskuksen juhlasalissa. Jaana
Marjanen, Esa Sihvonen.
Pohjalaista juhannus-

Riistaveden
seurakuntatalo
Keskustie 2
Siioninvirsiseurat ma

rukoilemme
Jumala, Äiti ja Isä, minä kiitän sinua
elämästä, jonka olet antanut minulle,
muille ihmisille ja kaikille luomillesi.
Itse en ole elämääni tehnyt, vaan se on
sinun lahjasi.
Sinä kannat elämää, tuhlaat rakkauttasi
kuin äiti, suojelet kuin isä lastaan vaarojen uhatessa.
Aurinko, lämmön ja valon antaja. Kun
paistat kirkkaalta taivaalta, tunnen eläväni. Varjot väistyvät mielestäni, lämpö
valtaa sydämeni ja olen iloinen.
Sallie McFaguen
ajatteluun pohjautuen
Ilkka Sipiläinen,
Kirkon yhteiskuntatyön sihteeri.

27.5. klo 19. Kanttori Matti Saarelan kanssa harjoitellaan lisävihkon siioninvirsiä.

Muuta
Tiekirkko on avoinna kesällä 17.6.-31.7. Kirkonvartijaksi voi ilmoittautua kevään tapahtumien yhteydessä sekä Riistaveden toimistoon puh. 040 4888
602. Lisätietoa aluepappi Kirsi Leinolta puh. 040
4888 601.
Toukosiunaus museopirtillä pe 24.5. klo 14. Eläkeliitto, Riistavesiseura ja
Riistaveden alueseurakunta. Toukonpäivän kahvit.

Ylösnousemuksen
kirkko
Mäntytie 5
Messu su 26.5. klo 10. Reijo
Leino, Matti Saarela.

Juankosken
seurakuntatalo
Mäntytie 5
Lähetysaskartelu to 23.5.
klo 10 on kevään viimeinen.
Liikunta- ja näkörajoitteiset: kerho pe 24.5. klo
12. Pe 7.6. retki Jännevirralle Uudispihaan, lähtö
kirkon parkkipaikalta klo
9.30. Ilm. Leila puh. 040
4888620.

Juankosken
Tehtaan kirkko
Mäntytie 5
Sanajumalanpalvelus su
2.6. klo 10. Keihänen, Saarela.
Wanhan wirsikirjan 1701
yhteislauluilta ke 5.6. klo
19. “Jo joutui armas aika”.

Kaavin kirkko
Kaavintie 24
Sanan ja yhteyden ilta to
23.5. klo 18.30. Timo Mönkkönen, Hannu Laukkanen.
Messu su 26.5. klo 13. Kirsi
Leino, Taru Parviainen.
Messu su 2.6. klo 13. Hagman-Puustinen, Majuri.
Kirkko-oppaiden info ti
4.6. klo 18. Kaikille kiinnostuneille mahdollisuus vapaaehtoispäivystykseen
kirkossa.

Kaavin
seurakuntatalo
Kirkkorannantie 1
Raamattupiiri ma 27.5.
klo 12.

Muuta
Kaavi-Säyneinen -kirkkovaellus su 26.5. klo 12. Lähtö klo 12 Kirstulammelta
Kaavin Mönkkösestä, päätös klo 19 Säyneisen kirkossa.

hlö. Ilm. 22.5. mennessä
Pirjolle puh. 040 4888 627.

Muuruveden
kirkko
Kirkkotie 1
Messu su 26.5. klo 13. Reijo
Leino, Matti Saarela.
Messu su 2.6. klo 13. Keihänen, Saarela.

Tuusniemen kirkko
Keskitie 21

Nilsiän kirkko
Kirkonmäentie 1

Messu su 26.5. klo 10. Paula Hagman-Puustinen, Ari
Lohi. Yhteiset syntymäpäiväjuhlat messun jälkeen
Tuusniemen alueen 70, 80,
90 vuotta kesäkuun loppuun mennessä täyttäville.
Koulujen kevätkirkko
pe 31.5. klo 9.15. HagmanPuustinen, Saarela.
Messu su 2.6. klo 10. Hagman-Puustinen, Majuri.

Seurakunnan kuorojen
kevätkonsertti to 23.5. klo
18. Kolehti yhteisvastuulle.

Tuusniemen
seurakuntatalo
Koivukuja 2

Muuruveden
seurakuntatalo
Kirkkotie 1
Siioninvirsiseurat su 26.5.
klo 19.
Wanhan wirsikirjan 1701
yhteislauluilta to 6.6. klo
19. “Jo joutui armas aika”.

Sanan ja yhteyden ilta
ti 28.5. klo 18.30. Kansanlähetys.
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Messu su 26.5. klo 10. Mathias Junell, Annette Kärppä-Leskinen.
Messu su 2.6. klo 10. M Junell, Kärppä-Leskinen.

Nilsiän
seurakuntakoti
Nilsiäntie 59
Mannaruokailu ke 22.5.
klo 12 yläsalissa. Työttömille, päihdeongelmaisille ja
yksinäisille. Viimeinen tänä
keväänä.
Diakoniapäivystys ma ja
to klo 9-11 seurakuntakodin alakerrassa, samalla vähävaraisten ruokajakelu.

Muuta

taus.
Palvelupäivä ja ehtoollinen to 23.5. klo 10 Hirvolassa, ilm. Aulille puh. 040
4888 631 viim. 21.5.
Pajumäen seurat pe 24.5.
klo 18 Soitun mutkan kodalla Luostaritiellä.

Vehmersalmen
kirkko
Lempeläntie 17
Messu su 26.5. klo 13. Uwe
Mäkinen, Ari Lohi. Yhteiset syntymäpäiväjuhlat
messun jälkeen Vehmersalmen alueen 70, 80, 90
vuotta alkuvuodesta täyttäneille ja vanhemmille.
Messu su 2.6. klo 13. Mäkinen, Vuorinen.

Vehmersalmen seurakuntakoti
Lempeläntie 15

Toukosiunaus to 30.5. klo
19. Hauta-ahontie 28, Lastulahti. Hannu Komulainen. Bussi lähtee linja-autoasemalta klo 18 ja kahvit
klo 18.30.
Vapaaehtoisten ja kuntoutettavien virkistysretki to 30.5. klo 19 Kuopion
torille ja Kunnonpaikkaan.
Lähtö klo 9 seurakuntakodilta.
Pisantien kerho pe 31.5.
klo 13. Pisantie 20 A.
Leivontuvan kakkukahvit
ma 3.6. klo 12-14. Sininauhaliiton lähipalveluhankkeen päätöstilaisuus. Lauletaan keväisiä lauluja.
Omaishoitajien virkistyspäivä Muuruveden Kivennavalla to 6.6. klo
10.30. Ruokailu ja
ohjelmaa, omavastuu 10 €. Ilm. Eeva
Väätäinen 27.5.
mennessä puh. 040
. 4888 676.

Perheen kesäkerho pe klo
9.30. Sisällä tai ulkona.
“Yhdessä teemme seurakunnan” -yhteinen ilta
kaikille vapaaehtoistoiminnasta kiinnostuneille
to 23.5. klo 18. Haluaisitko
toimia suntiona, tiekirkkooppaana, olla mukana toteuttamassa jumalanpalvelusta tai onko sinulla jokin muu idea?

Kirkkoharjuntie 2

Avioliittoon
kuulutetut
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Säyneisen
Säyn
kirkko
Mielenterveysleiri 5.6.6. Viljamaan kartanossa,
Mäntyjärvellä. Lisätiedot
Pirjolta puh. 040 4888 627.
Vanhemman väen retki
Karttulan Syvänniemeen
ma 10.6. Lähtö matkahuollosta klo 9.15, paluu n. klo
17. Lisätiedot Pirjolta.
Kehitysvammaisten leiri 11.-12.6. Viljamaan kartanossa, Mäntyjärvellä.
Omavastuu 20 € koko ajalta, ilman yöpymistä 15 €/

lammelta päätyen Säyneisen iltakirkkoon klo 19.
Seurat su 2.6. klo 18.30 Kypäräisellä, opastus Ala-Siikajärven tien päästä.
Iltatorin avaus pe 7.6. klo
16.30.

Iltakirkko su 26.5. klo 19
kirkkovaelluksen päätteeksi. Junell, Kärppä-Leskinen.
Koulukirkko to 30.5.
klo 9. Junell,
Messu su 2.6. klo 13.
Junell, Lohi.

Muuta
Seurakuntakerhon retki
Joensuuhun to 23.5. klo 8.
Lähtö seurakuntakodilta.
Yht.tiedot Mathias Junell
puh. 040 4888 671
Kirkkovaellus su 26.5. lähtö klo 12 Kaavilta Kirstu-

Järvi-Kuopion
seurakunnan
yhteiset
Omaishoitajien virkistyspäivä Muuruveden Kivennavalla to 6.6. klo 10.30.
Tied. ja ilmoitt. oman alueen diakoniatyöntekijälle.

Kastetut
Ohto Taavetti Stråhlberg,
Vehmersalmi, Aleksi Mikael Hartikainen, Nilsiä, Onni
Timon Riekkinen, Kaavi,
Aatu Niko Juhani Toivanen, Juankoski, Olga Anni
Ylönen, Riistavesi.

Teemu Tapani Rissanen ja
Jonna Pauliina Parkkari.

Kuolleet
Lauri Lappalainen 87v, Nilsiä, Maire Unelma Matikainen 75v, Tuusniemi, Irja
Maria Hakkarainen 86v,
Juankoski, Martti Tapani Valtonen 82v, Juankoski,
Maire Marjatta Antikainen
88v, Riistavesi, Matti Miettinen 79v, Tuusniemi, Vilho Mikael Mustonen 90v,
Nilsiä, Anna Liisa Auvinen
79v, Nilsiä.
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Joonas vähäsöyrinki

Nro 10 — 22.5.2013

siilinjärvi
www.siilinjarvenseurakunta.fi
Kirkkoherranvirasto
puh. 017 288 4600 (ma–
pe klo 9–11, 12–14). Virasto suljettu 23.5. koulutuksen vuoksi.

KIRKKO
Haarahongantie 2
Perhemessu su 26.5. klo
10. Kerhojen kevätkauden
päätös: Jo joutui armas
aika! Kaisa Yletyinen, Seppo Laitanen, Vesa Kajava.
Jumalanpalvelus su
2.6. klo 10. Sirpa Ylikotila, Heikki Kastarinen, Airi
Heiskanen.
Messu su 9.6. klo 10. Kirkkokahvit pastori Satu Väätäisen tulon merkeissä srktalossa.
Tiekirkkokausi alkaa juhannuksen 24.6. Pistäpä
kesäsuunnitelmiin viivähdys kirkossa! Tulossa myös
torstaiset Tiekirkko soi
-musiikit.

SEURAKUNTATALO
Haarahongantie 4
Kesäkahvila lapsiperheille ja lapsenmielisille 30.5.,
6.6., 13.6. ja 20.6. klo 9–13
alakerrassa.
Laula kanssain su 9.6. klo
18. Musiikin ilta yhdessä Raamattuopiston kanssa. Jouko Puhakka, Jouko
Kauhanen, Seppo Laitanen
ja Vesa Kajava.

VUORELAN KIRKKO
Rissalantie 2
Perhemessu su 26.5. klo
15. Kerhojen kevätkauden
päätös: Jo joutui armas
aika! Kaisa Yletyinen, Seppo Laitanen, Vesa Kajava.
Vuorelan kirkossa jumalanpalvelukset jäävät kesätauolle. Etelä-Siilinjärven kesäkirkoista ilm. seur.
lehdessä.

MUUTA
Lapset ja perheet hoi! Tutustu kesäohjelmaan verkkosivuillamme ja ilmoittaudu verkossa mm. lasten
leiripäiviin, perheiden, isien ja poikien, äitien ja tyttärien leireille. Kesis-kerhoihin ilm. viim. 24.5. puh.
044 7284 662.
Herättäjäjuhlamatka
Haapajärvelle 5.–7.7. Lähtö pe klo 10.30 Siilinjärven
linja-autoasemalta, paluu su päätösseurojen jälkeen. Majoitus Reisjärven
opistolla 50 €/yö/hlö, bussi
50 €/hlö. Sitovat ilm. viim.
31.5. puh. 050 569 1302 tai
017 158 111.
Diakoniatyön retki 14.–
16.8. Keski-Suomeen (Keuruu, Mänttä, ilmailumuseo, höyryveturipuisto
ym.). Hinta 250 e/hlö. Ilm.
Eija Laitaselle viim. 10.6.
ma–to klo 9–10
puh. 044 7284 642.
Blogissa puhetta luomakunnasta ja äitiydestä.
Liity sinäkin keskusteluun!

KASTETUT
Viljo Paavo Einari Harjunsalo, Aatu Olavi Joonatan
Voutilainen, Joona Petteri
Hallikainen, Veikko Aadolf
Väisänen, Aala Susanna
Saastamoinen, Jare Matti
Juhani Saarinen, Saaga Sofia Tapanila, Veeti Veli Viljami Rantonen, Niila Matias Rantala, Veera Eveliina Tiihonen, Manu Elmeri Leskinen, Amanda Maria
Aurora Rytkönen.

Kolminaisuus on avain

P

tarkoitti sitä, että ei Nikodemos, eivätkä
yhän kolminaisuuden päimuutkaan tietäneet tällaista omaan järvän aiheena on Jumalan sakeilyynsä perustuen. Jumalan läsnäolon
lattu olemus. Päivä sijoittuu
tunnistaminen on Jumalan työtä meiskirkkovuodessa loogisestisä, ei omaa tekoamme. Samoin kolmikin Helluntain jälkeen. Pyhän
naisuuden salaisuuksien selvittäminen
Hengen vuodattamisen jälkeen kolmiei aukene meille pelkästään järkeilymme
naisuuden persoonat ovat konkreettiperusteella.
sesti mukana kristittyjen elämässä.
Kenties niin ei tarvitsekaan olla.
Jeesus puhutteli Jumalaa Isänä ja itse1900-luvun merkittävin teologi, sveitsiään Poikana. Lisäksi Pyhä Henki on vuoläinen Karl Barth, korosti sitä että koldatettu uskovien päälle. Kaikkiin kolminaisuus ei ole meille ongelma joka on
meen löytyy kuitenkin viittauksia jo
ratkaistava, vaan avain, jolla ongelmia
aiemmin, mutta nyt kaikki kolme ovat
ratkaistaan. Kirkollinen kolminaisuusoplopullisesti esillä omina persooninaan.
pi on kirkollisen itseymmärryksen julkiJumalan identifioiminen Isäksi, Pojaksi
lausumista rajanvedossa sellaisten vaija Pyhäksi Hengeksi on tiivistetty keino
kertoa Jumalan työstä ihmisten ja ihmis- kutteiden kanssa, jotka uhkasivat rikkoa
Isän, Pojan Ja Pyhän Hengen yhteyden.
ten pelastuksen kanssa. Jumalan kolme
Kun puhumme Jumalasta, meidän
persoonaa eivät aja omaa etuaan eivätkä
tulisi aina puhua Isästä, Pojasta ja Pyhästoimi toisistaan riippumatta.
tä Hengestä. Nykypäivän haaste on siinä,
Päivän raamatunkohdat korostavat
että tällainen puhe mielletään jo itseskolminaisuuden salattua olemusta. Ihsään vaikeaksi. Siksi puhumme mielelmisjärki ei sitä voi oikein mieltää.
lämme jumalasta yleisesti. Puhumme
Kun luemme Jeesuksen ja Nikodehenkisistä asioista, mutta
moksen keskustelua,
identifioimatta, tunnistasaamme sellaisen vaikuPyhän
matta sitä Jumalaa, joka
telman, että Jeesus ja NiKolminaisuuden
meille on Kristuksessa ilmoikodemos puhuvat eri
päivä
tettu. Tänä päivänä tyyasioista. Toisaalta Nikodemoksen ja JeesukKuinka ääretön onkaan dymme liian usein yleisen ilsen kohtaaminen kertoo
Jumalan rikkaus, kuinka moituksen jumalaan, joka
vastaa ihmisten yleistä käsisiitä, että kaikki farisesyvä hänen viisautensa
tystä jumalasta.
ukset eivät olleet saja tietonsa!
Kirkko on Kristuksen
manlaisia ulkokultaisia
Kuinka tutkimattolakivanhurskauteen rimat ovat hänen tuomi- ruumis. Kristus yritti valaista Nikodemosta siitä, että
pustautuvia uskovaionsa ja jäljittämättöjotkin asiat tulevat ymmärsia. Joukossa oli niitäkin,
mät hänen tiensä!
joilla riitti ymmärrystä
Kuka voi tuntea Her- rettäviksi ainoastaan uskon
Jeesuksen sanomalle.
ran ajatukset, kuka pys- kautta, uskossa elämällä. Samalla tavalla Pyhä KolminaiJuutalaisen ymmärtyy neuvomaan häntä?
ryksen mukaan niiden
Kuka on antanut hä- suus aukeaa meille elämällä Kristuksen yhteydessä,
ihmetekojen tekeminen
nelle jotakin, mikä häjoita Jeesus teki, edellytti
nen olisi maksettava ta- sanaa kuulemalla ja sakramentteihin osallistumalla;
Jumalan läsnäoloa. Jeekaisin?
elämällä kirkon yhteydessä.
suksen tylynkuuloinen
Room. 11:33-36
vastaus Nikodemokselle
Markku Virta
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LÄNSIVUOREN
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Seurakunnat 22.5.-4.6.13

• HAUTAKIVET
• KAIVERRUKSET
• KULTAUKSET
ENTISÖINTITYÖT
• KIVILYHDYT

AVIOLIITTOON
KUULUTETTU
Petri Juhani Pöllänen ja
Anne Maria Talikka.

HAUTAUSHUOLTO
Savonkatu 25, Kuopio
(Sokoksen takana)
www.lansivuoriky.fi
p. 017 261 3665

Hautakivi näyttely
liikkeessämme
-tervetuloa tutustumaan!

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

Hyvä Hammas
Oy
Puree Paremmin.
Vuorikatu 36, 70100 Kuopio

Erikoishammasteknikko

Satu Koskela






Hammaslaboratorio



HAUTAKIVET
KAIVERRUKSET
ENTISÖINNIT
MUUT KIVITYÖT

Kukkakauppa
Hautaustoimisto
Pitopalvelu

p. 017 265 4400

KUOLLEET
Martti Sakari Vartiainen
72v, Toivo Tapio Komulainen 67v, Pekka Olavi Soikkeli 74v, Lauri Siponen
80v, Bertta Merasto 86v.

Diakonia
keskus
Keskusseurakuntatalo
Suokatu 22
Seurakuntamestarit
puh. 040 4848 259
Kuurojen lähetyspiiri to
23.5. klo 17.

Kettulanlahdetie 25
70400 Kuopio
www.puijonkivi.fi

Diakoniakeskus
Suokatu 31

Puh. (017) 282 9000

erikoishammasteknikko
Niina Toivanen
Kauppakatu 48, Kuopio
ajanvaraus 0440 228 984

puh. 040 4848 464. Ulko-ovi avataan klo 9.40,
hartaus 9.50, diakonien
vastaanotot ilman ajanvarausta, kahvio Nuotta ja kierrätyspiste avoinna 10-12.
Hyväntuulenpiiri ti 4.6.
klo
12.
Perheasiain

Iloon ja suruun.
Kukka ja hautauspalvelu

ROSANNA
Vuorikatu 25
www.rosanna.fi

Kukkakauppa p. (017) 261 1456
Hautaustoimisto p. 044 094 5919

Suru on
hitaasti vaalenevia varjoja...

Elämän
kaikkiin
hetkiin.
Palveleva

naisten vaa�ei�en
erikoisliike.

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

Palveleva
puhelin
Päivystää su-to klo 18-01,
pe-la klo 18-03, puh. 010
190 071. Puhelun hinta on
pvm/mpm. pp.kuopio@
evl.fi

Järjestöt

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

neuvottelukeskus

NNKY
Myllykatu 5

Savonkatu 22 Kuopio

Sokoksen parkkipaikkaa vastapäätä

puh. 017 261 2435

ma-to 9.30-17.30 pe 9.30-17 la 10-14

puh. 017 261 4500,
044 772 1928
toimisto@knnky.fi
www.ywca.fi/paikallisyhdistykset

KANSAN
RAAMATTUSEURA
Sanan Kulma
Tulliportinkatu 22

YHTEISVASTUU
keräys 2013

puh. 040 585 0456

Ryhdy enkeliksi.
auta yksinäistä vanhusta.

Soita 0600 1 7010
(10,26 € / puh+pvm)

tai

www.sana.fi/kuopio
krs-kuopio@sana.fi
p. 020 768 1660
Kirjamyyntipiste avoinna
tilaisuuksien aikana ja perjantaisin klo 13-16.
“Varjoista vapauteen”
viikonlopputapahtuma
Tervonsalmessa 24.-26.5.

POHJOIS-SAVON
EV.LUT.
KANSANLÄHETYS
Sairaalakatu 11
puh. 017 262 2082,
www.p-savonkl.sekl.fi
Myös Facebook.
Pienryhmät Lähetyskodilla: Ma klo 7 aamurukoushetki, klo 9.30, äitilapsipiiri. Ke klo 12 päivähartaus ja kahvihetki, klo
18 nuorten aikuisten kolme Kohtaamista.
Kuopio: Seurakunnan ja
Kansanlähetyksen järjestämä Tuomasmessu su 26.5.
klo 18 Alavan kirkossa.
Saarna Raimo Lappi. Ennen messua klo 16 julistustyöntekijä, ev.luutn.evp.
Raimo Lappi pitää luentoja keskustelutilaisuuden
Alavan seurakuntasalissa
aiheesta “Uskomme pääkäsitteitä - vanhurskauttaminen ja uudestisyntyminen”.
Ystäväristeily ja seurat la
8.6. Tuusniemellä. Tapahtuma alkaa ruokailulla klo
12 Ms Juovesi-laivalla, jonka jälkeen n. 2. tuntia kestävä risteily ja seurat Ms
Suvi-Tuuli -laivalla. Tapahtuman hinta: aikuiset 30
€, lapset 15 €, sylilapset ilmaiseksi. Lisätietoja ja ilm.:
Jussi Kantele puh. 017 262
2082 ja Hannu Laukkanen
puh. 050 344 8543.
Kaavi: Sanan ja yhteyden
ilta to 23.5. klo 18.30 Kaavin kirkossa, Timo Mönkkönen.
Tuusniemi: Sanan ja yhteyden ilta ti 28.5. klo
18.30 srk-talolla.

KUOPION
YMPÄRISTÖN
RAUHANYHDISTYS
Ahmatie 22
Seuroja voi kuunnella
osoitteessa www.kuopionrauhanyhdistys.net
Lauluseurat 22.5. klo 19.
Seurat 26.5. klo 18 ja 19.30.
Lauluseurat 29.5. klo 19.
Seurat 30.5. klo 13.30 Riistaveden palvelukeskuksessa.
Seurat 2.6. klo 18 ja 19.30.
Seurat 5.6. klo 10.45 Tuusniemen palvelukeskuksessa.
Lauluseurat 5.6 klo 19.

SUOMEN
LUTERILAINEN
EVANKELIUMIYHDISTYS
SLEY:n Itä-Suomen piirin työntekijä on Johannes Häkämies, puh. 050
321 2938, johannes.hakamies@sley.fi.

SUOMEN
RAAMATTUOPISTO
Pienryhmät kokoontuvat: Raamattupiiri ti klo
18.30 Merja-Riitta Jaakko-

sella, Pitkäsiima 15, Kuopio, puh. 040 557 3285. Rukouspiiri ja keskusteleva
raamattupiiri ti klo 17.30
Kuopion NMKY:n toimistossa, Kauppakatu 40-42.
Raamattuluento ”Haggain ja Malakian kirjojen sanoma” Kuopion
NNKY:ssä su 26.5. klo 16,
luennoitsijana Jouko Kauhanen. Tarjoilua.

HERÄTTÄJÄYHDISTYS
Kuninkaankatu 22
Toimisto avoinna
ke klo 10-13.
Virsituokio ke klo 11-12.
Herättäjäjuhlamatka
Haapajärvelle 5.-7.7. Lähtö perjantaina klo 10 Puijon kirkolta, Maljalahdenkadulta klo 10.10. Paluu
sunnuntaina päätösseurojen jälkeen. Majoitus Reisjärven opistolla 50 €/yö.
Bussi 50 €. Sitovat ilm. 31.5.
mennessä puh. 050 569
1302 tai 017 158 111. “Lähde
valloittamaan Ylläs Siionin virsillä” -ruskaretki Äkäslompoloon 31.8.6.9. Matkanjohtajana Reijo Mattila, jolta tarkempia
tietoja puh. 040 8649 201
tai Tuomo Ruuttunen 040
5061 386. Ilmoittautuminen 31.5. mennessä MatkaKyllönen Oy (vastuullinen
matkanjärjestäjä) puh.
040 5909 229.

AHOLANSAARI
Aholansaaren ystävien kevätpäivät 24.-26.5.
ohjelmassa mm. la 25.5.
Muistoja Hyvämäestä,
Raamatun Naisia – runoja
Raamatun naisista ja kuoromusiikkia. Su 26.5. Aholansaaripäivä klo 10 Siioninvirsimessu, mukana Nivalan virsikuoro.
Tiedustelut ja ilmoittautumiset puh. 050 4641 000,
www.aholansaari.fi, aholansaari@aholansaari.fi

VAKKA
Kuninkaankatu 22
Puh. 017 2622 322,
043 8243270.
Vakka on auki
ti-pe klo 11-15.
www.kuopionseurakunnat.fi/lahetyskauppavakka
Jenni Koivistoisen pienoistaidenäyttely Minimaa, tervetuloa tutustumaan! Myynnissä erilaisia äitienpäiväkortteja. Afganistanilaisten ja bangladeshilaisten naisten kirjomat liinat kevään juhlapöytään!
Kirjauutuuksia: Pirkko
Tuhkanen: Kahlitut unelmat. Haastatteluja palestiinalaisnuorten elämästä
ja unelmista. Tuulikki Vilhunen: Keisarien kaupungissa. Kuvapäiväkirja Pietarista. Uutuuslevy: Sakari
Löytty: Tasanko?

0600 1 7020

(20,28 € / puh+pvm)

Kari Kuronen

Välitämme.

Ilmoitusmarkkinointi
Pirjo Teva
p. 020 754 2284
yhteisvastuu.fi, facebook.com/yhteisvastuu
Keräyslupa 2020/2012/2493, voimassa 3.9.2012-31.8.2013, koko Suomi, myöntänyt
Poliisihallitus 3.9.2012. Keräyslupa ÅLR 2012/6163, voimassa 1.9.2012-31.8.2013,
Ahvenanmaa, myöntänyt Ålands Landskapsregering 14.8.2012.
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C. S. Lewis taisteli rakkauden
puolesta kahdella rintamalla

C

. S. Lewis (18981963) oli kirjailija, kristitty ajattelija sekä
keskiajan ja renessanssin kirjallisuuden
tutkija. Hänen laajan tuotantonsa tunnetuin osa on
Narnia-fantasiakirjat, joissa on runsaasti kristillisiä
teemoja.
Jason Lepojärvi väittelee
Lewisin rakkauskäsityksestä loppuvuodesta Helsingin yliopiston teologisessa tiedekunnassa. Lepojärvi
toteaa Pohjois-Irlannissa
syntyneen Lewisin olevan
vaikutusvaltaisin englanniksi kirjoittava kristillinen
nykyajattelija.
”Lewis itse ajatteli, että viisi vuotta hänen kuolemansa jälkeen hänet unohdettaisiin. Mutta Lewisin suosio tuntuu
yhä vain kasvavan. Hän on luetuin, siteeratuin ja käännetyin moderni kristitty ajattelija. Lewisin omasta elämästä
ja Narniasta tehdyt elokuvat ovat lisänneet hänen kiinnostavuuttaan ja näkyvyyttään myös ei-kristillisessä maailmassa.”
”Lewis kirjoittaa taitavasti, hänen
tekstejään on nautinnollista lukea. Lewis välttää teologista jargonia ja pystyy
puhumaan vaikeistakin teemoista ymmärrettävästi. Hän ei kuitenkaan yksinkertaista asioita liikaa. Lisäksi Lewis on
psykologisesti oivaltava”, Lepojärvi analysoi.
Lewis pitäytyi perinteisessä kristinuskossa.
”1940- ja 50-luvuilla erilaiset ideologiat olivat voimissaan ja Lewis oli tosi epäsuosittu tietyissä piireissä. Mutta hänen
ajatuksensa ovat kestäneet aikaa.”
Itse anglikaaniseen kirkkoon kuulunut Lewis vältteli kirkkoja jakavia kiistakysymyksiä.
”Hänen missionsa oli rakentaa yhteistä kirkkoa, ei kannustaa lahkolaisuuteen.
Niin katolilaiset kuin protestantit ovat
lukeneet Lewisinsä hyvin.”

Jumala on rakkaus,
rakkaus ei ole Jumala
Lewisin elinaikana inhimillistä rakkautta
väheksyvä malli oli saanut jalansijaa eurooppalaisessa ja amerikkalaisessa teologisessa ajattelussa. Lewis puolusti in-

Lari Launonen

himillistä rakkautta.
Samalla hän korosti,
että vaikka Jumala on
rakkaus, rakkaus ei ole
Jumala.
”Lewisin mielestä inhimillinen rakkaus on lähtökohtaisesti
hyvää, vaikka se ei ole
erehtymätöntä. Samalla hän muistutti, ettei
rakastumista voi käyttää moraalisena alibina pahoille teoille, kuten puolison pettämiselle. Rakkautta ei
voi irrottaa muista hyveistä kuten uskollisuudesta, rehellisyydestä ja oikeudenmukaisuudesta.”
”Rakkauden parjaajia vastaan Lewis
puolusti rakkautta. Rakkauden idolisoijille hän muistutti, että rakkaus voi olla kaksiteräinen miekka. Näin hän taisteli kahdella rintamalla. Tällainen kahden
näkemyksen välissä oleminen oli hyvin tyypillistä Lewisille useissa kysymyksissä.”

Käynnissä juhlavuosi
C. S. Lewisin kuolemasta tulee tänä
vuonna kuluneeksi 50 vuotta. Juhlavuosi
näkyy niin Suomessa kuin ympäri maailmaa. Lewisin kunniaksi pidetään konferensseja, hänen kirjoistaan otetaan uusia
painoksia ja kirjoista tehdään myös uusia käännöksiä.
Jason Lepojärvi on parhaillaan tutki-

javaihdossa Oxfordissa,
jossa Lewis eli ja työskenteli 40 vuotta. Lepojärvi toimii puheenjohtajana Oxfordin yliopiston
C. S. Lewis -seurassa. Siinä on noin 400 jäsentä, viikoittaiseen luentoja keskustelutilaisuuteen
osallistuu yleensä 30-50
-henkeä.
”Oxford on paikka, jonne saa yleensäkin helposti vierailevia luennoitsijoita. Juhlavuoden kunniaksi olemme
saaneet tänne tosi kovia nimiä. Meillä
luennoivat maailmankuulu teologi Alistair McGrath, Lewisin ottopoika Douglas Gresham ja Lewisin sihteerinä toiminut Walter Hooper.”
Juhlavuosi päättyy marraskuun 22.
päivä, jolloin Lewisin kuolemasta tulee kuluneeksi tasan 50 vuotta. Englannin kirkon pääkatedraalissa Westminster Abbeyssa pidetään tuolloin kahden
päivän konferenssi, jonka päätteeksi kirkon sisällä paljastetaan Lewisin muistomerkki.
Lepojärven mukaan monissa suomalaisseurakunnissakin pidetään esimerkiksi Lewis-lukupiirejä.
”Olisi hienoa, jos joku perustaisi Suomeen myös oman C. S. Lewis -seuran, joka kokoontuisi vaikkapa kerran kuussa.”
Juhana Unkuri

Tehtävän on laatinut Susanna Holma

pyhäpuuha

Lue yksin tai yhdessä vanhemman kanssa psalmista 95 jakeet 1-2 ja 6-7. Etsi sitten oikeanpuoleisesta kuvasta 7 virhettä.
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muistio
AA-ryhmä, Hatsalankatu 37,
p. 2622 621 savuttomat palaverit ma-pe 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 sekä
joka kk:n 1. ma naisten ryhmä klo 19.
AA-ryhmä Nilsiän srk-kodilla
Arkissa Nilsiäntie 59 joka ma
klo 13 ja pe klo 19 sekä Simolassa Pajuniementie 11 Työn
uudet areenat ry:n tiloissa ke
klo 19.
AAL-ryhmä alkoholistisessa
tai toimintahäiriöisessä perheessä kasvaneille aikuisille ti klo 18-20 Suokadun Palvelutalolla, 2 krs., Suokatu 6,
www.aal.fi.
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
Toimintakeskus, Koulutie 2,
Kaavi ti klo 19.
Esikoislestadiolaisten seurat Kettulan seurakuntakodissa Jäniksenpolku 2, su 26.5.
klo 14.
Imetystukiryhmä, vapaaehtoispohjalta toimiva vertaistukiryhmä imettäville ja odottaville äideille. Kok. Maljapuron
päiväkodilla (Maaherrank.24)
parittomien vkojen ma klo
18. 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 ark.
klo 9-16, p. 017 2822 239. www.
sarkiniemi.toimikunnat.net.
Kompassi, Kuopion Setlementti Puijolan Monikulttuurikeskus, Myllykatu 1-3. Avoinna ma, ke, to, pe klo 8.30-15.30
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.
Kuopion Kriisikeskuksessa
kriisipäivystys ja ajanvaraus
ma-pe klo 8-21, la-su klo 14-21.
p. 017 2627 733 ja 2627 738.
Kuopion A-Kilta. Vertaisryhmät päihteettömyyden tukemiseksi ma, ke ja to klo 1820. Ma ja to myös omaiset, ke
nuoret ja tulokkaat. Mäkik. 11
Kuopio, päihdeosaston pääty.
p. 045 1134245. www.kuopionakilta.fi.
Kuopion Kristilliset Eläkeläiset. Linja-autoretki Aholansaareen ti 4.6.13. Lähtö Maljalahdenk. klo 8.45, paluu 17.
Ruokailu, nokipannukahvit,
ohjelmaa. Ilm. ja tied. p. 050
5997011 /040 7377860.
Kuopion Mielenterveystuki
ry. Keilahallissa Keilaus to klo
14.45. Voiportissa, Tulliportinkatu 52, ma klo 12 paritt. vkoilla avoin oma-apuryhmä ja parill. vkoilla Mieli Maasta -ryhmät miehille ja naisille, ke klo
12 paritt. vkoilla Kinotus (elokuvia), parill. vkoilla Laulatus (yhteislaulu).Tied. p. 040
733 1713.
Kuopion Tyttöjen Talon
avoimet illat 12-28 -vuotiaille tytöille Hapelähteenkatu 33,
2 krs. Avoimet illat kaikille tytöille ti klo 15-19 ja yli 16-vuotiaille to klo 16-19. Kysy lisää p.
050 554 8010/045 8776400 tai
www.hilimat.fi.
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.
MLL:n perhekahvilat ti klo
10-12, ke klo 10-14.30 ja to klo
10-12 Tavallisen Toiminnan Talolla, Kasarmikatu 1. www.
kuopio.mll.fi

Nimettömät narkomaanit
su klo 16 Vinkkelissä, Kauppakatu 46.
NMKY, Kauppakatu 40-42.
Elämänkatsomuspiiri ti klo 9.
Miesten Raamattupiiri parill.
vkon ke 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
Omaiset mielenterveystyön
tukena, Itä-Suomi, OMA ry:
Mt-omaisten ja -läheisten puhelimitse tapahtuviin vertaisryhmiin ilm. ja lisätietoja Mikko Savolainen p. 040 715 7431.
Petosen asukastupa Pyörönkaari 19, 2. krs. Avoinna mape klo 9-17, p. 3644 597, petosen.asukastupa.ast@kuopio.fi, www.toimikunnat.net/
petonen
Portti, terveysneuvonta- ja
välineiden vaihtopiste suonensisäisesti huumeita käyttäville, Vuorikatu 31-33. Avoinna
ma 12-16, ti 16-18, to 14-16. Asiointi nimettömänä. Petosen
Pyörön Portti, Pyörönkaari 26,
avoinna ke 14-16.
Päihdeklinikka Puistokatu 1416, II krs, hoitajan vastaanotto
ma-pe klo 8 alkaen p. 017 183
672. Päihdeosasto,Mäkikatu 11
p. 183 684.
Puijonlaakson asukastupa
palvelukeskuksessa, Sammakkolammentie 12. Avoinna mape klo 9-15. Leivän jakelu ma.
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 avoinna tilauksesta ryh. Varaukset
puh. 281 1130 ark. klo 9-13.
Tupa-vertaistukitoiminta
päihdeongelmaisten läheisille. Vertaisryhmä kk:n ensimmäinen ke klo 18.30-20,
Gottlundinkatu 8. Tukipuhelin ma klo 18-20 puh. 044 7148
008. Tukisähköposti: tupaposti@sirkkulanpuisto.com.
Turvakoti- ja lastensuojelu
24h/vrk p. 017 183 393. Perhekriisiyksikkö, Lastentie 1.
Vapaaseurakunnan ViaDia
ilmainen ruokailu Vapaakirkolla ark. ma-to klo 11.
Vertaisryhmä itsemurhan
tehneiden läheisille ti 11.6.
klo 18, Ajurinkatu 29 A 21.
Tied. Liisa Paatelainen, Anneli
Hartikainen, p. 044 0564736.
Virvatuli ry:n lahjoitusruokajakelu Myllykatu 1-3. Ti ja
pe klo 10. Oma kassi mukaan.
Yhden Vanhemman Perheiden Liitto ry:n eroinfo ma-to
klo 10-16, ke klo 10-19, p. 020
7749 800.
Yksinhuoltajien Kanava ry
ti-iltaisin, Kotopolku 7, Siilinjärvi. Tied. Marjut Kankkunen,
p. 040 7332 197.

KIRPPUTORIT:
Kirpputori Toivonsäde, Asematie 11, Siilinjärvi. Avoinna ma-pe 10-18, la 10 -14.30, p.
044 5471 629.
Kehitysmaakauppa Elämänlanka, Torikatu 17. Ma-pe klo
11-17, la klo 10-15, p. 2614 774.
MLL:n kirpputori Tavallisen
Toiminnan Talolla, Kasarmikatu 1.
Pohjois-Savon Syöpäyhdistys ry:n kirpputori, Kuninkaankatu 23; kirpputori avoinna ma-to 10-16, pe 10-13.Tiedustelut p. 040 709 2430.
Rihma, Puijonkatu 39. Avoinna ark. klo 10-17 ja la klo 10-15,
p. 2612 004.
ViaDia tori, Puijonkatu 30.
Avoinna ark. 10-17, p. 017 362
3614.
Kirpputori Sopukka, Tilhintie 2, Nilsiä. Avoinna ma klo
10-17, ke ja la klo 10-14. Tuotto
lähetys- ja diakoniatyölle.
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kulttuurikulma
koonnut Piia Julkunen

Toukovinkit

laisuudessa voi lukea keväisiä runoja ja aforismeja. Sään ollessa sateinen tai
kylmä, siirrytään Puijolla
Konttilaan.
Minnan päivän puistojuhla ja piknik-retki Puijolle su 26.5. klo 13 Minna
Canthin puisto ja Puijo. Järjestäjä Kanttilan Kulttuurikeskuskuksen Kannatusyhdistys. Vapaa pääsy.

Näyttelyt:
✚✚ Galleria Carree: 22.5. – 9.6.
Tuomas Murole & Matias Murole KIERRE - Maalauksia, veistoksia ja sekatekniikkatöitä
✚✚ Galleria G 12 / Kuopio: Ulla Remes 17.5.–30.5. Iltavalossa - maalauksia RitvaLiisa Pohjalainen 1. – 20.6.
Heijastuksia - taidelasinäyttely
✚✚ Kirjanpitotoimisto Anna Korhonen Oy: Aarne ja
Arja Jämsän näyttely 8.4.–
30.5.
✚✚ RISKI - valokuva- ja mediataidenäyttely 6. - 31.5.2013
Luovien alojen keskus Mylly
ma-pe klo 12 - 17, la-su 18. 19.5.2013 klo 11 - 14
✚✚ Pääkirjaston ala-aula: Valintoja-näyttely 20. – 31.5.
Pohjois-Savon opiston esittely 3. – 14.6.
✚✚ Kuopion museo: Stipendiaattien repusta 19.4.2013–
29.3.2014
Kuopion Isänmaallisen Seura ry 130 vuotta- juhlanäyttely.
Valon piirtämät 16.5.- 21.9.
Victor Barsokevitsch 150
vuotta
✚✚ Korttelimuseo: Sirkus saapuu Kuopioon 1.6. asti.
✚✚ Kuopion taidemuseo:
HEP! Hypetystä elämästä
25.5. asti. Taiteilijan matkassa uusi perusnäyttely 17.5.
alkaen Karua kauneutta Juho Rissasen seurassa 17.5.
alkaen

Elokuvat
✚✚ Kuvakukko: 17.5. alkaen:
Laulu Marionille (Paul Andrew Williams)
17.5. alkaen: To The Wonder
(Terrence Malick)

Musiikki
✚✚ Kuopion Musiikkikeskus
27.5. klo 19 Konserttisali Puolustusvoimien varusmiessoittokunta: Cinema
”Elokuvien suuret säveltäjät”
5.6. klo 18.30 Konserttisali
KILPISYDÄN SOI!
✚✚ 30.5.2013 Suvisoitto Kuopion kaupunginorkesterin kesäkauden avajaiset Peräniemen kasino, Kuopio

Näyttämötaide
✚✚ Sotku: Sannamaria Kuula
& Savonia-amk: Kuningas-

Elämän jäljet meissä

gambiitti Pe 24.5. - la 25.5.
klo 19, su 26.5. klo 16, ma
27.5. - ke 29.5. klo 10
✚✚ Minimin kulttuurikeitto: Juhlatunnelma pe 31.5. klo 12

TAIKATOUKOKUU
1.-31.5.
✚✚ Kuopion raittiustalo: Taikuri Alfrendon uusi taikaesitys Alf
Illuusionpoika
Rento arkisin: klo:
9.00, 10.30, 12.00
ja 18.00. Lauantaisin ja arkipyhinä: klo 12.00, 14.00,
16.00 ja 18.00.

Kulttuurivinkit
Nimipäiväjuhlaa
ja piknikkiä
✚✚ Sunnuntaina 26.5. vietetään Minnan nimipäivää.
Kanttilan Kulttuurikeskuksen Kannatusyhdistys järjestää jo perinteisen
Minnan nimipäivän puistojuhlan. Juhla alkaa klo
13 Minna Canthin puistossa, jossa kohotetaan mehumalja Minna Canthille ja
luetaan hänen tekstejään.
Tapahtuma jatkuu piknik-kävelyretkellä Puijolle.
Eväät nautitaan Puijon majan läheisyydessä. Kuopiolainen kulttuurivaikuttaja
ja Puijon tornien historiasta kirjan kirjoittanut Outi Vuorikari kertoo samalla
Puijosta. Nykyinen Puijon
Torni täyttää tänä vuonna
50 vuotta.
Tapahtuma on avoin
kaikille kiinnostuneille. Ti-
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Kuopion ja
Siilinjärven
seurakuntalehti.
100. vuosikerta.
Seuraava numero ilmestyy 5.6.

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
Painos 73670 kpl

✚✚ Lapinlahden taidemuseossa avautuu 18.5. kahden ystävän ja kuvataiteilijan yhteisnäyttely. Esillä
on piirtäjä, taidegraafikko
Kuutti Lavosen (s. 1960) ja
ikonimaalari piispa Arsenin
(s. 1957) teoksia. Jälkiä matkalla – näyttely on vuoropuhelu joka tuo esille jälkiä taiteesta, elämästä ja
historiasta. Taiteilijoiden teokset perustuvat aiheiltaan
eurooppalaiseen
kristilliseen taideperintöön lähestymistapojen
ollessa kuitenkin
erilaiset.
Lavosen aiheet
kumpuavat läntisestä taidehistoriasta, erityisesti Italian renessanssin
ja barokin taiteesta. Hän tulkitsee kreikkalaisroomalaista mytologiaa ja kristillisiä legendoja
modernin tavoin. Kuutti Lavosen teoksille on tunnusomaista ajattomuus ja
melankolinen tunnelma.
Keskeiseksi aiheeksi nousee
ihmiskasvojen kuvaaminen.
Korkeasti Siunattu Joensuun piispa Arsenin teoksissa näkyy idän kristillinen
kuvatraditio ja hän on tunnettu ikonimaalari. Ikonimaalausta ohjaavat tietyt
opilliset säännöt ja kuvaamisen konventiot. Tilaa jää
kuitenkin myös luovuudelle ja se vaatii piirtämisen,
sommittelun ja värien käytön hallintaa. Hänellä on
esillä näyttelyssä ikonimaalauksen ohella syntyneitä
luonnoksia ja maalauksia.

Toivon lauluja

Sheine Ite

Lauantai 18.5.2013 kello 19.00
Kuopion Musiikkikeskus, konserttisali

Lauantai 18.5.2013 kello 20.30
Olutravintola Pannuhuoneen terassi

Toivon lauluja-konsertin ajatuksena
on ollut tuottaa uutta hengellistä musiikkia uusilta musiikintekijöiltä. Näitä
uusia musiikintekijöitä ovat suomalaiset
artistit, jotka eivät sinänsä ole vaikuttaneet kappaleiden syntyprosessiin, mutta
jotka on kutsuttu laulamaan samannimiselle levylle, jonka Noste records on rakentanut yhteistyössä Radio Dein kanssa. Taustalla on myös Universal Music.
Levyn laulajista lähinnä Kristiina Brask
on nähty laajemmin kirkollisissa konserttiympyröissä, muut artistit ovat tunnettuja lähinnä ainoastaan viihdemusiikin
puolelta. Näin suomalainen iskelmä ja
hengellinen laulu lyövät kauniisti kättä.
Mikä on lopputulos?
Toivon lauluihin on kauniissa konsensuksessa etsitty suomalaisen perusiskelmän olemus ja hengellisyyttä lähentelevä teksti. Nimenomaan lähentelevä
– teksteissä annetaan ymmärtää, mutta ei mennä yhtään niin syvälle että voisi
todella tarttua kiinni. Kappaleista puuttuu rehellinen ruisleipä – molemmilta puolin. Musiikillisesti sovitusratkaisut
ovat puuduttavan yksinkertaisia, soinnutus huomattavasti simppelimpää kuin
suomalaisessa gospelissa tai virsikirjassa on totuttu. Kristiina Braskin esittämissä lauluissa käydään hieman syvemmällä,
mutta muutoin kuljetaan haaleissa pintavesissä, ja tuntuu että artistit – etenkin
Laura Voutilainen - joutuvat hillitsemään itseään, ilmaisuaan ja olemustaan
lavalla kun musiikki ei anna potkua.
Rohkeampaan ja aidompaan lopputulokseen olisi päästy jopa sillä iskelmän ja hengellisen laulun symbioosilla,
josta on kirkon musiikkipiireissä parodioitu pitkään: otetaan sopiva perinteinen viisu, ja vaihdetaan rakas-sanan tilalle Jeesus.

Kuopiolainen Sheine Ite on päävokalistinsa Jenny Liebkindin perustama,
Klezmeria ja Ladinoa esittävä yhtye. Juutalaiseen musiikkiin erikoistunut bändi omaa juutalaistaustaa vain itse Sheine Ite’n, Jenny Liebkindin kautta – muut
yhtyeen muusikot ovat Savonia AMK:ssa
opiskelevia tai sieltä valmistuneita kansanmusiikkitaustaisia muusikoita. Klezmer ilmiönä lienee kaikille tuttu, harvinaisempi Ladino on muovautunut
Espanjasta karkotettujen juutalaisten parissa.
Etukäteen voisi kuvitella että juutalaisen musiikin perintö yhtyeellä kulkisi vahvasti Liebkindin varassa. Näin ei
kuitenkaan ole – yhtyeen kaikki soittajat ovat imeneet sisäänsä tämän musiikin sykkeen ja perinteisen ilmaisutavan
niin vahvasti, että soitto ja laulu eivät häviä lainkaan lajityypin ”originaalimmille” esittäjille. Muusikot irtautuvat vapaaseen, huikeaan irrotteluun tuon tuosta ja
parasta kokonaisuudessa on, että yhtye
toimii äärettömän tasa-arvoisesti, toisiaan kunnioittaen ja hienossa vuorovaikutuksessa.
Vaikka hebrean, jiddishin ja ladinon
kielistä ei ymmärrä yhtään mitään, tulkitsevat solistit lauluja niin vahvalla tunnelatauksella, että viesti ei jää epäselväksi, vaan tempaa kuulijat väistämättä
mukaan. Tunneskaala ulottuu surusta
ja ikävästä iloon, joka hivenen jähmeällä suomalaisyleisöllä ilmenee pienenä vasemman tai oikean jalan pakkoliikkeenä,
sormen naputuksena tai tuskin havaittavana ylävartalon heilumisena.
JUSSI MATTILA / MUSIIKKI

Kuutti Lavonen ja
piispa Arseni: Jälkiä matkalla
18.5. – 15.9.2013 Lapinlahden
taidemuseo. www.eemil.fi

Toimitus Suokatu 22 B, 5. krs.,
avoinna ma–pe klo 8–16.
Lahja Pyykönen,
päätoimittaja, virkavapaa
p. 040 484 8232,
Ulla Remes, tiedottaja
p. 040 484 8234,
Taitto Kotimaa-Yhtiöt
Ilmoitukset: Pirjo Teva
puh. 020 754 2284,
gsm 040 680 4057
pirjo.teva@kotimaa.fi
Tilaukset Kuopion ulkopuolelle
20 €/vuosikerta.
Jakelu Itella Posti Oy,
Suora Lähetys Oy.
Jakelupalaute:
www.suoralahetys.fi,
puh. 017 264 7800

Uusituissa tiloissa palvelevat nyt diakoniatyöntekijät Raija Hallikainen, Esko
Rasa ja Erja Valkonen sekä elokuusta alkaen myös johtava diakoniatyöntekijä
Liisa Tiilikainen.

Siilinjärven diakoniatoimisto uusissa tiloissa

S

iilinjärven seurakunnan kirkonkylän diakoniatoimisto on
muuttanut seurakuntatalon uusiin tiloihinsa. Toimiston sisäänkäynti on Haarahongantiellä
kirkon puoleisessa päädyssä, josta sisään
pääsee ovikelloa soittamalla.
Työntekijöiden luo voi tulla asioimaan
ilman sovittua aikaa maanantaisin, tiistai-

sin ja torstaisin kello 10-11. Muuna aikana
diakoniatyöntekijät ovat tavattavissa sovitusti.
Diakoniatoimiston väki palvelee myös
puhelintuntiensa aikana maanantaina,
tiistaina ja torstaina kello 9-10 numerossa
017 288 4640. Lisätietoja Siilinjärven diakoniatoimistosta saa verkkosivuilta www.
siilinjarvenseurakunta.fi
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Lahjaksi valmistuneelle:

Ihan tavallista rakkautta

Timo Hartikainen

Opetetaan itsekuria,
aletaan yhteisöllisiksi,
annetaan koulutusta ja
visio. Silloinko nuoriso
nousee eikä putoa?

Parviaisen mukaan sokea rakkaus haittaa ongelmiin puuttumista, rehti rakkaus välittyy kosketusetäisyydeltä: – Jos perheessä ei
ole halaamiskulttuuria, se kannattaa aloittaa,
mutta varovasti.”

Paikkoja olla, tehdä ja etsiä

P

ian 60 000 nuorta saa peruskoulun päätökseen. Heistä
2 000 tippunee joukkoon, joka
ei opiskele eikä ole töissä, työttömyyskortistossa, ei äitiys- tai
vanhempainvapaalla eikä armeijassa. He vain ovat – jossain. Juontaja toimittaja Katja Hedberg luettelee faktoja 2010-luvun Suomesta.
Ihan tavallisia poikia, tavallisia haaveita, tavallisia kipuja. Kirkkopäivillä esitetty Jussi-palkittu elokuva Kohta 18 puhutteli näkemään
erilaiset perheet ja nuoret, rakkauden hiukovan janon. Elokuvan jälkeen viisi kasvanutta
ja kasvattajaa sanoi sanansa vanhemmuuden
hyväksi ja nuorten syrjäytymisen jarruiksi.
Ohjaaja Maarit Lalli ja hänen nuori näyttelijäpoikansa Henrik Mäki-Tanila, Nuorten palvelu ry:stä eläköitynyt toimialajohtaja
Pauli Parviainen, seurakunnan erityisnuorisotyönohjaaja Sauli Paavilainen ja alkoholi- ja huume-elämän selättänyt 22-vuotias äiti ja opiskelija Piia Puurunen eivät pidä
syrjäytymiseen vastaamista vaikeana mutteivät yksinkertaisenakaan. Se vain vaatii yhdessä elämistä. Kuten ”Ihan tavalliset asiat”, jotka

Elokuvaohjaaja Maarit Lalli on kiitollinen voituaan kasvattaa poikansa Henrik
Mäki-Tanilan yhteisössä, jossa toisten lapsista pidettiin huolta.
tasavallan presidentti ja syrjäytymisenehkäisijät listasivat.

Kehtaako kieltää tai halata?
”Vanhemmuus on arka asia. En kehtaa mennä
kieltämään toisen lasta”, Piia Puurunen kuvailee. Loukkaamisen ja väärinymmärryksen pelko estää peräämästä yhteisten sääntöjen noudattamista. ”Puuttumiseen tarvitaan koko
yhteisö. Tutustukaan siis lastenne kavereihin”,
Pauli Parviainen neuvoo. ”Verkkoa ei saa niin

tiiviiksi, että kukaan ei jäisi yksin, mutta naapurilta kuulumisten kysyminen tekee verkon
tiiviimmäksi”, Henrik Mäki-Tanila selittää.
”Rakastaa, rakastaa, rakastaa. Kannustaa
myönteisessä”, Puurunen linjaa vanhemmuutta. Vanhempien lapsilleen antama toivon visio on Mäki-Tanilan mielestä myönteisten
asioiden liputtamista huonoinakin aikoina.
Mäki-Tanila ja Paavilainen muistuttavat, ettei
vanhemman pidä siirtää omaa visiotaan lapsen visioksi sellaisenaan.

Kaste on uskon kivijalka

S

yvänniemen tsasounassa pidetty perinteinen ekumeeninen tilaisuus käsitteli tänä vuonna kastetta
ja kummiutta. Puhujiksi olivat saapuneet luterilaisen kirkon emerituspiispa Matti Sihvonen, ortodoksisen kirkon
emeritusprofessori ja rovasti Heikki Makkonen sekä Kallaveden seurakunnan pappi Veli Mäntynen.
Illan aikana ilmeni, että kahden kirkkokunnan perusasiat ovat hyvin pitkälti yhteisiä.
”Kaste on uskon järkkymätön kivijalka, josta muu usko kasvaa”, Sihvonen painotti.
Kummikysymykset ovat viime vuosina puhuttaneet niin luterilaisen kuin ortodoksisen-

Onko nykyinen elämä liian minäkeskeistä?
Nuorten panelistien mielestä minäkeskeisyys
ja toisten huomioiminen eivät sulje toisiaan
pois: mielihyvää saa myös hyvän tekemisestä
muille. Maarit Lalli kiittääkin nykynuorten sukupolven parantuneen heistä vanhemmista
välittävämpään suuntaan.
Arjen kestämistä on opeteltava. Päihdehuuruisen elämän jälkeen Piia Puurunen
opetteli nauttimaan tuiki tylsistä asioista.
”Kun on siistiä ja osaa tehdä ruokaa – pienistä
jutuista syntyy mukavuus.”
Rajojen ja rakkauden lisäksi syrjäytymisen ehkäisijänä pidetään koulutusta. ”Koulu tai työ, jokaisella pitää olla jokin paikka olla muiden kanssa
ja tehdä jotain”, Maarit Lalli painottaa. Tutkimusten mukaan tuhon tie voikin alkaa lyhyestä ajasta
ilman sidettä johonkin tavoitteeseen.
Tavoitteet vaihtelevat. ”Sekin on tulos, että nuori saapuu kouluun tai uskaltaa mennä
syömään ruokalaan”, Sauli Paavilainen kuvaa
sosiaalisuutta opettelevien haasteita. Puurunen puolestaan peräänkuuluttaa miettimisja etsimisrauhaa. ”Pitäisi olla paikkoja kokeilla. Saisi tietää, että on muitakin vaihtoehtoja
kuin lukio, puuala tai kampaaja.”
Sini-Marja Kuusipalo

Timo Hartikainen

kin kirkon puolella.
”Vanhemmat yrittävät yhä useammin tarjotella kastelapselle ei-kristittyjä kummeja”,
sekä Sihvonen että Makkonen paheksuivat.
Mäntynen puolestaan kertoi törmänneensä muutaman kerran ehdotukseen vain yhdestä kummista.
”Kirkkoherran luvalla sekin vaihtoehto on
nykyään mahdollinen.”
Heli Haring

Matti Sihvonen ja Heikki Makkonen
kertoivat kasteen merkityksestä.

kissa pöydälle

On kiitoksen aika. Aamen!

K

uopion Kirkkopäivät on
vietetty.
Haluan kiittää Sinua,
joka tulit mukaan tekemään suurta tapahtumaa.
Kenties olit valmistamassa ruokaa, järjestyksenvalvojana tai ohjaamassa liikennettä. Ehkä olit huoltojoukoissa
tai rakennusmiehenä Piispanpuistossa. Vai olitko rukoillut tapahtuman ja sen vieraiden puolesta?
Saatoit olla oppaana tai laulamassa kuorojenkierroksella.
Tehtäväsi saattoi olla vielä
joku monista monista muista
tehtävistä, jotka täytyi hoitaa
jotta saimme kaikki tapahtumaan liittyvät järjestelyt
hoidettua.
Me teimme sen yhdessä.

Teimme kaiken kansan juhlan, jossa vapaaehtoinentyö ja seurakuntalaisten toiveet otettiin
todesta. Ohjelmaa aloimme rakentamaan jo helmikuussa 2012. Silloin joukko seurakuntalaisia
kokoontui pohtimaan, mitä ohjelmaa me haluamme Kuopion Kirkkopäiville. Siitä se sitten
lähti. Syntyi vähemmän pönöttävät ja rennot
Kirkkopäivät Kuopioon. Tapahtuma, jossa oli
vähän jokaiselle jotain.
Kiitos myös Sinulle, joka olit yksi tuhansista
ja tulit osallistumaan Kirkkopäivien ohjelmiin.
Toivon, että olisit saanut itsellesi jotain merkityksellistä. Toivottavasti Kirkkopäivät välittivät kuvan siitä millainen kirkkomme todella on.
Avoin kaikille ihmisille.
Hiljaisuuden kaipuu houkutteli yli tuhat vierasta Hiljaisuudentaloon, jossa sai kokea erilaisin keinoin hiljentymisen elämyksen. Asiaohjelmien aiheet kohtasivat tarpeet niin, että järjestäjien yllätykseksi useissa Musiikkikeskuksen

ohjelmissa tila loppui kesken.
Riemu!-festareilla 4000 kävijää vietti
aurinkoista lauantaipäivää iloisissa tunnelmissa. Toriyleisö vaihtui moneen kertaan päivän aikana, niin kuin lavan ohjelmakin. Kuopion torilla kohtasivat muualta Suomesta tulleet
Kirkkopäivävieraat ja kuopiolainen torikansa.
Me kuopiolaiset saimme vierailta kehuja ystävällisyyydestä. Kuopiolaisilla tuntui olevan aina
aikaa pysähtyä auttamaan vierasta.
Mitä meille jäi? Ainakin Suurella Sydämellä
ohjelma palvelee kuopiolaisia jatkossakin. Syykuussa kesätauolta avautuva ohjelma auttaa
avuntarvitsijan ja avun tarjoajan löytämään toisensa. Luulenpa, että saattoi jäädä muutakin.
Jutellaan siitä, kun seuraavan kerran tavataan.
Nöyrin ja kiitollisin mielin,
Kati Ukkonen
Kirkkopäiväsihteeri
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Päivi Bruun hiljentyy myös luonnossa: ”Esimerkiksi Rauhalahdessa
kun poltettiin puuuunissa keramiikkaa aamusumusta
yli puolenyön, yön
usva veden päällä
hämärissä loi pysäyttävän tunnelman, ihmettelyn
hetken”.

Kahvikuppeja, muistoja
ja kruunukynttilöitä
Päivi Bruun on yksi
viimeisistä Kuopiosta
valmistuvista keraamiikkamuotoilijoista.
Hänelle tärkeää on
muotoilun rinnalla
ihmisen kohtaaminen.

K

uopion Muotoiluakatemian
keramiikkastudiossa Kirkkokadulla on pölyistä. Vielä
tänä keväänä siellä on opiskelijoita, jotka on otettu sisään opiskelemaan keraamiikkamuotoilijoiksi.
”Kun haimme vuonna 2010 sisään, ei ollut tiedossa, että linja
lopetetaan. Sen kuulimme vasta päästyämme sisään. Olimme huolissamme, saammeko
enää kunnon opetusta, mutta aika tyytyväisiä olemme”,
kuvaa Päivi Bruun.
Syksyllä kun Päivi tekee
lopputyötään, jäljellä on
enää muutamia keraamisen
puolen opiskelijoita. Muotoiluakatemian linjoista jatkavat teollisen muotoilun
linja ja sisustus- ja kalustusmuotoilun linja; vuorovuosina aloitetaan vaatetusja koru- ja jalometallilinjat.
Graafinen linja on lopetettu.

Heili Karjalasta
Keramiikka oli aikanaan
Päivi Bruunille selkeä valinta: ”Kuumalasimuotoilu on tekniikkana niin nopeutta ja määrätietoisuutta
vaativaa, että se ei ollut minun juttuni. Keramiikka on
mukavasti hidasta, käsin

”

kosketeltavaa ja jättää aina yllätyksen uunin
avaamiseen asti.”
Millaisia mietteitä pian valmistuvalla naisella on, kun käsissä pyörii kahvikupin aihio?
”Yritän tavoittaa nostalgiaa 60-lukua henkivässä kupissa. Laitan tähän pallokuviota kuten ruusua, käytän siirtokuvaa.”
Kahvikuppi on mietityttänyt jo pitempään. Aikaisemmalta ammatiltaan sosionomi
on pitänyt ikäihmisille muisteluryhmiä palvelutaloissa ja nähnyt, millainen voima on esineisiin liittyvissä muistoissa.
”Näytin vanhuksille kahvikuppeja ja kuvia
vanhoista Arabian kupeista. Niistä heräsi hyviä keskusteluja: yksi kommentoi, että nättejähän nuo on, mutta ei niin nättejä kun mitä
minun mies toi Ruotsista. Toinen muisteli, että hänen lempikuppinsa maalasi hänen miehensä veli: ”Haudassa on jo sekin tekijä.”
”Ja sitten kun ryhmäläiset jo
kyllästyivät kuppien ja kuvien katseluun, palaute tuli
suoraan: kerran yksi päättää alkaa laulamaan kesken kaiken Heili Karjalasta –laulua ja muut
yhtyivät lauluun. Toisen
kerran taas yksi suureen
ääneen kaipaili jo tarjoilua: ”On se kumma kun
kahvista vuan huvastellaan
mutta ei meille tarjota!”

Vaikken
kaikkea
ymmärtäisikään,
yritän suhtautua
kiinnostuksella
ja kunnioituksella siihen.

Metsä rauhoittumispaikka
Työskentelyssä näkyvät
luonnonläheisen lapsuuden jäljet.
”Luonto ja ympäristö
ovat itselleni tärkeitä asioita. Yritän ottaa näiden kunnioittamisen työskentelyssäni huomioon”, kertoo
maalaistalon tytär.
Lapsuus körttiväritteisessä Nilsiässä maitotilalla
johdatti tutuksi myös metsän.
”Metsä tuli tutuksi jo
lapsesta lähtien. Edelleen-

kin se on itselleni terapeuttinen rauhoittumispaikka. Vaikka en olekaan varsinainen aktivisti, luonnon arvot näkyvät arjessani monin
tavoin. Kierrätän, teen paljon kirpputoriostoksia ja kuljen jalkaisin tai pyörällä tai julkisilla.”
”Välillä tuntuu ristiriitaiselta opiskella alaa,
jossa tänne pyritään tuottamaan yhä lisää esineitä, koska maailmassa on jo nyt niin paljon
turhaa tavaraa; ja tavaraa ylipäätään. Näen
kuitenkin asian niin, että varsinkin ohjaustoiminnassa tavaran tuottaminen ei ole pääasia, vaan se, mitä pääsee käsillään tekemään
ja kuinka voi tuoda ajatuksiaan konkreettiseen muotoon. Sitä kautta voi oppia itsestään paljon.”
”Käsillä tekeminen on ekologisempaa kuin
massatuotanto. Siinä voi kokea flowta, selvittää päätä ja kirkastaa ajatuksia ja tunteita.
Lopputuloksen näkeminen palkitsee!”
”Pyhyyttä en siiinä koe, mutta jotakin henkistä on kyllä mukana.”

Suvaitsevaisuutta?
Päivi Bruun kokee olevansa kotonaan ihmisten parissa.
”Koko opiskeluaikani Muotoiluakatemiassa
olen suuntautunut lähinnä kehittämään taitojani keramiikkatyöskentelyn ohjaajana. Erityisesti ikäihmiset ja erityisryhmät kuten kehitysvammaiset ovat ryhmiä, joiden parissa voisin
kuvitella työskenteleväni tulevaisuudessa.”
”En tiedä olenko osannut tuoda mietteitäni
siitä käytännön työskentelyyn keramiikan parissa, mutta olen kyllä viime vuosina ajatellut
suvaitsevaisuutta paljon. Kaiken kaikkiaan se
merkitsee itselleni sitä, että vaikkei kaikkea ymmärtäisikään, yritän suhtautua eri asioihin kunnioituksella ja kiinnostuksella.”
Suvaitsevaisuudesta puhutaan nykyään
hyvin paljon. Suunta on kuitenkin Päivi Bruunin mielestä outo:
”Se, mihin suuntaan käytännössä ollaan
menossa, on minusta hieman kummallista:
suvaitsevaisuuden nimissä halutaan häivyttää näkyvistä kaikki omaan kulttuuriin, arvoihin ja uskontoihin kuuluva sen sijaan että
niitä tuotaisiin rikkaasti esille. Joulun aikaan
aiheesta oli mediassa puhetta. Ihmettelin itsekin päiväkodissa aikoinani työskennelles-

sä, miksi joulujuhlista piti poistaa kaikki kristinuskoon viittaava - esimerkiksi Joulupuu
on rakennettu –laulusta ei voitu laulaa yhdessä kahta ensimmäistä säkeistöä pidemmälle.
Myös Suvivirrestä keskustellaan.”
”Minusta päiväkodin arjessa ja juhlassa
voisi tuoda esille kristinuskon rinnalla muihin
uskontokuntiin kuuluvien tai kuulumattomien tapoja, ajatuksia ja arvoja.”

Puisen ristin reiät
Myös Kuopion seurakuntien rippikoulutyö on
ehkä yllättäen tullut Päiville tutuksi. Kahtena vuonna hänen avustajantyönsä on vienyt
häntä leireille.
”Sinne meno ei ole ollut hankalaa. Usko on
minulle luonteva osa elämää, ei sitä tarvitse
peitellä eikä korostaa. ”
”Suvaitsevaisuutta ja erilaisuutta olen
miettinyt myös työskennellessäni henkilökohtaisena avustajana erityisrippileireillä. Leirit ovat todella antoisia ja ajatuksia herättäviä.
Tapa, jolla rippikoulua käyvät nuoret suhtautuvat leirillä käsiteltyihin uskonasioihin, on
todella käytännönläheinen ja konkreettinen.
Asioita käsitellään ja harjoitellaan pitkin leiriviikkoa käytännössä pitkien filosofisten pohdintojen sijaan.”
Myös tänä kesänä Päivi on menossa erityisrippileirille.
”Ryhmässä, jossa työskentelen, kommunikoidaan yleensä muun kuin puheen avulla.
Kaikki turha karsiutuu pois. Kun leirin lopussa
lauletaan jokaiselle nuorelle erikseen ’Sinä arvokas oot, minä tuollaisna rakastan sua’ ja jokaiselle sytytetään oma kynttilä, hetki koskettaa. Jokaisella meillä on paikkamme Jumalan
maailmassa Jumalan luomina.”
Lattialla on laulun aikana puinen risti, jossa
on kruunukynttilän kokoisia reikiä. Jokainen
saa valita omalle kynttilälleen paikan.
Kun oikea paikka löytyy, siihen painetaan
valkoinen kynttilä, valkoinen liekki. Sen painaa joko avustaja tai rippikoululainen itse.
Samalla painetaan myös jälki jokaiseen
paikallaolijaan kotiinvietäväksi, arjessa muistettavaksi – sinä arvokas oot.
Mä tuollaisna rakastan sua.
ULLA REMES

