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Suvivirttä veisataan jälleen
Kuopion Kirkkopäi-
villä raikui Suvivirsi 
koko torin täydeltä.

S uvivirsi-yhteislaulutapahtumia järjes-
tetään jälleen eri paikkakunnilla kou-
lujen päättyessä. Tapahtumiin on 
ilmoittautunut mukaan jo yli 150 seu-

rakuntaa. Yksi näyttävimmistä tilaisuuksista 
oli varmasti Kuopion Kirkkopäivillä, kun tori-
lavalla lauloi ja musisoi parhaimmillaan noin 
sata henkeä.

Suvivirren lisäksi Petri Laaksosen ja Jo-
hanna Rusanen-Kartanon kanssa laulettiin 
muitakin kesäisiä lauluja. Oman musiikillisen 
panoksensa hyvälle asialle antoivat myös Ra-
jalan koulun musiikkiluokkien kuoro ja Nuo-
riso-orkesteri Rajalan Puhaltajat.

Mukana laulamassa olivat Rajalan koulun 
viidesluokkalaiset Konrad Aura, Leo Hirvo-
nen ja Ilari Lehtosaari. Pojille oli jäänyt hie-
man hämärän peittoon Suvivirsi-tapahtuman 

perimmäinen tarkoitus. ”Haitin hyväksi tä-
mä tapahtuma järjestetään, mutta en oikein 
tiedä, mitä kerätyillä rahoilla siellä tehdään”, 
Konrad Aura mietiskeli.

Yhtä kaikki, Suvivirsi merkitsee koululai-
sille pitkään odotetun kesäloman alkua. ”Nyt 
on niin lämmintä, että loma saisi alkaa vaikka 
heti”, kolmikko tuumasi.

Kouluja nousee Haitiin  
Laulutapahtumien tavoitteena on auttaa Hai-
tin lapsia pääsemään takaisin kouluun, sillä 
Suvivirsi-kampanjalla tuetaan tänäkin kevää-
nä Haitin koulujen jälleenrakentamista.

Kirkon Ulkomaanapu on vuodesta 2010 
lähtien tukenut Haitin maanjäristyksissä tu-
houtuneiden koulujen uudelleenrakentamis-
ta. Tähän mennessä on valmistunut viisi kou-
lua, ja neljä uutta on parhaillaan rakenteilla. 
Vuoden 2013 aikana aloitetaan lisäksi neljän 
uuden koulun rakennustyöt. 

Heli Haring

pysäkillä

Ajankohtaista

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

N
äin väittää Alister 
McGrath, Kuopion 
kirkkopäivien pää-
luennoitsija. Todel-
lisuus nimittäin on 
paljon laajempi ja 
ihmeellisempi kuin 
se mitä voimme vä-
littömästi havaita. 

Jotta näemme sen koko syvyyden, on käytet-
tävä myös sydäntä, mielikuvitusta ja uskoa.

McGrath kertoi olleensa nuorena miehe-
nä ylimielinen joskin surullinen ateisti. Maa-
ilma ilman Jumalaa näytti tylsältä ja pinnalli-
selta. Niinpä McGrath piti ateismia rohkeiden 
ihmisten katsomuksena, niiden jotka uskalta-
vat kohdata todellisuuden niin kurjana kuin 
se oikeasti on. 

Hän arveli saavansa molekyylibiologian 
opinnoista lisää tukea ateismilleen, samalla 
kun se auttaisi ymmärtämään, mitä elämä oi-
kein on. 

Epäilyn siemen kuitenkin iti. – Entä jos tä-
mä havaitsemamme maailma onkin vain osa 
suurempaa kokonaisuutta? Entä jos sen tuolla 
puolella onkin jotakin paljon ihmeellisempää?

Tämä epäily muutti lopulta McGrathin ko-
ko maailmankatsomuksen ja hän löysi kristin-
uskon henkiseksi kodikseen. Sen valossa maa-
ilmaan tulee järki ja mieli, McGrath selittää.

Nyt Alister McGrath toimii Lontoon King’s 
Kollegessa teologian professorina. Hän on il-
meisen lahjakas tutkija ja tehokas kirjoittaja, 
sillä hänen käsistään on lähtenyt useita kym-
meniä hyvin erilaisia kirjoja.

Eräs McGrathin kiinnostuksen kohde on 
uusi ateismi. Uudella ateismilla tarkoitetaan  

valistuksen ajalta periytyvää ajattelutapaa, 
jossa vain sitä pidetään todellisena, mikä voi-
daan 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 populaa-
riateismi on perustunut yliyksinkertaistaviin 
iskulauseisiin, jotka eivät vain ole totta. 

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

Helinä scHroderus
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Kasvot 
kohti ihmistä

S ääkin suosi Kirkkopäiviä ja juhlijoita – iloa, 
tyytyväisyyttä, mukavaa hyrinää niin pitkä-
matkalaisten vieraiden kuin kaupunkilais-
tenkin kasvoilla. Vaikutelma sai vahvistusta 
useana päivänä. Kuopion kaupunki hehkui 

vehreyttä, heleää kevättä ja vapautuneen veden väl-
kettä: 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 yllä-
tyksistä. Kuka olisi etukäteen uskonut, että kuivalta 
kuulostava aihe vetää salin täyteen? Tuoreet kirkollis-
kokousterveiset tuotiin koulutukseksi jokaista seura-
kuntaa koskettavaan, haastavaan asiaan.

Pelkästään lauantaina Kirkkopäivien vapaaehtois-
tehtävissä hääri yli 500 vapaaehtoista. Osallisuuden 
kokemus ja oman panoksen merkitys mittavan yhtei-
sen tapahtuman järjestämisessä ovat yksi tärkeimmistä 
ulottuvuuksista suurtapahtuman synnyttämisessä. 
Osaan ja saan palvella, minua tarvitaan; hienoa saada 
tehdä yhdessä tällaista!

Kirkko jalkautui uusin jaloin kaupungille. Aina-
han kirkko on jalkautunut erityisesti diakoniatyössä 
ja lapsi- ja perhetyössä, mutta uudistunut kirkkopäi-
väkonsepti vei mielikuvan kirkosta kaduille ja toreille 
tarkistettavaksi: millainen oikeasti on tämän päi-
vän 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 mui-
den keskustelujen soisi jat-
kuvan siellä, minne itse 
kukin päiviltä menee.  
Seudun oma osaaminen 
ja erityispiirteet näkyivät. 
Jatkossa niiden soisi näky-
vän ohjelmatarjonnassa vielä 
enemmän.

Ei viihde eikä edes viih-
tyminen eivät kuitenkaan saa olla kirkon ykköstavoit-
teita. Kirkolla on oma sanomansa armosta, eikä sitä saa 
hukata. Kirkon kasvot ovat parhaimmillaan ihmistä 
lähellä. Jo Herran siunauksessa pyydetään Hänen kas-
vojaan 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, seurakunta-
lainen – Kirkkopäi-
vien jälkeenkin.

Ulla remes 
ulla.remes@evl.fi

 ✚ Arkkipiispa Kari Mäkinen 
pohti kirkolliskokouksen ava-
jaispuheessaan käynnissä ole-
vaa avioliittokeskustelua. Mäki-
sen mukaan se on näyttäytynyt 
tunneherkkänä alueena sekä 
kirkossa että koko yhteiskun-
nassa. Arkkipiispa korosti, että 
kirkon on astuttava tässä asias-
sa epämukavuusalueelle käy-
mään dialogia. ”Se on mahdolli-
suus, ei uhka”, Mäkinen painotti. 
Hän muistutti myös, että avioliit-
toa koskevia lakeja ei säädä kirk-
ko, vaan eduskunta.

 ✚ Kirkolliskokous päätti viime 
viikolla seurakuntarakenteiden 
kehittämisen päälinjoista. Jatkos-
sa kaikki seurakunnat kuuluvat 
seurakuntayhtymiin. Seurakun-
taneuvoston puheenjohtajana ei 
enää toimi kirkkoherra, vaan vaa-
leilla valittu luottamushenkilö.

 ✚ Kuopion seurakuntayhty-
män yhteinen kirkkoneuvosto on 
valinnut viestintäyksikköön tie-
dottajan työsuhteeseen artenomi 
(AMK) Merja Tapion.

 ✚ Nuorisosihteerin viran täy-
töstä on tehty oikaisuvaatimus 

Kuopion seurakuntayhtymän yh-
teiselle kirkkoneuvostolle.  

 ✚ Puijon seurakuntapastori-
na aloittaa kesäkuussa pastori 
Teemu Voutilainen, 31. Papin pe-
rustyön lisäksi hän vastaa aikuis-
työstä ja yhdessä diakoni Riitta 
Murtorinteen kanssa pohjoises-
ta aluetyöstä. Seurakuntapastorin 
virka vapautui, kun Heikki Hy-
värinen valittiin Männistön kap-
palaiseksi. Hyvärisen lähtösaarna 
kuullaan su 26.5. klo 10.

 ✚ Siilinjärven seurakunnan 
ympäristödiplomin hakemis-
ta valmisteleva työryhmä aloit-
taa toimintansa. Puheenjohtajak-
si valittiin Jari Kolehmainen ja 
ympäristövastaavaksi nimettiin 

Niina Kuosmanen. Kirkon ympä-
ristödiplomi on kirkkohallituksen 
myöntämä todistus seurakunnal-
le, joka on sitoutunut kehittä-
mään toimintaansa ympäristön 
kannalta jatkuvasti paremmaksi.
 ✚Suomen evankelis-luterilai-
nen kirkko on avannut Face-
bookiin nuorille suunnatun sivun 
nimeltä Verkonpaino. Sivu on kai-
kille avoin ja kohderyhmänä ovat 
erityisesti ne, joille kirkko on vie-
ras. Päivityksiä Verkonpainoon te-
kevät myös nuoret, esimerkiksi 
isoset, eri puolilta Suomea. Sivua 
tekevät yhteistyössä Kirkkohalli-
tus, Nuorten Keskus, Isoset ry ja 
Kotimaa-yhtiöihin kuuluva Fleim.

 ✚ Nuorten oman Yhteisvas-
tuu-liikkeen, Action Angelsin 
kisaan osallistui 21 joukkuetta, jot-
ka keräsivät Yhteisvastuulle reilut 
30 000 euroa. Kevään aikana kou-
lujen, seurakuntien ja partioiden 
nuoret osallistuivat sekä keräys- 
että toimintakisaan. Keräyskisassa 
kerättiin varoja apua tarvitsevil-
le lähimmäisille. Toimintakisassa 
keksittiin tosielämän hyvä työ lä-
himmäisten auttamiseksi.

”Kirkon 
kasvot ovat 
kauneim- 
millaan 
ihmistä 
lähellä.

pääkirjoitus
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Onko Jumalassa järkeä?
Uskonto on vaarallista. Usko on 

mielenterveyden häiriö. Jumala on 
harhaluulo.

Ajattelevat ihmiset eivät enää os-
ta tällaisia sloganeita. He ymmärtä-

vät uskonnon monimuotoisuuden 
ja tajuavat, etteivät nämä iskulau-
seet kohdistu siihen kristinuskoon, 
josta ihmiset elävät arkeaan.

McGrath rohkaisee suomalaisia 
kristittyjä ymmärtämään omaa us-
koaan paremmin. Uskoa ei voi ve-
denpitävästi todistaa oikeaksi, se on 
selvää. Uskoa voi silti selittää ja pe-
rustella vakuuttavasti.

On nimittäin tärkeää ymmär-
tää, mitä selittäminen on. Selittä-
minen on kokonaisteorian raken-
tamista, josta käsin todellisuuden 
yksityiskohdat tulevat ymmärrettä-
väksi. Se on eri asia kuin tieteellinen 
ja etenkin luonnontieteellinen to-

distaminen.
McGrathin mielestä kristinusko 

tarjoaa toimivan kokonaisteorian. 
Sen näkökulmasta monet maailman 
ilmiöt näyttävät mielekkäiltä. Ei 
vain kaikkeuden olemassaolo, vaan 
myös eettiset arvot, kauneus, hy-
vyys, pahuus ja elämän mielekkyys 
ylipäätään. Jos oletetaan kristillinen 
lähtökohta, nämä kaikki löytävät 
luontevan paikan ajattelussamme.

Ovatko usko ja tiede ristiriidas-
sa keskenään? McGrathin mukaan 
eivät ole, vaan päinvastoin ne tuke-
vat toisiaan.

Luonnontieteellinen tutkimus 
selvittää esimerkiksi elämän syntyä 
ja kehittymistä. Mutta se ei voi ker-
toa, miksi ylipäätään on mitään ole-
massa ja mikä tarkoitus elämällä on. 
Uskonto käsittelee näitä kysymyk-
siä. McGrathin mukaan elämän tär-
keimmät asiat perustuvat lopulta 
uskoon. 

Uskomme arvojemme totuu-
teen ja haluamme siksi elää ja vaik-
ka kuolla niiden puolesta. Puhtaasti 
tieteellistä, pelkästään objektiivi-
seen näyttöön perustuvaa, maail-
mankatsomusta ei ole olemassa-
kaan. Jokainen ajatteleva ihminen 
uskoo johonkin.

On tietenkin eri asia uskoa arvoi-
hin ja Jumalaan. Ilman Jumalaa ar-
vot jäävät kuitenkin jollakin taval-
la ilmaan. Ne ovat kuin ihmisten 
keskinäisiä sopimuksia, joista voi-
si päättää toisellakin tavalla. Jumala-
uskon valossa arvojen velvoittavuus 
saa järkevän selityksen: koemme ar-
vojen velvoittavan meitä, koska ne 
perustuvat johonkin meitä suurem-
paan. 

Onko Jumalassa siis järkeä? Kyl-
lä on, itseasiassa vasta jumalauskon 
valossa kaikkeen muuhunkin tulee 
järki ja mieli. 

Kari KUUla
Alister McGrath oli yksi 
Kirkkopäivien nimekkäimmistä 
luennoitsijoista.

”Entä
jos tämä
havaitsemamme
maailma
onkin vain osa
suurempaa
kokonaisuutta?

kimmo Hurri

Teemu Voutilainen
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Ajan ja paikan 
tuolla puolen

K untien ja seurakuntien rajat ovat 
olleet 1800-luvun lopulta samat.

Tausta tosin on etäisempi. 
Ensimmäinen kuntalaitos oli kärä-
jäkiville kokoontunut sukuyhteisö. 

Se oli myös kulttiyhteisö.
Ihminen on tulkittu kristillisessä perinteessä 

ajalliseksi ja paikalliseksi, ruumiilliseksi olen-
noksi. Kristillinen usko on tahdottu sitouttaa 
ajan hampaiden puristukseen sinne, missä ele-
tään perheissä ja tehdään työtä arkisena juma-
lanpalveluksena.

Aatteelliset virtaukset hehkuttavat ruumiilli-
suutta nykyisinkin. Yhdyskuntasuunnittelu puo-
lestaan erkaantuu siitä. Maapallosta on tullut lit-
teä, tietokoneen näytön tapainen.

Jos tilaan huoneen Washingtonista, soittoni 
menee Delhissä sijait-
sevaan varauspalve-
luun. Jos ajan mat-
kalla kolarin, amerik-
kalaisessa sairaalassa 
minua hoidetaan diag-
noosilla, jonka joku 
lääkäri Intiassa  teki 
yön aikana. Huoneti-
laus tai sairaalahoito 
eivät ole paikkaan 
sidottuja. Eivätkä 
aikaan. Se on virtuaa-
lista, samanaikaisesti 
vallitsevaa päivää ja 
yötä. Tällä on vaiku-
tuksia kokemukseemme ruumiillisuudesta.  Lit-
teässä maailmassa se on kyborgi eli koneeseen 
sidoksissa oleva orgaani. Se työskentelee Tübin-
genissä vaikka istuu Lapinlahdella.

Tämä on muutos, joka taloudellisten tekijöiden 
ja poliittisten uskomusten lisäksi muuttaa kun-
tarakennetta. Seurakunnissa korostetaan enem-
män tietyssä paikassa ja ajassa olevien ihmisten 
palvelemista.

Ruumiittomiin ja paikattomiin henkilöseu-
rakuntiinkin on joissakin puheenvuoroissa vii-
tattu. Päälinja on kuitenkin, että seurakunta 
sitoutuu kotiseutuun, toisin kuin henkilöseura-
kunnat ja kunta- ja soteuudistajat.

Niinpä seurakuntarakenteen uudistuksessa 
ollaankin irtaannuttu kuntauudistuksesta. Tule-
vaisuudessa seurakuntien rajat eivät kulje kunta-
rajojen mukaisesti.

Se on yksi suurimmista muutoksista kirkon ja 
yhteiskunnan välisessä suhteessa ainakin sataan 
vuoteen. Kunta- ja sotevatkauksen sivutuotteena 
on onnistuttu ainakin muuttamaan perinnäi-
nen kuntien ja seurakuntien välinen suhde. Aika 
näyttää, ovatko vaikutukset hyviä, huonoja vai 
hälläväliä.

Aivan olankohautuksella asiaa ei tulisi sivuut-
taa. Se vaikuttaa kokemuk-

seemme ihmisyydestä ja sen 
suhteesta niin yhteiskuntaan 
kuin  seurakuntaankin.

Irtisanoutuuko 
jompikumpi ihmi-
sistä, yhteiskunta 
vai seurakunta, 
kun niissä 
ollaan eri mie-
lellä ja suhde 
aikaan, paik-

kaan ja ruumii-
lisuuden   rajoihin 

on ristiriidassa?

Petri Järveläinen

”Irtautuuko 
yhteis-
kunta vai 
seurakunta 
ihmisistä?

kolumni

kirkon kulmilta

K
irkkopäivillä 
keskusteltiin kirkon 
roolista yhteiskun-
nallisena vaikutta-
jana.

Mitä tapahtuu, 
kun kirkko alkaa 
kritisoida virallis-

ta politiikkaa ja ottaa aktiivisesti kantaa 
paikallisiin hankkeisiin? Muun muassa 
tämä kysymys oli kuuma peruna panee-
likeskustelussa, johon osallistuivat eme-
ritusarkkipiispa John Vikström, Enon 
seurakunnan kirkkoherra Armi Rauta-
vuori, Sotkamon seurakunnan kappalai-
nen Antti Lankinen, Helsingin Kallion 
seurakunnan kirkkoherra Teemu Laaja-
salo ja kolumnisti Jukka Relander.

Taisteluja 
ympäristön puolesta
Rautavuori ja Lankinen ovat molemmat 
tahoillaan tulleet tunnetuiksi ympäris-
töasioiden esille nostamisesta.

”Kun kuusi vuotta sitten Sotkamoon 
ryhdyttiin kaavailemaan Euroopan suu-
rinta nikkelikaivosta, sain heti sellaisen 
vaikutelman, ettei tämä taida olla yksin-
omaan hyvä juttu”, Lankinen muisteli.

”Olen antanut yhdet kasvot Talvivaa-
ra-kritiikille ja nettikeskusteluissa onkin 
tullut rajua arvostelua siitä, että pappi 
lähtee semmoiselle asialle.”

Rautavuori puolestaan havahtui ai-
koinaan ihmisten hätään kotipaikkojen-
sa ja ympäristön puolesta, kun Enoon 
alettiin suunnitella uraanikaivosta.

”Mediasta sai sellaisen käsityksen, 
että kyseessä on vain pikkuinen rei-
kä, josta kaivetaan. Ihmiset olivat kui-
tenkin niin kauhuissaan, että rupesin 
keräämään tietoa ja sain seurakun-
nankin mukaan järjestämään keskuste-
lutilaisuuden, sekä näyttelyn maailman 
uraanikaivoksista. Ilmeni, ettei kyse to-

dellakaan ole vain pienestä reiästä.” 
Aktiivisuutensa ansiosta Rautavuori 

sai lisänimen ”Atomi-Armi”.
”Ei kuitenkaan ole helppoa lähteä li-

perit kaulassa barrikadeille. Sanomista 
tulee takuuvarmasti.”

Äänitorvena äänettömille

Vikström painotti, että kun ihmisillä on 
hätä, silloin kirkon on lähdettävä liik-
keelle.

”Kirkon pitää toimia äänitorvena niille, 
joiden ääni ei muuten pääse kuuluville.”

Saako kirkko harjoittaa 
kansalaistottelemattomuutta?

N äinä toukokuun lopun päivi-
nä poltetaan Kaavilla Telkkä-
mäen perinnetilalla jokakesäi-
nen kaski. Puut on kaadettu. 

Kun säät sallivat, tapahtuu poltto. Viime 
vuonna se oli 23.5. Siitä on muutaman 
minuutin filminpätkä netissä Youtubes-
sa mainioine selostuksineen kaikkineen: 
Kaskenpolttoa Telkkämäessä .

Kasken viertäminen on ollut perin-
teenä Telkkämäessä siitä lähtien kun tä-
män 1700-luvulta periytyvästä torpasta 
muodostunut tila rakennuksineen avat-
tiin yleisölle vuonna 1993. Tämän met-
sähallituksen ylläpitämän perinnetilan 
vuodenkiertoon kuuluu, että kun kaksi 
on poltettu, siihen kylvetään juhannuk-
sen alla nauris ja elokuussa Laurin päivän 
tienoilla ruis. Seuraavana kesänä ruis leikataan sirpeillä, si-
dotaan lyhteiksi, kuivataan kuhilailla ja puidaan riihessä. Sen 
jälkeen tästä kaavilaisesta perinnerukiista voidaan keittää 
uutispuurot ja leipoa leivät.

Youtube tarjoaa mahdollisuuden katsoa myös muita kas-
kenpolttoon liittyviä filmejä, muiden muassa Ahti Rytkösen 
ja Kustaa Vilkunan asiantuntemukseen perustuvia Eino Mä-
kisen kuvaamia kansatieteellisiä elokuvia 1930-luvulta kas-
keamisesta ja muusta, myös naurishaudikkaiden valmistuk-
sesta.

Kasken viertäminen nousee esiin myös äskettäin ilmesty-
neessä Suomen murrekirjassa. Siinä on satojen murrenäyt-
teiden joukossa myös kolmisenkymmentä tekstiä pohjois-
savolaisilta kertojilta. Heistä kaksi  muistelee kaskenviertoa. 
Toinen on vuonna 1904 syntynyt Juho Hartikainen Kaavilta 

ja toinen vuonna 1885 syntynyt Fredriika Järveläinen Tuus-
niemeltä. 

Fredriika Järveläinen toteaa: ”Ouv viertänä paljonniik kas-
kia”. Juho Hartikainen kertoo, miten ”siitä reunasta lähettiin 
sitä viertämmään ne, puut panttiin siis rovioehen”. ”Sittä sil-
lä kangilla siirrettiin etteempäe, sitä. Ja sillä laila sitä mänttii. 
Sitä siirreltiin sitte sitä mukkoo ku se nurmi palo siinä mus-
taks.” 

Kertojien alkuperäiset, 1960- ja 1970-luvulla tehdyt ää-
nitteet ovat myös kuunneltavissa Kotimaisten kielten tutki-
muskeskuksen sivuilta (kotus.fi). 

Telkkämäessä puolestaan saa nähdä kaskisavut Savon su-
vessa.

Helena rieKKi

Kaski palaa Telkkämäessä

Kirkon yhteiskunnallista roolia pohtivat Teemu Laajasalo, John Vik-
ström, Armi Rautavuori, Antti Lankinen ja Jukka Relander.
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”Voiko kirkko ylipäätään edes 
vaieta epäkohtien edessä? ”, Jukka 
Relander puolestaan pohti.

Toisaalta kirkko haluaa kuulua 
kaikille.

”Entäpä ne ihmiset, joille nä-
mä parjatut kaivokset merkitsisi-
vät työpaikkoja? He eivät ehkä näe 
kaivoshankkeita mörköinä, vaan 

mahdollisuuksina. Kirkko ei näis-
sä tapauksissa puolustanut heidän 
etujaan”, Teemu Laajasalo heitti.

Kaikki keskustelijat olivat yh-
tä mieltä siitä, että kirkon pitää olla 
poliittinen. Kantaa on otettava yh-
teiskunnan ilmiöihin, mutta ilman 
puoluepoliittista sävyä.

”Kirkon on elettävä puoluepoliit-

tisessa selibaatissa. Se antaa uskot-
tavuutta kirkon mielipiteille. Papit 
voivat toki yksityishenkilöinä ol-
la mukana puoluepolitiikassa”, Vik-
ström selvitti.

Rautavuori näkee puoluepolitiik-
kaan osallistumisen kaksipiippuise-
na asiana.

”On eri asia olla mukana valta-
kunnallisella, kuin paikallispoliit-
tisella tasolla. Paikallisesti joutuu 
päättämään omien seurakuntalais-
tensa asioista, kun taas valtakunnal-
lisella tasolla linjataan pikemmin-
kin arvoja.”

Kohti kohtuullisuutta
Kirkko haluaa ottaa kantaa yhteis-
kunnan epäkohtiin myös jatkossa. 
Paneelikeskustelun osanottajat nos-
tivat kaksi teemaa ylitse muiden.

”Tänä päivänä puhutaan paljon 
nuorten syrjäytymisestä. Siihen kir-
konkin on otettava entistä paina-
vammin kantaa, sillä kyseessä on ti-
kittävä aikapommi”, Vikström esitti.

Lankinen ja Rautavuori perään-
kuuluttivat kadonnutta kohtuulli-
suutta.

”Hyvin monilla ihmisillä oli-
si varaa laskea elintasoaan. Pitäi-
si enemmän lanseerata kohtuullista 
elämäntapaa, kaikkea ei tarvitse ah-
nehtia yli omien tarpeiden. Jatkuvan 
kasvun vaatimus on järjetön ja rasit-
taa kohtuuttomasti maapallon kes-
tokykyä.”

Laajasalo halusi lopuksi kuiten-
kin muistuttaa, miten paljon kirkko 
on jo tehnyt.

”Ei pidä unohtaa, että kirkol-
la on tarjolla esimerkiksi monenlai-
sia sosiaalisia palveluja eri kohde-
ryhmille.”

Heli Haring

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. Kau-
pungissa on kiinnitetty huomiota kiinteistövalvontaan, 
vaihdettu mm. katu- ja liikennevaloja vähemmän kulut-
taviin ja otettu käyttöön lämmöntalteenottolaitteisto-
ja. Tavoitteena on, että asukkaalla on turvallinen, toimi-
va ja energiatehokas ympäristö.”

Miten paljon energiaa on pystytty säästämään?

”Energiatehokkuushankkeen neljän ensimmäisen vuo-
den aikana kokonaissäästö oli yli 10 gigawattituntia, jo-
ka tarkoittaa noin 500 pientalon vuosittaista energi-
ankulutusta. Kulutusta vähentämällä on vähennetty 
merkittävästi myös sen aiheuttamia kasvihuonekaasu-
päästöjä.”

Missä kaupungit voivat energian kulutusta 
vähentää, entä kaupunkilainen?

”Esimerkiksi hankinnoissa, joukkoliikenneyhteyksiä ke-
hittämällä, maankäyttösuunnittelulla, uudis- ja korjaus-
rakentamisessa sekä valaistuksen suunnittelussa. Jokai-
nen voi kiinnittää huomiota omaan sähkön ja lämmön 
käyttöönsä ja valita energiatehokkaita kodinkoneita. 
Lämmityksen lisäksi valaistus on suurin energiankulut-
taja kiinteistöissä.”

Missä energian säästö on hankalaa?

”Päivittäisissä rutiineissa. Jos esimerkiksi matka kaup-
paan tai työpaikalle on pitkä, kannattaa miettiä kulku-
tapavalintoja. Auton sijaan voi käyttää yhteiskyytejä 
tai bussia, jos kävellen tai pyöräillen matkaan kuluu lii-
kaa aikaa. Jos auton käyttö on kuitenkin pakollista, au-
ton ostohetkellä voi tehdä valintoja kulutuksen ja pääs-
töjen suhteen.”

Mikä on URGENCHE?

”URGENCHE on kansainvälinen EU-hanke, jossa selvite-
tään päästöjen erilaisten vähentä-
mistapojen vaikutusta ihmisten 
terveyteen. Kuopio on ainoana 
suomalaisena kaupunkina mu-
kana. Kuopiosta hankkeessa on 
lisäksemme mukana Terveyden ja 
Hyvinvoinnin laitos.”

Millainen energiankuluttaja olet? 

”Liikun paljon polkupyörällä ym-
päri vuoden ja kiinnitän kotona 
huomiota laitteiden energi-
ankulutukseen. Omaa säh-
könkulutusta voi seurata 
nykyään laskun lisäk-
si energiayhtiöiden 
nettisivuilta ja rauta-
kaupoista ostettavilla 
mittareilla.”

teKsti Ja KUva 
Hanna KarKKonen

mitä mielessä?

Saako kirkko harjoittaa 
kansalaistottelemattomuutta?

Timo HarTikainen

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

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

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

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

MUISTA
LAHJA-
KORTIT!

Haapaniemen-
katu 25 A 30
puh. 0500-137 477

KIPU-HOITO
Aino Pusa

• Matot
• vuodevaatteet • ym.

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

 
 
 

KotitalousKotitalousKotitalous---
vähennys 45%vähennys 45%vähennys 45%   

040 5844 045 

Tietokoneapu 

www.orden.fi 

Perunkirjoitukset
Luotettavasti – asiakasystävällisin hinnoin

Tilisara, Tapionkatu 5-9, Kuopio
046-892 1422

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

Arja auttaa arjen askareissa.
Soita Arjalle.

Hoiva- ja kotityöpalvelu
Arja Vihonen Ky

050 336 3503
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Poukamassa juhlitaan
 ✚ Kevätjuhlassa Poukamassa sunnun-
taina 26.5. klo 18 ohjelmassa muun mu-
assa kirkkohetki, runoja, lauluja, laulu-
leikkejä, arpajaiset ja täytekakkukahvit. 
Heikki Hyvärinen, Riitta Murtorinne, 
Joona Saraste. 

Pohjois-Savon 
veteraanien 
kirkkopyhä

 ✚ Pohjoissavolaisten veteraanijär-
jestöjen perinteinen kirkkopy-
hä Kuopiossa sunnuntaina 26.5. Samalla 
vietetään myös Pohjois-Savon reservi-
läisten ja reserviupseerien kirkkopyhää. 
Messu Tuomiokirkossa  ja liturgialla Py-
hän Nikolaoksen katedraalissa klo 10, 
lounas Keskusseurakuntatalolla ja Ala-
van seurakuntatalolla klo 11.30 alkaen. 
Päivän päättää yhteinen päiväjuhla Tuo-
miokirkossa klo 13.30, juhlapuhe piispa 
Jari Jolkkonen.

Siilinjärvellä lapset 
kesälaitumille

 ✚ Jo joutui armas aika ja suvi suloi-
nen! Perhemessu sunnuntaina 26.5. 
klo 10 Siilinjärven kirkossa ja klo 15 Vuo-
relan kirkolla. Lauletaan yhdessä niin, et-
tä kirkko raikaa ja kirmataan sitten ke-
sälaitumille. Kerhojen kevätkauden 
päättävä perhemessu, jota päiväkerho-
laiset ovat mukana toteuttamassa.

Musiikin iloa
 ✚ Seurakunnan kuorojen kevätkon-
sertti Nilsiän kirkossa torstaina 23.5. 
klo 18.

 ✚ Kevään päätöksenä Männistön seu-
rakunnan Voimaa musiikissa -sarjas-
sa Hebrealaisten laulujen ilta kes-
kiviikkona 22.5 klo 19. Marjatta Airas, 
Heikko Mononen, Rauno Tikkanen, Tero 
Airas. Vapaa pääsy. 

 ✚ Wanhan wirsikirjan 1701 yhteis-
lauluilta Juankosken Tehtaan kirkos-
sa keskiviikkona 5.6. klo 19 ja 
Muuruveden seurakuntatalos-
sa torstaina 6.6. klo 19. 

Kirkko luon-
nossa

 ✚ Kirkkovaellus sunnuntaina 
26.5. klo 12 lähtö Kaavilta Kirs-
tulammelta päätyen Säyneisen 

iltakirkkoon klo 19. 
 ✚ Pölhönsaaren kansanlaulukirkko 
sunnuntaina 2.6. klo 16. Makkaranpais-
toa, pullakahvit ja mehut.

Kesämusiikkia 
Puijolla

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

Juhannukseksi 
juustokeittoa

 ✚ Pohjalaista juhannusjuustokeit-
toa tilattavissa Puijon seurakunnasta. 
Juhannusjuustokeitto eli punainen hera 
on keski- ja pohjoispohjalainen perinne-
ruoka, joka nautitaan kylmänä, kesäise-
nä jälkiruokana. Hinta 8 €/litra lähetys-
työn hyväksi. Ennakkotilaukset Puijon 
seurakunnan toimistoon viimeistään 
14.6. puh. 040 4848 410 tai mirja.turu-
nen@evl.fi. Tilaukset ovat noudettavis-
sa 19.6. klo 18. 

Tiekirkko- 
kausi alkaa

 ✚Riistaveden tiekirkko on 
avoinna kesällä 17.6.-31.7. Kirkon-
vartijaksi voi ilmoittautua ke-
vään tapahtumien yhteydessä se-
kä Riistaveden toimistoon puh. 
040 4888 602. Lisätietoa aluepap-

pi Kirsi Leinolta.
 ✚ Kirkko-oppaiden info Kaavin kirkos-
sa tiistaina 4.6. klo 18. Kaikille kiinnostu-
neille mahdollisuus vapaaehtoispäivys-
tykseen kirkossa. 

Reissuun
 ✚ “Lähde valloittamaan Ylläs Siio-
nin virsillä” -ruskaretki Äkäslom-
poloon 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 Diakonia-
työn retki 14.-16.8. Keski-Suomeen 
(Keuruu, Mänttä, ilmailumuseo, höyry-
veturipuisto). Hinta 250 €/hlö. Ilmoit-
taudu Eija Laitaselle viim. 10.6. ma–to 
klo 9–10 puh. 044 7284 642.

 ✚ Männistön seurakunta järjestää ret-
riitin Saariselällä 26.-31.8. yhdes-
sä Poikien ja Tyttöjen Keskuksen kans-
sa. Lyhyitä vaelluksia, kappelihartauksia, 
pyhiinvaelluskeskusteluja. Hinta 530 € si-
sältää majoituksen Kurssitievassa (1 hh), 
ruokailut ja matkat. Retken vetäjänä toi-
mii ja tiedusteluihin vastaa Aulikki Mä-
kinen, puh. 040 4848 383. Ilmoittautu-
miset 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 Haapajär-
velle 5.-7.7. Lähtö perjantaina klo 10 
Puijon kirkolta, paluu sunnuntaina. Ma-
joitus Reisjärven opistolla 50 €/yö. Bussi 
50 €. Sitovat ilmoittautumiset 31.5. men-
nessä puh. 050 5691302 tai 017 158 111. 

kirkkojakoti@evl.fi

Herra, sinä olet meidän 
turvamme polvesta polveen.

 ✚ Lähde kulkemaan opastetulle hautaus-
maakävelylle. Tapahtumat ovat maksut-
tomia.

Kesäkuu
 ✚ Torstai 13.6. Isolla hautausmaalla. Tunnet-
tuja ja tuntemattomia kuopiolaisia. Oppaa-
na Nina Pelli. Ison hautausmaan kierrokset 
alkavat linja-autoaseman puoleiselta pää-
portilta 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 hau-
tausmaan ja kirkon paikoitusalueelta klo 18 
ja päättyy kirkossa pidettävään hartauteen.

 ✚ Torstai 25.7. Isolla hautausmaalla.
Oppaana Nina Pelli. 

 ✚ Sunnuntai 28.7. Vehmersalmen hautaus-
maalla. Oppaana Väinö Matti Miettinen.
Kierros alkaa paikoitusalueelta klo 11.30. 
Kesäasukkaiden kirkkopyhä kirkossa klo 13.

Elokuu
 ✚ Torstai 1.8. Muuruveden hautausmaal-
la. Muuruveden merkkihenkilöt. Oppaana 
Niilo Lintunen. Kierros alkaa paikoitusalu-
eelta klo 18 ja päättyy Eino Keihäsen kirkos-
sa 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. Hauta-
usmaan kasvit. Oppaana Seija Kukkonen. 
Opastettua kierrosta seuraa klo 19 klavikor-
dikonsertti Pyhän Pietarin kappelissa. 

 ✚ Torstai 29.8. Flodbergin hautausmaalla. 
Kirkonmiehiä ja kyläläisiä. Oppaina Helena 
Riekki ja Merja Marin. Kierros alkaa paikoi-
tusalueelta klo 18.

tapahtuukävelykierrokset

Löydä levähdys- 
ja palvelupaikka 
tiekirkosta.

Savolaislähtöisen lauluyhtye Kallan levynjulkaisukonsertti Lainaa-levyn ääni-
tyspaikassa Männistön Vanhassa kirkossa torstaina 30.5. klo 18. Vapaa pääsy, 
ohjelma 10/5 €. Kahvitarjoilu.

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 €. 

rami marjamäki

k
a

ll
a

Kävelykierroksilla näet ja kuulet histo-
riasta. Kuvassa Lignellin perheen hauta-
muistomerkki.

kuopion ev.luT. seurakunnaT
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M
erkkipäi-
väänsä viet-
tävät ikäih-
miset 
kokoontui-
vat juhli-
maan Män-
nistön 

seurakuntasaliin toukokuun ensimmäi-
senä sunnuntaina. 

Ikääntyneiden syntymäpäivä on 
Männistön seurakunnassa perinteinen 
juhla. Sitä vietetään neljä kertaa vuodes-
sa sunnuntaimessun päätteeksi. 

Seurakunta kutsuu juhlaan kaikki 
70, 75, 80, 85 ja 90 vuotta täyttävät seu-
rakuntalaiset, joiden osoite on tiedos-

sa. Tätä vanhemmat saavat kutsun jo-
ka vuosi. 

Hyvän mielen juhla
Tällä kertaa tilaisuuteen oli kutsuttu 
toistasataa syntymäpäiväsankaria, jot-
ka viettävät merkkipäiväänsä huhti-ke-
säkuun aikana. 

Moni kutsutuista tuli juhlaan lapsen-
sa tai muun läheisensä kanssa. Vieraita 
oli yhteensä kuutisenkymmentä.

Juhlijoista vanhin oli juuri 95 vuotta 
täyttänyt Maire Tusa, joka saapui pai-
kalle poikansa Risto Iivanaisen kanssa. 
Juhlasta oli Tusalla mukavia muistoja jo 
aiemmilta vuosilta.

”Poika on käyttänyt minua täällä jo-
ka vuosi. Täällä käymises-
tä jää aina hyvä mieli”, Tusa 
sanoi.

Tavattiinpa 
tuttujakin
Juhlakahvien aikana sali 
täyttyi lempeästä puheen-
sorinasta. Yhdessä pöydäs-
sä muisteltiin menneitä, 
toisessa juteltiin elämästä 
muuten vain. 

Ensi kertaa kutsun juh-
laan saanut 70-vuotias 
Kirsti Timonen löysi juh-
lassa luokkatoverinsa vuo-
sikymmenten takaa. Van-
hat kaverukset vaihtoivat 
puhelinnumeroitaan ja so-
pivat tapaavansa myöhem-
min. 

Timosen mielestä juh-
la on mukava tapa muis-
taa merkkipäiväänsä viet-
täviä.

– En ole muuten vie-
lä ehtinyt juhlia, mutta 
myöhemmin tarkoitus on 
mennä syömään läheisten 
kanssa”, sisarensa kanssa ti-
laisuudessa ollut Timonen 
kertoi.

Kiitos elämälle
Kahvittelu ja leppoisa ju-
tustelu vaihtuivat säveliin, 
kun juhlaväki lauloi yhdes-

sä virren 462, Soi kunniaksi Luojan. 
Kiitollisuuden teema heijastui myös 

diakoniapastori Sirpa Nummenheimon 
kauniista puheesta. Hän muistutti, et-
tä elämä on meille jokaiselle lahja, josta 
saamme olla Herralle kiitollisia.

Keväisen tervehdyksen juhlavierail-
le toi Anni Pesälä, joka esitti kantto-
ri Heikki Monosen säestämänä herkät 
tulkinnat lauluista Ken on luonut sinitai-
vaan ja Miks leivo lennät Suomehen.

Lämminhenkinen tilaisuus päättyi 
lahjojen jakamiseen. Männistön seura-
kunta antoi päivänsankareille kirjalahjan 
niin kuin aiempinakin vuosina. Tällä ker-
taa paketista paljastui Tytti Issakaisen 
kirja Siunatun päivän valoa.

Mukana uusia kasvoja
Ikäihmisten syntymäpäivät ovat seura-
kunnille tärkeä työmuoto. Se on yksi ta-
pa säilyttää vanhempien ihmisten kun-
nioittamisen perinnettä.

Samalla kutsu juhlaan vahvistaa seu-
rakuntaan kuulumista. 

”Juhlijoiden joukossa on aina ennes-
tään tuntemattomia kasvoja. Tällä ta-
valla tavoitamme niitäkin, jotka eivät 
tavallisesti käy kirkossa tai osallistu seu-
rakunnan 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 kaik-
ki 70-, 75- ja 80-vuotiaat onnittelukir-
jeellä syntymäpäiväjuhlaan. Tuomiokir-
kossa on myös tapana järjestää yhteinen 
juhlatilaisuus 91–94 -vuotiaille.

Muiden merkkipäivien osalta mo-
lemmissa seurakunnissa käytäntönä on, 
että pappi tai diakoni ottaa yhteyttä 
päivänsankariin ja tarjoaa mahdollisuut-
ta kotikäyntiin. Myös Männistössä seu-
rakunnan työntekijän voi pyytää vierai-
lulle kotiin juhlapäivän kunniaksi.

PaUliina raHUnen

Onnea ja siunausta!

Aidosti ihme-
parantuneet

S uomalaiset ovat silminnähtä-
västi alkaneet täyttyä uudella 
elämänvoimalla, valolla ja läm-
möllä – kuin katolilaiset tai 
ortodoksimystikot pikkuisen 

ennen pyhittymistään!
Jo kesäntulon odotus saa sielun mys-

tisellä tavalla virkistymään. Mielen täyt-
tää vähitellen kiitollisuus, ellei peräti 
ylistys, koko luomakunnalle.

Näinä päivinä monessa penseässäkin 
lajitoverissa tapahtuu ihmeparantumi-
nen. Se on jokavuotinen mutta aina yhtä 
ihmeellinen. Kesä herättää psyko-fyysis-
hengellisestä horroksesta. Energia virtaa 
suloisesti kansan grillirasvaa kohta tih-
kuvissa suonissa.

Vaikka vael-
lus on usein vai-
vaista, Luojan 
lahjat on jaettu ja 
tarkoitettu ilok-
semme. Raama-
tun Saarnaaja 
oivalsi, että tur-
huutta ja tuulta 
tavoitteleva 
ihminen saa sen-
tään kokea onnea 
elämän hyvyy-
destä: ”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 kaunii-
siin hetkiin tarttumatta.

Kylmän toisinaan kangistama kirk-
kokansa tajuaa näinä päivinä luterilai-
suuden leppoisan tosiolemuksen. Het-
ken verran vuodesta näyttää kuin Juma-
lan antimista hyvällä halulla ammenta-
van, rehevän ja elämänmyönteisen luteri-
laisuuden ilosanoma olisi otettu oikeasti 
tosissaan.

Rannoilla, puistoissa ja kesäkaduilla 
verkkaisesti käyskentelevät uskonsisaret 
sekä solmiot pian simmareihin vaihtavat 
veljet vahvistavat koko virvoittuneen ole-
muksensa voimalla puhdasoppista käsi-
tystä hilpeistä kesäluterilaisista.

Myös turhaan murehtimiseen helposti 
syyllistyvien on syytä pysyä kesästä täy-
sin rinnoin riemuitsemisen kaidalla tiellä 
– suven suloisuuteen heränneessä tilassa.

Kuka kiittää mielessään mistäkin, luo-
mistyön lukemattomista siunauksista. 
Kiitos auringon virkistävästä vaikutuk-
sesta luontoon ja ihmismieliin. Kiitos 
kesäkahviloista ja katusoittajista, mansi-
koista ja makkarasta. Hetken rauhasta ja 
raukeudesta, 
levosta ras-
kaan raatami-
sen lomassa.

Että 
saamme kokea 
tämän kaiken. 
Hengissä vielä 
hetken.

Palstalla kirjoittavat vuorotellen  
yliopistonlehtori Helena Kantanen Kuopiosta  

sekä toimittaja Janne Villa Helsingistä.

 Monessa 
penseässäkin 
lajitoverissa 
tapahtuu 
ihmeparan-
tuminen.

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

Männistön seurakuntasali täyttyi juhlatunnelmasta, kun ikäihmiset läheisineen kokoontuivat syntymäpäiväjuhlaan.

Kuvat: Timo Hartikainen
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Tuulipukuja, potkuja ja kuplia
ari-pekka keränen
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T
uulahdus suo-
raan 80-luvulta. 
Savonia-ammat-
tikorkeakoulun 
tanssinopiskeli-
jat ja tanssiteat-
teri Minimi viih-
dyttivät yleisöä 

”Tuulipukujen sisällä tuulee” –esi-
tyksellään. Kahisevapukuisiin tans-
sijoihin saattoi törmätä missä ta-
hansa Piispanpuiston ja torin välillä. 
Muutamat epäilivät, että porukka 
on pahasti eksyksissä oleva Suomen 
jääkiekkojoukkue.

Désiréé Aspinen-Zimmermann 
ja Beatrice Kraft kertoivat Kirkkopäi-
villä miten Suomeen muuttanut ul-
komaalainen kokee kirkon. Vantaalla 
asuva sveitsiläinen Désiréé ja siilin-
järveläinen, Keniasta kotoisin ole-
va Beatrice olivat molemmat ensim-
mäistä kertaa mukana Kirkkopäivillä.

”Ihmisten kohtaaminen on täällä 
pääasia. Ihan ventovieraisiinkin saa 
äkkiä kontaktin.”

Nuoriso löysi tiensä Kuopion to-
rille lauantai-iltana. Iltatapahtumassa 
muun muassa Ruudolf ja Karri Koi-
ra villitsivät yleisöä. Paikalla oli run-
saasti nuorisoa myös muista maista.

”Ei haittaa, vaikka sanoja ei ym-
märrä. Musiikki puhuu puolestaan.”

Hyväntekeväisyysottelu 
päättyi tasapeliin
Tasokkaaksi pelitapahtumaksi nou-
si Kirkkopäivillä pelattu jalkapallo-
ottelu KuPS - Kirkko/Kuopion kau-
punki. 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 riveihin-
sä niin vanhoja kuin nuorempia pe-
limiehiä, ja välillä yleisö sai nauttia 
puolin ja toisin näyttävistä hyökkä-
yksistä ja taidokkaista kikkailuista.

Alkua hallitsi KuPS ja loi loista-
via maalintekopaikkoja. Kai Nyys-
sönen nappasi KuPS:n johtoon ja 
mies sai olla pääarkkitehtinä myös 
toisessa joukkueensa maalissa.

Kirkon joukkueen maalit viimeis-
telivät vahvistuksena joukkuees-
sa pelannut KalPan Jussi Timonen 
upealla kaukolaukauksella oikeaan 
alanurkkaan ja yhden kauden hie-
noimmista maaleista Savon Sano-
mat Areenalla tehnyt Popo Salami. 

KuPS:n joukkueessa viilettivät 
viheriöllä myös mm. Olli Rissanen, 
Harri Nyyssönen, Markku Raa-
tikainen, Leo Houtsonen, Pieta-
ri Holopainen, Atik Ismail ja Har-
ri Ylönen. 

Piispa Jari Jolkkosen kipparoi-
massa kirkon ja kaupungin jouk-
kueessa pelasivat mainittujen pe-
laajien lisäksi kirkkoherrat Ilpo 
Rannankari, Hannu Koskelainen 
ja Matti Pentikäinen. Lisäksi kirk-
kopäivien vetäjä Jari Kupiainen ja 
lauluntekijä Ilkka Vainio uurasti-
vat joukkueessa. 

teKstit: Heli Haring 
Ja HannU Keränen

P iispanpuisto täyttyi lau-
antaina musiikista, ilma-
palloista, riemunkiljah-
duksista ja leikkimisen 
ilosta. Koko perheel-

le suunnattu Riemu-festari oli me-
nestys.

Tuusniemeläinen Minna Koisti-
nen oli saanut lapsenlapsensa Neea 
Kiiskisen kylään Joensuusta ja yh-
dessä he suuntasivat Riemuun.

”Huomasin mainoksista, että 
täällä on Herra Heinämäen Lato-or-
kesteri. Se on Neean lempiyhtye, jo-
ta piti päästä katsomaan”, Koisti-
nen kertoi.

Neeaa kiinnostivat myös keppi-
hevoset ja hän pääsi osallistumaan 
sellaisella jopa kilpailuun.

”Pomppulinnassa jo kävimme. 

Kaikki pisteet aiomme täällä var-
masti kiertää. Meillä on seurakun-
nan bussikuljetus, joten koko päivä 
on varattu aikaa Kirkkopäivien ta-
pahtumille”, Koistinen kaavaili.

Pirkko Pekkala oli kaitsemas-
sa pikkuvieraitaan Nooraa ja Kiiraa.

”Kiva, että heidän vierailunsa ai-
kaan sattui tämmöinen tapahtu-
ma, jossa pääsee vähän purkamaan 
energiaa.”

Kolmikolla näytti olevan haus-
kaa, ja mieluisimman tekemisen ni-
meäminen oli vaikeaa.

”Tähän mennessä olemme ju-
mittuneet joka ikiseen toimintapis-
teeseen, missä olemme käyneet”, 
Pekkala nauroi.

Heli Haring

Riemu-festari oli nimensä veroinen

Tuulipukuja, potkuja ja kuplia

Noora nautti festarista sydä-
mensä kyllyydestä.

Lapsivieraat olivat haltioissaan 
jättimäisistä saippuakuplista.

Samuli ja Roope Räikkönen ot-
tivat toisistaan mittaa pehmo-
miekkailussa.

kuvaT: Timo HarTikainen

Kirkkopäivät onnistuivat 
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Tuomiokirkko

Tuomiokirkko on avoinna klo 
10-15, lisäksi pe klo 18-23. puh. 
040 4848 256
Hiljaisuuden messu (Viikko-
messu) ke 22.5. klo 18. Mar-
jo Parttimaa, Pirjo Rissanen, 
Anu Pulkkinen, urut ja Hanne 
Lappalainen, huilu.
Messu su 26.5. klo 10. Poh-
jois-Savon veteraanien kirk-
kopyhä, Pohjois-Savon vete-
raanien kirkkopyhä. Saarna 
Ilpo Rannankari, liturgia Liisa 
Penttinen, kanttorina Anna 
Kosola, urkurina Anu Pulk-
kinen. Mieskuoro Kuopio-
Kvartetti, johtaa Pertti Ma-
linen. Veteraanien päiväjuh-
la klo 13.30. Juhlapuhe piispa 
Jari Jolkkonen.
Viikkomessu ke 29.5. klo 18. 
Lauri Kastarinen ja Anna Ko-
sola.
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.

KesKus- 
seuraKuntatalo
suokatu 22
Seurakuntamestarit
puh. 040 4848 259
Tuomiokirkkoseurakunnan 
ja Alavan omaishoitajien 
ryhmän kokoontumista ei 
ole toukokuussa. Ilmoitam-
me 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 suljet-
tu ti 4.6. 
Mummon mökki to 6.6. klo 
13. Viriketuokio.

DiaKonia
“Voimaa Vertaisuudesta” 
-leiri omaishoitajille 24. - 
26.9. Rytkyn leirikeskukses-
sa. Ilm. 16.8. mennessä diako-
ni Birgitta Oksman puh. 040 
4848 284. Leirin hinta 20 € + 
kuljetus 10 €.
Vapaaehtoistoimijoiden yh-
teinen kevät- ja kiitosjuh-
la ke 29.5. klo 16 Keskusseura-
kuntatalolla. 

Muuta
Inkilänmäen palvelupii-
ri ja käsityöryhmä Tätilässä 
to 30.5. klo 13. Kevätkauden 
päättäjäiset, Varpu Ylhäinen.

Kastetut
Leo Erik Valtteri Kastikainen, 
Petra Anna Elina Huovinen.

avioliittoon 
Kuulutetut
Mikko Martti Kytölä  ja Jas-
miina Linda Maaria Etula.

Kuolleet
Auli Tyyne Hellevi Aulamo 
82v, Anja Korhonen 82v, Vil-
jo Gunnar Kokkonen 85v, Ris-
to Olavi Korhonen 79v, Juha 
Matti Ronkainen 58v, Esko 
Toppinen 81v, Aimo Kaler-
vo Puustinen 82v, Vesa Ola-
vi Korhonen 78v, Marketta 
Hannele Koskenranta 45v.

alava

alavan KirKKo
Keihäskatu 5 
puh. 040 4848 298
Mustaa Musiikkia, “Black 
Gospel” -konsertti la 25.5. 

klo 16. Piccolon Kamarikuoro, 
Hanna Kronqvist, sopraano, 
Lauri Tikkanen, piano, johtaa 
Heikki Hinssa. 
Messu su 26.5. klo 10. Saar-
naa Juha Välimäki, liturgina 
Hannu Koskelainen, kantto-
rina Ossi Jauhiainen, senio-
rikuoro. 
Tuomasmessu su 26.5. klo 18. 
Saarnaa Raimo Lappi, Tuo-
masmuusikot. 

Messu su 2.6. klo 10. Saar-
naa Markku Virta, liturgina 
Hannu Koskelainen, kanttori-
na Ossi Jauhiainen. Perheneu-
vojien tehtäviin siunaaminen. 

särKinieMen 
seuraKuntatalo
särkiniementie 20 
puh. 040 4848 307 
Messu su 26.5. klo 13. Saarnaa 
Juha Välimäki, liturgina Han-
nu Koskelainen, kanttorina 
Ossi Jauhiainen. 

DiaKonia
Diakoniatoimistot - Ala-
van seurakunnan diakonia-
työntekijöiden puhelinpäi-
vystys kesäajan päivystyk-
set: 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 Tirkko-
nen puh. 040 4848 325. 

Muuta
Alavan seurakunnan pii-
rien kevätretki ke 29.5. klo 
8.30. Iisalmeen Kulttuuri Ar-
tokseen (matkalla myös mui-
ta kohteita.) Lähtö klo 8.30 
Alavan seurakunnan parkki-
paikalta, klo 8.45 Neulamä-
en srkn parkkipaikalta ja klo 
9 Särkiniemen kirkon park-
kipaikalta. Retken hinta 20 €. 
Sis. ruuan, kahvit, näyttelyt/
tutustumiskäyntikohteet. Ilm. 
retkelle viim. to 16.5 mennes-
sä sihteeri Sisko Nousiaiselle 
puh. 040 4848 286. Lisätieto-
ja Sonja Tirkkonen puh. 040 
4848 325 ja Sisko Laitinen 
puh. 040 4848 326. 
Pölhönsaaren kansanlau-
lukirkko su 2.6. klo 16. Saar-
naa Pirjo Kuula, liturgina Ilk-
ka Koponen, kanttorina Leila 
Savolainen, Zipporim-kuoro. 
Kirkon jälkeen makkaranpais-
toa, pullakahvit ja mehut (va-
paaehtoinen maksu).

Kastetut
Petja Kalevi Marushchak, Pin-
ja 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 Timos-
kainen, Antti Markus Romp-
panen ja 
Minna Emilia Leminen.

Kuolleet
Kaino Marjatta Karhu 88v, 
Irja Kaarina Martikainen 85v, 
Kari Antero Kilpi 66v, Irja Sa-
volainen 89v, Helga Elina Pla-
ketti 80v, Lilja Marjatta Aho 
71v.

kallavesi

KallaveDen KirKKo
rauhalahdentie 21
puh. 040 4848 336
Helluntain messu ja isosten 
siunaus su 26.5. klo 10. Litur-
gia Matti Pentikäinen, saarna 
Petteri Hämäläinen kantto-
rina Jarkko Maukonen. Kirk-
kokahvit.
Messu su 2.6. klo 10. Litur-

gia Veli Mäntynen, saarna 
Sanna Alanen ja kantto-

rina Veera Heino.

vehMasMäen 
KaPPeli

sotkanniemi 15
puh. 040 4848 351

Messu su 26.5. klo 13. Sanna 
Alanen.

Karttulan KirKKo - 
Muuta
Laulutuokio to 23.5. klo 14 
Ainolassa, Anne Keränen.
Miesten saunailta to 23.5. 
klo 17.30 Tervonsalmessa, Le-
vinniementie 15, Tervo. Ju-
hannuskokon tekotalkoot 
alkaen klo 14, ruokailu klo 17-
18, jonka jälkeen sauna ja ilta-
ohjelma.
Sanajumalanpalvelus ja kyl-
vön siunaaminen su 26.5. klo 
10 Virtalassa. Hilkka ja Han-
nu Jauhiaisella, Suonenjoen-
tie 270. 
Laulutuokio to 30.5. klo 13 
Jaakkolassa, Anne Keränen.
Miesten lenkkipiiri to 30.5. 
klo 17.30 Syvänniemen pap-
pilassa ja rantasaunalla. Jari 
Partasen järjestämä käve-
lytesti.

Karttulan 
seuraKuntaKoti
Kissakuusentie 14
puh. 040 4848 547
Tervetuloa iltakahville to 
23.5. klo 18. Mukana Mat-
ti Pentikäinen, Tauno Sal-
men kuvatarina ja lauluryh-
mä Vaeltajat.

syvännnieMen 
KirKKo, Karttula
Kuttajärventie 117
Messu su 2.6. klo 10. Mikko 
Väisänen ja Anne Keränen.
Urkuja nelikätisesti-kon-
sertti to 6.6. klo 19. Outi Kes-
kisipilä ja Anu Pulkkinen.

lähetys
Naisten lähetyslöylyt ke 
29.5. klo 18 Rytkyllä. Lähtö 
kirkolta klo 17.30 ja Petosel-
ta klo 17.35. Vapaaehtoinen 
maksu lähetykselle. Saunomi-
nen, ehtoollinen ja iltapala. 
Sanna Alanen.

DiaKonia
Diakoniatyön järjestämä al-
kukesän retki Lapinlahdelle 
ke 12.6. Retken hinta 20 €, sis. 
bussimatkan, vierailut Väär-
nin pappilaan ja asutusmuse-
oon sekä ruokailun Portaan-
päässä. Ilm. 31.5. mennessä 
ma ja to klo 9-10 joko Kalla-
veden kirkon puh. 040 4848 
332 tai Petosen diakoniatoi-
mistoon puh. 040 4848 333.
Kiitosretki diakonian ja lä-
hetystyön vapaaehtoisväel-
le Aholansaareen 28.8. Lähtö 
Kallaveden kirkolta klo 9.30. 
Ilm. 30.6. mennessä seura-
kunnan toimistoon puh. 040 
4848 327.

Kastetut
Viivi Eena Iita Korhonen, 
Hertta Edla Eerika Airaksi-
nen, Lenni Oliver Antikainen, 
Juuso Petteri Karttunen, Sai-
mi Olga Anastasia Hoskin, Jo-
hannes Ilmari Voutila, Eeme-
li Aaro Antti Pylkkänen, Otso 
Albert Laitinen, Miro Jaakko 
Juhani Ahonen, Jasper Ante-
ro Jalonen, Taika Maija Maria 
Ruotsalainen, Eemil Jarmo Ju-

hani Vilén, Urho Eemeli Miet-
tinen, Elmo Eerik Miettinen, 
Veeti Juhani Ropponen, Jus-
tus Jerry Jasperi Vormisto.

avioliittoon 
Kuulutetut
Matti Petteri Vartiainen ja 
Kirsi Petra Könönen, Jou-
ni Antero Holopainen ja Heli 
Pauliina Hämäläinen, Erkki 
Juha Kalevi Saarelainen ja Päi-
vi Irene Väänänen.

Kuolleet
Mika Petteri Kettu 24v, Jor-
ma Esko Olavi Mononen 65v, 
Tuula Elisa Irmeli Vehviläinen 
67v, Jari Mauri Juhani Lindlöf 
52v, Teuvo Valdemar Vaini-
kainen 85v, Kirsti Kaarina To-
roi 70v, Antti Jussi Lappalai-
nen 54v.

männistö

Pyhän 
JohanneKsen KirKKo
Kellolahdentie 8
puh. 040 4848 386
Miesten piiri ke 22.5. klo 18 
takkahuoneessa. 
Hiihtolomarippikoulun 
konfirmaatiomessu su 26.5. 
klo 10. Saarna ja liturgia Salla 
Tyrväinen, kanttorina Heikki 
Mononen.
Puistojumppa ti 28.5. klo 13-
13.45 kirkon pihalla sään sal-
liessa.
Päiväkotien kevätkirkko to 
30.5. klo 9. Salla Tyrväinen.
Kalevalan koulun kirkko pe 
31.5. klo 12. 
Messu su 2.6. klo 10. Saar-
na Heikki Hyvärinen, liturgia 
Aulikki Mäkinen, kanttorina 
Heikki Mononen.

Puistojumppa ti 4.6. klo 13-
13.45 kirkon pihalla sään sal-
liessa.
Nuorten ilta ke 5.6. ja to 
6.6. klo 18-21 takkahuonees-
sa. Sanna Ollikainen ja Hei-
di Brand.

Männistön 
vanha KirKKo
lönnrotinkatu 24
puh. 040 4848 386
Voimaa musiikista ke 22.5. 
klo 19. Heprealainen ilta. 
Marjatta Airas ja Heikki Mo-
nonen.
Messu su 26.5. klo 13. Saarna 
ja liturgia Aulikki Mäkinen, 
kanttorina Heikki Mononen.
Lauluyhtye Kallan levyn-
julkistamiskonsertti Män-
nistön Vanhassa kirkossa to 
30.5. klo 18. Vapaa pääsy, oh-
jelma 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 Aulik-
ki Mäkinen ja Isä Krystian Ka-
linowski Jyväskylän katolises-
ta seurakunnasta. 

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

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 Van-
han kirkon alakerrassa. Aulik-
ki Mäkinen.

DiaKonia
Diakoniatyön ajanvaraus-
vastaanotto 1.6.-31.8. Pyhän 
Johanneksen kirkolla tiistaisin 
klo 9-10. Ulla Halonen p. 040 
4848 405. Merja Hyvärinen p. 
040 4848 407. Mari Merta-
nen p. 040 4848 406.
Hyvän Mielen Päivän kevät-
retki ke 5.6. Nilsiään ja Var-
paisjärvelle. Ohjelmassa kirk-
kokäynnit, Korpiahon hu-
najatila Nilsiässä, ruokailu 
ja kahvi, hinta 20 €. Ilm. yh-
teyshenkilön puhelinnume-
ron kanssa Pyhän Johannek-
sen kirkon diakoniatoimis-
toon ti klo 9-10, Ulla Halo-
nen puh. 040 4848 405. Jääs-
keläisen auton reitti: Päivä-
rannan Citymarketin jälkei-
nen pysäkki Kettulanlahteen 
päin 8.50, Kaijan Padan py-
säkki 8.55, Pihlajaharjun ja Ra-
husentien risteys 9, Kello-
niemen Sale 9.05, Itkonnie-
mi (Malminkatu 13 pysäkki) 
9.10, Sotilaspojankadun py-
säkki 9.15, Tellervonkadun py-
säkki 9.20, Lönnrotinkadun 
pysäkki (Lönnrotinkatu 11) 
9.25, Pohjolankadun pysäkki 
(Pohjolankatu 28) 9.30, edel-
leen Killisenkadulle ja Lönn-
rotinkadulle, Saariaitan py-
säkki 9.40 ja Kellolahdentien 
pysäkki Pyhän Johanneksen 
kirkon kohdalla (Kellolahteen 
päin). Paluu kello 16 mennes-
sä. Olethan sillä pysäkillä, jo-
hon ilmoittaudut.
Männistön seurakunnan 
diakoninen Ikääntyneiden 
leiri 13.-15.8. Rytkyn leirikes-
kuksessa. Tiedustelut ja ilm. 
Ulla Halonen puh. 040 4848 
405. Etusijalla ensikertalaiset.
Männistön seurakunta kiit-
tää Yhteisvastuukeräykseen 
osallistuneita lahjoittajia, ke-
rääjiä ja muita vapaaehtoisia 

sekä yrittäjiä lähimmäi-
senrakkaudesta ja osal-

listumisesta Yhteisvastuu-
keräykseen 2013. Sinun 
avullasi moni yksinäinen 

vanhus saa elämäänsä uut-
ta sisältöä, turvaa ja seu-
raa. Männistön seurakun-

nan Yhteisvastuukeräyspääl-
likkö Mari Mertanen.

Muuta
Tunturiretriitti Lapissa 26.-
31.8. Ohjelmassa lyhyitä vael-
luksia, kappelihartauksia, ilta-
tulilla tarinointia, hiljaisuut-
ta, pyhiinvaelluskeskusteluja, 
lukemista, omien ajatusten 
kirjaamista ja opetuspuhei-
ta. Hinta 530 € sis. majoituk-
sen Kurssitievassa (1 hh), ruo-
kailut ja matkat. Retken vetä-
jänä 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 Honkarannas-
sa, Sandelsinkatu 14. Ulla Ha-
lonen.
Kettulan koulun kirkko la 
1.6. klo 9 koululla.

aiKuistyö
Tunturiretriitti Lapissa 26.-
31.8. Ohjelmassa lyhyitä vael-
luksia, kappelihartauksia, ilta-
tulilla tarinointia, hiljaisuut-
ta, pyhiinvaelluskeskusteluja, 
lukemista, omien ajatusten 
kirjaamista ja opetuspuhei-
ta. Hinta 530 € sis. majoituk-
sen Kurssitievassa (1 hh), ruo-
kailut ja matkat. Retken vetä-
jänä 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.

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 vaaro-
jen uhatessa.
Aurinko, lämmön ja valon antaja. Kun 
paistat kirkkaalta taivaalta, tunnen elä-
väni. Varjot väistyvät mielestäni, lämpö 
valtaa sydämeni ja olen iloinen.

sallie mcFagUen 
aJattelUUn PoHJaUtUen 

ilKKa siPiläinen, 
KirKon yHteisKUntatyön siHteeri.

Seurakunnat 22.5.-4.6.13

rukoilemme

avioliittoon 
Kuulutetut
Pekka Eino Uolevi Pentti ja 
Eeva-Silja Timontytär Tuo-
rila, Marko Juhani Vepsä-
läinen ja Sanna Leena Ho-
lopainen.

Kuolleet
Seppo Johannes Zitting 
80v, Markku Juhani Hap-
ponen 63v, Eelis Henrik-
ki Rikkinen 83v, Pekka Ju-
hani 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 läh-
tösaarna. Jaana Marjanen, 
Riitta Murtorinne. Puijon 
kamarikuoro, johtaa Outi 
Keskisipilä. Kirkkokahvit.
Kamarikuoron kevätki-
mara su 26.5. klo 15. Pui-
jon kamarikuoron ke-
väinen konsertti. Ohjel-
ma 5 €.
Messu su 2.6. klo 10. Mari 
Voutilainen saarnaa, Kari 
Kuula, Verna Paakkinen. 
Kanttorina Joona Saraste. 
Trio Sakara.
Kesäinen musiikkituo-
kio ke 5.6. klo 13. Outi Kes-
kisipilä.

PouKaMa
Poukamantie 105
Kevätjuhla su 26.5. klo 18. 
Ohjelmassa mm. Kirkko-
hetki, runoja, lauluja, lau-
luleikkejä, arpajaiset. Täy-
tekakkukahvit. Heikki Hy-
värinen, Riitta Murtorin-
ne, Joona Saraste.

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

juustokeittoa tilattavis-
sa Puijon seurakunnasta. 
Juhannusjuustokeitto eli 
punainen hera on keski- ja 
pohjoispohjalainen perin-
neruoka, joka nautitaan 
kylmänä, kesäisenä jälki-
ruokana. Hinta 8 euroa/
litra lähetystyön hyväksi. 
Ennakkotilaukset Puijon 
seurakunnan toimistoon 
viim. 14.6. puh. 040 4848 
410 tai mirja.turunen@evl.
fi. Tilaukset ovat noudet-
tavissa ke 19.6. klo 18. 

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

avioliittoon 
Kuulutetut
Pavel Kasinski  ja Minna 
Maria Pesonen, Timo Jo-
hannes Kangaslaakso ja 
Satu Kristiina Pietikäinen, 
Henri Petteri Huovinen ja 
Saara Anastasia Hakanen.

Kuolleet
Laura Anna-Liisa Help-
pi 91v, Kari Jukka Räsänen 
56v, Martta Kaikkonen 
83v, Kaino Onerva Kaup-
pinen 74v, Ulla Hellevi Jär-
venpää 83v, Helvi Elina 
Kuusela 82v.

Järvi-kuopio

riistaveDen KirKKo
Joensuuntie 2505
Messu su 26.5. klo 10. Lei-
no, Majuri.
Esikoululaisten kouluun-
siunaamiskirkko ke 29.5. 
klo 18. 
Messu su 2.6. klo 10. Pursi-
ainen, U. Junell.
Kirkonvartijoiden pereh-
dytys ti 11.6. klo 16. 

riistaveDen 
seuraKuntatalo
Keskustie 2
Siioninvirsiseurat ma 

 

Puistojumppaa 

Pyhän 

Johanneksen 

kirkon pihalla 

ti 4.6. 

klo 13-13.45.

Tuomasmessu 
Alavan kirkossa 
su 26.5. klo 18. 
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Kolminaisuus on avain

P yhän kolminaisuuden päi-
vän aiheena on Jumalan sa-
lattu olemus. Päivä sijoittuu 
kirkkovuodessa loogisesti-
kin Helluntain jälkeen. Pyhän 

Hengen vuodattamisen jälkeen kolmi-
naisuuden persoonat ovat konkreetti-
sesti mukana kristittyjen elämässä.

Jeesus puhutteli Jumalaa Isänä ja itse-
ään Poikana. Lisäksi Pyhä Henki on vuo-
datettu uskovien päälle. Kaikkiin kol-
meen löytyy kuitenkin viittauksia jo 
aiemmin, mutta nyt kaikki kolme ovat 
lopullisesti esillä omina persooninaan. 
Jumalan identifioiminen Isäksi, Pojaksi 
ja Pyhäksi Hengeksi on tiivistetty keino 
kertoa Jumalan työstä ihmisten ja ihmis-
ten pelastuksen kanssa. Jumalan kolme 
persoonaa eivät aja omaa etuaan eivätkä 
toimi toisistaan riippumatta. 

Päivän raamatunkohdat korostavat 
kolminaisuuden salattua olemusta. Ih-
misjärki ei sitä voi oikein mieltää.

Kun luemme Jeesuksen ja Nikode-
moksen keskustelua, 
saamme sellaisen vaiku-
telman, että Jeesus ja Ni-
kodemos puhuvat eri 
asioista. Toisaalta Ni-
kodemoksen ja Jeesuk-
sen kohtaaminen kertoo 
siitä, että kaikki farise-
ukset eivät olleet sa-
manlaisia ulkokultaisia 
lakivanhurskauteen ri-
pustautuvia uskovai-
sia. Joukossa oli niitäkin, 
joilla riitti ymmärrystä 
Jeesuksen sanomalle.

Juutalaisen ymmär-
ryksen mukaan niiden 
ihmetekojen tekeminen 
joita Jeesus teki, edellytti 
Jumalan läsnäoloa. Jee-
suksen tylynkuuloinen 
vastaus Nikodemokselle 

tarkoitti sitä, että ei Nikodemos, eivätkä 
muutkaan tietäneet tällaista omaan jär-
keilyynsä perustuen. Jumalan läsnäolon 
tunnistaminen on Jumalan työtä meis-
sä, ei omaa tekoamme. Samoin kolmi-
naisuuden salaisuuksien selvittäminen 
ei aukene meille pelkästään järkeilymme 
perusteella.

Kenties niin ei tarvitsekaan olla. 
1900-luvun merkittävin teologi, sveitsi-
läinen Karl Barth, korosti sitä että kol-
minaisuus ei ole meille ongelma joka on 
ratkaistava, vaan avain, jolla ongelmia 
ratkaistaan. Kirkollinen kolminaisuusop-
pi on kirkollisen itseymmärryksen julki-
lausumista rajanvedossa sellaisten vai-
kutteiden kanssa, jotka uhkasivat rikkoa 
Isän, Pojan Ja Pyhän Hengen yhteyden. 

Kun puhumme Jumalasta, meidän 
tulisi aina puhua Isästä, Pojasta ja Pyhäs-
tä Hengestä. Nykypäivän haaste on siinä, 
että tällainen puhe mielletään jo itses-
sään vaikeaksi. Siksi puhumme mielel-
lämme jumalasta yleisesti. Puhumme 

henkisistä asioista, mutta 
identifioimatta, tunnista-
matta sitä Jumalaa, joka 
meille on Kristuksessa ilmoi-
tettu. Tänä päivänä tyy-
dymme liian usein yleisen il-
moituksen jumalaan, joka 
vastaa ihmisten yleistä käsi-
tystä jumalasta. 

Kirkko on Kristuksen 
ruumis. Kristus yritti valais-
ta Nikodemosta siitä, että 
jotkin asiat tulevat ymmär-
rettäviksi ainoastaan uskon 
kautta, uskossa elämällä. Sa-
malla tavalla Pyhä Kolminai-
suus aukeaa meille elämäl-
lä Kristuksen yhteydessä, 
sanaa kuulemalla ja sakra-
mentteihin osallistumalla; 
elämällä kirkon yhteydessä.

marKKU virta

Pyhän 
Kolminaisuuden 
päivä

Kuinka ääretön onkaan 
Jumalan rikkaus, kuinka 
syvä hänen viisautensa 
ja tietonsa!

Kuinka tutkimatto-
mat ovat hänen tuomi-
onsa ja jäljittämättö-
mät hänen tiensä!

Kuka voi tuntea Her-
ran ajatukset, kuka pys-
tyy neuvomaan häntä?

Kuka on antanut hä-
nelle jotakin, mikä hä-
nen olisi maksettava ta-
kaisin?

Room. 11:33-36
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27.5. klo 19. Kanttori Mat-
ti Saarelan kanssa harjoi-
tellaan lisävihkon siionin-
virsiä.

Muuta
Tiekirkko on avoinna ke-
sällä 17.6.-31.7. Kirkonvar-
tijaksi voi ilmoittautua ke-
vään tapahtumien yhtey-
dessä sekä Riistaveden toi-
mistoon puh. 040 4888 
602. Lisätietoa aluepap-
pi Kirsi Leinolta puh. 040 
4888 601. 
Toukosiunaus museopir-
tillä pe 24.5. klo 14. Elä-
keliitto, Riistavesiseura ja 
Riistaveden alueseurakun-
ta. 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 viimei-
nen. 
Liikunta- ja näkörajoit-
teiset: kerho pe 24.5. klo 
12. Pe 7.6. retki Jännevir-
ralle Uudispihaan, lähtö 
kirkon parkkipaikalta klo 
9.30. Ilm. Leila puh. 040 
4888620. 

JuanKosKen 
tehtaan KirKKo
Mäntytie 5
Sanajumalanpalvelus su 
2.6. klo 10. Keihänen, Saa-
rela.
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 Mönk-
könen, Hannu Laukkanen.
Messu su 26.5. klo 13. Kirsi 
Leino, Taru Parviainen.
Messu su 2.6. klo 13. Hag-
man-Puustinen, Majuri.
Kirkko-oppaiden info ti 
4.6. klo 18. Kaikille kiinnos-
tuneille mahdollisuus va-
paaehtoispäivystykseen 
kirkossa.

Kaavin 
seuraKuntatalo
Kirkkorannantie 1
Raamattupiiri ma 27.5. 
klo 12. 

Muuta
Kaavi-Säyneinen -kirkko-
vaellus su 26.5. klo 12. Läh-
tö klo 12 Kirstulammelta 
Kaavin Mönkkösestä, pää-
tös klo 19 Säyneisen kir-
kossa.

Mielenterveysleiri 5.-
6.6. Viljamaan kartanossa, 
Mäntyjärvellä. Lisätiedot 
Pirjolta puh. 040 4888 627.
Vanhemman väen retki 
Karttulan Syvänniemeen 
ma 10.6. Lähtö matkahuol-
losta klo 9.15, paluu n. klo 
17. Lisätiedot Pirjolta.
Kehitysvammaisten lei-
ri 11.-12.6. Viljamaan kar-
tanossa, Mäntyjärvellä. 
Omavastuu 20 € koko ajal-
ta, ilman yöpymistä 15 €/

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. Keihä-
nen, Saarela.

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

nilsiän KirKKo
Kirkonmäentie 1
Seurakunnan kuorojen 
kevätkonsertti to 23.5. klo 
18. Kolehti yhteisvastuulle.

Messu su 26.5. klo 10. Mat-
hias Junell, Annette Kärp-
pä-Leskinen.
Messu su 2.6. klo 10. M Ju-
nell, Kärppä-Leskinen.

nilsiän 
seuraKuntaKoti
nilsiäntie 59
Mannaruokailu ke 22.5. 
klo 12 yläsalissa. Työttömil-
le, päihdeongelmaisille ja 
yksinäisille. Viimeinen tänä 
keväänä.
Diakoniapäivystys ma ja 
to klo 9-11 seurakuntako-
din alakerrassa, samalla vä-
hävaraisten ruokajakelu.

Muuta
Toukosiunaus to 30.5. klo 
19. Hauta-ahontie 28, Las-
tulahti. Hannu Komulai-
nen. Bussi lähtee linja-au-
toasemalta klo 18 ja kahvit 
klo 18.30.
Vapaaehtoisten ja kun-
toutettavien virkistysret-
ki to 30.5. klo 19 Kuopion 
torille ja Kunnonpaikkaan. 
Lähtö klo 9 seurakunta-
kodilta.
Pisantien kerho pe 31.5. 
klo 13. Pisantie 20 A.
Leivontuvan kakkukahvit 
ma 3.6. klo 12-14. Sininau-
haliiton lähipalveluhank-
keen päätöstilaisuus. Lau-
letaan keväisiä lauluja.
Omaishoitajien virkistys-

päivä Muuruveden Ki-
vennavalla to 6.6. klo 

10.30. Ruokailu ja 
ohjelmaa, omavas-

tuu 10 €. Ilm. Eeva 
Väätäinen 27.5. 
mennessä puh. 040 

4888 676.

säyneisen 
KirKKo
Kirkkoharjuntie 2
Iltakirkko su 26.5. klo 19 
kirkkovaelluksen päätteek-
si. 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. läh-
tö klo 12 Kaavilta Kirstu-

lammelta päätyen Säynei-
sen iltakirkkoon klo 19.
Seurat su 2.6. klo 18.30 Ky-
päräisellä, opastus Ala-Sii-
kajärven tien päästä.
Iltatorin avaus pe 7.6. klo 
16.30. 

tuusnieMen KirKKo
Keskitie 21
Messu su 26.5. klo 10. Pau-
la Hagman-Puustinen, Ari 
Lohi. Yhteiset syntymäpäi-
väjuhlat messun jälkeen 
Tuusniemen alueen 70, 80, 
90 vuotta kesäkuun lop-
puun mennessä täyttäville.
Koulujen kevätkirkko 
pe 31.5. klo 9.15. Hagman-
Puustinen, Saarela.
Messu su 2.6. klo 10. Hag-
man-Puustinen, Majuri.

tuusnieMen 
seuraKuntatalo
Koivukuja 2
Sanan ja yhteyden ilta 
ti 28.5. klo 18.30. Kansan-

lähetys.

Muuta
Ekumeeninen kirk-
kopolku ke 22.5. klo 

18. Alkaen
ortodoksisessa kir-
kossa, mistä kulku-

eena Lautalaan, mis-
sä kahvitarjoilu ja har-

taus. 
Palvelupäivä ja ehtoolli-
nen to 23.5. klo 10 Hirvo-
lassa, ilm. Aulille puh. 040 
4888 631 viim. 21.5.
Pajumäen seurat pe 24.5. 
klo 18 Soitun mutkan ko-
dalla Luostaritiellä.

vehMersalMen 
KirKKo
lempeläntie 17
Messu su 26.5. klo 13. Uwe 
Mäkinen, Ari Lohi. Yhtei-
set syntymäpäiväjuhlat 
messun jälkeen Vehmer-
salmen alueen 70, 80, 90 
vuotta alkuvuodesta täyt-
täneille ja vanhemmille.
Messu su 2.6. klo 13. Mäki-
nen, Vuorinen.

vehMersalMen seu-
raKuntaKoti
lempeläntie 15
Perheen kesäkerho pe klo 
9.30. Sisällä tai ulkona.
“Yhdessä teemme seura-
kunnan” -yhteinen ilta 
kaikille vapaaehtoistoi-
minnasta kiinnostuneille 
to 23.5. klo 18. Haluaisitko 
toimia suntiona, tiekirkko-
oppaana, olla mukana to-
teuttamassa jumalanpal-
velusta tai onko sinulla jo-
kin muu idea? 

Järvi-KuoPion 
seuraKunnan 
yhteiset
Omaishoitajien virkistys-
päivä Muuruveden Kiven-
navalla to 6.6. klo 10.30. 
Tied. ja ilmoitt. oman alu-
een diakoniatyöntekijälle. 

Kastetut
Ohto Taavetti Stråhlberg, 
Vehmersalmi, Aleksi Mika-
el Hartikainen, Nilsiä, Onni 
Timon Riekkinen, Kaavi, 
Aatu Niko Juhani Toiva-
nen, Juankoski, Olga Anni 
Ylönen, Riistavesi. 

avioliittoon 
Kuulutetut
Teemu Tapani Rissanen ja 
Jonna Pauliina Parkkari.

Kuolleet
Lauri Lappalainen 87v, Nil-
siä, Maire Unelma Mati-
kainen 75v, Tuusniemi, Irja 
Maria Hakkarainen 86v, 
Juankoski, Martti Tapa-
ni Valtonen 82v, Juankoski, 
Maire Marjatta Antikainen 
88v, Riistavesi, Matti Miet-
tinen 79v, Tuusniemi, Vil-
ho Mikael Mustonen 90v,  
Nilsiä, Anna Liisa Auvinen 
79v, Nilsiä.

siilinjärvi

www.siilinjarvenseura-
kunta.fi
Kirkkoherranvirasto 
puh. 017 288 4600 (ma–
pe klo 9–11, 12–14). Viras-
to suljettu 23.5. koulutuk-
sen vuoksi.

KirKKo
haarahongantie 2
Perhemessu su 26.5. klo 
10. Kerhojen kevätkauden 
päätös: Jo joutui armas 
aika! Kaisa Yletyinen, Sep-
po Laitanen, Vesa Kajava. 
Jumalanpalvelus su 
2.6. klo 10. Sirpa Ylikoti-
la, Heikki Kastarinen, Airi 
Heiskanen.
Messu su 9.6. klo 10. Kirk-
kokahvit pastori Satu Vää-
täisen tulon merkeissä srk-
talossa.
Tiekirkkokausi alkaa ju-
hannuksen 24.6. Pistäpä 
kesäsuunnitelmiin viiväh-
dys kirkossa! Tulossa myös 
torstaiset Tiekirkko soi 
-musiikit.

seuraKuntatalo
haarahongantie 4
Kesäkahvila lapsiperheil-
le ja lapsenmielisille 30.5., 
6.6., 13.6. ja 20.6. klo 9–13 
alakerrassa.
Laula kanssain su 9.6. klo 
18. Musiikin ilta yhdes-
sä Raamattuopiston kans-
sa. 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, Sep-
po Laitanen, Vesa Kajava. 
Vuorelan kirkossa juma-
lanpalvelukset jäävät ke-
sätauolle. Etelä-Siilinjär-
ven kesäkirkoista ilm. seur. 
lehdessä.

Muuta
Lapset ja perheet hoi! Tu-
tustu kesäohjelmaan verk-
kosivuillamme ja ilmoit-
taudu verkossa mm. lasten 
leiripäiviin, perheiden, isi-
en ja poikien, äitien ja tyt-
tärien leireille. Kesis-ker-
hoihin ilm. viim. 24.5. puh. 
044 7284 662.
Herättäjäjuhlamatka 
Haapajärvelle 5.–7.7. Läh-
tö pe klo 10.30 Siilinjärven 
linja-autoasemalta, pa-
luu su päätösseurojen jäl-
keen. 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 (Keu-
ruu, Mänttä, ilmailumu-
seo, höyryveturipuisto 
ym.). Hinta 250 e/hlö. Ilm. 
Eija Laitaselle viim. 10.6. 
ma–to klo 9–10
puh. 044 7284 642.
Blogissa puhetta luoma-
kunnasta ja äitiydestä. 
Liity sinäkin keskusteluun!

Kastetut 
Viljo Paavo Einari Harjun-
salo, Aatu Olavi Joonatan 
Voutilainen, Joona Petteri 
Hallikainen, Veikko Aadolf 
Väisänen, Aala Susanna 
Saastamoinen, Jare Matti 
Juhani Saarinen, Saaga So-
fia Tapanila, Veeti Veli Vil-
jami Rantonen, Niila Ma-
tias Rantala, Veera Evelii-
na Tiihonen, Manu Elme-
ri Leskinen, Amanda Maria 
Aurora Rytkönen.

Kirkkovaellus 

su 26.5. 

klo 12 

Kaavilta 

Säyneiseen.

Seurakunnan 

kuorojen 

kevätkonsertti 

to 23.5. klo 18 

Nilsiän kirkossa.
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avioliittoon 
Kuulutettu 
Petri Juhani Pöllänen ja 
Anne Maria Talikka. 

Kuolleet
Martti Sakari Vartiainen 
72v, Toivo Tapio Komulai-
nen 67v, Pekka Olavi Soik-
keli 74v, Lauri Siponen 
80v, Bertta Merasto 86v.

Diakonia-
keskus

KesKus- 
seuraKuntatalo
suokatu 22 
Seurakuntamestarit
puh. 040 4848 259
Kuurojen lähetyspiiri to 
23.5. klo 17. 

DiaKoniaKesKus
suokatu 31 
puh. 040 4848 464. Ul-
ko-ovi avataan klo 9.40, 
hartaus 9.50, diakonien 
vastaanotot ilman ajan-
varausta, kahvio Nuot-
ta ja kierrätyspiste avoin-
na 10-12. 
Hyväntuulenpiiri ti 4.6. 

klo 12. Perheasiain 
neuvottelu-
keskus

suokatu 22
Luottamuksellista ja mak-
sutonta keskusteluapua 
parisuhteen kysymyk-
sissä. Käynnit sopimuk-
sen 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

nnKy
Myllykatu 5
puh. 017 261 4500,
044 772 1928
toimisto@knnky.fi
www.ywca.fi/paikallisyh-
distykset

Kansan 
raaMattuseura 
sanan Kulma 
tulliportinkatu 22
www.sana.fi/kuopio
krs-kuopio@sana.fi
p. 020 768 1660
Kirjamyyntipiste avoinna 
tilaisuuksien aikana ja per-
jantaisin 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 Lähetysko-
dilla: Ma klo 7 aamuru-
koushetki, klo 9.30, äiti-
lapsipiiri. Ke klo 12 päivä-
hartaus ja kahvihetki, klo 
18 nuorten aikuisten kol-
me Kohtaamista. 
Kuopio: Seurakunnan ja 
Kansanlähetyksen järjestä-
mä Tuomasmessu su 26.5. 
klo 18 Alavan kirkossa. 
Saarna Raimo Lappi. En-
nen messua klo 16 julistus-
työntekijä, ev.luutn.evp. 
Raimo Lappi pitää luento- 
ja keskustelutilaisuuden 
Alavan seurakuntasalissa 
aiheesta “Uskomme pää-
käsitteitä - vanhurskaut-
taminen ja uudestisynty-
minen”.  
Ystäväristeily ja seurat la 
8.6. Tuusniemellä. Tapah-
tuma alkaa ruokailulla klo 
12 Ms Juovesi-laivalla, jon-
ka jälkeen n. 2. tuntia kes-
tävä risteily ja seurat Ms 
Suvi-Tuuli -laivalla. Tapah-
tuman hinta: aikuiset 30 
€, lapset 15 €, sylilapset il-
maiseksi. 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 Kaa-
vin kirkossa, Timo Mönk-
könen.
Tuusniemi: Sanan ja yh-
teyden ilta ti 28.5. klo 
18.30 srk-talolla.

KuoPion 
yMPäristön 
rauhanyhDistys 
ahmatie 22
Seuroja voi kuunnella 
osoitteessa www.kuopion-
rauhanyhdistys.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 Riis-
taveden palvelukeskuk-
sessa.
Seurat 2.6. klo 18 ja 19.30.
Seurat 5.6. klo 10.45 Tuus-
niemen palvelukeskuk-
sessa.
Lauluseurat 5.6 klo 19.

suoMen 
luterilainen 
evanKeliuMi- 
yhDistys
SLEY:n Itä-Suomen pii-
rin työntekijä on Johan-
nes Häkämies, puh. 050 
321 2938, johannes.haka-
mies@sley.fi.

suoMen 
raaMattuoPisto
Pienryhmät kokoontu-
vat: Raamattupiiri ti klo 
18.30 Merja-Riitta Jaakko-

sella, Pitkäsiima 15, Kuo-
pio, puh. 040 557 3285. Ru-
kouspiiri ja keskusteleva 
raamattupiiri ti klo 17.30 
Kuopion NMKY:n toimis-
tossa, Kauppakatu 40-42.
Raamattuluento ”Hag-
gain ja Malakian kirjo-
jen sanoma” Kuopion 
NNKY:ssä su 26.5. klo 16, 
luennoitsijana Jouko Kau-
hanen. Tarjoilua.

herättäJäyhDistys 
Kuninkaankatu 22
Toimisto avoinna
ke klo 10-13.
Virsituokio ke klo 11-12.
Herättäjäjuhlamatka 
Haapajärvelle 5.-7.7. Läh-
tö perjantaina klo 10 Pui-
jon kirkolta, Maljalahden-
kadulta klo 10.10. Paluu 
sunnuntaina päätösseuro-
jen jälkeen. Majoitus Reis-
järven opistolla 50 €/yö. 
Bussi 50 €. Sitovat ilm. 31.5. 
mennessä puh. 050 569 
1302 tai 017 158 111. “Lähde 
valloittamaan Ylläs Sii-
onin virsillä” -ruskaret-
ki Äkäslompoloon 31.8.-
6.9. Matkanjohtajana Rei-
jo Mattila, jolta tarkempia 
tietoja puh. 040 8649 201 
tai Tuomo Ruuttunen 040 
5061 386. Ilmoittautumi-
nen 31.5. mennessä Matka-
Kyllönen Oy (vastuullinen 
matkanjärjestäjä) puh. 
040 5909 229.

aholansaari 
Aholansaaren ystävi-
en kevätpäivät 24.-26.5.  
ohjelmassa mm. la 25.5. 
Muistoja Hyvämäestä, 
Raamatun Naisia – runoja 
Raamatun naisista ja kuo-
romusiikkia. Su 26.5. Aho-
lansaaripäivä klo 10 Siio-
ninvirsimessu, mukana Ni-
valan virsikuoro.
Tiedustelut ja ilmoittautu-
miset puh. 050 4641 000, 
www.aholansaari.fi, aho-
lansaari@aholansaari.fi

vaKKa 
Kuninkaankatu 22
Puh. 017 2622 322,
043 8243270. 
Vakka on auki
ti-pe klo 11-15. 
www.kuopionseurakun-
nat.fi/lahetyskauppavakka
Jenni Koivistoisen pie-
noistaidenäyttely Mini-
maa, tervetuloa tutustu-
maan! Myynnissä erilai-
sia äitienpäiväkortteja. Af-
ganistanilaisten ja bang-
ladeshilaisten naisten kir-
jomat liinat kevään juhla-
pöytään!
Kirjauutuuksia: Pirkko 
Tuhkanen: Kahlitut unel-
mat. Haastatteluja pales-
tiinalaisnuorten elämästä 
ja unelmista. Tuulikki Vil-
hunen: Keisarien kaupun-
gissa. Kuvapäiväkirja Pie-
tarista. Uutuuslevy: Sakari 
Löytty: Tasanko?

k
a

ri k
u

ro
n

en

Seurakunnat 22.5.-4.6.13• HAUTAKIVET
• KAIVERRUKSET

• KULTAUKSET
ENTISÖINTITYÖT

• KIVILYHDYT

Sari Kämäräinen 
Jääskelänkatu 1

70780 Kuopio 
puh. 050 575 0004

www.kivipajasarik.fi

Suru on
hitaasti vaalenevia varjoja...

Hautaustoimisto
J. NURRO OY

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

puh. 040 585 0456






HAUTAKIVET 
KAIVERRUKSET 

ENTISÖINNIT 
MUUT KIVITYÖT 

 

Kettulanlahdetie 25 
70400 Kuopio 

www.puijonkivi.fi 
 

Puh. (017) 282 9000 

Kukka ja hautauspalvelu

ROSANNA

Kukkakauppa
Hautaustoimisto

Pitopalvelu

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

Vuorikatu 25
www.rosanna.fi 

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

Hautakivi näyttely
liikkeessämme

-tervetuloa tutustumaan!

LÄNSIVUOREN
HAUTAUSHUOLTO

Välitämme.

Ilmoitusmarkkinointi
Pirjo Teva

p. 020 754 2284

Ilmoitusmarkkinointi

erikoishammasteknikko
Niina Toivanen

Kauppakatu 48, Kuopio
ajanvaraus 0440 228 984

HammaslaboratorioDentoTeam
Hammaslääkärit Hyvä Hammas Oy

Puree Paremmin.

Vuorikatu 36, 70100 Kuopio
 

Erikoishammasteknikko
Satu Koskela

p. 017 265 4400

Savonkatu 22 Kuopio
Sokoksen parkkipaikkaa vastapäätä

puh. 017 261 2435
ma-to 9.30-17.30 pe 9.30-17 la 10-14

Iloon ja suruun.

kaikkiin
Elämän

hetkiin.

naisten vaa�ei�en
erikoisliike.

Palveleva

Ryhdy enkeliksi.
auta yksinäistä vanhusta.

Soita 0600 1 7010 
(10,26 € / puh+pvm) 

tai 0600 1 7020 
(20,28 € / puh+pvm)

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.

yhteisvastuu.fi, facebook.com/yhteisvastuu

YHTEISVASTUU
keräys 2013
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C . S. Lewis (1898-
1963) oli kir-
jailija, kristit-
ty ajattelija sekä 
keskiajan ja re-

nessanssin kirjallisuuden 
tutkija. Hänen laajan tuo-
tantonsa tunnetuin osa on 
Narnia-fantasiakirjat, jois-
sa on runsaasti kristillisiä 
teemoja. 

Jason Lepojärvi väittelee 
Lewisin rakkauskäsitykses-
tä loppuvuodesta Helsin-
gin yliopiston teologises-
sa tiedekunnassa. Lepojärvi 
toteaa Pohjois-Irlannissa 
syntyneen Lewisin olevan 
vaikutusvaltaisin englan-
niksi kirjoittava kristillinen 
nykyajattelija.

”Lewis itse ajatteli, et-
tä viisi vuotta hänen kuole-
mansa jälkeen hänet unoh-
dettaisiin. Mutta Lewisin suosio tuntuu 
yhä vain kasvavan. Hän on luetuin, si-
teeratuin ja käännetyin moderni kris-
titty ajattelija. Lewisin omasta elämästä 
ja Narniasta tehdyt elokuvat ovat lisän-
neet hänen kiinnostavuuttaan ja nä-
kyvyyttään myös ei-kristillisessä maail-
massa.”

”Lewis kirjoittaa taitavasti, hänen 
tekstejään on nautinnollista lukea. Le-
wis välttää teologista jargonia ja pystyy 
puhumaan vaikeistakin teemoista ym-
märrettävästi. Hän ei kuitenkaan yksin-
kertaista asioita liikaa. Lisäksi Lewis on 
psykologisesti oivaltava”, Lepojärvi ana-
lysoi.

Lewis pitäytyi perinteisessä kristin-
uskossa. 
”1940- ja 50-luvuilla erilaiset ideologi-
at olivat voimissaan ja Lewis oli tosi epä-
suosittu tietyissä piireissä. Mutta hänen 
ajatuksensa ovat kestäneet aikaa.”

Itse anglikaaniseen kirkkoon kuulu-
nut Lewis vältteli kirkkoja jakavia kiista-
kysymyksiä.

”Hänen missionsa oli rakentaa yhteis-
tä 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 eu-
rooppalaisessa ja amerikkalaisessa teo-
logisessa ajattelussa. Lewis puolusti in-

himillistä rakkautta. 
Samalla hän korosti, 
että vaikka Jumala on 
rakkaus, rakkaus ei ole 
Jumala. 

”Lewisin mieles-
tä inhimillinen rakka-
us on lähtökohtaisesti 
hyvää, vaikka se ei ole 
erehtymätöntä. Samal-
la hän muistutti, ettei 
rakastumista voi käyt-
tää moraalisena alibi-
na pahoille teoille, ku-
ten puolison pettämiselle. Rakkautta ei 
voi irrottaa muista hyveistä kuten uskol-
lisuudesta, rehellisyydestä ja oikeuden-
mukaisuudesta.”

”Rakkauden parjaajia vastaan Lewis 
puolusti rakkautta. Rakkauden idolisoi-
jille hän muistutti, että rakkaus voi ol-
la kaksiteräinen miekka. Näin hän taiste-
li kahdella rintamalla. Tällainen kahden 
näkemyksen välissä oleminen oli hy-
vin tyypillistä Lewisille useissa kysymyk-
sissä.”

Käynnissä juhlavuosi
C. S. Lewisin kuolemasta tulee tänä 
vuonna kuluneeksi 50 vuotta. Juhlavuosi 
näkyy niin Suomessa kuin ympäri maail-
maa. Lewisin kunniaksi pidetään konfe-
rensseja, hänen kirjoistaan otetaan uusia 
painoksia ja kirjoista tehdään myös uu-
sia käännöksiä. 

Jason Lepojärvi on parhaillaan tutki-

javaihdossa Oxfordissa, 
jossa Lewis eli ja työsken-
teli 40 vuotta. Lepojär-
vi toimii puheenjohtaja-
na Oxfordin yliopiston 
C. S. Lewis -seurassa. Sii-
nä on noin 400 jäsen-
tä, viikoittaiseen luento- 
ja keskustelutilaisuuteen 
osallistuu yleensä 30-50 
-henkeä. 

”Oxford on paik-
ka, jonne saa yleensä-

kin helposti vierailevia luennoit-
sijoita.  Juhlavuoden kunniaksi olemme 
saaneet tänne tosi kovia nimiä. Meillä 
luennoivat maailmankuulu teologi Alis-
tair McGrath, Lewisin ottopoika Doug-
las Gresham ja Lewisin sihteerinä toimi-
nut Walter Hooper.”

Juhlavuosi päättyy marraskuun 22. 
päivä, jolloin Lewisin kuolemasta tu-
lee kuluneeksi tasan 50 vuotta. Englan-
nin kirkon pääkatedraalissa Westmins-
ter Abbeyssa pidetään tuolloin kahden 
päivän konferenssi, jonka päätteeksi kir-
kon sisällä paljastetaan Lewisin muisto-
merkki. 

Lepojärven mukaan monissa suoma-
laisseurakunnissakin pidetään esimer-
kiksi Lewis-lukupiirejä.

”Olisi hienoa, jos joku perustaisi Suo-
meen myös oman C. S. Lewis -seuran, jo-
ka kokoontuisi vaikkapa kerran kuussa.”

JUHana UnKUri

AA-ryhmä, Hatsalankatu 37, 
p. 2622 621 savuttomat pala-
verit ma-pe klo 11 ja 19, su klo 
9 ja 19. 
AA-ryhmä Kotipolku 7, Siilin-
järvi. Savuttomat palaverit to 
klo 19, la klo 9 ja su klo 18 sekä 
joka kk:n 1. ma naisten ryh-
mä klo 19.
AA-ryhmä  Nilsiän srk-kodilla 
Arkissa Nilsiäntie 59 joka ma 
klo 13 ja pe klo 19 sekä Simo-
lassa Pajuniementie 11 Työn 
uudet areenat ry:n tiloissa ke 
klo 19.
AAL-ryhmä alkoholistisessa 
tai toimintahäiriöisessä per-
heessä kasvaneille aikuisil-
le ti klo 18-20 Suokadun Pal-
velutalolla, 2 krs., Suokatu 6, 
www.aal.fi.
Al-Anon ryhmät alkoholion-
gelmaisten läheisille, Hatsalan-
katu 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 seu-
rat Kettulan seurakuntako-
dissa Jäniksenpolku 2, su 26.5. 
klo 14.
Imetystukiryhmä, vapaaeh-
toispohjalta toimiva vertaistu-
kiryhmä imettäville ja odotta-
ville äideille. Kok. Maljapuron 
päiväkodilla (Maaherrank.24) 
parittomien vkojen ma klo 
18. www.kuopionimetystuki-
ryhma.fi.
Irti huumeista puhelinpäi-
vystys ma-pe klo 18-21, p. 
0203-22388. Läheisryhmät, p. 
040 8459 052. 
Katiska, Särkiniemen asukas-
tupa, Rimpitie 2 avoinna ark. 
klo 9-16, p. 017 2822 239. www.
sarkiniemi.toimikunnat.net.
Kompassi, Kuopion Setle-
mentti Puijolan Monikulttuu-
rikeskus, Myllykatu 1-3. Avoin-
na ma, ke, to, pe klo 8.30-15.30 
ja ti klo 8.30-17. Ilmaiset suo-
men kielen kurssit ma klo 9-12, 
ti klo 17-18.30 ja to klo 10-12. 
www.puijola.net/kompassi
Kotikulma, kohtaamispaik-
ka avoinna ark. klo 8.30-15. 
Kuopion Setlementti Puijo-
la 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. Vertaisryh-
mät päihteettömyyden tu-
kemiseksi ma, ke ja to klo 18-
20. Ma ja to myös omaiset, ke 
nuoret ja tulokkaat. Mäkik. 11 
Kuopio, päihdeosaston pääty. 
p. 045 1134245. www.kuopio-
nakilta.fi. 
Kuopion Kristilliset Eläke-
läiset. Linja-autoretki Aholan-
saareen ti 4.6.13. Lähtö Mal-
jalahdenk. 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, Tulliportin-
katu 52, ma klo 12 paritt. vkoil-
la avoin oma-apuryhmä ja pa-
rill. vkoilla Mieli Maasta -ryh-
mät miehille ja naisille, ke klo 
12 paritt. vkoilla Kinotus (elo-
kuvia), parill. vkoilla Laula-
tus (yhteislaulu).Tied. p. 040 
733 1713.
Kuopion Tyttöjen Talon 
avoimet illat 12-28 -vuotiail-
le tytöille Hapelähteenkatu 33, 
2 krs. Avoimet illat kaikille ty-
töille ti klo 15-19 ja yli 16-vuo-
tiaille to klo 16-19. Kysy lisää p. 
050 554 8010/045 8776400 tai 
www.hilimat.fi.
Kuopion Työttömät ry. Suo-
katu 18. Avoinna ma-pe 8-15, 
p. 050 4400 900. www.kuty.fi.
Länsi-Puijon asukastupa 
avoinna ma-pe klo 9-16. Ruo-
kapäivät 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 Ta-
lolla, Kasarmikatu 1. www.
kuopio.mll.fi

Nimettömät narkomaanit 
su klo 16 Vinkkelissä, Kauppa-
katu 46.
NMKY, Kauppakatu 40-42. 
Elämänkatsomuspiiri ti klo 9. 
Miesten Raamattupiiri parill. 
vkon ke klo 18.
NNKY:n Itu -puhelinpäivys-
tys ja tukipalvelu yllätysras-
kaustilanteissa ja abortin jäl-
keen 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 pu-
helimitse tapahtuviin vertais-
ryhmiin ilm. ja lisätietoja Mik-
ko Savolainen p. 040 715 7431.
Petosen asukastupa Pyörön-
kaari 19, 2. krs. Avoinna ma-
pe klo 9-17, p. 3644 597, pe-
tosen.asukastupa.ast@kuo-
pio.fi, www.toimikunnat.net/
petonen
Portti, terveysneuvonta- ja 
välineiden vaihtopiste suo-
nensisäisesti huumeita käyttä-
ville, Vuorikatu 31-33. Avoinna 
ma 12-16, ti 16-18, to 14-16. Asi-
ointi nimettömänä. Petosen 
Pyörön Portti, Pyörönkaari 26, 
avoinna ke 14-16.
Päihdeklinikka Puistokatu 14-
16, II krs, hoitajan vastaanotto 
ma-pe klo 8 alkaen p. 017 183 
672. Päihdeosasto,Mäkikatu 11 
p. 183 684.
Puijonlaakson asukastupa  
palvelukeskuksessa, Sammak-
kolammentie 12. Avoinna ma-
pe klo 9-15. Leivän jakelu ma.
Rikosuhripäivystys. Käytän-
nön neuvoja, ohjausta ja hen-
kistä tukea. Palvelupiste/Krii-
sikeskus, p. 2627 738. Autta-
va puhelin, p. 0203-16116, ma-
ti klo 13-21 ja ke-pe klo 17-21. 
Help line, p. 0203-16118 ma-ke 
klo 15-18. Juristin puhelinneu-
vonta ma-to klo 17-19, p. 023-
16117.  www.riku.fi 
Sotaveteraanimuseo avoin-
na tilauksesta ryh. Varaukset 
puh. 281 1130 ark. klo 9-13.
Tupa-vertaistukitoiminta 
päihdeongelmaisten lähei-
sille. Vertaisryhmä kk:n en-
simmäinen ke klo 18.30-20, 
Gottlundinkatu 8. Tukipuhe-
lin ma klo 18-20 puh. 044 7148 
008. Tukisähköposti: tupapos-
ti@sirkkulanpuisto.com. 
Turvakoti- ja lastensuojelu 
24h/vrk p. 017 183 393. Perhe-
kriisiyksikkö, Lastentie 1. 
Vapaaseurakunnan ViaDia 
ilmainen ruokailu Vapaakir-
kolla 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 lahjoitusruo-
kajakelu Myllykatu 1-3. Ti ja 
pe klo 10. Oma kassi mukaan.
Yhden Vanhemman Perhei-
den Liitto ry:n eroinfo ma-to 
klo 10-16, ke klo 10-19, p. 020 
7749 800.
Yksinhuoltajien Kanava ry 
ti-iltaisin, Kotopolku 7, Siilin-
järvi. Tied. Marjut Kankkunen, 
p. 040 7332 197.

KirPPutorit:
Kirpputori Toivonsäde, Ase-
matie 11, Siilinjärvi. Avoin-
na ma-pe 10-18, la 10 -14.30, p. 
044 5471 629.
Kehitysmaakauppa Elämän-
lanka, Torikatu 17. Ma-pe klo 
11-17, la klo 10-15,  p. 2614 774.                                                                                   
MLL:n kirpputori Tavallisen 
Toiminnan Talolla, Kasarmi-
katu 1.
Pohjois-Savon Syöpäyhdis-
tys ry:n kirpputori, Kunin-
kaankatu 23; kirpputori avoin-
na ma-to 10-16, pe 10-13.Tie-
dustelut p. 040 709 2430.
Rihma, Puijonkatu 39. Avoin-
na 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, Tilhin-
tie 2, Nilsiä. Avoinna ma klo 
10-17, ke ja la klo 10-14. Tuotto 
lähetys- ja diakoniatyölle.Lue yksin tai yhdessä vanhemman kanssa psalmista 95 jakeet 1-2 ja 6-7.  Etsi sitten oikeanpuoleisesta kuvasta 7 virhettä.

pyhäpuuha

muistioC. S. Lewis taisteli rakkauden 
puolesta kahdella rintamalla
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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

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

&&

Toukovinkit
Näyttelyt: 

 ✚ Galleria Carree: 22.5. – 9.6. 
Tuomas Murole & Mati-
as Murole KIERRE - Maala-
uksia, veistoksia ja sekatek-
niikkatöitä

 ✚ Galleria G 12 / Kuopio: Ul-
la Remes 17.5.–30.5. Iltava-
lossa - maalauksia Ritva-
Liisa Pohjalainen 1. – 20.6. 
Heijastuksia - taidelasinäyt-
tely

 ✚ Kirjanpitotoimisto An-
na Korhonen Oy: Aarne ja 
Arja Jämsän näyttely 8.4.–
30.5.

 ✚ RISKI - valokuva- ja media-
taidenäyttely 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: Va-
lintoja-näyttely 20. – 31.5. 
Pohjois-Savon opiston esit-
tely 3. – 14.6.

 ✚ Kuopion museo: Stipendi-
aattien repusta 19.4.2013–
29.3.2014  
Kuopion Isänmaallisen Seu-
ra ry 130 vuotta- juhlanäyt-
tely. 
Valon piirtämät 16.5.- 21.9. 
Victor Barsokevitsch 150 
vuotta

 ✚ Korttelimuseo: Sirkus saa-
puu Kuopioon 1.6. asti.

 ✚ Kuopion taidemuseo:
HEP! Hypetystä elämästä 
25.5. asti. Taiteilijan matkas-
sa uusi perusnäyttely 17.5. 
alkaen Karua kauneutta Ju-
ho Rissasen seurassa 17.5. 
alkaen

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

Musiikki 
 ✚ Kuopion Musiikkikeskus
27.5. klo 19 Konserttisa-
li Puolustusvoimien varus-
miessoittokunta: Cinema 
”Elokuvien suuret sävel-
täjät” 
5.6. klo 18.30 Konserttisali 
KILPISYDÄN SOI!

 ✚ 30.5.2013 Suvisoitto Kuopi-
on kaupunginorkesterin ke-
säkauden avajaiset Peränie-
men kasino, Kuopio

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

gambiitti Pe 24.5. - la 25.5. 
klo 19, su 26.5. klo 16, ma 
27.5. - ke 29.5. klo 10 

 ✚ Minimin kulttuuri-
keitto: Juhlatunnel-
ma pe 31.5. klo 12 

TAIKATOUKOKUU 
1.-31.5.

 ✚ Kuopion rait-
tiustalo: Taiku-
ri Alfrendon uu-
si taikaesitys Alf 
Illuusionpoika 
Rento arkisin: klo: 
9.00, 10.30, 12.00 
ja 18.00. Lauantaisin ja ar-
kipyhinä: klo 12.00, 14.00, 
16.00 ja 18.00.

Kulttuuri- 
vinkit
Nimipäiväjuhlaa 
ja piknikkiä 

 ✚ Sunnuntaina 26.5. viete-
tään Minnan nimipäivää. 
Kanttilan Kulttuurikes-
kuksen Kannatusyhdis-
tys järjestää jo perinteisen 
Minnan nimipäivän puis-
tojuhlan. Juhla alkaa klo 
13 Minna Canthin puistos-
sa, jossa kohotetaan me-
humalja Minna Canthille ja 
luetaan hänen tekstejään. 
Tapahtuma jatkuu pik-
nik-kävelyretkellä Puijolle. 
Eväät nautitaan Puijon ma-
jan läheisyydessä. Kuopio-
lainen kulttuurivaikuttaja 
ja Puijon tornien historias-
ta kirjan kirjoittanut Ou-
ti Vuorikari kertoo samalla 
Puijosta. Nykyinen Puijon 
Torni täyttää tänä vuonna 
50 vuotta. 

Tapahtuma on avoin 
kaikille kiinnostuneille. Ti-

laisuudessa voi lukea ke-
väisiä runoja ja aforisme-
ja. Sään ollessa sateinen tai 
kylmä, siirrytään Puijolla 
Konttilaan. 

Minnan päivän puisto-
juhla ja piknik-retki Pui-
jolle su 26.5. klo 13 Minna 
Canthin puisto ja Puijo. Jär-
jestäjä Kanttilan Kulttuu-
rikeskuskuksen Kannatus-
yhdistys. Vapaa pääsy. 

Elämän jäljet meissä
 ✚ Lapinlahden taidemu-

seossa avautuu 18.5. kah-
den ystävän ja kuvataitei-
lijan yhteisnäyttely. Esillä 
on piirtäjä, taidegraafikko 
Kuutti Lavosen (s. 1960) ja 
ikonimaalari piispa Arsenin 
(s. 1957) teoksia. Jälkiä mat-
kalla – näyttely on vuoro-
puhelu joka tuo esille jäl-

kiä taiteesta, elämästä ja 
historiasta. Taiteilijoi-

den teokset perus-
tuvat aiheiltaan 
eurooppalaiseen 
kristilliseen tai-
deperintöön lä-

hestymistapojen 
ollessa kuitenkin 
erilaiset.  

Lavosen aiheet 
kumpuavat länti-
sestä taidehistori-
asta, erityisesti Ita-
lian renessanssin 

ja barokin taitees-
ta. Hän tulkitsee kreik-

kalaisroomalaista mytolo-
giaa ja kristillisiä legendoja 
modernin tavoin. Kuut-
ti Lavosen teoksille on tun-
nusomaista ajattomuus ja 
melankolinen tunnelma. 
Keskeiseksi aiheeksi nousee 
ihmiskasvojen kuvaaminen. 

Korkeasti Siunattu Joen-
suun piispa Arsenin teok-
sissa näkyy idän kristillinen 
kuvatraditio ja hän on tun-
nettu ikonimaalari. Ikoni-
maalausta ohjaavat tietyt 
opilliset säännöt ja kuvaa-
misen konventiot. Tilaa jää 
kuitenkin myös luovuudel-
le ja se vaatii piirtämisen, 
sommittelun ja värien käy-
tön hallintaa. Hänellä on 
esillä näyttelyssä ikonimaa-
lauksen ohella syntyneitä 
luonnoksia ja maalauksia.

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

KoonnUt Piia JUlKUnen 

S iilinjärven seurakunnan kir-
konkylän diakoniatoimisto on 
muuttanut seurakuntatalon uu-
siin tiloihinsa. Toimiston sisään-
käynti 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 so-
vitusti.

Diakoniatoimiston väki palvelee myös 
puhelintuntiensa aikana maanantaina, 
tiistaina ja torstaina kello 9-10 numerossa 
017 288 4640. Lisätietoja Siilinjärven dia-
koniatoimistosta saa verkkosivuilta www.
siilinjarvenseurakunta.fi

Siilinjärven diakonia- 
toimisto uusissa tiloissa

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

Toivon lauluja
Lauantai 18.5.2013 kello 19.00 
Kuopion Musiikkikeskus, konserttisali

Toivon lauluja-konsertin ajatuksena 
on ollut tuottaa uutta hengellistä mu-
siikkia uusilta musiikintekijöiltä. Näitä 
uusia musiikintekijöitä ovat suomalaiset 
artistit, jotka eivät sinänsä ole vaikutta-
neet kappaleiden syntyprosessiin, mutta 
jotka on kutsuttu laulamaan samannimi-
selle levylle, jonka Noste records on ra-
kentanut yhteistyössä Radio Dein kans-
sa. Taustalla on myös Universal Music. 
Levyn laulajista lähinnä Kristiina Brask 
on nähty laajemmin kirkollisissa konsert-
tiympyröissä, muut artistit ovat tunnet-
tuja lähinnä ainoastaan viihdemusiikin 
puolelta. Näin suomalainen iskelmä ja 
hengellinen laulu lyövät kauniisti kättä. 
Mikä on lopputulos?

Toivon lauluihin on kauniissa kon-
sensuksessa etsitty suomalaisen perusis-
kelmän olemus ja hengellisyyttä lähen-
televä teksti. Nimenomaan lähentelevä 
– teksteissä annetaan ymmärtää, mut-
ta ei mennä yhtään niin syvälle että voisi 
todella tarttua kiinni. Kappaleista puut-
tuu rehellinen ruisleipä – molemmil-
ta puolin. Musiikillisesti sovitusratkaisut 
ovat puuduttavan yksinkertaisia, soin-
nutus huomattavasti simppelimpää kuin 
suomalaisessa gospelissa tai virsikirjas-
sa on totuttu. Kristiina Braskin esittämis-
sä lauluissa käydään hieman syvemmällä, 
mutta muutoin kuljetaan haaleissa pin-
tavesissä, ja tuntuu että artistit – etenkin 
Laura Voutilainen - joutuvat hillitse-
mään itseään, ilmaisuaan ja olemustaan 
lavalla kun musiikki ei anna potkua.

Rohkeampaan ja aidompaan lop-
putulokseen olisi päästy jopa sillä iskel-
män ja hengellisen laulun symbioosilla, 
josta on kirkon musiikkipiireissä paro-
dioitu pitkään: otetaan sopiva perintei-
nen viisu, ja vaihdetaan rakas-sanan ti-
lalle Jeesus.

Sheine Ite
Lauantai 18.5.2013 kello 20.30 
Olutravintola Pannuhuoneen terassi

Kuopiolainen Sheine Ite on päävo-
kalistinsa Jenny Liebkindin perustama, 
Klezmeria ja Ladinoa esittävä yhtye. Juu-
talaiseen musiikkiin erikoistunut bän-
di omaa juutalaistaustaa vain itse Shei-
ne Ite’n, Jenny Liebkindin kautta – muut 
yhtyeen muusikot ovat Savonia AMK:ssa 
opiskelevia tai sieltä valmistuneita kan-
sanmusiikkitaustaisia muusikoita. Klez-
mer ilmiönä lienee kaikille tuttu, har-
vinaisempi Ladino on muovautunut 
Espanjasta karkotettujen juutalaisten pa-
rissa.

Etukäteen voisi kuvitella että juuta-
laisen musiikin perintö yhtyeellä kulki-
si vahvasti Liebkindin varassa. Näin ei 
kuitenkaan ole – yhtyeen kaikki soitta-
jat ovat imeneet sisäänsä tämän musii-
kin sykkeen ja perinteisen ilmaisutavan 
niin vahvasti, että soitto ja laulu eivät hä-
viä lainkaan lajityypin ”originaalimmil-
le” esittäjille. Muusikot irtautuvat vapaa-
seen, huikeaan irrotteluun tuon tuosta ja 
parasta kokonaisuudessa on, että yhtye 
toimii äärettömän tasa-arvoisesti, toisi-
aan kunnioittaen ja hienossa vuorovai-
kutuksessa.  

Vaikka hebrean, jiddishin ja ladinon 
kielistä ei ymmärrä yhtään mitään, tul-
kitsevat solistit lauluja niin vahvalla tun-
nelatauksella, että viesti ei jää epäsel-
väksi, vaan tempaa kuulijat väistämättä 
mukaan. Tunneskaala ulottuu surusta 
ja ikävästä iloon, joka hivenen jähmeäl-
lä suomalaisyleisöllä ilmenee pienenä va-
semman tai oikean jalan pakkoliikkeenä, 
sormen naputuksena tai tuskin havaitta-
vana ylävartalon heilumisena.

JUssi mattila / mUsiiKKi
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On kiitoksen aika. Aamen!

K uopion Kirkkopäivät on 
vietetty.

Haluan kiittää Sinua, 
joka tulit mukaan teke-
mään suurta tapahtumaa. 

Kenties olit valmistamassa ruokaa, jär-
jestyksenvalvojana tai ohjaamassa lii-

kennettä. Ehkä olit huoltojoukoissa 
tai rakennusmiehenä Piispanpuis-

tossa. Vai olitko rukoillut tapah-
tuman ja sen vieraiden puolesta? 
Saatoit olla oppaana tai laula-
massa kuorojenkierroksella. 
Tehtäväsi saattoi olla vielä 
joku monista monista muista 
tehtävistä, jotka täytyi hoitaa 
jotta saimme kaikki tapah-
tumaan liittyvät järjestelyt 
hoidettua. 

Me teimme sen yhdessä. 

Teimme kaiken kansan juhlan, jossa vapaaeh-
toinentyö ja seurakuntalaisten toiveet otettiin 
todesta. Ohjelmaa aloimme rakentamaan jo hel-
mikuussa 2012. Silloin joukko seurakuntalaisia 
kokoontui pohtimaan, mitä ohjelmaa me halu-
amme 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 merki-
tyksellistä. Toivottavasti Kirkkopäivät välitti-
vät kuvan siitä millainen kirkkomme todella on. 
Avoin kaikille ihmisille. 

Hiljaisuuden kaipuu houkutteli yli tuhat vie-
rasta Hiljaisuudentaloon, jossa sai kokea erilai-
sin keinoin hiljentymisen elämyksen. Asiaohjel-
mien aiheet kohtasivat tarpeet niin, että järjes-
täjien yllätykseksi useissa Musiikkikeskuksen 

ohjelmissa tila loppui kesken. 
Riemu!-festareilla 4000 kävijää vietti 

aurinkoista lauantaipäivää iloisissa tunnel-
missa. Toriyleisö vaihtui moneen kertaan päi-
vän aikana, niin kuin lavan ohjelmakin. Kuo-
pion torilla kohtasivat muualta Suomesta tulleet 
Kirkkopäivävieraat ja kuopiolainen torikansa. 
Me kuopiolaiset saimme vierailta kehuja ystä-
vällisyyydestä. Kuopiolaisilla tuntui olevan aina 
aikaa pysähtyä auttamaan vierasta.

Mitä meille jäi? Ainakin Suurella Sydämellä 
ohjelma palvelee kuopiolaisia jatkossakin. Syy-
kuussa kesätauolta avautuva ohjelma auttaa 
avuntarvitsijan ja avun tarjoajan löytämään toi-
sensa. Luulenpa, että saattoi jäädä muutakin. 
Jutellaan siitä, kun seuraavan kerran tavataan.

Nöyrin ja kiitollisin mielin,

Kati UKKonen  
KirKKoPäiväsiHteeri

ristivetoa

kissa pöydälle

S yvänniemen tsasounassa pidet-
ty perinteinen ekumeeninen tilai-
suus käsitteli tänä vuonna kastetta 
ja kummiutta. Puhujiksi olivat saa-
puneet luterilaisen kirkon emeritus-

piispa Matti Sihvonen, ortodoksisen kirkon 
emeritusprofessori ja rovasti Heikki Makko-
nen sekä Kallaveden seurakunnan pappi Ve-
li Mäntynen.

Illan aikana ilmeni, että kahden kirkkokun-
nan perusasiat ovat hyvin pitkälti yhteisiä.

”Kaste on uskon järkkymätön kivijalka, jos-
ta muu usko kasvaa”, Sihvonen painotti.

Kummikysymykset ovat viime vuosina pu-
huttaneet niin luterilaisen kuin ortodoksisen-

kin kirkon puolella.
”Vanhemmat yrittävät yhä useammin tar-

jotella kastelapselle ei-kristittyjä kummeja”, 
sekä Sihvonen että Makkonen paheksuivat.

Mäntynen puolestaan kertoi törmänneen-
sä muutaman kerran ehdotukseen vain yh-
destä kummista.

”Kirkkoherran luvalla sekin vaihtoehto on 
nykyään mahdollinen.”

Heli Haring

Kaste on uskon kivijalka

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

P ian 60 000 nuorta saa perus-
koulun päätökseen. Heistä 
2 000 tippunee joukkoon, joka 
ei opiskele eikä ole töissä, työt-
tömyyskortistossa, ei äitiys- tai 
vanhempainvapaalla eikä armei-

jassa. He vain ovat  – jossain. Juontaja toimit-
taja Katja Hedberg luettelee faktoja 2010-lu-
vun Suomesta. 

Ihan tavallisia poikia, tavallisia haaveita, ta-
vallisia kipuja. Kirkkopäivillä esitetty Jussi-pal-
kittu elokuva Kohta 18 puhutteli näkemään 
erilaiset perheet ja nuoret, rakkauden hiuko-
van janon. Elokuvan jälkeen viisi kasvanutta 
ja kasvattajaa sanoi sanansa vanhemmuuden 
hyväksi ja nuorten syrjäytymisen jarruiksi.

Ohjaaja Maarit Lalli ja hänen nuori näyt-
telijäpoikansa Henrik Mäki-Tanila, Nuor-
ten palvelu ry:stä eläköitynyt toimialajohtaja 
Pauli Parviainen, seurakunnan erityisnuo-
risotyönohjaaja Sauli Paavilainen ja alko-
holi- ja huume-elämän selättänyt 22-vuoti-
as äiti ja opiskelija Piia Puurunen eivät pidä 
syrjäytymiseen vastaamista vaikeana muttei-
vät yksinkertaisenakaan. Se vain vaatii yhdes-
sä elämistä. Kuten ”Ihan tavalliset asiat”, jotka 

tasavallan presidentti ja syrjäytymisenehkäisi-
jät listasivat.

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

tiiviiksi, että kukaan ei jäisi yksin, mutta naa-
purilta kuulumisten kysyminen tekee verkon 
tiiviimmäksi”, Henrik Mäki-Tanila selittää.

”Rakastaa, rakastaa, rakastaa. Kannustaa 
myönteisessä”, Puurunen linjaa vanhemmuut-
ta. Vanhempien lapsilleen antama toivon vi-
sio on Mäki-Tanilan mielestä myönteisten 
asioiden liputtamista huonoinakin aikoina. 
Mäki-Tanila ja Paavilainen muistuttavat, ettei 
vanhemman pidä siirtää omaa visiotaan lap-
sen visioksi sellaisenaan.

Parviaisen mukaan sokea rakkaus hait-
taa ongelmiin puuttumista, rehti rakkaus vä-
littyy kosketusetäisyydeltä: – Jos perheessä ei 
ole halaamiskulttuuria, se kannattaa aloittaa, 
mutta varovasti.”

Paikkoja olla, tehdä ja etsiä
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 su-
kupolven parantuneen heistä vanhemmista 
välittävämpään suuntaan.

Arjen kestämistä on opeteltava. Päih-
dehuuruisen 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 eh-
käisijänä pidetään koulutusta. ”Koulu tai työ, jo-
kaisella pitää olla jokin paikka olla muiden kanssa 
ja tehdä jotain”, Maarit Lalli painottaa. Tutkimus-
ten mukaan tuhon tie voikin alkaa lyhyestä ajasta 
ilman sidettä johonkin tavoitteeseen.

Tavoitteet vaihtelevat. ”Sekin on tulos, et-
tä nuori saapuu kouluun tai uskaltaa mennä 
syömään ruokalaan”, Sauli Paavilainen kuvaa 
sosiaalisuutta opettelevien haasteita. Puuru-
nen puolestaan peräänkuuluttaa miettimis- 
ja etsimisrauhaa. ”Pitäisi olla paikkoja kokeil-
la. Saisi tietää, että on muitakin vaihtoehtoja 
kuin lukio, puuala tai kampaaja.”

sini-marJa KUUsiPalo

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

Lahjaksi valmistuneelle:

Ihan tavallista rakkautta
Timo HarTikainen

Timo HarTikainen

Matti Sihvonen ja Heikki Makkonen 
kertoivat kasteen merkityksestä.
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Päivi Bruun on yksi 
viimeisistä Kuopiosta 
valmistuvista keraa-
miikkamuotoilijoista. 
Hänelle tärkeää on 
muotoilun rinnalla 
ihmisen kohtaaminen.

K
uopion Muotoiluakatemian 
keramiikkastudiossa Kirk-
kokadulla on pölyistä. Vielä 
tänä keväänä siellä on opis-
kelijoita, jotka on otettu si-
sään opiskelemaan keraa-
miikkamuotoilijoiksi. 

”Kun haimme vuonna 2010 si-
sään, ei ollut tiedossa, että linja 
lopetetaan. Sen kuulimme vas-
ta päästyämme sisään. Olim-
me huolissamme, saammeko 
enää kunnon opetusta, mut-
ta aika tyytyväisiä olemme”, 
kuvaa Päivi Bruun.

Syksyllä kun Päivi tekee 
lopputyötään, jäljellä on 
enää muutamia keraamisen 
puolen opiskelijoita. Muo-
toiluakatemian linjoista jat-
kavat teollisen muotoilun 
linja ja sisustus- ja kalustus-
muotoilun linja;  vuorovuo-
sina aloitetaan vaatetus- 
ja koru- ja jalometallilinjat. 
Graafinen linja on lope-
tettu.

Heili Karjalasta
Keramiikka oli aikanaan 
Päivi Bruunille selkeä va-
linta: ”Kuumalasimuotoi-
lu on tekniikkana niin no-
peutta ja määrätietoisuutta 
vaativaa, että se ei ollut mi-
nun juttuni. Keramiikka on 
mukavasti hidasta, käsin 

kosketeltavaa ja jättää aina yllätyksen uunin 
avaamiseen asti.”

Millaisia mietteitä pian valmistuvalla nai-
sella on, kun käsissä pyörii kahvikupin aihio?

”Yritän tavoittaa nostalgiaa 60-lukua hen-
kivässä kupissa. Laitan tähän pallokuviota ku-
ten ruusua, käytän siirtokuvaa.”

Kahvikuppi on mietityttänyt jo pitem-
pään. Aikaisemmalta ammatiltaan sosionomi 
on pitänyt ikäihmisille muisteluryhmiä palve-
lutaloissa ja nähnyt, millainen voima on esi-
neisiin liittyvissä muistoissa.

”Näytin vanhuksille kahvikuppeja ja kuvia 
vanhoista Arabian kupeista. Niistä heräsi hy-
viä keskusteluja: yksi kommentoi, että nätte-
jähän nuo on, mutta ei niin nättejä kun mitä 
minun mies toi Ruotsista. Toinen muisteli, et-
tä hänen lempikuppinsa maalasi hänen mie-

hensä veli: ”Haudassa on jo sekin tekijä.”
”Ja sitten kun ryhmäläiset jo 
kyllästyivät kuppien ja kuvi-

en katseluun, palaute tuli 
suoraan: kerran yksi päät-
tää alkaa laulamaan kes-
ken kaiken Heili Karja-
lasta –laulua ja muut 
yhtyivät lauluun. Toisen 
kerran taas yksi suureen 

ääneen kaipaili jo tarjoi-
lua: ”On se kumma kun 

kahvista vuan huvastellaan 
mutta ei meille tarjota!”

Metsä rauhoittumis-
paikka
Työskentelyssä näkyvät 
luonnonläheisen lapsuu-
den jäljet.

”Luonto ja ympäristö 
ovat itselleni tärkeitä asioi-
ta. Yritän ottaa näiden kun-
nioittamisen työskente-
lyssäni huomioon”, kertoo 
maalaistalon tytär. 

Lapsuus  körttivärittei-
sessä Nilsiässä maitotilalla 
johdatti tutuksi myös met-
sän.

”Metsä tuli tutuksi jo 
lapsesta lähtien. Edelleen-

kin se on itselleni terapeuttinen rauhoittu-
mispaikka. Vaikka en olekaan varsinainen ak-
tivisti, luonnon arvot näkyvät arjessani monin 
tavoin. Kierrätän, teen paljon kirpputorios-
toksia ja kuljen jalkaisin tai pyörällä tai julki-
silla.” 

”Välillä tuntuu ristiriitaiselta opiskella alaa, 
jossa tänne pyritään tuottamaan yhä lisää esi-
neitä, koska maailmassa on jo nyt niin paljon 
turhaa tavaraa; ja tavaraa ylipäätään. Näen 
kuitenkin asian niin, että varsinkin ohjaus-
toiminnassa tavaran tuottaminen ei ole pää-
asia, vaan se, mitä pääsee käsillään tekemään 
ja kuinka voi tuoda ajatuksiaan konkreetti-
seen muotoon.  Sitä kautta voi oppia itses-
tään paljon.”

”Käsillä tekeminen on ekologisempaa kuin 
massatuotanto. Siinä voi kokea flowta, sel-
vittää päätä ja kirkastaa ajatuksia ja tunteita. 
Lopputuloksen näkeminen palkitsee!”

”Pyhyyttä en siiinä koe, mutta jotakin hen-
kistä on kyllä mukana.”

Suvaitsevaisuutta?
Päivi Bruun kokee olevansa kotonaan ihmis-
ten parissa.

”Koko opiskeluaikani Muotoiluakatemiassa 
olen suuntautunut lähinnä kehittämään taito-
jani keramiikkatyöskentelyn ohjaajana. Erityi-
sesti ikäihmiset ja erityisryhmät kuten kehitys-
vammaiset ovat ryhmiä, joiden parissa voisin 
kuvitella työskenteleväni tulevaisuudessa.”

”En tiedä olenko osannut tuoda mietteitäni 
siitä käytännön työskentelyyn keramiikan pa-
rissa, mutta olen kyllä viime vuosina ajatellut 
suvaitsevaisuutta paljon. Kaiken kaikkiaan se 
merkitsee itselleni sitä, että vaikkei kaikkea ym-
märtäisikään, yritän suhtautua eri asioihin kun-
nioituksella ja kiinnostuksella.”

Suvaitsevaisuudesta puhutaan nykyään 
hyvin paljon. Suunta on kuitenkin Päivi Bruu-
nin mielestä outo:

”Se, mihin suuntaan käytännössä ollaan 
menossa, on minusta hieman kummallista: 
suvaitsevaisuuden nimissä halutaan häivyt-
tää näkyvistä kaikki omaan kulttuuriin, ar-
voihin ja uskontoihin kuuluva sen sijaan että 
niitä tuotaisiin rikkaasti esille. Joulun aikaan 
aiheesta oli mediassa puhetta. Ihmettelin it-
sekin päiväkodissa aikoinani työskennelles-

sä, miksi joulujuhlista piti poistaa kaikki kris-
tinuskoon viittaava  - esimerkiksi Joulupuu 
on rakennettu –laulusta ei voitu laulaa yhdes-
sä kahta ensimmäistä säkeistöä pidemmälle. 
Myös Suvivirrestä keskustellaan.” 

”Minusta päiväkodin arjessa ja juhlassa 
voisi tuoda esille kristinuskon rinnalla muihin 
uskontokuntiin kuuluvien tai kuulumattomi-
en tapoja, ajatuksia ja arvoja.”

Puisen ristin reiät
Myös Kuopion seurakuntien rippikoulutyö on 
ehkä yllättäen tullut Päiville tutuksi.  Kahte-
na 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 henkilö-
kohtaisena avustajana erityisrippileireillä. Lei-
rit ovat todella antoisia ja ajatuksia herättäviä. 
Tapa, jolla rippikoulua käyvät nuoret suhtau-
tuvat leirillä käsiteltyihin uskonasioihin, on 
todella käytännönläheinen ja konkreettinen.  
Asioita käsitellään ja harjoitellaan pitkin leiri-
viikkoa käytännössä pitkien filosofisten poh-
dintojen sijaan.”

Myös tänä kesänä Päivi on menossa erityis-
rippileirille.

”Ryhmässä, jossa työskentelen, kommu-
nikoidaan yleensä muun kuin puheen avulla. 
Kaikki turha karsiutuu pois. Kun leirin lopussa 
lauletaan jokaiselle nuorelle erikseen ’Sinä ar-
vokas oot, minä tuollaisna rakastan sua’ ja jo-
kaiselle sytytetään oma kynttilä, hetki kosket-
taa.  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 pai-
naa joko avustaja tai rippikoululainen itse.

Samalla painetaan myös jälki jokaiseen 
paikallaolijaan kotiinvietäväksi, arjessa muis-
tettavaksi – sinä arvokas oot. 

Mä tuollaisna rakastan sua.

Ulla remes

Kahvikuppeja, muistoja 
ja kruunukynttilöitä

”Vaikken 
kaikkea 
ymmärtäisikään, 
yritän suhtautua 
kiinnostuksella 
ja kunnioituk-
sella siihen.

Päivi Bruun hil-
jentyy myös luon-
nossa: ”Esimerkik-
si Rauhalahdessa 
kun poltettiin puu-
uunissa keramiik-
kaa aamusumusta 
yli puolenyön, yön 
usva veden päällä 
hämärissä loi py-
säyttävän tunnel-
man, ihmettelyn 
hetken”. 

Timo HarTikainen


