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Koululaisten leirit  
myytiin jälleen loppuun
Kaikki halukkaat  
eivät mahtuneet  
seurakuntien leireille.

”T ämä on kolmas kesä, jolloin 
joudumme jättämään osan tu-
lijoista rannalle”, seurakuntien 
nuorisosihteeri Marjukka To-

ropainen kertoo helteessä alkaneen leirike-
sän pyöriessä eteenpäin vinhaa vauhtia.

Kisa paikoista käytiin keväällä. Hakijoita 
7-14 -vuotiaiden leireille oli tänä vuonna lähes 
700, joista satakunta jäi vaille leiripaikkaa. 

”On hienoa että perheet haluavat lähet-
tää lapsensa seurakunnan leireille”, Toropai-
nen toteaa. 

Leireillä puuhataan kaikkea taivaan ja 
maan väliltä, mistä kertovat leirien nimet: 
Ihan tavallinen perheleiri, Super Mega -synt-
tärileiri, Sporttileiri, Arki@Pyhä tai Käden tai-
dot ja toiminta-leiri.

Leirejä pidetään Hirvijärvellä, Rytkyllä, Pen-
kereellä ja Poukamassa sekä Niemen leirikes-
kuksessa Kaavilla ja Partaharjulla Pieksämäellä.

Erityisen kysyttyjä ovat tyttöjen ja poikien 
perusleirit. Myös perheleirit tulevat hetkes-
sä täyteen. Kädet taidot -leirit ovat niin ikään 
kova sana. Tämän kesän uutuus on seikkailu-
leiri nimeltä base camp.

”Seurakunnan leirit tunnetaan laadukkai-
na ja monipuolisina. Leireillä on turvallista, ja 
ne ovat edullisia. Vuorokausimaksu on kym-
menen euroa”, Toropainen erittelee leirien ve-
tovoimaa.

Suosion vuoksi leiripaikat joudutaan ar-
pomaan, ja arvonnassa paikkaa tavoittelevat 
vain seurakunnan jäsenet. 

Tavoitteena on saada saman perheen sisa-
rukset samalle leirille, mutta kaikissa tapauk-
sissa se ei ole onnistunut.

Leiripaikkojen määrää on innostuneen vas-
taanoton vuoksi nostettu vuosittain. Nyt ollaan 
kipurajoilla. Lasten- ja rippileireille ei enää riitä 
ohjaajia, kun lomatkin täytyy jossain välissä pitää.

Myös leiripaikat pyörivät täydellä kapasi-
teetilla tulevat kuukaudet. Ensi kesänä leiri-
keskuksissa ei ole enää yhtään tyhjää viikkoa.

”Leirien suosio on tavattoman iloinen asia”, 
sanoo Alavan kirkkoherra ja yhteisen seura-
kuntaneuvoston puheenjohtaja Hannu Kos-
kelainen.

Hänen mukaansa seurakunnilla on synty-
neessä tilanteessa syytä miettiä realistisesti 

työntekijä- ja leirikeskusresurssit.
”Leirit ovat tärkeitä, kuten myös kaikki-

en työntekijöiden työehtosopimusten mukai-
set lomat.”

Yhteistyötä leirien järjestämisessä tehdään 
jo kaupungin kanssa. Onko lisää tulossa, sen 
näyttää aika. 

Lea LappaLainen

kiikarissa

Ajankohtaista

Synninpäästö ei poista 
häpeän kipua

Seurakunta ei aina 
ole armon yhteisö. 
Mallikelpoisuuden 
vaatimus ajaa 
teeskentelyyn.

H
uono, vajaa, mitätön, 
ylimääräinen. Maa-
nantaikappale, jolla ei 
oikeastaan ole lupaa 
olla olemassa.

”Seurakunnissa on 
paljon häpeää kantavia 
ihmisiä”, sanoo Itä-Suo-
men yliopiston käytän-

nöllisen teologian professori Paavo Kettunen.
Juuri ilmestyneessä kirjassaan Kettunen analy-

soi ihmisten kokemuksia seurakunnissa vallitse-
vasta teeskentelyn, mallikelpoisuuden ja täydelli-
syyden ilmapiiristä.

”Ihmiset kilpailevat paremmuudesta ja väis-
televät todellisen kaipuunsa ja tarpeidensa esil-
le tulemista.”

”Erityisen kiellettyä on seksuaalisen tarvitse-
vuuden ilmaiseminen. Toinen neuvottomuutta 
aiheuttava alue on se, miten seurakunnassa voi-
taisiin samanaikaisesti olla henkisesti aikuisia ja 
ajattelevia ihmisiä, jotka eivät pyydä anteeksi ole-
massaoloaan. Ja samanaikaisesti tarvitsevat Ju-
malaa.”

Luvataanko  
saarnoissa liikaa
”Usko ja hengellinen yhteisö synnyttävät häpe-
ää”, Kettunen sanoo viitaten häpeäkirjeisiin, joita 
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kaasti ja kokonaisvaltaisesti läsnä sekä 
seksuaalisuhteessa että jumalasuhteessa”, 
professori, teol. tri Paavo Kettunen sanoo.
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Sari Tikkanen (vas.), Marjukka Toropainen ja Eija Huuskonen Kipinä-leirin arjen 
askareissa.
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Vastuu unohtui

S uomalainen ahertaa arkea selvin päin eikä 
alkoholi kuulu ruokapöytään. Viikonloppuna 
tempaistaan, juhlitaan kunnolla. Poliisi, poli-
klinikat ja sosiaalityöntekijät tuntevat tämän 
puolen parhaiten.

Alkoholi on pahin yksittäinen terveysriski. Joka 
vuosi 3000 tappaa itsensä alkoholilla. Olemme Euroo-
pan johtava maksakirroosimaa. Eläimellinen kännää-
minen on edelleen asenne.

Nuorten alkoholinkäyttöä hämmästeltiin koulujen 
päättäjäisjuhlinnan aikaan. Moni kysyi jälleen kerran, 
eikö vanhempia kiinnosta. Ovatko he niin hienotuntei-
sia, etteivät puutu jälkikasvunsa menemisiin.

Riippumattomuus ja yksilöllisyyden eetos ovat ajan 
ihanteita. Varhaisen itsenäistymisen tavoittelu on vie-
nyt myös kasvatuksen vikasuuntaan. Hyväksi vanhem-
muudeksi on nostettu se, että nuori saatetaan mahdol-
lisimman nopeasti omille jaloilleen. Jossain toisessa 
maassa tätä kutsutaan  heitteillejätöksi. 

Monet vanhemman katsovat nuoren päihteiden-
käyttöä sormien läpi tai kiistävät ongelmakäytön. Kiel-
loilla ei pääse pitkälle, sillä kielletty hedelmä se vasta 
kiinnostaakin.

Päihteellä on varttuvan elämässä joku tehtävä. 
Lähellä elävän aikuisen pitää selvittää, mihin alaikäi-
nen päihdettä käyttää. Nuori tarvitsee ennen kaikkea 
aikuisen, joka uskaltaa ja puuttuu holtittomaan päihde-
käyttöön.

Tietoa haitoista ei puutu. Ongelman ratkaisua hidas-
tavat aikamme pyhimmät arvot, mukavuudenhalu ja 

välinpitämättömyys.
Kun yhteiskunta on tul-

lut entistä sallivammaksi, 
nuorten alkoholinkäyttöä-
kään ei pidetä paheksutta-
vana kuten monissa muissa 
maissa. Nuoret rehvastele-
vat sillä, miten moni laki tuli 
rikotuksi viikonlopun ryyp-
pykierroksella. 

Kuopio-klubin asiantuntijaseminaarissa haluttiin 
viime viikolla uskoa siihen, että jotain on tehtävissä 
nuorten alkoholinkäytön terveyshaittojen vähentämi-
seksi. 

Tarvitaan järkeä ja tahtoa. Aikuisella on vastuu ja 
hänen kuuluu käyttää vanhemman valtaa. Siihen liitty-
vät myös rajat.

Päihteet ja yhteiskunnan kelkasta putoaminen kuu-
luvat usein yhteen. Tämä on loppupeleissä kallista lys-
tiä. Yhden syrjäytyneen nuoren lasketaan eliaikanaan 
tuovan miljoonan euron ylimääräisen kulun sosiaali- ja 
terveydenhoidolle. 

Nuoren kannustaminen pitä-
mään teitittelyvälit alkoholin 
kanssa kannattaa myös talo-
udellisesti. 

 ✚ Hengellinen matkakumppa-
nuus kiinnostaa. Kirkon työn-
tekijät ja seurakuntalaiset suun-
nistavat eripituisiin retriitteihin. 
Joku löytää kotiretriitin eli ohja-
tut rukousviikot, jolloin hän sitou-
tuu rukoilemaan päivittäin anne-
tun raamatunkohdan ohjaamana 
ja tapaa säännöllisesti hengellistä 
ohjaajaa.

Kuopiossa viritellään suunni-
telmaa hengellisen ohjauksen ra-
kenteiden luomiseksi. 

Asiaan paneutuneiden verkos-
to kokoontui äskettäin koordinoi-
maan yhteistyötä. 

Tarkoitus on kartoittaa tarpeet, 
järjestää koulutusta sekä perustaa 
matkakumppanuusryhmiä, joita 
on kokoontunut jo usean vuoden 
ajan Kuopion seudullakin. 

”Toiveita on tullut myös yhtei-
sistä pyhiinvaellusmatkoista”, dia-
koni Sisko Laitinen kertoo.

Aloitteita ja virikkeitä jaloste-
taan eteenpäin 18. 9.klo 16 Kes-
kusseurakuntatalolla. 

 ✚ Keskusrekisterinjohtaja, ro-
vasti Oiva Voutilaisen muis-
toseurat järjestetään Keskusseu-

rakuntatalolla sunnuntaina 19.6. 
klo 15.  Viime kesänä kuollut pap-
pi, musiikkimies, kuvataiteiden ys-
tävä ja  käytännön ekumeenikko 

oli laajalti tunnettu kuopiolainen. 
Seuroissa mukana muun maus-
sa  Johanna ja Pertti Rusanen se-
kä Ilpo Rannankari. Tilaisuudessa 
paljastetaan Voutilaisen muistoksi  
Johanna Häiväojan veistos Unel-
mien portti. 

 ✚ Alavan seurakunnan toimis-
to muuttaa kolmeksi kuukau-
deksi Saaristokaupunkiin  Leh-
toniementie 107:ään. 20.6.-20.9. 
Lehtoniementiellä toimii kirk-
koherran, toimistosihteerin, dia-
koniatyöntekijän ja pappien päi-
vystys. 

 ✚ Muslimien ja kristittyjen 
kohtaaminen on tärkeää, 
tuotiin esiin viikonlopun Lähetys-
juhlien missiologisessa symposiu-
missa Porissa. Dosentti Jaakko Ru-
saman mukaan kahden suuren 
maailmanuskonnon vuoropuhe-
lu ja keskinäinen ymmärtäminen 
vaikuttavat koko maailmaan. 

Kummallakaan uskonnolla ei 
ole copyrightia esimerkiksi hyvän 
ja pahan erottamiseen tai mää-
rittelyyn siitä, mikä on oikeaa ja 
väärää.

Lea LappaLainen
lea.lappalainen@evl.fi

”Joka vuosi 
3000 tappaa 
itsensä 
alkoholilla.

pääkirjoitus

”auttava 
 armo on 
 syleiltynä 

olemista.

hän kokosi tutkimustyönsä lähteiksi. Tutkimus-
materiaalista ilmeni, että erityisesti herätyskris-
tillisyys sekä helluntailaisuus synnyttävät häpe-
ää korostamalla moraalia, tekoja ja uskonnollisia 
harjoituksia.

”Kun kelvollisuutta ei synny tällä tavoin, ihmi-
sen kierre syvenee ja ahdinko pahenee. Kun ihan-
teista tehdään normeja, ihminen huomaa, ettei 
hän niitä täytä ja siksi kokee häpeää.” 

Kettusen mielestä saarnastuoleista usein luva-
taan liian suuria, kun sanotaan Jumalan kuulevan 
kaikki rukoukset. 

”Kun ihminen on kymmeniä vuosia rukoil-
lut sairauden paranemista tai puolison löytymis-
tä eikä näin tapahdu, hän voi kokea Jumalankin 
saattaneen hänet häpeän alaiseksi. Hän päätte-
lee, ettei hänellä ole suhdetta Jumalaan, koska 
apua ei tule.”

Häpeästä kärsivät ihmiset hakeutuvat suurin 
toivein seurakunnan yhteyteen ja uskonnolliseen 
toimintaan, koska he etsivät helpotusta.

”Kun pelissä on paljon, myös pettymisen vaa-
ra on suuri.”

Synninpäästö ei osu  
kohteeseensa
”Valitettavasti seurakuntien vastaus on ollut lii-
an yksipuolisesti vastaus syyllisyyteen, ei häpe-
ään”, Paavo Kettunen vahvistaa myös aikaisem-
man rippitutkimuksensa pohjalta.

”Synninpäästö ei osu kohteeseensa. Häpeää 
kantavalle ihmiselle voi vahvana jäsentyä tunto: 
Jumalakaan ei minusta välitä, koska oloni ei para-
ne. Synninpäästö häpeästä kärsivälle tarkoittaa: 
saat anteeksi sen, että olet olemassa.”

”Kun häpeä ei poistu, ihminen alkaa korvata 
identiteettiään suorituskristillisyydellä, pyrkimyk-
sellä täydellisyyteen. Tekojen vanhurskaus on lu-
melääkettä. Se ei koskaan auta häpeän kipuun.”

Kettunen toivoo myös teologeilta täyskään-
nöstä. Julistuksen, opetuksen ja sielunhoidon oli-
si otettava häpeän kenttä todesta.

”Jos kaikki nähdään tapahtuvan syyllisyyden 
kentällä, ei voida auttaa. Häpeästä kärsivältä ei 
pidä vaatia katumusta ja sovitusta eikä hänelle 
tule tarjota anteeksiantamusta, vaan rakkautta. 
Hän voi kyllä pyytää anteeksiantamusta, mutta 
siihen ansaan auttaja ei saa langeta.”

”Ei ihmisen minuutta voi antaa anteeksi.”

Kirkkokahvit  
enemmän kuin kahvit
Armo, hyväksyntä ja syleillyksi tuleminen auttaa.

”Mutta nimenomaan luterilaisissa seurakun-
nissa näyttää olevan vaikeaa löytää yhteyttä. Hel-
posti syntyy tunne, ettei minusta olla kiinnos-
tuneita. Yksin seurakuntaan tuleva usein lähtee 

yksin. Tutut ovat ennestään tuttujen kanssa.”
Jumalanpalveluksesta puhutaan Jumalan per-

heväen juhlana ja ehtoollisesta perheväen ateri-
ana.

”Mutta millainen on se juhla-ateria, johon 
perhe saapuu tervehtimättä toisiaan, ilman että 
he koskettavat toisiaan tai vaihtavat sanaakaan 
toistensa kanssa”, Kettunen kysyy.

Hänen kokemuksensa mukaan teennäiset ha-
laukset ja tervehdykset eivät toimi. ”Pienet, ai-
dot asiat tuovat kokemuksen vastaanotetuksi tu-
lemisesta.”

Kirkonmäki, pysähtyminen juttelemaan, kirk-
kokahvit. 

”Kirkkokahvit ovat enemmän kuin kahvit. Ne 
ovat väline kohdatuksi ja välitetyksi tulemisel-
le. Kahvikupin äärellä voi tulla vastaanotetuksi ja 
antautua vuorovaikutukseen. Monelle jumalan-
palvelus voi olla viikon ainut kohtaamispaikka. 
Laiminlyövätkö seurakunnat tämän mahdolli-
suuden?”

”Kun ihminen kokee, että hän on tullut täysin 
nähdyksi, ”alastomana” ja sellaisenaan hyväksyt-
ty, siinä on kysymys armosta”, Kettunen sanoo. 
Armo selättää häpeän, ja muuttaa ihmisen. 

”Auttava armo on syleiltynä olemista. Keski-
pisteessä eivät ole ominaisuudet, ei tekemisen 
laatu, ei mallikelpoisuus eikä kelvollisuus. Keski-
pisteessä on ihminen, joka otetaan vastaan.”

”Häpeästä kärsivä kaipaa koko minuutensa 
hyväksyvää vastaanottoa.”

Lahja pyykönen

Paavo Kettunen:  
Kätketty ja vaiettu. Suomalainen  
hengellinen häpeä.  
Kirjapaja 2011.
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Pastori Bertha Uturunco tuli 
Lähetysjuhlille Boliviasta.
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Aale

”J umalan kämmenellä ei pelkää lin-
tunen, Jumalan kämmenellä ei 
pelkää ihminen. Kaikille tilaa riit-
tää, kaikille paikkoja on. Jumalan 
kämmenellä ei kukaan ole turva-

ton.” Lastenvirsi 499 ei ole koskaan kaikunut 
niin kauniisti, kuin ystäväni Aalen laulamana. 
On helatorstai, lasten vapaapäivä. Kaukana 
tarha ja aikataulut. Aale, kohta neljä vuotta, 
nauttii elämästään.

Lastenhuoneen lattialle rakentuu legoauto 
ja kun siivoan ystäväperheeni keittiötä, kuulen 
voimakasta veisuuta. ” Kaikille paikkoja riittää, 
kaikille penkkejä on! ” Aale toistaa tutun virren  
sanoja ja ääni on kirkas. ” Jumala meitä kut-
suu ja kantaa voimallaan! ” Virsi täyttää koko 
kodin! 

”Milloinkaan ei hän hylkää, lastensa kanssa 
hän on. Jumalan kämmenellä ei kukaan ole 
turvaton! ”. Virsi on tuttu ja rakas. Lapsi on lau-
lanut sitä yhdessä 
päiväkodissa vierail-
leen papin kanssa. 
Äiti ja isä laulavat 
lapsille iltalauluja ja 
ison perheen van-
hemmat ovat jaksa-
neet käyttää lapsi-
aan pyhäkoulussa. 

Aalen laulamana 
virsi on lapsen ruko-
usta Taivaallisen 
Isän sydämelle. Pieni 
”linnunpoika” tois-
taa virren sanoja 
sekä elää laulamisen 
keskellä todeksi suu-
ren ja kaikkivaltiaan Jumalan voiman. Saman-
laisena jokainen meistä, vanhempikin kokee 
virren veisuun. Kaiken muun unohtanut saat-
taa muistaa kirkkaasti lapsuutensa lempivir-
ren sanat. 

Virrenveisuu täyttää kesäisen Suomen. Eri-
laisissa hengellisissä tilaisuuksissa lauletaan ja 
veisataan toinen toistaan kauniimpia virsikir-
jamme virsiä. Aale lähtee perheensä kera Lumi-
joen suviseuroihin. Seurakanttorin ilmoittaessa 
virren 499, teltan täyttää kirkas veisuu. 

Kaikille paikkoja riittää, kaikille penkkejä 
on! 

Maarit niskanen,

pienen perheen äiti ja  
diakoniopiskelija kuopiosta

Huvitus

kolumni

kirkon kulmilta

Herätysliikkeet ovat 
myrskyn silmässä. 
Millä mielellä lähde-
tään kesäjuhlille?

”S
uviseurat omis-
tetaan kohtaa-
miselle. Tulijat 
saavat rauhoit-
tua Jumalan sa-
nan kuulemi-
seen. Siitä syntyy 
aito yhteenkuu-

luvuuden kokemus”, Suomen Rauhan-
yhdistysten Keskusyhdistyksen  pää-
sihteeri Tuomas  Hänninen sanoo. 
Liikkeen kesäjuhlia vietetään Lumijoella 
Pohjanmaalla.

Kulunut vuosi jää vanhoillislestadio-
laisten historiaan pedofilia-tapauksista.
Yhdistys antoi keväällä liikkeen sisäisen 
selvityksen lasten hyväksikäytöstä. 

Juhliin Hänninen lähtee luottavaisella 
mielellä. Asiasta odotettaan keskustelua 
vuosikokouksessa, jossa arvioidaan liik-
keen johdon luottamus.  

Raamattuun viitaten Hänninen sa-
noo, että samat haasteet ovat kaikessa 
kristillisessä työssä. 

”Joka luulee seisovansa,  katsokoon 
ettei lankea.” 

”Emme julista vain lakia”
”Tärkein tehtävä on osata kertoa Kris-
tuksesta, joka on vastaus sekasortoon ja 
jumalattomuuteen”, Suomen Luterilai-
sen Evankeliumiyhdistyksen toiminnan-
johtaja Lasse Nikkarikoski sanoo.

Hän vakuuttaa, että eteenpäin yrite-
tään mennä, vaikka muutamat seura-
kuntayhtymät ovat vetäneet lähetyksen 
talousarviovarat pois. 

Lisää vetää myllyyn tuli SLEY:n Nuot-
ta-lehden Älä lannistu -kampanjasta, 
jossa Anni-tyttö kertoi  eheytymises-
tään. ”Kampanjan tavoite oli kertoa, et-
tä Jumala voi tehdä suuria.” 

Nikkarikoski vakuuttaa, että yhdistys 
pysyy armon asialla. ”Vaikka meihin so-
vitellaan lakipykälämaakarin viittaa.”

Raahessa Evankeliumijuhlia viettä-
vä SLE Y muistuttaa Raamatusta ja Tun-
nustuskirjoista. Jos niistä luovutaan, 
kirkko repeää. ”En lähde ennustamaan, 
millä aikataululla.” 

Nyt puhutaan ristiin
Suomen Evankelisluterilaisen Kansanlä-
hetyksen pääsihteeri Timo Rämä aikoo 
Seinäjoen kesäjuhlilla jättää kirkkopoli-
tiikan sivuun. ”Puhun siitä, miksi olem-
me kristittyinä ja kirkkona olemassa.”

Johtajan tehtävät jättävä Rämä mu-
rehtii sitä, että virkakysymys syö lähetys-
varoja ja homokysymys näyttää olevan 
virkakysymystä vaikeampi pala. 

”Liberaaleille asia on tasa-arvo- ja ih-
misoikeuskysymys, konservatiiveille mo-
raalikysymys, johon haetaan neuvoa 
Raamatusta. Toivon, että meitä ei täs-
sä syrjittäisi.”

Ei ronkita toisen uskoa
”Kirkko kurittaa nyt uskollisimpia ja usko-
vaisimpia jäseniään, päätoimittaja Tapani 
Ruokanen kirjoitti Suomen Kuvalehdessä.

”Olen sikäli samoilla linjoilla, että ke-
tään ei saa savustaa kirkosta. On kysyt-
tävä, mikä meitä yhdistää. Ei sitä, mikä 
erottaa”, Herättäjäyhdistyksen Itä-Suo-
men aluesihteeri Tuomo Ruuttunen 
tuumaa.

Moraalikysymykset ovat nyt tapetil-
la. Ruuttunen vierastaa tällaista ’kristil-
listä ryhtiliikettä’ ja on kuulevinaan sii-
nä reformoidun opin ääniä. ”Puhutaan 
parannuksesta, jossa ihmistä huudetaan 
Kristuksen avuksi.”

Sovinto vai tiukka linja? 
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yhdistää. ei sitä, 
mikä erottaa.
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kämmenellä 
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ihminen.
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A lkukesän kauniina kesäil-
toina olen pyöräillyt kat-
selemassa kaupunkia. 
Ajoin myös Huuhanmä-

en reunaa kiertävää uutta kevyen 
liikenteen väylää. Se kulkee mai-
niosti rinteen alareunassa erillään 
muusta liikenteestä. Sieltä vähän 
ylempää voi samalla seurata Tasa-
vallankadun liikennettä. 

Radanvarressa ihailin metsäis-
tä länsirinnettä. Ensimmäisenä oli 
Tulevaisuuden puumetsiköksi ni-
metty hongikko, jonka metsäyliop-
pilaat ovat istuttaneet tasavallan 
50-vuotisjuhlavuonna 1967 yhdessä 
Kuopion kaupungin ja KOP:n kans-
sa. Vieressä kasvaa komeita kuusia. 
Pian sen jälkeen on lehtikuusikko, kohta muuta ja taas uusia 
lehtikuusikoita. Niistä vanhin on istutettu vuonna 1906 Kuo-
piossa järjestetyn suuren maanviljelysnäyttelyn yhteydessä. 

Jonkin matkan päässä metsän kätkössä on suuri kivikella-
ri, joka on ainoana rakennuksena jäljellä Huuhan alarinteel-
lä sijainneesta Huvituksesta. Se oli Harjulan tilaan kuulunut 
torppa, joka ympäröivine viljelysmaineen oli 1800-luvulla 
vuokralla raatimies C.R. Dahlströmillä. Dahlström oli sauna-
nomistaja, tehtailija ja muiden muassa Puijon ensimmäisen 
näkötornin rakentaja. 

Dahlströmin jälkeen Huvituksen vuokrasi kaupungil-
ta puutarhuri Ivar Liljeström. Ivar Liljavirta oli sisarustensa 
kanssa yksi niistä tuhansista, jotka suomensivat sukunimen-
sä Johan Vilhelm Snellmanin syntymän satavuotisjuhlapäi-
vänä 12.5.1906. 

Huvitus oli Liljavirtojen paikka pitkälle 1900-luvun jälki-
puoliskolle. Minna Canthin koulun alapuolella sijainneet ra-
kennukset kuvattiin museolle ennen purkamista vuonna 
1972, minkä lisäksi on pari kuvaa vielä vuodelta 1975. Ohei-
nen osasuurennos 1900-luvun alusta on jäljennekuva suvun 
albumista. Siinä ei vielä näy myöhemmin pystytettyä asuin-
rakennusta. Mutta siinä näkyy kesävieraille vuokrattu van-
ha tuparakennus.

Huvituksessa oli myös omenatarha. Perimätiedon mu-
kaan vanhimpiin suomalaisiin omenalajikkeisiin kuuluva Hu-
vitus olisi peräisin täältä. Virallisen pomologian mukaan se 
on kuitenkin peräisin professori Sahlbergin tunnetusta Huvi-
tuksen hedelmätarhasta Yläneeltä. 

heLena riekki
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Matkalla ympäri vuoden

R eijo Kylmänen on harrastanut perheensä 
kanssa caravan -matkailua jo vuodesta 1989 
asti. Omat lapset olivat silloin 10 ja 11. Nyt kuu-
si lastenlasta ovat välillä isovanhempien mat-

kakumppaneina. 

Mikä sai innostumaan?

”Olimme koko perhe telttamatkalla Norjassa heinä-
kuussa ja oli tavattoman kylmää ja satoi räntää. Kaikki 
palelivat märkinä. Palattuamme kotiin ostin seuraavana 
päivänä matkailuvaunun.” 

Mikä siinä viehättää?

”Voimme vapaasti valita mihin menemme ja 
kuinka kauan viihdymme yhdessä paikassa. 
Maisemat ja nähtävyydet vaihtuvat. Suomes-
sa on uskomattoman hienoja paikkoja, joista 
riittää näkemistä vuosienkin jälkeen. Myimme 
kesämökkimme 15 vuotta sitten.”

Karavaanareilla on paikkoja 
ympäri maata? 

”SF Caravan -yhdistyksellä on 
Suomessa kuutisenkymmen-
tä aluetta. Suomessa toimii 
myös Kristillisten 
Caravanarien val-
takunnallinen yh-
distys. Yleisiä alu-
eita on yli 600 ja 
mihinkään ei en-
nakkoon tarvitse 
tehdä varauksia. 

Mitä matkaohjelmiinne sisältyy?
”Matkailemme kautta vuoden. Talvella hiihdetään ja 
lasketellaan. Kesäaikana kalastetaan, marjastetaan ja ke-
rätään sieniä ja katsastetaan lenkkipolut. Viimeksi ke-
räsimme lakkoja Aavasaksalla. Pyörät ovat mukana, 
joilla teemme retkiä ympäristöön.” 

Viihtyivätkö lapset hyvin?

”Viihtyivät kunnes aikuistuivat ja nyt he retkeilevät las-
tensa kanssa. Retkillä on välillä myös lasten kavereita. 

Matkailuautoon mahtuu 4-6 henkeä. Vaimo-
ni on vielä työelämässä, joten teen lastenlas-
ten kanssa retkiä. Viikonloppuisin ehtii hy-
vin vaikka Rukalle.”

Onko matkailuautoilu edullista?

”Vero ja polttoainemaksut ovat suurin meno-
erä. Autoja voi myös vuokrata ja kokeilla ensin 

sopiiko tällainen matkailutapa perheelle. Cara-
vanalueiden vuokrat ovat edullisia.”

Miten tieto kulkee yhdistyksissä?

”Kuusi kertaa vuodessa ilmestyvä Ca-
ravan -lehti on melkoinen alan tieto-
paketti.”

Mitä muuta matkailusta saa?

”Lähdettäessä ei aina tiedetä mi-
hin matka jatkuu. Matkalla on 
mukava keskustella ja suunnitel-
la eri reittejä. Kohdataan ystäviä ja 
tutustutaan uusiin.”

teksti ja kuva hiLkka sipiLä

mitä mielessä?

Suviseurat ovat 
kesän suurin hengelli-
nen tapahtuma. Viime 
vuonna juhlat pidettiin 
Kuopion hiippakunnas-
sa Liperissä.  

Hän toivoo, että jokainen jatkaa 
kilvoitteluaan omalla tontillaan, ei-
kä lähde ronkkimaan toisen syntejä. 

Piispoilta hän odottaa rakenta-
vaa puhetta ja seurakunnilta tuh-
teja saarnoja. ”Sinä riität Kristuksen 
tähden. Siinä on kaikki.”

Kirkko on polvillaan
Länsi-Suomen rukoilevaiset suun-
taavat Rauman Lappiin. Teologian 

tohtori, pastori Timo Laato kertoo 
lähtevänsä juhlille ”Raamatun puo-
lesta puhuen”. Konsensuksen et-
simisestä Raamatusta luopuneen 
nyky kirkon kanssa ei ole tietoakaan. 

Jo ajettaessa naispappeutta kirk-
koon Laato varoitti, että samoja 
tulkintoja hyväksikäyttäen kirkko 
voi kohta hyväksyä myös homo-
seksuaalisuuden. Nyt kirkko tuho-
aa hänen mielestään raama tullista 

perus taansa ryhtymäl-
lä rukoilemaan homosek-
suaalisten suhteitten puo-
lesta.

”Tähän on totuttu. Lu-
terilainen kirkko menee 
polvilleen vaikeiden ky-
symysten edessä. Näin se 
van hurskauttaa synnin. ”

Laato kuvaa kuinka 
kaikkiin suuntiin yhteyt-
tä etsivä kirkko homoky-
symyksessäkin pimittää ja 
sumuttaa. Se lyö rikki suh-

teita muihin kirkkoihin ja kristit-
tyihin. Samaan aikaan kirkon sisäl-
lä kasvaa oppositio. ”Valitettavasti 
osa eroaa kirkosta tai lähtee muihin 
kirkkokuntiin.”

Vastuu kirkon opin varjelemises-
ta kuuluu piispoille, jotka Laaton 
mielestä antavat kansan määräil-
lä kirkkoa.

Lea LappaLainen

Tila-Auto OyTila-Auto Oy
Kuopion

• turistibussit 32 ja 50 matkustajalle
• pikkubussit
• invataksit

info@tila-auto.com                www.tila-auto.com
p. taksiajot 0400-673 955
p. tilausajot 0400-992 993

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

– perunkirjoitukset, testamentit ym. lakiasiat
– kilpailukykyiset hinnat

– maksuton alkuneuvottelu

puh. (017) 262 2504 tai
asianajotoimistonurmi@dnainternet.net

Toimistot Kuopiossa ja Järvenpäässä

ASIANAJOTOIMISTO NURMI
Jyrki Nurmi – asianajaja, varatuomari

017 369 0700017 369 0700
Ahertajankatu 3, 78850 Varkaus 

p. 017 369 0700

Suru on
hitaasti vaalenevia varjoja...

Hautaustoimisto
J. NURRO OY

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

ERIKOISHAMMASTEKNIKKO
ANSSI SOININEN

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

Ma, ti, to, pe
Kuopio
Hapelähteenkatu 41

Ke klo 9-12
Siilinjärvi
Kasurilantie 13
Palvelukeskus Akuliina

Konser t te j a  P ie l i sen  ranno i l l a ,
Ko l i n  hu ipu l l a  j a  Paa te r in  a te l j eek i rkossa .

KATSO KAIKKI  KONSERT IT: WWW.P IEL INENSOI . F I

KAMARIMUSIIKKIFESTIVAALIN OHJELMASSA MM. 

Johanna Rusanen-Kartano 10.7.2011

Pielinen Soi

PERUNKIRJOITUKSET
testamentit - kauppakirjat ym. asiakirjat ammattitaidolla

Herastuomari Leila M. Tuomainen
Koljonniemenkatu 2, 2. krs, p. 044 211 9876
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Löydä omat  
pihaseurasi

 ✚ Alavan seurakunnan alueella keski-
viikkoisin 15.6., 6.7. ja 20.7. klo 18. 

 ✚ Korttelimuseon pihapiirissä keski-
viikkoisin 15.6., 29.6. ja 13.7. klo 19.

 ✚ Mummon mökissä tiistaina 21.6. klo 13.
 ✚ Petosen seurakuntatalolla tiistaina 
28.6. klo 19. 

 ✚ Kallaveden kirkon pihalla tiistaina 
12.7. klo 19.

Lapset laulamaan
 ✚ Puijon kirkon pihalla keskiviikkona 
22.6. klo 18 lauletaan kesävirsiä.

 ✚ Keskiviikkona 6.7. klo 18 vuorossa las-
ten virret ja pyhäkoululaulut. Mukaan voi 
kutsua lapsen, kummilapsen ja lapsenlap-
sen tai vaikkapa lapsuuden ystävän.  

Päivämusiikkia 
Männistössä
Pyhän Johanneksen kirkossa pidettävän 
päivämusiikkisarjan aloittaa 

 ✚ maanantaina 11.7. klo 12 lauluyh-
tye Kalla. 

 ✚ maanataina 18.7. klo 12 vuorossa te-
nori Pertti Laamanen.

Iltamusiikkia 
Tule viettämään kesäiltaa Kuopion Tuo-
miokirkkoon torstaisin klo 21. 

 ✚ 30.6. Cembalot soikoon!
 ✚ 7.7. Markus Wargh, urut (Ruotsi)
 ✚ 14.7. Matti Vaakanainen, urut

Tilaisuuksiin vapaa pääsy, ohjelma 5 €

Kohti Oulua
Herättäjäjuhlien lähtöseurat Puijon kir-
kossa sunnuntaina 3.7. klo 18. Puhujina ovat 
Kalle Hiltunen, Lauri Kastarinen, Jaana Marja-
nen ja Reijo Mattila. Herättäjäjuhlat Oulussa 
8.-10.7. otsikolla ”Anna toivon kantaa”.

Kansanlaulukirkko  
Konttilassa
Konttilan torpan pihapiirissä Puijon mäel-
lä vietetään luomakunnan sunnuntaita 17.7. 
klo 12. Anna-Mari Kaskinen on sanoittanut 
tuttujen kansanlaulujen sävelmiä sanoin, 
joissa kiitetään Jumalan luomistyöstä ja hy-
vistä lahjoista. Kirkon jälkeen mahdolli-
suus nauttia keittolounas, jälkiruoka ja 
pullakahvit(10€) Konttilan tuvassa.

Kesäkirjailijaksi 
Aikuisia ja lapsia kokoavan Titanicin 
tarkoituksena on luoda meriaiheista mu-
siikkia ja virsiä sisältävä teos Titanicin up-
poamisen 100-vuotispäiväksi. Syksyllä 2010 
liikkeelle lähteneen hankkeen satama hää-
möttää ensi keväänä. Tällä hetkellä etsin-
nässä on käsikirjoituksesta kiinnostunut 
henkilö. Tunnetko kutsumusta tai tiedätkö 
jonkun? Ota rohkeasti yhteyttä Joona Sa-
rasteeseen puh. 040 4848 435.

Musiikin riemua
 ✚ Kauneimmat hengelliset laulut 
Tuusniemen kirkossa tiistaina 21.6. klo 18. 

 ✚ Musiikkileiriläisten konsertti Hir-
vilahden kappelissa torstaina 30.6. klo 18. 

 ✚ Kantelekirkko Hirvilahden kappelissa 
sunnuntaina 17.7. klo 18.

 ✚ Kesälauluilta Tammenrannan kesä-
teatterissa keskiviikkona 20.7. klo 18.30.

 ✚ Virsien yhteislauluiltoja Muuruve-
den vanhassa Osulassa, Säyneisen seu-
rakuntakodilla ja Juankosken seurakun-
tatalolla. 

Juhannuksena 
 ✚ Kuopion ev.lut. seurakuntien pe-
rinteinen juhannusjuhla juhannus-

aattona 24.6. klo 18 Poukaman leirikes-
kuksessa. Ohjelmassa mm. lipunnosto, 
lapsille ohjelmaa, makkaranpaistoa 
(omat makkarat mukaan), hartaus ja ju-
hannuskokko. Maksuton linja-autokulje-
tus. Katso tarkemmat tiedot kirkollisista. 

 ✚ Juhannustapahtuma Riistaveden 
seurakuntatalolla torstaina 23.6. klo 18. 
Seurakuntatalolla myös Juhannuspäi-
vän kansanlaulukirkko lauantaina 25.6. 
klo 13. 

Kesä vie  
kirkon pihalle

 ✚ Maakirkko ja siioninvirsiseurat 
Säyneisen Pisalla, Täyssinänrauhan raja-
merkillä sunnuntaina 26.6. klo 13. 

 ✚ Maakirkko Muuruvedellä Vääränlam-
men rannalla sunnuntaina 26.6. klo 16. 

 ✚ Luontokirkko Tuusniemen Paimen-
saaressa la 9.7. klo 13.

 ✚ Kansanlaulujumalanpalvelus Riut-
talassa Karttulassa sunnuntaina 10.7. 

klo 10. 

Reissuja
 ✚ Retki Aholansaareen Tuulen koi-
ra -näytelmään sunnuntaina 24.7. Läh-
tö klo 11.30 Kaupungintalon takaa, Siilin-
järven linja-autoasemalta klo 11.45. Paluu 
n. klo 17.30. Hinta 55 €, mikäli lähtijöitä 
on väh. 25. Hinta sis. matkat, laivamat-
kan, lounaan, teatteriesityksen ja kah-
vit. Ilmoittautumiset Aholansaareen toi-
mistoon puh. 050 4641 000  18.7.klo 15. 
mennessä.  

 ✚ Lähde valloittamaan Siionin vir-
sillä Yllästä 3.-9.9. Autot lähtevät 
Kuopiosta ja Joensuusta. Vaelluksia kun-
non mukaan, Pallaksella käynti ja iltaisin 
ohjelmaa Pyhän Laurin kappelissa. Mat-
ka ja puolihoito 430 €. Tiedustelut ja pi-
kainen ilmoittautuminen Matka-Kyllö-
nen Oy puh. 08-6520771, 040 5909 229, 
matkatoimisto@matka-kyllonen.inet.
fi. Tiedustelut myös Tuomo Ruuttunen, 
puh. 040 5061 386.

kirkkojakoti@evl.fi

Tällä palstalla lähetystyöntekijät 
kertovat välähdyksiä työstään.

tapahtuuLähetysnurkka

Hyvän 
uutisen koti

S ingaporessa on 50 000 thaimaa-
laista köyhyyden tuomaa siirto-
työläistä. Perhe on jäänyt koti-
kylään. Työ on raskasta, työpäi-
vät pitkiä, yksinäisyys ja koti 

-ikävä vaivaavat. 
Vapaa -aikana moni tulee Golden Mile 

-ostoskeskukseen hakemaan helpotusta 
alkoholista ja uhkapeleistä.

Meno Golden Milen käytävillä on lohdutonta 
katsottavaa.
Käytävät ovat täynnä lattialla istuvia ryh-
miä.
Ovat levittäneet sanomalehtiä lattialle aset-
taneet eväänsä niiden päälle.
Tyhjiin juotujen viskipullojen rivistöt kasva-
vat.
Sammuneita miehiä makaa siellä täällä.

Singaporeen saapuu Thaimaasta myös 
naisia. Monet heistä tekevät työtä koti-
apulaisina, osa 
päätyy prosti-
tuoiduksi. Jot-
kut tytöt on hou-
kuteltu tarjoili-
joiksi, mutta työ 
paljastuu toisen-
laiseksi. Monet 
tulevat tietoisesti 
tähän ammattiin. 

Ilotytöt päivystä-
vät baareissa sute-
nöörien vahtivan 
katseen alla. 
Yhdessä yössä asi-
akkaita voi olla 
toistakymmentä.
Kaiken tämän kes-
kellä on Hyvän uutisen koti,
toimistohuoneesta tehty kirkkotilamme.

Hyvän uutisen koti on koti koditto-
mille. Siellä voi turvallisessa ympäristössä 
viettää aikaa, ja saada apua ongelmiinsa. 
On mahdollisuus opiskella englantia, kii-
naa ja tietotekniikkaa. Hyvän uutisen koti 
on seurakunta, johon Jumala kutsuu kan-
saa.

Ovi auki odottamassa. Musiikkiryhmä soit-
taa, laulu kaikuu käytäville asti.
Monet käyvät kurkistamassa ovella, joku 
uskaltautuu sisälle asti.
Yksitellen on Jumala jokaisen seurakunta-
laisemme kutsunut
monien ongelmien keskeltä löytämään armon 
Vapahtajan yhteydessä.

Surijaa- niminen mies kertoo: ”Elämäni 
oli kurjaa, tyhjää ja arvotonta. En pysty-
nyt säästämään palkastani. Sitten tapasin 
tytön, joka kutsui minut kirkkoon. Tapah-
tui ihme. Jumala lahjoitti minulle uskon. 
Ja antoi uuden elämän.”

kaija ja tapio karjaLainen 

kirjoittajat ovat alavan ja kuopion  
tuomiokirkkoseurakunnan nimikkolähettejä 

singaporessa. kursivoidut kohdat   
kaija karjalaisen runokirjasta.

”elämäni 
oli kurjaa. 
Tapahtui ih-
me. Jumala 
lahjoitti mi-
nulle uskon. 
Ja antoi uu-
den elämän.

San Franciscolaisen Sonos-käsikelloyhtyeen konsertti Pyhän Johanneksen kirkossa torstaina 30.6. klo 18. 
Konserttiin on vapaa pääsy, ohjelma 10 €. 
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Mansikkaa ja lähetys-
tä. Mansikkamaitojuhla 
Karttulan seurakuntako-

dissa sunnuntaina 17.7. 
klo 11.30. Lounas, kahvit 

ja mansikkamaitoa. Mukana 
kansainvälisen perhetyön lähetit 

Anna-Kaarina ja Matti Palmu. 

Lauluyhtye Kalla aloittaa Pyhän 
Johanneksen kirkossa pidettävän päi-
vämusiikkisarjan maanantaina 11.7. 
klo 12. 
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 ✚ 30-vuotias J. V. Snellmanin kotimuseo 
on avoinna kesällä 18.5.–31.8. ke ja  
la klo 10–17 (sulj.25.6.). Ryhmille sop. muk.

 ✚ Korttelimuseo, Näyttelysali: Kaupungin 
kasvot – Kuopio postikorteissa 14.6.–28.8.  
ti-su klo 10–17.

 ✚ VB-valokuvakeskus: Elävä arkisto – Living 
Archive, Lien Botha ja Nomusa Makhubu, 
Etelä-afrikkalaista nykyvalokuvausta10.6.–4.9. 

 ✚ Taitemia-galleria (Piispank.8), Hanna 
Korvela kotona, Muodosta tulevaisuus -muo-
toilupalkintonäyttely 27.5.–31.8. ma-pe 10–18, 
la-su 11–16.

 ✚ Kuopion taidemuseo: Tuttuja ja outoja 
lintuja 27.5.–2.10.; Matti Karppasen lintumaa-
lauksia 27.5.–6.11. 

 ✚ Galleria Carree, Sirpa Häkli: Top 25 Kuopio 
– maalauksia 19.6. asti.

 ✚ Galleria 12: Kurkistus 2, Reijo Mörö ja Svet-
lana Lunina 14.6.–3.7. ja Ars Libera: Kuka osti 
tasa- arvon – Kuka möi demokratian 5.–24.7. 
Projektitilassa Pauliina Pesosen En jaksanut 
-tanssiesitys 28., 29. ja 30.6.

 ✚ Kirjanpitotoimisto Anna Korhonen 
Oy (Puijonk. 9 A 6): Ariadna Donner, kuva-
kudoksia. Idästä etelään 14.5.–1.7.

 ✚ Käsityökahvila Satama/Anki, Teolli-
suustie 12, Kaavi: Ossi Walliuksen valokuvia 
31.8. asti.

 ✚ Pääkirjaston ala-aula: Kolme tarinaa 
naisesta -valokuvanäyttely, Anu Myllynen, 
Piia Myller ja Noora Piiroinen 10.6. asti ja  
Savon vammaisasuntosäätiön näyttely  
20.6.–1.7. 

 ✚ Kuopion museo: Aikamatka maisemaan. 
Itä-Suomen maiseman kehitys maapallon 
alkuajoilta nykypäivään 24.5.2011–8.1.2012. 
Näyttely on toteutettu yhteistyössä 125-vuo-
tisjuhlaansa viettävän Geologian tutkimus-
keskuksen kanssa.

 ✚ Galleria Tila33 (Suok. 33): Sisäisiä Kuvia – 
Maalauksia, Riitta Hellén-Vuoti 8.–22.6.  
ke 12–17, pe 12–16, la-su 11–16.

 ✚ Kuopion kulttuurihistoriallinen  
museo: Jääkärintie tie – Herman Huotarin 
tarina -pienoisnäyttely 15.1.2012 saakka.

 ✚ Kuopion museo: Sademetsän lapset 
18.1.–11.9. 

 ✚ Museon torni: Leluja ja leikkijöitä. Leluja 
ja Victor Barsokevitchin lapsikuvia 29.1.2012 
saakka.

 ✚ Pikku-Pietarin Torikuja (Hatsalank. 24/
Puistok. 21) 30.5.–31.8. ma-pe 10–17, la 10–15, 
kahvila avautuu klo 8.

 ✚ Lapinlahden taidemuseon näyttelysa-
li, kirjailija ja kuvataiteilija Hannu Väisänen: 
Isän kuvat 27.5.–25.9.  

 ✚ Kuvakukko siirtyi digi-aikaan, Melancholia, 
Tanska (K13). Miral, Ranska-Israel-Italia-Intia 
(K13) 19.6. asti. Kuvakukko tauolla 20.6.–11.8. 

 ✚ Kuopio Tanssii ja Soi 16.–22.6. 
www.kuopiodancefestivaali.fi

 ✚ Tanssiteatteri Minimi: Lajien synty 
(otteita) Satamatorilla to 16.6. klo 11.  
minimi@minimi.fi 
Tanssiteatteri Minimin juhlanäytökset Älä 
hämäänny auringosta & Lajien synty 17.6. ja 
18.6. klo 19.45 Sotkulla, Suok.42.

Barokkimusiikki-
Kuopio soi  
seitsemättä 
kesää.

K esä jalkauttaa Suomen 
musiikin huippuja maa-
kuntiin. Sellisti Markus 
Kuikka toimii Barokki-
Kuopion festivaalin tai-

teellisena johtajana.
Musiikin tohtori ja tutkija palaa 

Kallaveden kaupunkiin kuin muutto-
lintu. Kaupunki on tuttuakin tutum-
pi Seppo Laamasen kouluttamalle 
ja lähes kolme vuosikymmentä Kuo-
pion kaupunginorkesterin sellistinä 
soittaneelle taiteilijalle.

Vanha musiikki lumosi 1990-lu-
vulla.

”Se oli oikeastaan Pekka Vapaa-
vuoren ansiota. Hän oli vasta tul-
lut Kuopioon ja soitimme yhdessä 
Beethovenin sonaatteja, jolloin Pek-
ka sanoi, että sinullakin pitäisi olla 
periodisoitin.”

Gamban ja barokkisellon soittoa 
Kuikka on opiskellut Peeter Klaa-
sin ja Timo Junturan johdolla sekä 
Sarah Canninghammin, Lauren-
ce Dreyfusin, Wieland Kuijkenin 
ja Jordi Savallin mestarikursseil-
la. Englantilaisen 1600-luvun gam-
baohjelmistoon hän on paneutunut 
Sibelius-Akatemiassa Veli-Markus 
Tapion johdolla. Barytoniin ja ar-
peggioneen hän on saanut opastus-
ta näiden soitinten taitajilta. 

Lapsille oma konsertti
Viime kesänä BarokkiKuopio laaje-
ni kirkoista kahviloihin ja vastaanot-

Fantastista musiikkia

Kesävinkit

Älä hämäänny auringosta oli Tanssi-
teatteri Minimin ensimmäisiä kokoillan 
teoksia, ensi-ilta Helsingissä vuonna 
1990. Teos esitetään nyt alkuperäisellä 
kokoonpanolla. 

Markus Kuikka johtaa juhlat ja soittaa barokkisoittimilla.

BarokkiKuopio 
– vanhan musiikin festivaali

Gambansoittoa ja puhetta – minikonsertit  
kahviloissa
Markus Kuikka soittaa gambaa ja kertoo 
päivän tapahtumista. 

 ✚ 3.7. klo 14 VB-valokuvamuseo, Kuninkaankatu 
14-16

 ✚ 4.7. klo14 Kahvila Kaneli, Kauppakatu 22
 ✚ 5.7. klo 14 Pikku Pietarin Piha / Tallikahvila, 

Hatsalankatu 24 / Puistokatu 21
 ✚ 6.7. klo 14 Korttelimuseon kahvila, Kirkkokatu 22

Muut konsertit:
 ✚ Su 3.7. klo 16 Pyhän Johanneksen kirkossa

Klavikordimatinea, AnnaMaria McElwain.  
Vapaa pääsy. 

 ✚ Su 3.7. klo 21 Männistön Vanhassa kirkossa
Musiikkia Versaillesista 
Irina Zahharenkova cembalo 
Roland Lill viola da gamba 
Markus Kuikka diskanttigamba 
Ohjelmaliput 15€/10€

 ✚ Ma 4.7. klo 18 Puijon kirkossa, Taivaanpankontie 3
Metropolian Kisällien lastenkonsertti 
Metropolian vanhan musiikin ja varhaiskasva-
tuksen opiskelijat 
Ryhmän valmennus Sanna Vuolteenaho 
Ohjelmaliput 5€

 ✚ Ti 5.7. klo 21 Männistön Vanhassa kirkossa 
Les Voix Ténèbres 
Markus Kuikka viola da gamba 
Kari Vaattovaara teorbi 
Ohjelmaliput 15€/10€

 ✚ Ke 6.7. klo 21 Männistön Vanhassa kirkossa
Flauto spirituoso 
Sari Räsänen traverso 
Ere Lievonen cembalo 
Ohjelmaliput 15€/10€ 
www.kuopionseurakunnat.fi/barokkikuopio

”ranskalainen 
barokkimusiikki on  
fantastista musiikkia. 

Pen
t

ti SU
o

n
io

to oli myönteinen. Kahvilan pitäjät 
ja yleisö innostuivat, jolloin päätet-
tiin jatkaa minikonserteilla, joita on 
luvassa tänä kesänä neljä.

Muut konsertit ovat entisen ta-
paan kirkoissa. Kuikka kiittää eri-
tyisesti Männistön Vanhan kirkon 
akustiikka, joka sopii hiljaisemmil-
le barokkisoittimille. Juhlien johtaja 
soittaa viola da gambaa ja diskant-
tigambaa.

Perheen pienimpiäkin hemmo-
tellaan barokkimusiikilla. Varhais-
kasvatuksen opiskelijat, tulevat 
muskariopettajat ja sivuaineenaan 
vanhaa musiikkia opiskelevat järjes-
tävät Metropolian kisällien lasten-
konsertin Puijon kirkossa. Ryhmää 
ohjaa Sanna Vuolteenaho, joka on 
vanhan musiikin sopraano ja mus-
kariopettaja.

Tämän kesän ohjelmistosta rans-
kalainen barokkimusiikki on maest-
ron sydäntä lähellä.

”Se oli jo ennen Kaikki elämä-
ni aamut -elokuvaa. Fantastista mu-
siikkia”, Kuikka vakuuttaa. 

Kuopion jälkeen mies rientää 
konsertoimaan Kajaaniin ja Viron 
Haapsaluun. Elokuulla levytetetään.

Lea LappaLainen
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Torppareita ja kylän loppulaisia
Suomalaiset kirkonkirjat 
ovat ainutlaatuinen ilmiö. 

J uuret kiinnostavat. Lähiviikkoina suvut 
kokoontuvat yhteen. Karjalaiset mat-
kustavat rajan taakse etsimään isovan-
hempien kodin kivijalkaa ja katsomaan, 
onko Sortavalan tyttökoulusta mitään 

jäljellä.
Monet antavat sukunsa taustojen etsimisen 

ammattitutkijoille, joilla töitä riittää. Tuttu suku-
tutkija kertoi tekevänsä kuusipäiväistä työviikkoa 
aamusta iltaan, ilman lomia. 

Asiakkaat kuuluvat suuriin ikäluokkiin, jot-
ka muuttivat kotikonnuiltaan kaupunkiin, jolloin 
juuret katkesivat. Viimeistään eläkeiässä havah-
dutaan etsimään ja solmimaan yhteyksiä. Mo-
derni versio on etsiä sukulaisia Facebookin avulla.

Kirkko valvoi moraalia
Tasaista kiirettä sukututkimus tuo läpi vuoden 
myös Kuopion seurakuntien keskusrekisteriin. 
Sukututkimushuoneeseen voi tulla tutkimaan yli 
sata vuotta vanhoja asiakirjoja mikrofilmeiltä. 

Tietoja on mahdollista myös tilata kirjallises-
ti keskusrekisteristä. Mitä paremmat pohjatie-
dot kysyjällä on, sen paremmin hanke lähtee liik-
keelle.  

”Kirkon aloittama väestökirjanpito on ainut-
laatuista maailmassa”, vt. rekisterinjohtaja Mika 
Pulkkinen kertoo.

Keskusrekisteri on historiasta kiinnostuneen 
aarreaitta. Metallikaappeihin talletut vanhat kir-
konkirjat ovat kuin käsinkirjoitettuja pienoiselä-
mäkertoja. 

Perhetietojen lisäksi niissä kerrotaan intiimejä 
asioita, sairauksia, viinanpoltot, rikoksia ja kansa-
laisluottamuksen menetykset. 

Kirkon päätehtävä oli valvoa hengellistä vael-
lusta, lukutaitoa, kristinopin hallintaa ja ehtool-
lisella käyntiä. Siinä ohessa tuli valvottua myös 
kansalaisten moraalia.

Terveydentilasta on myös merkintöjä. Roko-
tukset, sokeus, toisjalkaisuus ja heikkolahjaisuus 
merkittiin myös.

Alimmat sosiaaliluokat ilmaistaan esimerkik-
si käsiteillä loiset, kirkon köyhät ja kylän loppu-
laiset. Henkilö, jolla ei ollut vakinaista asumusta, 
merkittiin kirkonkirjoihin sanalla’löysä’. 

Tietojen etsiminen on tarkkaa puuhaa. Henki-
lö on saattanut muuttaa torpasta toiseen. Synty-
mäaika voi muuttua ja kastekirjan Elisabetista tu-
lee matkan varrella Liisa ja Kristiinasta Stiina.

”Olen opetellut lukemaan monenmoisia käsi-
aloja”, Aune Keinänen keskusrekisteristä kertoo.

Lea LappaLainen

La Dottoresa
K iteen Niinikummun Karttusen pappilan 

ohi kulkeminen sai lapsena mielikuvituk-
sen liikkeelle. Siellä asui isän suvun oppi-

nein perhe. Erityisesti olisin halunnut tavata Lii-
si Karttusen.

Vuonna 1880 syntynyt Liisi oli suvun ensim-
mäinen naisylioppilas. Hän opiskeli Helsingissä fi-
losofian maisteriksi ja väitteli tohtoriksi syksyllä 
1908, mikä tuohon aikaan oli aivan ennen kuulu-
matonta. 

Kotona Liisistä toivottiin opettajaa. Historia 
poltteli kuitenkin niin paljon, että hän lähti kier-
tämään Eurooppaa ja päätyi Roomaan, jossa te-
ki tutkimustyötä. Yhtenä aiheena olivat Rooman 
kirkon ja pohjolan suhteet. 

Suomen lähetystö perustettiin 1919, jolloin to-
pakasta tohtorista tuli lähetystön päällikön työ-
pari. Hän teki töitä kanslia-apulaisen vakanssilla 
ja palkalla, vaikka vastasi lähettilään lomilla viras-
ta viikkokausia.

Rooman vuosinaan hän kirjoitti Helsingin Sa-

nomille yli 500 Italian kirjettä ja uutista. 
Liisi Karttuselle yritettiin hakea sanomaleh-

tiattasean virkaa, mutta tuloksetta. 1950-luvun 
alkuun diplomaattiura oli auki vain miehille.

V.J. Palosuon kirja La Dottoressa Liisi Kart-
tunen kertoo kiehtovia tarinoita suomalaisten  
kulttuurivaikuttajien vierailuista Roomassa.  

Kun esimerkiksi Sibelius kävi kylässä ja kirjoit-
ti nimensä vieraskirjaan, se herätti valtavasti kun-
nioitusta. Kukaan ei tohtinut panna samalle si-
vulle puumerkkiään. 

Vieraskirjasta löytyy satoja muitakin nimiä, 
Eero Järnefelt, Eino Leino,  L. Onerva, Aino 
Kallas, Johannes Linnankoski, Juho Rissanen.

Vatikaanin arkistoissa Liisi Karttunen tutustui 
pariin tutkijaan, joista myöhemmin tuli paaveja: 
Benedictus XV ja Pius XI.

Liisi Karttunen kuoli 1957. Olin silloin kuusi-
vuotias, liian pieni ymmärtämään mitään suvun 
suuren naisen ansioista.
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”Meillä on noin 
450 kirkonkirjaa, 
vt. rekisterinjohtaja 
Mika Pulkkinen 
kertoo.

Kirkko  
edelläkävijänä

 ✚ 1634 alettiin pitää henki-
kirjoja

 ✚ 1686 kirkkolakiin määräys 
rippikirjojen pitämisestä

 ✚ 1960-luvulla perhelehdet
 ✚ 1969 valtion väestörekiste-
ri, jonka hoitamiseen myös 
kirkko osallistuu

 ✚ 1999 kirkon jäsenrekisteri ja 
väestötietojärjestelmä eriy-
tetään

 ✚ 2011 valtakunnallinen kir-
kon jäsenrekisteri

Asevelvollisuus, koulusivistys ja rokotukset näkyvät vanhoissa 
kirkonkirjoissa.
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U kkosta ilmassa. Etelätuuli hätistelee 
pilviä yhä riehakkaammin ja sekoit-
taa Juojärven laineita, vaikkei ihan 
vaahtopäiksi saakka. 

Satamaan saapuvat pitävät ta-
kinhelmoista kiinni noustessaan MS/Juovesi-lai-
vaan odottelemaan risteilyä. Tuusniemen seura-
kunnan ensimmäiset risteilyseurat saavat uuden 
käänteen, kun tulee tieto, että Lapinlahdella heit-
telee jo rakeita.

”Jätetään lenkki väliin, kun näin kovasti tuu-
leksii. Ei tule kenellekään kammoa lähteä vesille”, 
laivayrittäjä Eino Räsänen sanoo, kun puuskat 
pärskivät vettä laiturin yli. 

Luonto puhuu 
Luojastaan
Kotiudutaan Juovesi-laivaan. 

Kahvikupit kilisevät, pullavadin herkut hupe-
nevat, kirkkoherra Reijo Leino virittelee mikrofo-
nia kuntoon. 

Seuraväki etsiytyy puheen-
sorinan saattelemina pieniin 
pöytiin. Koko talvi on istut-
tu seläkkäin kirkossa, nyt saa 
katsoa toista silmiin, kyynär-
pää melkein hipaisee vierus-
kaveria.   

”Luonto se on. Se puhutte-
lee ja herkistää, kertoo konk-
reettisesti Luojan työstä”, An-
ja Taskinen kertoo, mikä toi 
seuroihin veden äärelle.

Oman pitäjän kauneutta 
on saanut ihailla jo 45 vuotta.

”Eläkeläisyys tuntuu iha-
nalta”, hän hymyilee.

Pöytäkumppani Anna Heikkinen-Pesonen 
kertoo täyttäneensä juuri 60. Sinikka Miettis-
tä naurattaa, kun samainen aikuisen naisen juh-
lapäivä on edessä heinäkuulla. Seurakunnan työ-
seuroissa juotiin jo yhdet merkkipäiväkahvit.

Yhtä mieltä naisseurue on siitä, että laivakir-
kossa on vapaa ilmapiiri, kynnys matalampi kuin 
kirkonmäellä. Kesäseurat ovat keitaita arjen, me-

Anna Heikkinen-Peltonen (vas.), Sinikka Miettinen, Helmi Väätäinen ja  Anneli Kolari  yhtyivät reippaisiin kesälauluihin.  

Melkein risteilyseurat
Välittömät  
puitteet
”Tämä on Ruotsin laiva pie-
noiskoossa”, Eino Räsänen esit-
telee muutama viikko sitten 
Tuusniemelle matkannutta Juo-
vesi-laivaa. Vierellä keikkuu kak-
si muuta menopeliä, risteilyalus 
Suvituuli ja Sujjaus. 

Komea kahvila-laiva takaa, 
ettei Räsänen ehdi vastakaan ol-
la jouten.. 

Lappeenrannassa huonol-
la hoidolla talvehtinut laiva on 
saanut Räsäsen käsissä uuden 
alun. Korjattavaa riittää. Mie-
hen unelma on, että laivasta tu-
lee sataman kiinnekohta, mutta 
ei anniskeluravintolaa.

Välittömän ilmapiirin luo-
minen seurakunnan tilaisuuk-
sille on Räsäselle sydämen asia. 
Sen eteen hän on valmis puur-
tamaan.

Pikku hyttejä on laivan kah-
dessa kerroksessa, on myös lai-
toskeittiö ja vieressä sali, jossa 
voi pitää kokouksia, seurat tai 
seurustella. Laivan uumenista 
löytyy soma sauna.

Ja vaikka ei päästy ulapalle 
Räsänen vie vieraat kantosiipi-
alus Suvituulelle. Se on alkujaan 
ollut Tehi, aitoa neuvostotuo-
tantoa, istuimina linja-auton 
penkit, kyytiin mahtuu 70 hen-
keä.

”Tällä laivalla Zipporim-kuo-
rokin risteili, lauloivat koko lai-
vamatkan Valamoon.”

”Heikoille 
hän voiman 
antaa. Pienet 
käsillänsä 
kantaa. 

Reijo Leino (oik.) ja Eino Räsänen isän-
nöivät seuroja, jotka tuulisen sään vuoksi 
pidettiin satamassa.

netysten ja luopumisten koulussa.
Poliisin hommista eläköitynyt Esko Taskinen 

jakaa pöytiin lauluvihkot. Taskinen vaikuttaa seu-
rakuntaneuvostossa ja Kuopion seurakuntayhty-
män kirkkovaltuustossa ja johtaa paikallista sota-
veteraanien yhdistystä. 

Sydämen ovat kuitenkin vieneet tyttären An-
ni-tytär Juho-poika.

”Annin kanssa meillä on koira-jutut ja Juhon 
kanssa tehdään hiekkakakkuja..” 

Pienen pojan 
rukous auttoi 
Heikoille hän voiman antaa. Pienet käsillänsä kan-
taa.

Alkulaulun kajahtaessa ensikertalainen havait-
see, että tuntee sävelet. Ne ovat 1950-luvun kan-
sakouluajalta. Anna-Mari Kaskinen on riimitel-
lyt uudet sanat vanhoihin lauluihin.

Reijo Leinon tapa johdatella seuroja koskette-
lee sielun syvimpiä kieliä. 

Leino kertoo, miten oppi pikku 
nassikkana rukoilemaan. Se tapahtui 
isän auton takapenkillä.

Isä huristeli sataa ja tuhatta, poi-
kaa pelotti ja hän pyyteli monta ker-
taa hiljentämään.

”Vasta kun takapenkiltä kuului 
pienen pojan Isä meidän, joka olet 
taivaassa, isäni hellitti kaasujalkaa.”

Laulujen lomassa Tuulikki Kois-
tinen käyttää koruttoman puheen-
vuoron. Omalla taipaleella on ollut 
rankkaa, rukous on olut äänettö-
män huokausta. ”Mutta Jeesus kan-
taa. Hän rukoilee minun ja läheiste-

ni puolesta.” 
Suo ettei täällä yksikään, jää ilman auttajaa.
Eikä näitäkään seuroja päätetä ennen kuin Ir-

mi Sollo laulaa. Kolehti kannetaan diakonialle. 

Lea LappaLainen

kursivoidut kohdat  
laulukirjasta  

kansanlaulukirkko. 

Kesämyrskyn uhka määräsi tahdin. 
Risteilyseurat pidettiin satamassa.
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Leirielämä kasvattaa ja virkistää
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”Elä immeisiksi, piäset helepommalla”,  
huikkaa Heli Koivistoinen  
lapsilleen kotiovella.

K oivistoisilla seurakunnan 
leirejä odotetaan aina in-
nolla, niin nytkin. 

Seuraavana sportti-
leirille ennen juhannus-
ta lähtevät kaksospojat, 
9-vuotiaat Eero ja Martti. 
Isä-Anssi laskeskelee, et-

tä kokonaisuudessaan heidän perheensä on ollut 
leirielämässä mukana erilaisilla kokoonpanoilla 
viitisenkymmentä kertaa. Isommat pojat, Paavo, 
14, ja Lauri, 12, ovat olleet reissussa ala-asteikäisi-
nä pari kertaa vuodessa.

Isä mukana menossa
Anssi Koivistoinen on itse leireillyt nuorisotyön-
ohjaaja Jukka Korhosen ohjauksessa koulupoi-
kana. Nyt hän on kulkenut jo vuosia oman jälki-
kasvunsa kanssa isä-poikaleireillä.

”’Ne ovat paikkoja, joissa ladata akkuja. Saa ol-
la luonnonhelmassa, saunoa porukalla ja ottaa 
rennosti.”

”Kun on viisi lasta, niin huomion jakaminen 
onnistuu leirillä paremmin, kun yleensä mukana 

Koivistoiset tietävät selkeät ohjeet, joita nou-
datetaan.

”Nukkumaanmenossa on sääntöjä. Ja aamul-
la ei saa herättää muita, vaikka itse olisikin jo he-
reillä”, tietää Eero. ”Ja yksin ei saa lähteä uimaan”, 
Martti lisää.  

”Leireillä on hyvä yhteishenki. Kaikki saa sa-
noa oman mielipiteen asioihin ja jokainen ote-
taan porukkaan mukaan”, Paavo kertoo.

Mitenkähän se pärjää?
Vanhemmille voi joskus olla vaikeaa päästää en-
simmäisiä kertoja lasta yksin matkaan.

”Kannustan rohkeasti irrottamaan, vaikka jän-
nitys ja huoli oman lapsen pärjäämisestä olisikin. 
Tärkeää on, ettei vanhempi jarruttele, jos lapsi it-
se on valmis leirille lähtemään.”

”Jos yksinään on vaikeaa lähteä, voi mukaan 
pyytää ystävää tai tuttua.” 

”Minkä nuorena oppii, sen vanhana taitaa. Ja 
vahingoista viisastuu”, ovat Koivistoisten mot-
toina. 

tekstit: hanna karkkonen

on ollut kerrallaan vain kaksi poikaa. Lapsista on 
hauskaa, kun isä on mukana heidän jutuissaan.”

Heli sanoo, että äidillä on pieni huoli, kun lap-
set ovat maailmalla.

”Mutta se on hienoa, että lapset oppivat reip-
pautta ja itsestään huolehtimista.”

Kaveria ei herätetä
Koivistoisilla ei suurempi haavereita ole tullut 
eteen.

”Ainahan pojille kaikkea tapahtuu ja onneksi 
vaihtokengät ovat yleensä mukana”, nauraa He-
li Koivistoinen.

”Ja jos kaikki ei ole mennyt ihan putkeen, niin 
ohjaajat soittavat heti kotiin. Tilanne selvitetään 
jo leirillä, kuten kävi keväällä, kun Lauri oli yö-
juoksuissa.”

Ennen leiriä kotiin tulevassa kirjeessä pyyde-
tään tarkka selvitys lapsista uimataidot ja allergi-
at mukaan lukien. 

”Itse olen lisätietoihin kirjoittanut kaksospoi-
kien kohdalla, että vauhtia piisaa vaikka toisil-
le jaettavaksi. Hoksaavat sitten seurata tarkem-
paan.”

”Ne ovat 
paikkoja, joissa 
ladata akkuja.
saa olla luonnon-
helmassa,  
saunoa porukalla 
ja ottaa rennosti.

Eero (vas.), Martti ja isoveli-Paavo ovat leirikonkareita. 
7-vuotias Iida pääsee mukaan toimintaan ensi syksynä. 
Heli ja Anssi Koivistoinen luottavat leiriturvallisuuteen. 
Mukana menossa myös Kete-koira. 

Turvassa ja tallessa
”Kun kotiin 
lähdetään hyvillä 
mielin, on turval-
lisuus pelannut.”

”T urvallisuuteen 
kuuluu, että 
on oikea mää-
rä koulutettu-
ja työntekijöitä 

ja avustajia”, toteaa nuorisosihteeri 
Marjukka Toropainen. 

Kuopion seurakuntayhtymän lei-
reillä tähän on satsattu erityisesti 
1980-luvun lopulta lähtien.

”Henkilöstöä ja isosia on koulu-
tettu ja jokaiselle leirille nimetään 
turvallisuusvastaava, joka käy läpi jo 
ennakkoon mahdolliset riskit ja on 
sitten ajan tasalla.”

Toropainen toteaa, että turvalli-
suuslaissa vaadittavat asiakirjat kes-
tävät tarkastelun. Leirikeskukset 
ovat turvallisuustarkistettuja kuten 
myös käytettävät harrastusvälineet.

”Esimerkiksi järvelle mennään ai-
na työntekijöiden valvonnassa ja lu-
valla. Veneessä on maksimissaan 
kolme leiriläistä yhtä aikaa ja kaikki 
käyttävät pelastusliivejä. Sekä uin-
ti- että soutuvalvonnasta huolehti-
vat seurakunnan viranhaltijat ei iso-
set tai avustajat.”

Kännykkäparkki suojelee
Leireillä huomioidaan sekä fyysinen, 
psyykkinen että hengellinen turval-
lisuus. 

”Yöllä takaamme unirauhan. 
Meillä on käytössä kännykkäpark-
ki ja pääsääntö on, että alaikäisten  
kännykät annetaan leiriyön ajaksi 

suljettuina leiriohjaajalle.”
Miten käy, jos tulee ikävä äitiä 

tai isää?
”Koti-ikävää yritämme ensin hel-

pottaa leirihenkilökunnan kanssa ja 
vasta sitten otetaan yhteyttä kotiin”, 
Toropainen kertoo. 

Ilman pelkoa ja paineita
Turvallisuutta luo ilmapiiri, jossa ei 
ole pelkoa tai painetta. Leirillä huo-
lehditaan, ettei ketään kiusata tai 
sorreta. 

”Käymme läpi pelisäännöt. Itse 
teroitan kultaista sääntöä: mitä tah-
dotte ihmisten tekevän teille tehkää 
te samoin heille.”

Seurakunnan leireillä ovat luon-
nollisena osana lasten ja nuorten 
hartaudet. Niissä tärkeää on iloinen 
yhdessä oleminen. 

”Teemme asioita porukassa, pu-
humme avoimesti, emme tuomit-
se ja pidämme jokaista tasavertaise-

na. Opetuksemme on Raamattuun 
pohjaavaa.”

”Kasvatustyössä on tärkeää, että 
voimme tukeutua Raamatun armol-
liseen sanomaan. Jokainen on ainut-
kertaisen arvokas, ja saamme pal-
vella sekä toisiamme että Jumalaa.” 

”Toki ihmisillä on oikeus olla eri 
mieltä toistensa kanssa. Se kuuluu 
avoimuuteen.”

Savuton leiri, totta kai
Tupakkalaki on kiristynyt viime syk-
synä ja tämä näkyy myös leireillä. 
Laki sitoo savuttomiksi kaikki sellai-
set leirit, joissa on alle 18-vuotiaita.

Laista huolimatta tupakointi on 
kuitenkin vaikeaa nykypäivänä välttää. 

”Toimimme niin, että soitam-
me kotiin ja sovimme vanhempi-
en kanssa, miten jatkamme. Yritäm-
me löytää ratkaisun, että nuori voisi 
pysytellä leirin ajan savuttomana”, 
Marjukka Toropainen opastaa.

Base Campilla eli seikkailupainotteisella leirillä turvallisuuteen 
kiinnitetään erityishuomiota.

Leirielämä kasvattaa ja virkistää

Yksi valvoo,  
kun muut nukkuvat

Homma hanskassa. Oskari Reinman harjoitteli alkusammu-
tusta muiden seurakunnan leireille osallistuvien työntekijöi-
den kanssa Rytkyn leirikeskuksessa. 
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Oskari on yksi  
kuudesta yövalvojasta.

O skari Reinman on silmä 
tarkkana yöaikaan Hirvi-
lahden leirikeskuksessa. 

”Tärkeintä on se, että joku on 
koko ajan hereillä ja tietää yleises-
ti, mitä leirikeskuksessa yöllä ta-
pahtuu.” 

Hänellä on tuntumaa kolmelta 
kesältä kotikunnan Kouvolan rip-
pikoululeiriltä

Vastuulla on valvoa hiljaisuutta 
ja turvallisuutta sekä majoitusti-
loissa että leirikeskuksen alueella. 
Tehtäviin kuuluu myös kiinteis-
töhuoltoa, esimerkiksi keittiön ja 

saunatilojen siisteydestä huoleh-
timista. 

”Raportoimme, jos alueelle tu-
lee ulkopuolisia. Huolehdimme 
siitä, että leiriläiset ja leirinjohta-
jat voivat nukkua rauhassa.”

Yövalvojat vuorottelevat leirillä 
viiden yön jaksoissa. Yövalvojia on 
Kuopion leireillä ollut jo 1980-lu-
vun lopulta.  

Reinman muistelee omaa lap-
suuttaan ja leirikesien hauskuutta.

”Leireillä mukavinta oli se, et-
tä sai olla kavereiden kanssa koko 
ajan ja syödä karkkia joka päivä. Ri-
pari oli mahtava kokemus. Mieleen 
jäi monia juttuja, esimerkiksi hui-
keat iltaohjelmat sekä mutafutis.”

ja
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S eurakuntayhtymä selvittää kesän aika-
na, kuka vastaa virheestä ja miten aiheu-
tuvat kulut korvataan. Yhteinen kirkko-
neuvosto tekee syksyllä päätöksen siitä, 
millä tavalla seurakuntayhtymä korvaa 

omaisille vahingosta aiheutuneen haitan.
”Olemme todella pahoillamme meistä riippu-

mattomasta syystä aiheutuneesta ongelmasta”, 
puistopäällikkö Aarne Laukkanen sanoo. 

Kuopion ev.lut. seurakuntayhtymän hautain-
hoitorahastolla on yhteensä noin 4 600 hau-
danhoitosopimusta 23:lla hautausmaalla. Sopi-
mushaudoille istutetaan vuosittain noin 18 000 
kesäbegoniaa ja 12 000 mukulabegoniaa. 

Kuluvan vuonna oli suunniteltu istutettavak-
si begonioita 3 000 hoitosopimushaudalle. Viime 

viikolla istutettiin noin 8 000 kappaletta ja loput 
oli tarkoitus istuttaa tällä viikolla.

Mukulabegoniat toimitetaan Heimosen puu-
tarhalta, Vartialasta. Puutarhuri Sami Heimonen 
ilmoitti viime viikon lopulla, että mukulabego-
nioissa on jokin ongelma, sillä ne alkavat kuol-
la. ”Osassa hoitohaudoille istutetuista kukista on 
vaurioita”, Laukkanen kertoo. 

Puutarhalle tulleen uuden lannoite-erän oli 
toimittanut Kekkilä Oy. Nopeasti tehdyn vilje-
lyanalyysin mukaan kasveissa on boorin ylian-
nostus. Lannoitteen valmistusvaiheessa on 
tapahtunut virhe ja boorin määrä on yli kym-
menkertainen normaaliin verrattuna. Tämän vir-
heen on lannoitteen valmistaja vahvistanut.

Hautojen kesäkukat korvataan omaisille

Seija
 Ry

tkö
n

en

Kuopion ev.lut. seurakuntien Isolle hautausmaalle istuttivat kesäkukkia 
hautausmaan kesätyöntekijät Laura Vihermäki ( vas.) ja Hanna-Mari Metso. 
Valkoiset pikkubegoniat olivat hyväkuntoisia. 

Lannoitevirhe on aiheuttanut vahinkoa Kuopion  
hautausmaiden kukille. Hoitohaudoille istutetut  
kukat annetaan olla paikoillaan toistaiseksi, 
jotta voidaan todeta tuhon laajuus.

Kansanedustajille  
jaettiin viime 
viikolla 
3K-muistitukut.

T ikuille on tallennettu 
Kuka kuuntelee köyhää 
-verkoston toimenpide-
ehdotukset hallitusneu-
votteluin köyhyyden vä-

hentämiseksi.
Ehdotukset on koottu kolmeen 

kokonaisuuteen. Työ on parasta so-
siaaliturvaa, kun sillä tulee toimeen.  
Toiseksi esiin nostetaan reilun, hei-
koimmista huolta pitävän yhteis-
kunnan ihanne. Kolmanneksi muis-
tutetaan, että ihmisillä on erilaiset 
mahdollisuudet ottaa vastuu elä-
mästään.

Muistitikulla on erilaista köy-
hyysaineistoa, video, sosiaalitur-
van tarkituslistat, tämän vuoden vä-
himmäisetuudet, ministeri Paula 
Risikolle keväällä jätetyt toimenpi-
de-ehdotukset köyhyyden vähentä-
miseksi sekä 10 teesiä köyhyydestä.

Kolmisen vuotta toiminut Kuka 
kuuntelee köyhää -verkosto on köy-
hyyttä kokeneiden diakonia- ja sosi-
aalityön ja muiden asiantuntijodien 
puolueeton ja ryhmä, joka herättää 
keskustelua köyhyydestä ja yhteis-
kunnallisesta vastuusta.

”Verkosto on tärkeä diakonian 

näkökulmasta. koska se vahvistaa 
köyhän omaa ääntä ja arvostaa hen-
kilökohtaista kokemusta köyhyy-
destä. 3K tuo esiin myös käytännön 
ratkaisuja köyhyyden poistamiseen”, 
Tiina Saarela Kirkkohallituksesta sa-
noo.

Hän on tyytyväinen siihen, et-
tä köyhyys kun hallitusneuvotte-
luissa otettu vakavasti ja asiaa pide-
tään esillä. Verkosto korostaa, että 
sen korjausehdotuksissa on monia 
konkreettisia asioita, jotka voidaan 
toteuttaa nopeasti.

Verkosto on järjestänyt tilaisuuk-
sia 14 paikkakunnalla, osa on pantu 
pystyyn eduskuntaryhmien kanssa. 
Tapaamisia jatketaan kesän jälkeen. 
Syksyn ensimmäisessä tapaami-
sessa puhutaan köyhien ulosotos-
ta, perintäkuluista sekä velanhoito-
malleista.

Köyhyyttä päin käydään koko 
EU:ssa. Tavoite on vähentää köyhi-
en määrää 20 miljoonalla alkaneen 
vuosikymmenen kuluessa.

Verkosto lobbaa  
köyhyyden vähentämiseksi

tiin
a

 Sa
a

Rela

P ohjoismaissa luterilais-
ten kirkkojen kansankir-
kon asema on muuttu-
nut vähitellen. Ruotsissa 
muutos on ollut kui-

tenkin nopeampaa kuin Suomes-
sa. Ruotsin kirkon viestintäosaston 
päällikkö Marianne Ejdersten Lau-
nikari. kertoo.

Kirkkojen edustajat esittelivät 
tulevaisuudennäkymiään Nord-
Kom-konferenssissa Vaasassa viime 
viikolla.

Ruotsissa panostetaan erityises-
ti hiljattain eronneiden jäsenten uu-
delleen tavoittamiseen. Kampan-
joita on järjestetty televisiossa ja 
seurakunnissa.

Suomen kirkon tutkimuskeskuk-
sen vs. johtaja Harri Palmu tote-
si, että kristinusko on yhä enemmän 
vain yksi vaihtoehto muiden uskon-
tojen joukossa. 

”Uskonnollisuus säilyy, mutta 
sen muodot vaihtelevat. Kuten yh-
teiskunnassa yleensäkin, myös kir-

kossa muutos on pysyvää ja siihen 
on valmistauduttava. Kun uskonto 
tai mikä tahansa muu yhteiskunnan 
rakennelma alkaa menettää merki-
tystään, se alkaa samalla myös hei-
ketä”,  Palmu sanoi.

Järjestäytynyt uskonnollisuus 
menettää kannatustaan länsimais-
sa, mutta yksityinen uskonnonhar-
joittaminen, esimerkiksi rukoilemi-
nen ei ole menettänyt merkitystään 
Suomessa.  (kt)

Hengellisyys yksityistyy

Kuka kuuntelee köyhää  -verkosto toimitti viime viikolla kansan-
edustajille muistitikut, joille on jäsennelty suomalaista köyhyyttä 
ja keinoja sen vähentämiseksi.
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Tule myymään lehtiä, 
joissa on sanomaa.

Ole yhteydessä kello 10.00–16.00 välisenä aikana markkinointikoordinaattori Anne Mutaseen 040–570 1875 tai 
myynti- ja markkinointipäällikkö Pauli Saukkoseen 040–060 1386, niin keskustellaan lisää tulevasta työstäsi. 

Kotimaa-yhtiöt on johtava suomalainen
kirkollisen viestinnän ja henkisen hyvin-
voinnin viestintätalo. Kotimaa, Askel ja
Lastenmaa ovat Kotimaa-yhtiöiden lehtiä,
joita yhdistää kristillisyys ja välittäminen.

Haluatko olla tekemisissä ihmisten kanssa? 

Tämä tehtävä on juuri sinulle, joka pidät ihmisten kohtaamisesta ja heidän 
kanssaan keskustelemisesta. Tehtävänäsi on asiamiehenä myydä lehtiemme 
tilauksia. Osallistut tilaushankintakilpailuihin. Kutsumme sinut yhteisiin 
tapahtumiimme ja pääset asiamiesten yhteisille matkoille. Tietenkin maksamme 
sinulle myös mukavia lisäansioita.

Odotamme sinulta myönteistä suhtautumista lehtiimme ja kiinnostusta esitellä
niitä uusille lukijoille. Perehdytämme sinut myyntityöhösi, annamme osoitetukea
kontaktien löytämiseen ja autamme sinua pääsemään haluamiisi tavoitteisiin.
Tule kokeilemaan olisiko tämä sinun tapasi tehdä seurakuntatyötä.

Hoidamme isännöinnin huolella ja kirjanpidon tarkasti
isännöimme seuraavanlaisia kohteita: • asunto-osakeyhtiöt 

• kiinteistöosakeyhtiöt • palvelutalot • veteraanitalot • senioritalot

Yksilöllinen ja reipas isännöintipalvelu.  
Anna taloyhtiösi ammattitaitoisiin, osaaviin käsiin ja  

se on tietenkin Isännöintipalvelu Isarvo Oy.

Puijonkatu 13, 70100 Kuopio, Puh. 0400 438 161 
Toimisto avoinna arkisin kello 9.00 - 16.00

• Matot
• vuodevaatteet • ym.

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

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

 

...
...

......



Aseman SuN-Markkinointi T:mi

Hautajaisohjelmat, kutsu-ja 
kiitoskortit,  ajanvaraus-ja
käyntikortit.  Laskut, kuitit
ja lomakkeet (itsejälj.)

040 - 5415 290
paipal6018@gmail.com

painatus. Mainoskynät!
Leimasimet ja kirjekuori-

ELÄMYSRISTEILY
SU 3.7.
MUURU- 
VEDELLE!

M/S QUEEN R lähtee klo 10  
Kuopiosta ja tilausbussi vie  

ruokailemaan Kivennavalla ja  
nauttimaan luomukahvit  

Topin Maatilamyymälässä sekä  
käymme Evan Pellavapuodissa.

LIPUT: 23.6. mennessä 
70 € aik. (75 €). 
Alle 15 v 35 €.

Sis. matkat, ruokailun,  
luomukahvit ja esittelyt.

MYYNTI:
Puh. 0400 780 575 /  

Topin Maatilamyymälä 
www.topinmaatilamyymala.fi

Puh. 0400 765 525 / Kivennapa 
www.kivennapa.com

Kotitalousvähennys 60% 

Koulutus Ordén Ky 

Tietokoneapu 
040 5844 045  

www.orden.fi 

NÄKÖALAPAIKKA  ELÄMÄÄN 
12.9-2.12.2011 

Jyväskylän kristillinen opisto
Oletko hämilläsi, siitä mitä itsessäsi ja 
ympärilläsi tapahtuu, tai etsitkö paikkaasi 
seurakunnassa. Tässä sinulle näköalapaikka.

Raotamme koulutuksessa ikkunaa 
itseemme, Jumalaan ja lähimmäisiin päin 
mm. enneagramin ja läsnäolon kautta

haku 26.8. mennessä

Riitta Komu (pappi, DMin, heng.ohj.)
riitta.komu@ jko.fi, 050-3899643.

        Ota yhteyttä
Kerron mielelläni lisää:

Seuraava Kirkko & koti ilmestyy 20.7.
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Tuomiokirkko

TuOMIOKIRKKO
Tuomiokirkko avoinna 
13.6.- 12.8. tutustumista ja 
hiljentymistä varten klo 
10-18, lisäksi keskiviikkona 
ja perjantaina 18-23.  
puh. 040 4848 256
Ei kesäillan ehtoollista 
ke 15.6. klo 19. Pihaseurat 
Korttelimuseon pihapiiris-
sä, Kirkkokatu 22.
Pyhän Kolminaisuuden 
päivän messu su 19.6. klo 
10. saarna Liisa Penttinen, 
liturgia Olli Viitaniemi, 
kanttorina ja urkurina Eli-
sa Murtoperä.
Kesäillan ehtoollinen ke 
22.6. klo 19. Liisa Penttinen.
Juhannuspäivän sanaju-
malanpalvelus la 25.6. klo 
10. Saarna Olli Viitaniemi, 
liturgia Sari Kärhä, kant-
torina ja urkurina Anu 
Pulkkinen. Jumalan-
palveluksen yhteydessä 
Olli Viitaniemi toimit-
taa kasteen.
Messu su 26.6. klo 10. 
Saarna Sari Kärhä, litur-
gia Olli Viitaniemi, kant-
torina ja urkurina Anu 
Pulkkinen.
Ei kesäillan ehtoollista 
ke 29.6. klo 19. Pihaseurat 
Korttelimuseon pihapiiris-
sä, Kirkkokatu 22.
Kesän iltamusiikki - 
Cembalot soikoon! to 
30.6. klo 21. Jaana Ikonen, 
Jan Lehtola, Outi Keski-
sipilä ja Anu Pulkkinen 
cembalo. Mirka Nousiai-
nen I viulu, Anna Carlson 
II viulu, Mikko Väisänen 
alttoviulu, Anna-Mari Lin-
na sello ja Kalevi Tikkala, 
kontrabasso. Vapaa pääsy. 
Ohjelma 5 €.
Messu su 3.7. klo 10. Saar-
na Lauri Kastarinen, litur-
gia Liisa Penttinen, kantto-
rina Pertti Rusanen ja ur-
kurina Elisa Murtoperä.
Kesäillan ehtoollinen ke 
6.7. klo 19. Liisa Penttinen.
Kesän iltamusiikki to 
7.7. klo 21. Markus Wargh, 
urut. Ruotsi. Vapaa pääsy. 
Ohjelma 5 €.
Messu su 10.7. klo 10. 
Saarna Virpi Soveri, litur-
gia Lauri Kastarinen, kant-
torina Pertti Rusanen ja 
urkurina Elisa Murtoperä.
Ei kesäillan ehtoollista 
ke 13.7. klo 19. Pihaseurat 
Korttelimuseon pihapiiris-
sä, Kirkkokatu 22.
Kesän iltamusiikki to 
14.7. klo 21. Matti Vaaka-
nainen, urut. Vapaa pääsy. 
Ohjelma 5 €.
Sanajumalanpalvelus su 
17.7. klo 10. Saarna Lau-
ri Kastarinen, liturgia Lii-
sa Penttinen, kanttorina ja 
urkurina Elisa Murtoperä.

KESKuSSEuRA- 
KuNTATALO
Suokatu 22 
Seurakuntamestarit 
puh. 040 4848 259
Keskusrekisterin johtaja 
Oiva Voutilaisen muisto-
seurat su 19.6. klo 15. 

MuMMON MöKKI
Puijonkatu 10
Avoinna ma-to klo 11-15. 
Mökki suljettu 22.6.-31.7.  
puh. 040 4848 272
Pihaseurat ti 21.6. klo 13. 
Olli Viitaniemi.

DIAKONIA
Diakoniatoimisto Inki-
länmäen diakoniatoimis-
to (Inkiläntie 7) avoinna 
ti klo 9-10.30. Puhelinpäi-
vystys ti 10.30 - 11.30 puh. 
040 4848 254, diakoni 
Varpu Ylhäinen, puh. 040 
4848 255.

Keskusseurakuntatalon 
diakoniatoimisto Suo-
katu 22 C-rappu avoinna 
ma ja ke klo 9.00 - 10.30, 
puhelinpäivystykset ma ja 
ke 10.30 - 11.30 puh. 040 
4848 253. Diakonissa Pir-
jo Litmanen puh. 040 
4848 282 ja diakoni Birgit-
ta Oksman-Kettunen puh. 
040 4848 284.
Tuomiokirkkoseura-
kunnan eläkeläisten lei-
ri 23.8.-25.8. Rytkyn leiri-
keskuksessa. Leirin hinta 
40 € ja edestakainen kulje-
tus 10 €. Ilmoittautuminen 
ma 25.7.alkaen Raija Luo-
manperälle puh. 040 4848 
248 viimeistään 5.8. men-
nessä. Lisätietoja antavat 
diakonit Birgitta Oksman-
Kettunen puh. 040 4848 
284 ja Varpu Ylhäinen 
puh. 040 4848 255. 

MuuTA
Pihaseurat ke 15.6. klo 
19. Ilpo Rannankari, Liisa 
Penttinen ja Anu Pulkki-
nen. Korttelimuseon piha-
piirissä, Kirkkokatu 22.
Pihaseurat ke 29.6. klo 
19. Liisa Penttinen, Lau-
ri Kastarinen ja Anu Pulk-
kinen. Korttelimuseon pi-
hapiirissä.
Pihaseurat ke 13.7. klo 
19. Lauri Kastarinen, Lii-
sa Penttinen ja Pertti Ru-
sanen. Korttelimuseon pi-
hapiirissä.

KASTETuT
Amos Mikael Patrakka, 
Joona Lauri Mikael Blom-
berg, Venla Tuulikki Iiva-
nainen, Nelli Julia Tiiho-
nen, Topi Marlo Eemeli 
Pöyhönen.

KuuLuTETuT
Antti Matti Hermanni 
Pulkkinen ja Anne Mari-
ta Häiväläinen, Eino Ilma-
ri Hartikainen ja Leila Ma-
ria Parviainen, Sakari Juha-
na Muotka ja Riina Evelii-
na Ollikainen. 

KuOLLEET
Kauko Einar Pitkänen 84 
v, Raimo Aulis Holopai-
nen 71 v, Aune Ester Jääs-
keläinen 96 v, Meeri Mar-
jatta Hämäläinen 89 v, Toi-
vo Kalevi Korkalainen 80 
v, Jorma Olavi Rämä 66 v, 
Pertti Urho Adolf Virta-
nen 82 v.

alava

ALAVAN KIRKKO
Keihäskatu 5
puh. 040 4848 298
Jumalanpalvelus su 19.6. 
klo 10. Saarna ja liturgia 
Juha Välimäki, kanttorina 
Ossi Jauhiainen. 
Jumalanpalvelus juhan-
nuspäivänä la 25.6. klo 10. 
Saarnaa Heikki Kemppai-
nen, liturgina Juha Väli-
mäki, kanttorina Olli Kin-
nunen. 
Messu su 26.6. klo 10. 
Saarnaa Juha Välimäki, li-
turgina Heikki Kemppai-
nen, kanttorina Leila Sa-
volainen. 
Messu su 3.7. klo 10. Saar-
naa Laura Korhonen, litur-

Sinulle laulavat linnut.
sinulle kukkivat puut,
sinulle tanssivat tuulet,
tulvivat jokien suut.

Sinulle, sinusta, sinuun,
kaikki se mitä on.
Sinulle merien kuohu,
pauhina sammumaton.

Sinulle siritys hento
peipposen pesästä.
Sinulle tuikkivat tähdet,
kertoen kesästä.

anna-Mari kaskinen 
sinulle laulavat linnut 

kirjapaja

gina Sanna Husso, kantto-
rina Olli Kinnunen. 
Messu su 10.7. klo 10. 
Saarnaa Heikki Kemppai-
nen, liturgina Pirjo Kuu-
la, kanttorina Leila Savo-
lainen. 
Messu su 17.7. klo 10. Saar-
na ja liturgina Sanna Hus-
so, kanttorina Olli Kinnu-
nen. Rytky 1 leirin konfir-
maatio. 

NEuLAMäEN KIRKKO
Vesurikuja 4 
puh. 040 4848 311
Pihaseurat ke 15.6. klo 
18. Neulamäentie 22 (si-
säpiha). Hannu Koskelai-
nen, Juha Välimäki, Laura 
Korhonen, Olli Kinnunen, 
Meeri Silventoinen. Kah-
via, mehua, vohveleita ja 
makkaran paistoa. 
Konfirmaatiomessu su 
19.6. klo 12. Saarna ja litur-
gia Hannu Koskelainen, 
kanttorina Ossi Jauhiai-
nen. Penkere 1 rippileirin 
konfirmaatio. 
Messu su 10.7. klo 10. 

Saarnaa Heikki Kemp-
painen, liturgina Pirjo 
Kuula, kanttorina Leila 
Savolainen. 

SäRKINIEMEN  
SEuRAKuNTATALO

Särkiniementie 20 
puh. 040 4848 307 
Messu su 26.6. klo 13. 
Saarnaa Juha Välimäki, li-
turgina Heikki Kemppai-
nen, kanttorina Leila Sa-
volainen. 
Pihaseurat ke 6.7. klo 18. 
Martti ja Pirjo Olsenilla, 
Sammallahdentie 18. Pir-
jo Kuula, Salla Tyrväinen, 
Laura Korhonen, Leila Sa-
volainen. Tarjoilua. 
Pihaseurat ke 20.7. klo 18 
Keto-orvokissa, Ketotie 9. 
Heikki Kemppainen, Pir-
jo Kuula, Liisa Tiilikainen, 
Olli Kinnunen. 

DIAKONIA
Diakoniatoimistot. Ala-
van diakoniatoimiston 
ajanvarauspäivystys ke klo 
9 - 11, Liisa Tiilikainen puh. 
040 4848 324. Alavan ke-
säajan ajanvarauspäivystys 
puhelimitse ke klo 9 - 11, 
29.6. - 13.7 Sisko Laitinen 

puh. 040 4848 326, 20.7.-
3.8. Liisa Tiilikainen puh. 
040 4848 324, 10.8. - 31.8. 
Ulla Turunen puh. 040 
4848 325. Särkiniemen 
ajanvarausvastaanotto 
ti klo 9-11, Sisko Laitinen 
puh. 040 4848 326, Neula-
mäen ajanvarausvastaan-
otto to klo 9-11 Ulla Turu-
nen puh. 040 4848 325.  

KASTETuT
Kasper Jerry Tapani Myk-
känen, Tuure Toivo Mika-
el Nyyssönen, Ilona Aino 
Emilia Paananen, Henri 
Hemmo Elmeri Hirvonen.

KuuLuTETuT
Paavo Antti Elias Kurru ja 
Johanna Eeva Sofia Väänä-
nen, Arto Johannes Leväi-
nen ja Heini Marjut Jääske-
läinen, Mikko Pekka Hen-
rik Kilpeläinen ja Veera In-
keri Sorjonen, Matti Tapio 
Partanen ja Tiina Johanna 
Maarika Rytkönen, Tuomo 
Veli Juhani Hyvärinen ja 
Tarja Hannele Hyppönen.

KuOLLEET
Pentti Olavi Kivistö 58 v, 
Timo Pentti Grön 78 v, 
Ahti Allan Tissari 67 v, Eila 
Inkeri Elisabet Swärd 56 v.

kallavesi

KALLAVEDEN KIRKKO
Rauhalahdentie 21
puh. 044 4848 336
Messu ja H1 konfirmaa-
tio su 19.6. klo 10. Saar-
na Matti Pentikäinen, li-
turgia Marjaana Mäkinen 
ja kanttorina Anna-Ma-
ri Linna.
Juhannuspäivän sana-
jumalanpalvelus la 25.6. 
klo 10. Saarna Milla Hut-
tunen, liturgia Petteri Hä-
mäläinen ja kanttorina Rii-
na Impiö.
Messu ja H2 konfirmaa-
tio su 26.6. klo 10. Saar-
na Anni Tanninen, liturgia 
Juha Määttä ja kanttorina 
Richard Nicholls.
H3 Konfirmaatiomes-

Seurakunnat 15.6.–19.7.11

rukoilemme

Kesän  

iltamusiikkia 

Tuomiokirkossa 

torstaisin klo 21

le
a

 l
a

PP
a

la
in

en

Hienoa asua
vielä kotona!

Meille asennettiin juuri 
oma porrashissi, eikä 
meidän tarvitse asua 
enää vain alakerrassa. 
Lastemme huoli pärjäämi-
sestämme kotona väheni 
ja liikkuminen portaissa on 
nyt paljon turvallisempaa. 
Soita ja kysy minkälainen 
ratkaisu sopii teidän 
taloonne!

Ota yhteyttä,
niin kerromme lisää
puh. (017) 263 2510

www.ovimatic.fi

Ovimatic Oy, 
Männistönkatu 8, 70500 Kuopio

Puh. (017) 263 2510, fax (017) 263 2104
ovimatic@ovimatic.fi, www.ovimatic.fi

Boutique Wanha Pappila 
Muuruveden rannalla 100-vuotiaassa 
hirsitalossa toivottaa sinut  
tervetulleeksi!

Meiltä löydät kiireettömän ilmapiirin 
ja laadukkaat persoonalliset luonnon-
materiaaleista valmistetut vaatteet.
TERVETULOA!

Papintie 16 Muuruvesi

Auki Pe 11-18 La 11-16
Muina aikoina sopimuksen mukaan.
www.boutiquewanhapappila.com

Perunkirjoitukset
Luotettavasti – asiakasystävällisin hinnoin

Tilisara, Tapionkatu 5-9, Kuopio
046-892 1422
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Pelko vie ilon

”N iinhän siinä taas kä-
vi, kuten pelättiin-
kin”, toteaa Suomen 
jalkapallomaajouk-
kueen valmentaja 

tuskaisen EM-karsintaprojektin karah-
dettua lopullisesti karille. Mieleen tulee, 
että millaiset ovat menestymismahdol-
lisuudet joukkueella, joka pelkää ennen 
peliä? Pelko on pehmeän kosketuksen 
vihollinen, pelko saa luopumaan pal-
losta. Virheiden pelko ja tuomion pelko 
vievät huuhkajan peli-ilon.

Ihmistä ei voi millään muulla tavalla 
hallita yhtä tehokkaasti kuin pelolla. Yh-
dessä toisten ihmisten kanssa eläminen 
on ollut kautta aikojen la-
jimme turvana niin sapeli-
hammastiikereitä vastaan 
puolustauduttaessa kuin 
vanhuuden vaivoissa. Ih-
minen saa alkunsa sylik-
käin, syntyy syliin ja halu-
aa kuolla sylissä. 

Toisten yhteydes-
tä ulos joutuminen on 
merkinnyt ihmiselle ai-
na pahaa, aikoinaan jopa 
kuolemaa. Niinpä yksinäi-
syyteen joutumisen uha-
tessa ihminen puolustau-
tuu ja kaipaa hyväksyntää 
niin paljon, että unohtaa 
ja piilottaa omat tarpeen-
sa ja yleisesti hyväksytyis-
tä poikkeavat ajatuksensa. 
Oman itsen syvimmät-
kin taipumukset kielle-
tään, kun uhkana on ollut 
joukosta pois potkiminen. 
Pelko syö periaatteet.

Pelolla ei pidemmän päälle rakenne-
ta mitään hyvää. Diktatuurit ovat valjas-
taneet pelon kautta hallitsemisen äärim-
milleen. Näitä yhteiskuntia ei tunneta 
historian kirjoituksissa muuten kuin va-
roittavina esimerkkeinä. Työpaikoilla 
pelko syö luovuutta ja johtaa sisäiseen 
kyräilyyn. Henkilökohtaisessa elämässä 
omien taipumusten piilottelu ja häpei-
ly johtavat ennen pitkää vakaviin ongel-
miin oman itsen kanssa. 

Ehjään ja aikuiseen hengellisyyteen 
pelottelu ei koskaan voi kuulua. Helve-
tinpelko ei sytytä kenessäkään mitään 
hengellisesti rakentavaa tai kestävää, 
päinvastoin. Aavistuksenomaiset koke-

mukset hyväksytyksi tule-
misesta, elämän merkityk-
sestä ja Katoamattoman 
läsnäolosta katoavaisuu-
dessa antavat rohkeutta 
elää omaa itseään ja pien-
tä uskoaankin todeksi. Ei 
pelossa, vaan ilossa ja roh-
keudessa. Jumalaa ei pal-
vella kirkoissa, vaan toisen 
asemaan asettumalla ja 
oman itsen ja toisen puut-
teisiin hyväksyvästi katso-
malla. 

Pelon voittaa rohkeus. 
Rohkeudesta seuraa vapa-
us. Vapauteen Kristus mei-
dät puheidensa jälkeen va-
pautti.

paunu pohjoLainen 
kirjoittaja on  

kuopion seurakuntien  
oppilaitospappi.

su su 26.6. klo 14. Saarna 
Juha Määttä, liturgia Anni 
Tanninen ja kanttorina 
Richard Nicholls.
Messu ja R1 konfirmaa-
tio su 3.7. klo 10. Saarna 
Anna-Maija Hella, liturgia 
Esko Konttinen ja kantto-
rina Richard Nicholls.
Messu ja H4 konfirmaa-
tio su 10.7. klo 10. Saar-
na Petteri Hämäläinen, li-
turgia Esko Konttinen ja 
kanttorina Jarkko Mau-
konen.
H5 Konfirmaatiomes-
su su 10.7. klo 14. Saarna 
Panu Pohjolainen, liturgia 
Esko Konttinen ja kantto-
rina Jarkko Maukonen.
Pihaseurat kirkon pi-
hassa ti 12.7. klo 19. Lau-
ra Tanskanen ja Richard 
Nicholls.
Penkereen leirin Konfir-
maatiomessu la 16.7. klo 
13. Saarna Anni Tanninen, 
liturgia Mikko Väisänen ja 
kanttorina Riina Impiö.
Messu ja H6 konfirmaa-
tio su 17.7. klo 10. Saarna 
Mikko Väisänen, liturgia 
Raili Rantanen ja kanttori-
na Riina Impiö.
H7 Konfirmaatiomessu 
su 17.7. klo 14. Saarna Rai-
li Rantanen, liturgia Mikko 
Väisänen ja kanttorina Rii-
na Impiö. 

PETOSEN  
SEuRAKuNTATALO
Pyörönkaari 21
puh. 040 4848 345
Pihaseurat ti 28.6. klo 19. 
Anu Backaman, Raili Ran-
tanen ja Richard Nicholls.

VEHMASMäEN 
KAPPELI
Sotkanniemi 15
puh. 040 4848 351
Juhannuskirkko la 25.6. 
klo 13. Raili Rantanen ja 
Riina Impiö.

HIRVILAHDEN 
KAPPELI
Länsirannantie 2410
puh. 017 3629 205
Sanajumalanpalvelus su 
26.6. klo 13. Esko Kontti-
nen ja Riina Impiö.
Musiikkileiriläisten kon-
sertti to 30.6. klo 18. 
Kantelekirkko su 17.7. klo 
18. Anni Tanninen, Jenni 
Venäläinen ym.

KARTTuLAN  
SEuRAKuNTAKOTI
Kissakuusentie 14
puh. 040 4848 547
Mansikkamaitojuhla su 
17.7. klo 11.30. Lounas, kah-
vit ja mansikkamaitoa. 
Mukana kansainvälisen 
perhetyön lähetit Anna-
Kaarina ja Matti Palmu.

SyVäNNNIEMEN  
KIRKKO
Kuttajärventie 117
Kolminaisuuden päivän 
messu su 19.6. klo 10. Reijo 
Mustonen, Riina Impiö.
Messu su 26.6. klo 10. 
Saarna Petteri Hämäläi-
nen, liturgia Tomi Pirs-
kanen ja kanttorina Rii-
na Impiö.
Messu su 3.7. klo 10. Mar-
jaana Mäkinen ja Riina 
Impiö.
Messu su 17.7. klo 10. Saar-
na Matti Palmu, kanttori-
na Riina Impiö. Messu on 
Suomen Lähetysseuran 
kutsujumalanpalvelus.
Matkavirsiä -konsertti 
la 23.7. klo 17. Baritoni Esa 
Ruuttunen, sellotrio Jussi 
Makkonen, Seeli Toivola ja 
Ulla Lampela.
Messu ja H8 konfirmaa-
tio su 24.7. klo 10. Saar-
na Reijo Mustonen, litur-
gia Petteri Hämäläinen ja 
kanttorina Anne Keränen.
H9 Konfirmaatiomessu 
su 24.7. klo 13. Saarna Pet-
teri Hämäläinen, liturgia 

Reijo Mustonen ja kantto-
rina Anne Keränen.

SyVäNNIEMEN 
PAPPILA
Kuttajärventie 6
puh. 040 4848 548
Miesten lenkkipiiri to 
23.6. klo 17.45 ja rantasau-
na. Kokoontuminen pap-
pilan pihassa. saunan jäl-
keen pientä iltapalaa ja 
ohjelmaa. Lopuksi lyhyt il-
tahartaus.

MuSIIKKI
Kesälauluilta Tammen-
rannan kesäteatterissa 
ke 20.7. klo 18.30. Rirhard 
Nicholls.

DIAKONIA
Kallaveden, Männis-
tön ja Puijon seurakun-
tien omaishoitajien lei-
ri ke 15.6. Rytkyn leirikes-
kuksessa 9.-11.9. Ilmoittau-
tumiset 19.8. mennessä 
Riitta Reimalle puh. 040 
4848 370 tai diakoniatoi-
mistoon ma klo 9-10 puh. 
040 4848 332.
”Hyvää huomenta arki” 
ke 22.6. klo 11 Petosen seu-
rakuntatalon takkahuo-
neessa. Avoin kohtaamis-
paikka kahvikupposen ää-
rellä, mukana diakonia-
työntekijä.

MuuTA
Juhannuspäivän Kylä-
kirkko la 25.6. klo 10 Riut-
talassa. Mikko Väisänen ja 
Riina Impiö.
Kansanlaulujumalan-
palvelus su 10.7. klo 10 
Riuttalassa. Reijo Musto-
nen, Anne Keränen ja Pe-
limannit.
Leväsen messu ti 12.7. klo 
13.30. Marjaana Mäkinen 
ja Richard Nicholls.

AIKuISTyö
Miesten saunailta ke 
29.6. klo 17.30 Juhani Airal-
la, Mustikkavuorentie 73.

KASTETuT
Aukusti Vilho Johan-
nes Pakarinen, Janne Pek-
ka Elmeri Korhonen, Aar-
ni Onni Ilari Myllynen, Essi 
Ilona Innilä, Topias Her-
man Saastamoinen, Re-
bekka Elsa Maria Korho-
nen, Aada Aino Sofia Kau-
tovaara, Frans Aatos Ok-
sanen, Joel Anton Tanttu, 
Nella Julia Miettinen, Topi 
Juhani Penttinen, Hertta 
Maria Aaltonen, Iida Eve-
liina Kemppainen, Enni In-
keri Tuomainen, Martta 
Lyydia Matintytär Pauk-
konen.

KuuLuTETuT
Toni-Pekka Olavi Ket-
tunen ja Jonna Maria Kar-
hu, Markku Tapani Moi-
lanen ja Sanna Pauliina 
Riekkinen, Jari Markus An-
tero Parviainen ja Minna 
Mari Helena Markkanen, 
Antti Johannes Pitkänen ja 
Nina Jenni Janica Viitanen, 
Satu Hakkarainen ja Petri 
Rautiainen.

KuOLLEET
Anna-Liisa Miettinen 84 v.

männistö

PyHäN JOHANNEKSEN 
KIRKKO
Kellolahdentie 8
puh. 040 4848 386
Puistojumppa ke 15.6. klo 
10.15-11 kirkon pihalla sään 
salliessa. 
Rytky I konfirmaatio-
messu su 19.6. klo 10. 
Saarna ja liturgia Lauri 
Paatero, kanttorina Riitta 

Matilainen.
Puistojumppa ke 22.6. klo 
10.15-11 kirkon pihalla sään 
salliessa. 
Sanajumalanpalvelus ju-
hannuspäivänä 25.6. klo 
10. Saarna ja liturgia Salla 
Tyrväinen, kanttorina Riit-
ta Matilainen.
Kesäinen hengellisten 
laulujen messu su 26.6. 
klo 10. Saarna Lauri Paate-
ro, liturgia ja kitarasäestys 
Unto Niskanen, kanttori-
na Ville Perkkiö.
Puistojumppa ke 29.6. klo 
10.15-11 kirkon pihalla sään 
salliessa. 
Sonos-käsikelloyhtyeen 
(San Francisco) konsert-
ti to 30.6. klo 18. 
Messu su 3.7. klo 10. 
Saarna kesäteologi Olli 
Olenius, liturgia Mika Nis-
kanen, kanttorina Riitta 
Matilainen.
BarokkiKuopio su 3.7. klo 
16. Klavikordimatinea. An-
naMaria McElwain. Va-
paa pääsy.
Kesäinen hengellisten 
laulujen messu su 10.7. 
klo 10. Saarna Lauri Paate-
ro, liturgia ja kitarasäestys 
Unto Niskanen, kanttori-
na Ville Perkkiö.
Päivämusiikki ma 11.7. klo 
12. Lauluyhtye Kalla.
Messu su 17.7. klo 10. Saar-
na Aulikki Mäkinen, litur-
gia Tarja Säynevirta, kant-
torina Ville Perkkiö.
Päivämusiikki ma 18.7. 
klo 12. Pertti Laamanen, 
laulu. Heikki Mononen, 
urut. 

MäNNISTöN  
VANHA KIRKKO
Lönnrotinkatu 24
puh. 040 4848 386
Kesäinen hengellisten 
laulujen messu su 26.6. 
klo 13. Saarna Lauri Paate-
ro, liturgia ja kitarasäestys 
Unto Niskanen, kanttori-
na Ville Perkkiö.
BarokkiKuopio su 3.7. klo 
21. Musiikkia Versaillesista. 
Irina Zahharenkova, cem-
balo. Roland Lill, viola da 
gamba. Markus Kuikka, 
diskanttigamba. Ohjelma-
liput 15€/10€.
BarokkiKuopio ti 5.7. klo 
21. Les Voix Ténèbres. Mar-
kus Kuikka, viola da gam-
ba. Kari Vaattovaara, teor-
bi. Ohjelmaliput 15€/10€.
BarokkiKuopio ke 6.7. klo 
21. Flauto spirituoso. Sari 
Räsänen, traverso. Ere Lie-
vonen, cembalo. Ohjelma-
liput 15€/10€.
Kansanlaulukirkko su 
17.7. klo 18. Saarna Aulik-
ki Mäkinen, liturgia Tarja 
Säynevirta, kanttorina Vil-
le Perkkiö.

DIAKONIA
Ikääntyneiden leiri 16.–
18.8. Rytkyn leirikeskukses-
sa. Ilmoittautumiset Mari 
Mertaselle puh. 040 4848 
406 viimeistään ti 2.8. Lei-
rin hinta 50 €. Etusija ensi-
kertalaisilla. Ohjaajina dia-
koniatyöntekijät Ulla Ha-
lonen ja Mari Mertanen.
Männistön, Kallaveden 
ja Puijon omaishoitajien 
leiri Rytkyn leirikeskukses-
sa 9.-11.9. Ilmoittautumi-
nen 19.8. mennessä Män-
nistön osalta diakoni Mari 
Mertaselle puh. 040 4848 
406. (Mari lomalla 20.6.-
18.7.) 
Diakoniatyöntekijöiden 
ajanvarauspäivystys ke-
sätiistaisin klo 9-10 Py-
hän Johanneksen kirkolla, 
puh. 040 4848 384 (ote-
taan vastaan kotikäynti-
pyyntöjä).

KASTETuT
Aappo Elmeri Ollikainen, 
Vilho Ilmari Taavitsainen, 
Juho Veikko Samuli Tervo, 
Juho Mikael Paakkanen, 
Emma Alina Mölkänen.

KuuLuTETuT
Ville Kaj Matias Sundgrén 
ja Anni-Maria Schroderus, 
Olli Eeronpoika Kosonen 
ja Anna-Marjaana Toiva-
nen, Lauri Olavi Hyvärinen 
ja Erja Kaarina Pajarinen, 
Sami Johannes Pulkkinen 
ja Terhi Inkeri Karinen.

KuOLLEET
Eero Heikki Parikka 62 v, 
Liisa Anneli Happonen 80 
v, Lea Annikki Hyvärinen 
83 v, Marja Liisa Asikainen 
67 v, Matti Antero Häkki-
nen 70 v, Veli Unto Tapio 
Keränen 71 v, Tauno Ar-
mas Sinkkonen 82 v, Pasi 
Juhani Kettunen 77 v.

puijo

PuIJON KIRKKO
Taivaanpankontie 3
puh. 040 4848 419
Pyhän Kolminaisuuden-
päivän messu su 19.6. klo 
10. Jaana Marjanen saar-
naa, Pekka Nieminen, Mii-
na Karasti. Kanttorina Joo-
na Saraste. Lapsille kesä-
pyhäkoulu.
Viittomakielinen messu 
ja konfirmaatio su 19.6. 
klo 13. Seppo Laukkanen 
saarnaa, Marja Saukkonen, 
Anna-Sofia Olkkola. Kant-
torina Joona Saraste.
Kesävirsien seurat ke 
22.6. klo 18 Puijon kirkon 
pihalla. Jaana Marjanen, 
Riitta Murtorinne, Outi 
Keskisipilä.
Kesävirsien seurat ke 
22.6. klo 18. Laulamme su-
vivirrestä alkaen kaik-
ki virsikirjan kesävirret ja 
opettelemme ainakin yh-
den Ruotsin kirkon virren 
suomeksi Outi Keskisipi-
län johdolla. Jaana Marja-
nen ja Riitta Murtorinne 
puhuvat. Sateisella säällä 
seurat pidetään seurakun-
tasalissa.
Juhannuspäivän messu 
la 25.6. klo 10. Miina Ka-
rasti saarnaa, Jaana Marja-
nen. Kanttorina Outi Kes-
kisipilä.
Messu su 26.6. klo 10. Jaa-
na Marjanen saarnaa, Mii-
na Karasti, kanttorina 
Outi Keskisipilä.
Messu su 3.7. klo 10. San-
na Alanen saarnaa, Jaana 
Marjanen, kanttorina Outi 
Keskisipilä.
Herättäjäjuhlien lähtö-
seurat su 3.7. klo 18. Puhu-
jina Kalle Hiltunen, Lau-
ri Kastarinen, Jaana Marja-
nen ja Reijo Mattila. 
Lasten virsien ja pyhä-
koululaulujen kesäseu-
rat ke 6.7. klo 18 Puijon 
kirkon pihalla. Sanna Ala-
nen, Raili Lehtoviita, Outi 
Keskisipilä. Mukaan voi 
kutsua lapsen, kummi-
lapsen ja lapsenlapsen tai 
vaikkapa lapsuuden ystä-
vän. Sateisella säällä seu-
rat pidetään seurakunta-
salissa.
Messu su 10.7. klo 10. 
Heikki Hyvärinen saarnaa, 
Jaana Marjanen, Miina Ka-
rasti. Kanttorina Riikka 
Setälä.
Messu su 17.7. klo 10. Jaa-
na Marjanen saarnaa, Mii-
na Karasti. Kanttorina 
Outi Keskisipilä. Lapsille 
kesäpyhäkoulu.
Nuoren seurakunnan 
veisuseurat ke 20.7. klo 18 
Puijon kirkon pihalla. Pek-
ka Nieminen, Aki Hätinen, 
Miina Kumpulainen, Riik-
ka Setälä.

MuuTA
Kesäpyhäkoulut Puijon 
kirkolla. Kesä ja kärpä-
set lähestyvät, loma alkaa, 
mutta lasten pyhäkoulu ei 

Pyhän Kolminai-
suuden päivä 
Salattu Jumala 
Joh. 15: 5–7:
Minä olen viinipuu, te 
olette oksat. Se, joka 
pysyy minussa ja jos-
sa minä pysyn, tuot-
taa paljon hedelmää. Il-
man minua te ette saa 
aikaan mitään. Joka ei 
pysy minussa, on kuin 
irronnut oksa: se heite-
tään pois, ja se kuivuu. 
Kuivat oksat kerätään 
ja viskataan tuleen, ja 
ne palavat poroksi.

Jos te pysytte minus-
sa ja minun sanani py-
syvät teissä, voitte pyy-
tää mitä ikinä haluatte, 
ja te saatte sen. ”
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ole kokonaan kesätauol-
la. Kesäpyhäkoulu on 19.6. 
klo 10 sekä 17.7. klo 10 ker-
hohuoneessa 3. Kesäpyhä-
koulu on normaalisti sisäl-
lä messun aikana, mutta 
hyvällä säällä ollaan myös 
ulkona. 
Puijon, Männistön ja 
Kallaveden seurakuntien 
omaishoitajien leiri 9.-
11.9. Rytkyn leirikeskukses-
sa. Tiedustelut ja ilmoit-
tautumiset puijolaisten 
osalta Raili Lehtoviidal-
le puh. 0404848438 ajalla 
15.6.-8.7. ja 8.-19.8.
Kesäkirjailijaksi Titanic-
hankkeeseen! Titanic on 
uudentyyppinen aikui-
sia ja lapsia kokoava han-
ke, jonka tarkoituksena on 
luoda meriaiheista musiik-
kia ja virsiä sisältävä teos 
Titanicin uppoamisen 
100-vuotispäiväksi. Syksyl-
lä 2010 liikkeelle lähtenyt 
hanke on edennyt ajalli-
sesti kohta puoleen väliin. 
Satamahan häämöttää 
15.4.2012. Tällä hetkellä et-
sinnässä on käsikirjoituk-
sesta kiinnostunut henki-
lö. Tunnetko kutsumusta 
tai tiedätkö jonkun? Ota 
rohkeasti yhteyttä! Joo-
na Saraste puh. 040 
4848 435. 
Kuopion ev.lut. seu-
rakuntien perintei-
nen juhannusjuhla 24.6. 
klo 18 Poukaman leiri-
keskuksessa. Ohjelmas-
sa mm. lipunnosto, yhteis-
laulua, lapsille omaa oh-
jelmaa, makkaranpaistoa 
(omat makkarat mukaan), 
hartaus ja juhannuskokko. 
Maksuton linja-autokul-
jetus: Auto 1 klo 17 Puijon 
kirkolta, Ahkiotien, Pui-
jonsarventien ja Kallantien 
kautta Poukamaan. Auto 
2 klo 17.30 Maljalahdenka-
dulta, Inkilänmäen kautta 
Poukamaan. Järjestelyistä 
vastaa Puijon seurakunta.
Luomakunnan sunnun-
tain Kansanlaulukirk-
ko su 17.7. klo 12 Kontti-
lassa, Puijon mäellä. Jaana 
Marjanen, Outi Keskisipi-
lä. Keittolounas, jälkiruoka 
ja pullakahvit torpan tyy-
liin 10 €.

KASTETuT
Miisa Josefiina Röppänen, 
Max Henrik Collan, Tomas 
Kalervo Karjalainen, Moo-
na Mirella Makkonen, Lu-
mia Seea Adeliina Teppo-
nen, Mikael Väinö Olavi 
Kokkonen, Väinö Johan-
nes Tinkala.

KuuLuTETuT
Sampsa Tapani Hämäläi-
nen ja Anne Kaarina Nissi-
nen, Lauri Johannes Vartia 
ja Tuija Inkeri Karhu, Jani 
Markus Lappi ja Anni Ma-
ria Kinnunen.

KuOLLEET
Eila Kaarina Rissanen 85 
v, Taimi Kyllikki Mietti-
nen 89 v, Aune Irene Kuik-
ka 78 v.

Järvi-kuopio

RIISTAVEDEN KIRKKO
Joensuuntie 2505 
Messu su 19.6. klo 13. Ilkka 
Koponen ja Aliisa Lohi
Messu su 26.6. klo 13. Kirsi 
Leino ja Aliisa Lohi
Messu su 3.7. klo 13. Kirsi 
Leino ja Aliisa Lohi
Messu su 10.7. klo 13. Reijo 
Leino ja Aliisa Lohi
Messu su 17.7. klo 13. Kirsi 
Leino ja Riikka Tuura

RIISTAVEDEN  
SEuRAKuNTATALO
Keskustie 2 
Juhannustapahtuma to 
23.6. klo 18. Kesäisiä pele-
jä ja leikkejä sekä yhteis-
laulua. Myynnissä makka-
raa ja muurinpohjalettu-
ja. Tapahtumassa mukana 

miesten ruokapiiriläiset. 
Juhannuspäivän kansan-
laulukirkko la 25.6. klo 13. 
Kirsi Leino ja Aliisa Lohi

MuuTA
Diakoni Leena Vartiai-
nen vuosilomalla 20.6.-
24.7. Kiireellisissä asioissa 
voit ottaa yhteyttä Sonja 
Fickiin puh. 040 4888 642 
Kesäseurat Pankolla su 
17.7. klo 15. Savulahden-
tie 450. Kirsi Leino ja Alii-
sa Lohi

VEHMERSALMEN 
KIRKKO
Lempeläntie 17
Lauluklubi-Maestran 
vierailu to 16.6. klo 19.30. 
Jaana Turunen, yhteislau-
lutilaisuus.
Messu su 19.6. klo 10. Ilk-
ka Koponen ja Taru Par-
viainen.
Messu su 26.6. klo 10. 
Hannu Komulainen ja 
Taru Parviainen.
Messu su 3.7. klo 10. Kirsi 
Leino ja Matti Saarela.
Konfirmaatiomessu su 
10.7. klo 10. Pastori Eino 
Miettinen, Aliisa Lohi ja 
Jatta Utriainen.

MuuTA
Juhannuspäivän kansan-
laulukirkko Puutosmä-
en kappelilla la 25.6. klo 
10. Kirkossa ei ole juhan-
nuspäivänä jumalanpal-
velusta. 

Litmaniemen kesäkirkko 
su 10.7. klo 13. Litmanie-
mentie 1520.
Kesäkammari Pappila-
museossa ma 11.7. klo 10. 
Syvähiekan kesäkirk-
ko kesäteatterilla su 17.7. 
klo 10. Reijo Leino ja Matti 
Saarela. Kirkossa ei ole ju-
malanpalvelusta.
Miettilän kylän kesäkirk-
ko su 24.7. klo 13. Terva-
salontie 229, pastori Pir-
jo Waris.

JuANKOSKEN  
yLöSNOuSEMuKSEN 
KIRKKO
Mäntytie 5
Päivärukous to 16.6., 
30.6., 7.7. ja 14.7. klo 12. 
Messu su 19.6. klo 13. 
Messu su 26.6. klo 13. 
Messu su 3.7. klo 13. 
Messu su 10.7. klo 13. 
Messu su 17.7. klo 13. 

JuANKOSKEN  
SEuRAKuNTATALO
Mäntytie 5
Virsien yhteislauluilta ke 
15.6. klo 19. 
Virsien yhteislauluilta to 
23.6. klo 19. 

Virsien yhteislauluilta 
ke 13.7. klo 19. 

MuuTA
Sanajumalanpalvelus 

Juhannuspäivänä la 25.6. 
klo 13. Hiiliuuneilla Pikon-
niemessä.

KAAVIN KIRKKO
Kaavintie 24
Päivärippikoulun konfir-
maatiomessu su 19.6. klo 
10. Huom. Poikkeukselli-
sesti klo 10.
Sanajumalanpalvelus Ju-
hannuspäivänä la 25.6. 
klo 13. Reijo Leino, Taru 
Parviainen.
Messu su 26.6. klo 13. Ilk-
ka Koponen, Taru Parvi-
ainen.
Messu su 3.7. klo 13. Ilkka 
Koponen, Taru Parviainen.
Messu su 10.7. klo 13. Ilkka 
Koponen, Riikka Tuura.
Messu su 17.7. klo 13. Mik-
ko Huhtala, Aliisa Lohi.

MuuTA
Kehitysvammaisten lei-
ripäivä ke 22.06. klo 9-15 
Niemen leirikeskuksessa.
Järvi-Kuopion omaishoi-
tajien leiripäivä ti 5.7. klo 
9-15 Niemen leirikeskuk-
sessa. Erilaista virkistystä, 
ruokailu ja kahvit. Oma-
vastuu 10 €/hlö. Ilmoittau-
tumiset, tiedustelut ja eri-
koisruokavaliot 28.6 men-
nessä Pirjolle puh. 040 
4888 627.
Mielenterveyskuntou-
tujien leiri 6.7. alkaen klo 
10 ja päättyy pe 8.7. klo 
12 Niemen leirikeskukses-
sa. Omavastuu koko ajalta 
25 €/hlö tai mikäli ei yövy 
omavastuu 15 €/hlö. Il-
moittautumiset 29.6 men-
nessä Pirjolle puh. 040 
4888 627.

Seurakunnat  15.6.–19.7.11

Juhannuspäivän 

kansanlaulukirkko 

Riistaveden seura-

kuntatalolla  

la 25.6. klo 13.

• HAUTAKIVET
• KAIVERRUKSET

• KULTAUKSET
ENTISÖINTITYÖT

• KIVILYHDYT

Sari Kämäräinen 
Jääskelänkatu 1

70780 Kuopio 
puh. 050 575 0004

www.kivipajasarik.fi

PL 54 / 00241 HELSINKI / p.010 838 6520 / www.bible.fi / www.pipliakauppa.fi  

PSALMIT 
SEPTUAGINTAN MUKAAN 
Uusi suomennos on helposti 
luettava ja laulettava. 
Upea lahjakirja.

NAHKAKANTINEN RAAMATTU JA VIRSIKIRJA
 Laaja valikoima eri malleja ja värejä. 
Anna henkilökohtainen lahja ja tilaa 

ajoissa kultainen nimipainatus kanteen.

Suomen Pipliaseura      • saatavana kirjakaupoista •

PSALMIT 
SEPTUAGINTAN MUKAAN 
Uusi suomennos on helposti 
luettava ja laulettava. 
Upea lahjakirja.

Lahjaksi Piplia

PIPLIA LAPSILLE  –ÄÄNIKIRJA
Koko perheen Raamattu sisältää yli 200  raama-
tunkertomusta. Lukijana Markus Bäckman. 
9 CD:n pakkaus.

NAHKAKANTINEN RAAMATTU JA VIRSIKIRJA

Lahjaksi PipliaLahjaksi PipliaLahjaksi PipliaLahjaksi Piplia

PIPLIA LAPSILLE  –ÄÄNIKIRJA

Hinnat alk.
1299,- + tk.

Maxi

www.kymco.fi

Takuu 2 vuotta.

Liikkumisen
VAPAUS!

p. 050 539 0100
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Siisti, savuton ja rauhallinen 
19-v amk-opiskelijatyttö 
etsii yksiötä tai pientä 

kaksiota Kuopiosta, 
heinä- tai elokuusta alkaen. 

Soita/lähetä viesti 040 960 9167

HOIVA- JA KOTIPALVELUA
myös palveluseteliasiakkaat

• asiointiin • vaatehuoltoon • siivoukseen  
• virkistäytymiseen • ulkoiluun • yms.

Luotettavasti, laadukkaasti ja ammattitaidolla

Arja Vihonen Ky 050 336 3503
arja.vihonen@dnainternet.net

www.arjavihonen.fi

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

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

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

Paras ratkaisu muistomerkkiä 
valitessa on tutustua veistämöllä 

eri mallisiin, kokoisiin ja 
värisiin vaihtoehtoihin

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

 Suoritamme kaiverruksia
 myös hautausmaalla.

PUIJON KIVI
Kettulahdentie 25, 70400 Kuopio

Puh. (017) 282 9000

              

POHJOIS-SAVON 
LASTENSUOJELUN KEHITTÄMISYKSIKKÖ

etsii leikki-, koulu- ja 
nuoruusikäisille lapsille 

TUKI- JA SIJAISPERHEITÄ
Voisiko Sinun perheesi tarjota 

turvallisen kodin?

Ota yhteyttä,  kerromme lisää. 

sosiaalityöntekijä 
Sirkka Huusko 

p. 044 740 1992 

johtava sosiaalityöntekijä 
Tarja Pitkänen 

p. 044 740 1991 

s-posti : etunimi.sukunimi@siilinjarvi. 

www.pslastensuojelu. 
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MuuRuVEDEN 
KIRKKO
Kirkkotie 1
Messu su 19.6. klo 16. Ko-
mulainen, Parviainen.
Messu la 25.6. klo 16. Kirsi 
Leino, Lohi.
Messu su 3.7. klo 16. Ilkka 
Koponen, Saarela.
Messu su 10.7. klo 16. 
Huhtala, Parviainen.
Messu su 17.7. klo 16. Reijo 
Leino, Lohi.

MuuTA
Virsien yhteislauluilta ke 
22.6., 30.6., 14.7. sekä 21.7. 
klo 19 Muuruveden van-
hassa Osulassa.
Maakirkko su 26.6. klo 16 
Vääränlammen rannalla. 
Komulainen, Saarela.
Aluepappi Mikko Huh-
tala lomalla 5.7. saakka, ei 
vastaanottoa. 

SäyNEISEN KIRKKO
Kirkkoharjuntie 2
Messu Pyhän kolminai-
suudenpäivänä su 19.6. 
klo 10. 
Messu Juhannuspäivänä 
la 25.6. klo 10. Saarnaa ke-
säteologi Pia Lehtinen.
Messu su 3.7. klo 10. 
Messu su 10.7. klo 10. Pas-
tori Ilkka Koponen.
Messu su 17.7. klo 10. Mik-
ko Huhtala, Aliisa Lohi.

SäyNEISEN  
SEuRAKuNTAKOTI
Kirkkoharjuntie 2A 
Virsien yhteislauluilta to 
16.6., ke 29.6. ja 20.7. klo 19. 

MuuTA
Kesäaikana papin päivys-
tys pääsääntöisesti Riista-
veden seurakuntatoimis-
tossa ke klo 9-11. Säynei-
sen aluepapin tavoittaa 
kuitenkin lähes jatkuvasti 
puh. 040 488 8612. 
Maakirkko ja siioninvir-
siseurat su 26.6. klo 13 Pi-
salla Täyssinänrauhan raja-
merkillä.
Keskustelupiiri to 30.6. 
klo 14 Liisa Parviaisella 
Hankamäentie 953. ”Kun 
miehet olivat savotassa”, 
alustaa Lea Tirkkonen.
Rantaseurat ke 13.7. klo 
18. Likolahdentie Salakka-
lahti, isäntänä Jouni Pa-
sanen.

TuuSNIEMEN KIRKKO
Keskitie 21
Messu su 19.6. klo 10. Eija 
Niiranen, Aliisa Lohi.
Kauneimmat hengelliset 
laulut ti 21.6. klo 18. Alii-
sa Lohi.
Messu la 25.6. klo 10. Reijo 
Leino, Aliisa Lohi.
Messu su 3.7. klo 10. Rei-
jo Leino, Pia Lehtinen, Alii-
sa Lohi.
Messu su 10.7. klo 10. Rei-
jo Leino, Riikka Tuura.
Konfirmaatiomessu su 
17.7. klo 10. Kirsi Leino, Pia 
Lehtinen, Riikka Tuura.

MuuTA
Kirkon tapulin siivous-
talkoot to 16.6. klo 15. 
Naisten piiri pe 17.6. klo 
18 Pajulahdessa, Kuopion-
tie 380.
Miesten piirin kesäristei-
ly Juojärvellä ma 20.6. klo 
18. Lähtö Tuusniemen sa-
tamasta.
Kansanlaulukirkko su 
26.6. klo 10 Kirkon tapulis-
sa. Reijo Leino, Pia Lehti-
nen, Aliisa Lohi.
Kansanlähetyksen telt-
tapäivät ke 6.7.-pe 8.7. 
klo 19 seurakuntatalon pi-
halla.
Luontokirkko la 9.7. klo 
13 Paimensaaressa. Kulje-
tus tarpeen mukaan Levä-
lahden laiturilta klo 9 al-
kaen niittotalkoisiin. Yhte-
yshenkilönä Auvo Hirvo-
nen puh. 044 0678 373.
Miesten saunapiiri su 

10.7. klo 18 Pajulahdes-
sa, Kuopiontie 380. Rei-
jo Leino.

JäRVI-KuOPIO  
MuuTA
Päivystävä pappi tavat-
tavissa 1.6. alkaen kesäai-
kana Järvi-Kuopion seura-
kunnan toimistossa, Kes-
kustie 2 71160 Riistave-
si, keskiviikkoisin klo 9-11 
sekä sopimuksen mukaan 
puhelimitse.
Järvi-Kuopion seurakun-
nan yhteisvastuukerä-
ys tuotti 18057,77 € Kiitos 
kaikille kerääjille ja vapaa-
ehtoisille! 
Miesten piirin kesäristei-
ly Juojärvellä ma 20.6. klo 
18. Lähtö Tuusniemen sa-
tamasta.
Juhannustapahtuma to 
23.6. klo 18 Riistaveden 
seurakuntatalolla. Kesäi-
siä pelejä ja leikkejä sekä 
yhteislaulua. Myynnissä 
makkaraa ja muurinpoh-
jalettuja. Tapahtumassa 
mukana miesten ruokapii-
riläiset. Tervetuloa! 
Järvi-Kuopion omaishoi-
tajien leiripäivä ti 05.07. 
klo 9-15 Niemen leirikes-
kuksessa. Erilaista virkis-
tystä, ruokailu ja kahvit. 
Omavastuu 10 €/hlö. Il-
moittautumiset, tiedus-
telut ja erikoisruokavali-
ot 28.6 mennessä Pirjolle 
puh. 040 4888 627.

KASTETuT
Jade-Linnea Paana-
nen, Tuusniemi, Maija 
Anni Vilhelmiina Poutiai-
nen, Tuusniemi, Aada Eli-
na Leinonen, Tuusniemi, 
Samu Matti Ilmari Ryynä-
nen, Vehmersalmi, Tane-
li Tatu August Taskinen, 
Tuusniemi, Jose Petrus 
Heimonen, Riistavesi, Ee-
lis Unto Akseli Hakkarai-
nen, Kaavi.

KuuLuTETuT
Jukka Kai Allan Kantell ja 
Vuokko Anneli Vartiainen 

(mol. Tuusniemi), Vesa 
Heikki Huuskonen (Tam-
pere) ja Pirkko Tellervo 
Hedman (Riistavesi).

KuOLLEET
Eero Olavi Nykänen 77 v, 
Tuusniemi, Matti Heikki 
Mikkonen 62 v, Muuuruve-
si, Toini Terhikki Turunen 
78 v, Riistavesi, Aulis Ilma-
ri Kekäläinen 73 v,  Tuus-
niemi, Toivo Takkinen 79 v, 
Kaavi, Kauko Ilmari Hämä-
läinen 89 v, Juankoski.

siilinjärvi

KIRKKO
Haarahongantie 4
Konfirmaatiomessu (rk4) 
la 18.6. klo 14, Uwe Mäki-
nen, Yrjö Jokiranta ja Vesa 
Kajava.
Konfirmaatiomessu (rk5) 
su 19.6.klo 10, Yrjö Jokiran-
ta, Uwe Mäkinen ja Mar-
jaana Kaisto. 
Konfirmaatiomessku (rk 
6) su 19.6. klo 14, Seppo 
Laitanen, Tapio Lepola ja 
Marjaana Kaisto. 
Juhannuspäivä, messu 
la 25.6. klo 10, kesäteolo-
gi Ville Kajan, Seppo Laita-
nen ja Vesa Kajava. 
Sanajumalanpalvelus su 
26.6. klo 10, Tapio Lepola 
Marjaana Kaisto.
Konfirmaatiomessu (rk 
7) su 3.7. klo 10, Sirpa Yli-
kotila, Seppo Laitanen ja 
Vesa Kajava. 
Konfirmaatiomessu (rk 
8) su 3.7. klo 14, Tapio Le-
pola, Yrjö Jokiranta ja Airi 
Heiskanen. 
Konfirmaatiomessu (rk 
9) su 10.7. klo 10, Uwe Mä-
kinen, Sirpa Ylikotila ja 
Airi Heiskanen
Konfirmaatiomessu (rk 
10) su 17.7. klo 10, Yrjö Jo-
kiranta ja Airi Heiskanen. 

SEuRAKuNTATALO
Kesäisiä lauluja ja virsiä 
to 23.6. klo 18 makkaran-
paiston ja mehun lomas-
sa. Tuotto lähetystyön hy-
väksi. 
Herättäjäjuhlien lähtö-
seurat su 3.7. klo 12 pie-
nessä salissa.

MuuT
Kesäkirkko la 18.6. klo 18 
Karhonsaaressa yhdessä 
Puijon seurakunnan kans-
sa. Lähtö klo 17.30 kahdel-
la kirkkoveneellä Vuore-
lan teollisuusalueen takaa 
kirkkovenekatokselta, os. 
Kivitie 41. Ilmoittautumi-
nen soutamaan 16.6. men-
nessä kirkkoherranviras-
toon puh. 017 288 4600 
tai siilinjarven.seurakun-
ta@evl.fi. Karhonsaareen 
pääsee myös venekulje-
tuksella Ranta-Toivalan-
tien päästä klo 17.30 lähti-
en. Tiedustelut Seppo Lai-
taselta puh. 044 7284 607
Seurakunnan juhannus-
juhla pe 24.6. klo 19 Ruo-
koniemessä.
Hartaus ke 6.7. klo 14 
Akuliinassa, Sirpa Ylikotila 
ja Vesa Kajava. 
Kesäkirkko ke 20.7. klo 18 
Jännevirralla Lapinluhdan-
tien päässä olevalla laavul-
la. Kesäkirkon ohjelmas-
sa Kansanlaulumessu ja 
muuta yhteistä koko per-
heelle sekä nuotiokahvit. 

KASTETuT
Elli Fanni Tuulikki Saira-
nen, Mira Enni Mimosa 
Vuoti, Onni Aatu Pette-
ri Laakkonen, Eerne Armas 
Olavi Leppänen, Elsa Aino 
Matilda Rajala, Jonatan 
Aapo Tapio Kärki, Samu 
Aaron Heikkilä, Otso Al-
bert Jäppinen, Kasper Jimi 
Juhani Keurulainen, Mis-
ka Matias Wiljami Itko-
nen, Jiri Valtteri Viljakai-
nen, Leo Toivo Aleksante-
ri Vasiljev, Sissi Sara Elisa 
Heimonen Greeta Liisa Se-
pontytär Koskela.

KuuLuTETuT
Aki Johannes Pitkänen ja 
Anne Mari Hartikainen, 
Antti Johannes Rautiai-
nen ja Kirsi Susanna Tuu-
likki Roivainen, Matti Fa-
bian Antero Ruotsalainen 
ja Tiina Anitta Hiltunen, 
Jukka Mikael Korhonen ja 
Sanna Maria Korhonen, 
Heikki Ilmari Kerkola ja 
Jenny Elina Kauhanen.

KuOLLEET
Pauli Kalevi Toivainen 81 v, 
Anna Lyydi Paldanius 86 
v, Aune Annikki Kuohula  
86 v, Lyyli Johanna Launo-
nen 93 v.

Diakonia-
keskus

Suokatu 31
puh. 040 4848 464
Kahvio Nuotta ja kierrä-
tyspiste jäävät kesätauolle 
22.6. Nuotassa palvellaan 
jälleen maanantaista 5.9. 
alkaen ja kierrätyspistees-
sä elokuun alusta
Diakoniakeskus on suljet-
tu 4.–24.7.
Asiakasvastaanotot 
avoinna normaalisti maa-
nantaista 25.7. alkaen.
Hyväntuulenpiiri ti 21.6. 
klo 12. 

Opiskelijat  
ja nuoret 
aikuiset

KANSANLäHETyKSEN 
OPISKELIJATOIMINTA
Sairaalakatu 11
www.kolmekohtaamis-
ta.com
Lentopalloa tiistaisin klo 
18 Väinölänniemen urhei-
lukentän takana.  
Kolme Kohtaamista raa-
mis keskiviikkoisin klo 
18.30, Sairaalakatu 11. 
Jalkapalloa torstaisin klo 
16.30 Minarin koulun ken-
tällä.

Perheasiain 
neuvottelu-
keskus

Suokatu 22
Luottamuksellista ja mak-
sutonta keskusteluapua 
parisuhteen kysymyksis-
sä. 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. 01019 0071. 
Puhelun hinta on paikal-
lisverkkomaksu/matkapu-
helinmaksu. Nettiosoite: 
pp.kuopio@evl.fi

Järjestöt

POHJOIS-SAVON  
EV.LuT.  
KANSANLäHETyS
Sairaalakatu 11 
puh. 017 262 2082, www.p-
savonkl.sekl.fi, www.tar-
jolla.net 
Lähetyskoti on suljet-
tu kesän ajan. Avaamme 
taas 1.8.
Kuopio:
Radio Dei: pe 17.6. klo 19 P-
SKL:n ohjelma ”Kohtaamis-
paikkana Jumalan Sana”.
Kesäseurat su 19.6. klo 18 

AA-ryhmä, Hatsalankatu 37, 
p. 2622 621 savuttomat pala-
verit arkisin klo 11 ja 19, 
su klo 9 ja 19. 
AA- ryhmä Kotipolku 7, 
Siilinjärvi. Savuttomat 
palaverit to klo 19, la klo 9 ja 
su klo 18. 
AAL-ryhmä alkoholistises-
sa tai toimimattomassa per-
heessä kasvaneille aikuisille 
torstaisin klo 18-20 Propellis-
sa, Minna Canthinkatu 4 C 
3. krs. Satamakadun puolelta, 
p. 050 9294 548 ma ja 
ti klo 18-20. http://www.aal.fi
Aamun sana ja rukous yh-
teiskristillinen hetki perjantai-
sin klo 8 Eelim -temppelissä, 
Vuorikatu 29.
Al-Anon ryhmät alkoholion-
gelmaisten läheisille, 
Hatsalankatu 37 su klo 19, 
p. 040 5579 470 ja Kotipolku 
7, Siilinjärvi ke klo 19, 
p. 050 3988 883 sekä Kirkko-
rannantie 1, seurakuntatalon 
vanha puoli, Kaavi ti klo 19.
Imetystukiryhmä parillisten 
viikkojen maanantaisin 
Maljapuron päiväkodissa 
klo 18-19.30. Kaikille avoimes-
ta ryhmästä lisätietoja, 
p. 040 7283 654 tai www.kuo-
pionimetystukiryhma.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 
arkisin klo 9-16, 
p. 017 2822 239. www.sarkinie-
mi.toimikunnat.net
Kirkon ulkomaanavun tuot-
teita myytävänä arkisin tilai-
suuksien aikana Keskusseu-
rakuntatalon aulassa, Suo-
katu 22.
Kompassi, Kuopion Setle-
mentti Puijolan Monikult-
tuurikeskus, Myllykatu 1-3. 
Avoinna ma, ke, to, pe klo 
8.30-15.30 ja ti klo 8.30-17. 
Ilmaiset suomen kie-
len kurssit ma klo 9-12, 
ti klo 17-18.30 ja to klo 
10-12. 
www.puijola.net/kom-
passi
Kotikulma, kohtaamis-
paikka avoinna ark. klo 
8.30-15. Kuopion Setlement-
ti Puijola ry, Jalkasenkatu 7, p. 
050 3727 900.
 Kriisikeskuksessa kriisipäi-
vystys joka päivä klo 14 -21, 
p. 017 2627 738 ja 2627 733. 
Ajanvaraus ma - pe klo 8-21.
Kuopion A-Kilta, Mäkikatu 
11, käynti päihdeosaston 
rak. päädystä. Avoimet ver-
taistuki-/keskusteluryhmät 
päihteettömyyden tukemi-
seksi ma, ti, ja to klo 18, 
p. 045 1134 245 ryhmäiltoina. 
www.kuopionakilta.fi
Kuopion Kristilliset Eläke-
läiset, Retki Wanhaan Roini-
laan Rautavaaralle ja Lehto-
mäen kotiin Nilsiään la 21.5. 
Tied. 040-7377860 tai 
050-5997011.
Kuopion mielenterveystuki 
ry Koljonniemenkatu 2 II krs. 
P. 017 2618 828,  040 7331 713, 
0400 889 827.
Kuopion Työttömät ry. 
Suokatu 18. Avoinna ma-pe 
8-15, p. 050 4400 900. 
www-kuty.fi.
Länsi-Puijon asukastu-
pa avoinna ma - pe klo 9-16. 
Ruokapäivät ti, ke, to ja 
pe  klo 11-13.
Nimettömät narkomaanit 
su klo 16 Vinkkelissä, Kauppa-
katu 46.
NMKy, Kauppakatu 40-42. 
Elämänkatsomuspiiri tiistaisin 
klo 9. Miesten raamattupiiri 
parillisen viikon ti klo 18.
NNKy:n Itu -puhelinpäivys-
tys ja tukipalvelu yllätysras-
kaustilanteissa ja abortin 
jälkeen ilmenneissä kriiseissä 
ma-pe klo 17-21, p. 044 5766 
670. www.ituprojekti.net  
Narsistien uhrien  vertais-
tukiryhmä jää kesätauol-
le. Syksyn aloitus ilmoitetaan 
elokuun lopulla. Tied. p. 050 

4330 396/Sirkka. 
Pelastusarmeija lauantaisin 
klo 10-13 avoimet ovet, kah-
vi ym. tarjoilun keskustelun ja 
laulujen kera.
Petosen asukastupa Pyörön-
kaari 19, II. krs. Avoinna 
ma-pe klo 9.30-15, 
p. 3644 597.
Portti, terveysneuvonta- ja 
välineiden vaihtopiste suo-
nensisäisesti huumeita 
käyttäville, Vuorikatu 31-33. 
Avoin na ma ja to klo 14-16, 
ti klo 16-18. Asiointi nimet-
tömänä. 
Puijonlaakson asukastupa 
palvelukeskuksessa, Sammak-
kolammentie 12. Avoinna ma-
pe klo 9-15. Leivän jakelu ma.
Päihdeklinikka Puistokatu 
14-16, II krs. Päivystys vastaan-
otto ma - pe klo 8.30-11. 
Ajanvaraus alkaen klo 8, p. 
183 672. Päihdeosasto, Mäki-
katu 11 p. 183 684.
Rikosuhripäivystys käytän-
nön neuvoja, ohjausta ja hen-
kistä tukea. Palvelupiste/Krii-
sikeskus, p. 2627 738. 
Auttava puhelin, p. 0203-
16116, ma-ti klo 13-21 ja 
ke-pe klo 17-21. Help line, 
p. 0203-16118 ma-ke klo 15-
18. Juristin puhelinneuvonta 
ma-to klo 17-19, p. 023-16117.  
www.riku.fi 
Sotaveteraanimuseo ja kah-
vila Tulliportinkatu 37 raken-
nus D. Varaukset ryhmille, 
p. 2811 130 klo 9-13 ti – to. 
Suomen mielenterveysseu-
ran keskusteluryhmä lapse-
na hyväksikäyttöä kokeneille 
ja heidän läheisilleen kuukau-
den 1. keskiviikkona klo 17.30 
aluetoimiston kokoustilassa, 
Myllykatu 8 II. krs.

Turvakoti- ja lastensuojelu 
24h/vrk p. 017 1 83 393. Perhe-
kriisiyksikkö, Lastentie 1. 
Vertaisryhmä itsemurhan 
tehneiden läheisille
ti 23.8. klo 18 Mielenterveys-
seuran koulutustilassa, 
Myllykatu 8, sisäpiha II krs. 
Tied. Liisa Paatelainen, 
p. 044 3313 710, Anneli Harti-
kainen, p. 040 8324 955.
yhden Vanhemman Perhei-
den Liitto ry:n eroinfo 
ma-to klo 10-16, ke klo 10-19, 
p. 020 7749 800.
yksinhuoltajien Kanava ry 
tiistai-iltaisin, Kotopolku 7, 
Siilinjärvi. Tied. Marjut Kank-
kunen, p. 040 7332 197.

KIRPPuTORIT:
Kierrätyskeskus, Telkkisten-
tie 6. Avoinna ma-pe klo 8-15, 
p. 044 7148 004. 
Kirpputori Toivonsäde, 
Asematie 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.   
Pohjois-Savon Syöpäyhdis-
tyksen kirpputori, Kunin-
kaankatu 23. Kirpputori sul-
jettu kesäaikana 13.6. alkaen. 
Avataan 12.9. klo 10. 
Tiedustelut, p. 040 7092 430. 
Rihma, Puijonkatu 39. 
Avoinna ark. klo 10-17 ja 
la klo 10-15, p. 2612 004. 
Vapaaseurakunnan kirppari 
Ropo, Käsityökatu 28. Avoin-
na ma-pe klo 10-17,  
p. 3623 614. 

Lue Raamatusta yhdessä vanhempiesi kanssa Ps.95:1-2, 
6-7. Auta sitten Jumalan pääsemään labyrintin läpi 
lampaidensa luokse.

tehtävän laati: sanna oLLikainen

pyhä puuha

muistioSeurakunnat  15.6.–19.7.11

Turvakoti- ja lastensuojelu 24/vrk  puh. 017 183 393.
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Seurakunnat viikon valinta

Myötätuntoa 
ja suosikki-
inhokkeja
Useimmilla meillä on toi-
ve paremmasta elämäs-
tä. Teemmekö sen eteen 
mitään? Karen Arm-
strongin Kaksitoista as-
kelta myötätuntoiseen 
elämään voi olla yksi al-
ku muutokseen. 

Uskontotieteilijä Arm-
strong on entinen katoli-
nen nunna (s.1944). Kir-
jansa johdannossa hän 
muistuttaa kultaisesta 
säännöstä, joka on kaikil-
la uskonnoilla. Myöntei-
sesti sanottuna: ”Kohtele 
muita kuten haluaisit it-
seäsi kohdeltavan.”

Arvostetun TED-pal-
kinnon saatuaan Arm-
strong toteutti ”Myötä-
tunnon julistuksen”. Se 
oli vastaisku ääriryhmille, 
suvaitsemattomuudel-

le ja vihalle. Kirjansa joh-
dannossa Armstrong ker-
too suurista ajattelijoista 
ja sanoo, että myötätun-
to on vierasta nykyiselle 
elämäntavalle. Olemme 
riippuvaisia itsekeskei-
syydestämme; meillä on 
suosikki-inhokkeja ja en-
nakkoluuloja. 

Myötätunnosta luke-
minen ja opiskelu ovat 
osa prosessia, mutta yk-
sistään teoriaa opettele-
malla ei opi. On tehtävä 
asioita itse, ja niistä pi-
täisi tulla elämänmittai-
nen tapa. 

Kirjan historiallinen 
osuus antaa tärkeää 
pohjatietoa. Armstrong 
käsittelee kaikkia uskon-
toja tasapuolisesti ja ob-
jektiivisesti. Oman uskon-
non lisäksi Armstrong 
kehottaa tiedostamaan 
myös muiden uskonto-
jen liikkeelle panevan 
voiman. Tarkoitus ei ole 
käännyttää ketään.

Kun alat tuntea myö-
tätuntoa itseäsi kohtaan, 
kykenet ulottamaan tun-
teen myös muihin. 

Karen Armstrong: 
Kaksitoista askelta 
myötätuntoiseen 
elämään. 
Suomentanut  
Niina Saikkonen. 
252 s., 23,50 e., Like 2011.

Pieni  
elokuvakirja
Junassa-kirjassaan Peter 
von Bagh kertoo kah-
desta itselleen tärkeäs-
tä asiasta, junasta ja elo-
kuvasta. 

Junan tarina oli alka-
nut 1820-luvulla, eloku-
van taival 1895. Molem-
mista von Bagh löytää 
katselutilanteen, liikkeen 
taiteen.

Monia keksintöjä ja 
katselulaitteita, Hale´s 
Toursista (väki istui ju-
nassa ja valkokankaalle 
projisoitiin kuvaa) lähti-
en, edelsi elokuvaa. 

Lukija pääsee sadan 
elokuvan matkalle ja voi 
verrata omia katseluko-
kemuksiaan. Sanantaita-
ja von Bagh puhuu myös 
kirjoista. Juhani Ahon 
juhlavuonna sitaatti Rau-

tatiestä on paikallaan: 
”Kivakkata oli yhä me-
non kyyti. Metsä ei kun 
vilahteli jälelle jääden. 
Huiskahtaen…”

Juna oli kaiken draa-
man kehto, von Bagh 
kirjoittaa. ”Juna saa-
puu asemalle” (1895) Lo-
uis Lumièren & August 
Lumièren elokuva kes-
ti vajaan minuutin, mut-
ta illuusio oli täydellinen. 
”Suuri junaryöstö” (1903) 
muutti staattisen kerron-
nan. Syke syntyi monista 
tapahtumapisteistä, liik-
kuva juna ja rytmi olivat 
uutta.

Junan äänitila pu-
heensorinoineen on hy-
vä paikka, mutta moni 
kokee von Baghin tavoin 
häiritsevänä puhelimeen 
kailottajat.

Kansainvälisten elo-
kuvien rinnalle von Bagh 
nostaa suomalaisia elo-
kuvia: Evakko, 1956 ja Po-
jat, 1962. Myös Lentävä 
kalakukko pääsee arvoi-
seensa joukkoon eli Piu-
kat paikat -elokuvan rin-
nalle.

Kirjan päättää kome-
asti Mies vailla mennei-
syyttä.

Peter von Bagh: 
Junassa,  
255 s., 18 e., Love Kirjat. 
WSOY 2011.

ritva koLehMainen

Lähetyskodissa. Ilkka Sor-
munen, Timo Mönkkönen.
Juhannusjuhla pe 24.6. 
klo 15 Toivalan Haapamä-
en havaintotilalla. Simo 
Karjalainen, Lassi Kasanen, 
Timo Mönkkönen.
Kesäseurat su 10.7. klo 
18 Lähetyskodissa. Mat-
ti Puustinen, ”on lupa van-
heta”, Jouko Kauhanen.
Kesäseurat su 17.7. klo 18 
Lähetyskodissa. Eero Heik-
kinen, Timo Mönkkönen.
Kesäseurat su 24.7. klo 
18 Lähetyskodissa. Timo 
Mönkkönen.

KANSAN  
RAAMATTuSEuRA 
Sanan Kulma,  
Tulliportinkatu 22 
puh. 0207 681 660
www.sana.fi/kuopio,
krs-kuopio@sana.fi
Rukouspäivystys pe klo 
13-16. (ei juhannusaatto-
na 24.6.)

SuOMEN  
LuTERILAINEN  
EVANKELIuMI- 
yHDISTyS
Evankelisten opiskelijoi-
den kotisivuosoite www.
sley.fi/eo/html/fi/kuo-
pio.html
Itä-Suomen piirin työnte-
kijä Johannes Häkämies, p. 
050 3212 938, johannes.ha-
kamies@ sley.fi

KuOPION  
yMPäRISTöN  
RAuHANyHDISTyS,
Ahmatie 22
Seuroja voi kuunnella 
osoitteessa www.kuopion-
rauhanyhdistys.net
Lauluseurat ke 15.6. klo 19.
Seurat su 19.6. klo 18.
Seurat Mäntylän palvelu-
keskus ke 21.6. klo 13.15.
Lauluseurat ke 22.6. klo 19.
Seurat Vehmersalmen 
palvelukeskus to 23.6. klo 
13.30. 
Seurat su 26.6. klo 18.
Seurat su 10.7. klo 18. 
Seurat su 17.7. klo 18.

HERäTTäJä- 
yHDISTyS, 
Kuninkaankatu 22 
Toimisto suljettu 15.6.-
14.9. Yhteydenotot tarvit-
taessa puh. 050 5691 302.
Juhannusseuroja 25.6. 
klo 19 Varpaisjärven Kos-
kenniemessä ja 26.6. klo 
14 Nilsiässä Pisan vuorella 
Täyssinän rauhan rajalla.
Herättäjäjuhlille lähtö-
seurat su 3.7. Puijon kir-
kolla.
Retki Aholansaareen 
Tuulenkoira- näytelmään 
su 24.7. Lähtö klo 11.30 
Kaupungintalon takaa 
Maljalahdenkadulta, Sii-
linjärven linja-autoasemal-
ta klo 11.45. Paluu n. klo 
17.30. Hinta 55 €, mikäli 
lähtijöitä on väh. 25. Hinta 
sis. matkat, laivamatkan, 
lounaan, teatteriesityksen 
ja kahvit. Ilmoittautumiset 
Aholansaareen toimistoon 
puh. 050 4641 000 ma 
18.7.klo 15.mennessä.  
Seurat su 31.7. klo 14 La-
pinlahden Telppäsniityl-
lä. Opastus Lapinlahden 
kirkolta.
Bussi Oulun Herättäjuh-
lille lähtee pe 8.7. klo 10 
Puijon kirkolta ja klo 10.10 
Maljalahdenkadulta. Muu-
tama paikka vapaana.

AHOLANSAARI 
Lounasristeilyt kesäl-
lä 6.6.- 12.8. maanantai-
sin, keskiviikkoisin ja per-
jantaisin. Laiva Sääskinie-
mestä klo 12, lounas Aho-
lansaaressa lounasravinto-
la Hunajanpisarassa. Hinta 
15€/aikuinen (lapset  4-11v. 
5€) sis. edestakaisen laiva-
matkan ja lounaan nouto-
pöydästä. 
Aholansaaren juhannus 
24.-26.6.
Aarresaari-seikkailu 5.-
28.7 tiistaisin ja torstaisin. 
Paavon pirtin pihapiiriin ja 
sen läheisyyteen sijoittuva 
retki 1700-luvun savolais-
pojan mukana. Ohjattuun, 
kertomukselliseen luonto-
retkeen sisältyy toiminnalli-

sia rasteja. Seikkailut alkavat 
klo 10.15 ( laiva lähtee klo 
10 Sääskiniemen laiturista ) 
ja 14.15 ( laiva klo 14 Sääski-
niemen laiturista). Hinta 10 
€/seikkailija, alle 5-vuotiaat 
huoltajan kanssa. Ilmoit-
tautumiset ed. päivänä klo 
15.30 mennessä
Aholansaari kesäteatte-
rissa Tuulen Koira heinä- 
ja elokuussa. Näytökset: Ti 
9.8. klo 19, su 14.8. klo 14, la 
20.8. klo 19, su 21.8. klo 14, ti 
19.7. klo 19, su 24.7. klo 14, ti 
26.7. klo 19, su 31.7. klo 14.
Tiedustelut, varaukset ja 
ilmoittautumiset Aholan-
saaren toimistoon puh. 
050 4641 000.

LäHETySKAuPPA 
VAKKA, 
Kuninkaankatu 22
Avoinna ti-pe klo 11-15, 
la klo 11-14. puh. 017 2622 
322, 040 4514 135. www.
kuopionseurakunnat.fi/la-
hetyskauppavakka
Lähetyskauppa Vakka on 
kiinni kesätauolla juhan-
nuksesta elokuun puo-
liväliin 24.6. – 15.8. Ter-
vetuloa lahjaostoksille en-
nen juhannusta!
Lahjaksi esimerkiksi CD 
levyjä: Popo Salami Afri-
can Praise, Idän ihmeet Lä-
hes albumi, Sahattuja vir-
siä Väärnin pappilan hy-
väksi. Kuopiolaista musiik-
kia: Zipporim, Jarkko Mau-
konen Band, Erkki ja Mart-
ti Holopainen, Kuopion 
Tuomiokirkon kamarikuo-
ro. Matkaikoneja, kännyk-
käkoruja, nepalilaisia, af-
ganistanilaisia, ugandalai-
sia ja tansanialaisia koruja. 
Katekismuksia, vanha 1948 
käännös. Rippi-, ylioppi-
las- ja valmistujaislahjoja ja 
kortteja runsaasti. 

PIPLIASEuRA
Pipliaseuran bussimat-
ka Tyrvään Pyhän Olavin 
kirkkoon ja Tuusulanjär-
ven kulttuurimaisemiin 27. 
– 28.8. Lisätiedot ja ilmoit-
tautuminen: Elsa Tenhu-
nen, puh. 0400 894 888. 

Välitämme.
Kotimaa-yhtiöt ilmoitusmarkkinointi  

toivottaa kaikille hyvää kesää.
Vappu Kuusiniemi 

puh. (014) 619 824, 040 486 6726 
vappu.kuusiniemi@kotimaa.fi

PÄRNU
14-17.7, 4-7.8 ............... alk 263€/hlö/H2 
10-14.7, 24-28.7 ........... alk 303€/hlö/H2
TARTTO
7-10.8 ........................... alk 263€/hlö/H2 
SAARENMAA
11.-14.7., 1.-4.8. .......... alk. 303€/hlö/H2
RIIKA 3 YÖTÄ-PÄRNU 1 YÖ
24-28.7. ........................ alk 329€/hlö/H2
KOLMÅRDEN
11.-13.7., 1.-3.8. .......... alk. 140€/hlö/C4
VISBY
Hamnhotel 1-6.8 .......alk 595€/hlö/C2,H2
Särkäniemi/Ikea 15.7, 1.8. ...........35€/hlö 
Linnanmäki/Ikea 20.6, 9.7, 6.8. .......35€/hlö 
Tuuri 18.6, 16.7, 13.8. ..................30€/hlö
KALAJOEN JUKUPARK
20-21.7, 3-4.8 ............... alk 182€/hlö/H2 
MUUMIMAAILMA&SÄRKÄNNIEMI
21-22.7, 4-5.8….............alk 135€/hlö/H2
KORKEASAARI&LINNANMÄKI
11.-12.7., 25.-26.7 .................... alk. 99€/hlö
RUSKAMATKA SAARISELÄLLE
4.-10.9. ........................ alk. 395€/hlö/H2
MERIPIHKAKIERROS
Riika-Klaipeda-Nida-Vilna-Pärnu 
17.-22.8 ....................... alk. 482€/hlö/H2
SUORA LENTO KUOPIOSTA
13.8., 20.8., 27.8. Kreeta/Hania

Palvelumaksu 8 € /tilaus

TE-MATKAT Ky
Käsityökatu 26, Kuopio

p. (017) 368 2610
www.tematkat.fi

Pohjois-Savon Kansanlähetys

Sairaalakatu 11 KUOPIO
• Kristilliset kirjat, kortit,
   cd:t ja adressit edullisesti
• Myös lastenkirjoja
• Tilauspalvelu tarvittaessa
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”Meitä aikuisia vaivaa tekopyhyys suh-
teessa alkoholiin”, tv-toimittaja Anne Flink-
kilä harmitteli viime viikolla Kuopio-klubilla. 

Pöydissä tiedettiin aivan tarkkaan, mistä 
Flinkkilä puhui. Koolla oli valveutunutta vä-
keä, poliiseja, sosiaalityöntekijöitä, kouluväkeä 
ja raittiuden puolestapuhuja Juha Mieto. 

Kodit antavat kullanmurustensa imeä vii-
naa riskirajoille saakka. Alkoholin sosiaaliset, 
taloudelliset ja terveydelliset seuraukset tie-
detään. Kuin yhteisestä sopimuksesta liika-
käytöstä myös vaietaan.

”Oli miten karmea koulujen päättymisvii-
konloppu tahansa, media kertoo suorassa lä-
hetyksessä, että kaikki sujui ihan rauhallisesti”, 
ihmetteli tuomiorovasti Matti Järveläinen.

Järveläisen mukaan ei tarvitse mennä 
kuin Pohjois-Saksaan, kun tilanne muuttuu.

”Meikäläinen örvellys ei tulisi siellä kuu-
loonkaan.” 

Salissa oltiin sitä mieltä, että asenne hol-
tittomaan juomiseen muuttui vaivihkaa. Jo-
ku ilkesi kysyä  sitä, miten nuoren juominen 
saataisiin paheksuttavaksi.

Poliisitarkastaja Ari Järvenpää toivoi, et-

tä aikuiset uskaltaisivat tulla jälleen aikui-
siksi.

Luokanopettaja Aarne von Wrigth jaksoi 
uskoa, että kun koulukiusaamista voidaan jo 
kitkeä, niin miksei viinalla rellestämistäkin, 
jos oikein yritetään.

Kouluterveydenhoitaja Kirsi Santala 
kantoi huolta aikuisten auktoriteetin mure-

nemisesta ja varoitti että viinataiste-
lukin hävitään, jos annetaan lasten 
määrätä. Rajat on palautettava kun-
niaan. 

”Kun aikuinen jaksaa panna ra-
joja, niin lopulta nuori hyväksyy 
ne. Hänellä on oikeus kaveripiiris-
sä mennä vanhempien selän taak-
se, jotka ovat ottaneet hänestä vas-
tuun.” 

Leppoisan, vakavaan yhteiskunnalliseen 
ongelmaan paneutuneen illan järjesti Kuopi-
on seudun rotaryklubit.  Vieraat saivat kotiin 
viemisiksi tuoreen tietokortin alkoholin vai-
kutuksista. Korttia jaetaan nuorisolle sopivis-
sa tilaisuuksissa.

Lea LappaLainen

Hylätyt ja unohdetut

K un ihmisestä tulee vanhus ja hän kai-
ken kukkuraksi sairastuu vakavasti, 
niin armoton yhteiskunta unohtaa 
hänet kuin kulkurin kukan. Hyödy-
tön siirretään reserviin odottamaan 

viimeistä noutajaa.
 Reservinä ovat terveyskeskusten hoitohenki-

löstöltään alimitoitetut vuodeosastot, ylikuormi-
tetut vanhainkodit tai palveluasunnot, joissa pal-
velumaksujen jälkeen vanhukselle jää käyttörahaa 
97 euroa kuukaudessa. 

Harvalla sodat nähneellä vanhuksella on varaa 
kustantaa itselleen muistojen kultaama vanhuus 
yksityisessä palvelukodissa. Myös vanhuksen 
omainen joutuu tilanteeseen, jossa selviytymis-
keinoina ovat väsytystaistelu hyvästä hoidosta ja 
sosiaalietuuksien viidakon selvittely. 

Sivistyksen mitta on siinä, miten valtio kohtelee 

kansalaisiaan. Tämäkö on suomalaista sivistystä 
juuri nyt? Tulevan hallituksen olisi synnytettävä 
30 vuotta kohdussa kasvanut vanhustenhoitolaki 
ja määritettävä hyvän hoidon kriteerit. EU-lainsää-
däntö takaa lehmille ulkoilumahdollisuuden päivit-
täin, joten sama oikeus myös vanhuksille, kiitos!

Entä sinä, joka olet 30–64 -vuotias työikäi-
nen? Oletko paremmassa asemassa kuin vanhuk-
set? Ehei, sillä jo huomenna saatat kuulua siihen 
ryhmään, joka sairastaa vakavaa muistisairautta, 
kuten 303 henkilöä Pohjois-Savossa. Työikäisten 
muistisairaudet ovat huimassa nousukiidossa. 

Onneksi KYSin neurokeskuksen empaattinen 
muistihoitaja Anne Airaksinen ja erikoislääkäri 
Anne Koivisto apujoukkoineen sekä Muistiluotsi 
ovat auliisti apunasi. Et siis ole hylätty ja unhoi-
tettu. Ainakaan vielä. 

seija rytkönen

Paluu  
pakanamaahan

J os jo viaton Suvivirren vei-
suu vaarantaa jonkun hengel-
lisen hygienian ja koskematto-
muuden, kuinka sitten lähetys-
työ? Hui! Se kuulemma tuhoaa 

kokonaisia kulttuureita.
Totta toinen puoli. Lähetystyö on dra-

maattisesti vähentänyt pikantteja alku-
peräistapoja kuten isättömien lasten sur-
maaminen, vammaisten, köyhien, kastit-
tomien ja sairaiden sorsiminen, tyttöjen 
ja naisten alistaminen ja sukuelinten sil-
pominen, noituus... Suomenkin histori-
asta löytyy varoittavia esimerkkejä edel-
listen ilmiöiden eliminoinnista.

Asiaa tuntemattomien nojatuolikrii-
tikkojen puheissa lähetystyö on myös 
Raamatulla päähän lyömistä. Länsimaa-
laiset vievät 
puolipakolla 
uskoaan pensei-
den pakanoiden 
pimeisiin bam-
bumajoihin…

Täysin toi-
senlainen 
kuva syntyi 
viime viikon-
loppuna Suo-
men Lähetys-
seuran Lähetys-
juhlilla Porissa. 
Aikamme lähe-
tystyö ei ole 
vain rakkauden 
sanoman julistamista, vaan myös konk-
reettista maailman parantamista, jolla 
on positiivisia vaikutuksia koulutukseen, 
köyhyyden vähentämiseen, terveyden-
huoltoon ja naisten tasa-arvoon. 

Lähetysrahat eivät huku kankku-
lan kaivoon korruptoituneiden halli-
tusten tai massiivisten organisaatioi-
den kautta. Presidentti Martti Ahtisaari 
totesi häntä haastatellessani, että lähe-
tystyö on parasta kehitysyhteistyötä – se 
antaa aina ihmisille uskoa tulevaisuuteen 
ja muutosten mahdollisuuteen.

Kristillinen Eurooppa näyttää väsähtä-
neeltä. Hengen tuli hiipuu säästöliekillä. 
Porissa kuultiin silti hyviä uutisia. Evan-
keliumi etenee edelleen ja missio jatkuu 
muualla piittaamatta pätkääkään siitä, 
että tällä maailmankolkalla moni muo-
titietoinen kärsii uskonnollisesta identi-
teettikriisistä.

Ehkäpä Afrikan ja Aasian nuorten ja 
viriilien kirkkojen sanansaattajat palaut-
tavat jonakin päivänä tänne takaisin 
sen sanoman, joka ennen lähti liikkeelle 
Euroopasta.

Lähetysjuhlat huipentuvat 21 uuden 
lähetin siunaamiseen. Helluntain tun-
nelma oli toiveikas: Jumala hoitaa kyllä 
missionsa lop-
puun saakka, 
vaikka sen 
välikappa-
leista homma 
näyttäisi han-
kalalta.

janne viLLa

Palstalla kirjoittavat vuorotellen  
yliopistonlehtori Helena Kantanen Kuopiosta  

sekä toimittaja Janne Villa Helsingistä.

ristivetoa

kissa pöydälle

”Lähetys-
työ antaa 
aina ihmisille 
uskoa tule-
vaisuuteen 
ja muutosten 
mahdolli-
suuteen.

S aksan kirkkopäivillä kaikki on 
suurta, kuten EU:n mahtimaal-
le sopiikin. Pastori Mika Pulkki-
nen oli kyydissä ensi kertaa ja pi-
ti päänsä kylmänä Dresdenissä, 

jonne kesäkuun alussa kokoonnuttiin.
”Avartava kokemus. Sukkuloin tilaisuu-

desta toiseen, kuuntelin vähän aikaa ja jat-
koin eteenpäin”, Pulkkinen toteaa.

Hän näyttää vihreäkantista ohjelmakir-
jaa, jossa on 640 sivua. Se kertoo oma kiel-
tään päivien massiivisuudesta.

Joku ehätti kuvaamaan Saksan kirkko-
päiviä herätysliikkeeksi. 

”Mikä ettei, mutta yhteiskunnallinen 
herätysliike”, Pulkkinen arvioi.

Päivät syntyvät sodan jälkeen, jolloin 
kirkko oli ollut valtaapitävien puolella.

Tänä päivänä Saksan kirkko painii sa-
mojen ongelmien kanssa kuin kaikki van-
hat suuret kirkot.

”Kirkkopäivätapahtuma herätti toivoa. 
Se viestii, että kirkko on olemassa. Ja kai-
kesta päätellen se vaikuttaa olevan luonte-
va yhteiskunnan keskustelukumppani.”

Alavan kirkkoherra Hannu Koskelai-
nen nostaa päivien kohokodaksi kanavan, 

jossa keskusteltiin oikeudenmukaisuudes-
ta, globaalista vastuusta, Afrikan maiden 
riistosta sekä oikeudesta ihmisarvoiseen 
elämään. 

Saksan liittokansleri Angela Merkel, 
itä-saksalaisen luterilaisen papin tytär, 
käytti tilaisuudessa rohkean ja kristitylle 
lännelle kohdistetun puheenvuoron.

”Hän vastuutti länsimaita solidaari-
suuteen ja Afrikan maiden taloudelli-
seen tukemiseen, tasa-arvon lisäämiseen 
ja luonnonvarojen oikeudenmukaiseen ja-
kamiseen.” 

Ääriään myöten täynnä ollut messuhal-
li puhkesi raikuviin aplodeihin, kun Mer-
kel sanoi painavasti: ”Me kristityt olemme 
vastuussa.”

Kuopiossa pidetään kahden vuoden 
päästä Kirkkopäivät. Suunnittelu käynnis-
tyy tosissaan kesälomien jälkeen. Silloin on 
määrä koota pöytään päivien tavoitteet. 

Lea LappaLainen

Saksan yhteiskunnalliset  
kirkkopäivät
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Liittokansleri Angela Merkelillä 
oli Dresdenissä viesti 

länsimaalaisille.

Örvellys vaietaan
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Media villitsee juomaan, 
jahtaa juoppoja ja tuomitsee 
juopon. Mediaa on helppo 
syyllistää Anne Flinkkilä sanoi.
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Murremestari  
Puijonlaaksosta

Savon murremestari Irja Turusen tekstejä saa lukea kolmestakin lähiaikoina ilmestyvästä kirjasta. Unelmissa olisi toteut-
taa myös Savon murteen juhla Kallaveden äärellä.

”Hyvvyys tulloo 
immeiseen”, on  
murremestari Irja 
Turusen mielestä 
kaunein savon-
kielinen lause.

I
rja Sonninen kuulee 1940-luvulla sisar-
tensa ihmettelevän, millaista taivaassa 
mahtaa olla.

 Autuaallinen paratiisi muotoutuu 
tyttösen päässä ”pienist, pyöreist pum-
pulipalloista kyhätyksi majaseksi”. La-
pinlahden Martikkalankylän hirsipirtissä 

syntyy tytön ensimmäinen runo alle 10-vuotiaana.  
Luova likka perii äitinsä Tyyne Sonnisen iloi-

suuden. Hän laulaa, näyttelee ja pitää pyhäkou-
lua. 

”Pentutaati”, eli lapsuuden kujeilut teettävät 
monenmoista jekkua. Kerrankin hän sitoo tätin-
sä letin kiinni verhonaruun, kun tämä oli katso-
massa ulos ikkunasta. Lapsuus on hauskaa, mut-
ta työntäyteistä aikaa. Tyttö kaivaa ojaa muiden 
perheenjäsenten mukana ja istuu heinänteossa 
traktorin ratissa. 

Sonnisen perheen kristilliseen kasvatukseen 
kuuluvat kyläseurat omassa pirtissä ja radiojuma-
lanpalvelukset koko perheen istuessa hiljaa suku-
talon pitkän pöydän ääressä. 

”Kottoo on jiännä mualäntti syvälle mie-
leen, äet ee jootanna nojjoomaan portin pieleen. 
Hirspirtistä piti pittee hyvvee huolta, suur pens-
kalaama sae murkinoo tuolta.” 

Lyijykynällä  
kauraryynipaketin kanteen
Nuori nainen muutti Kuopioon talouskouluun, 
kävi emännöitsijäkoulun Joensuussa ja pääsi töi-
hin Kys:iin. Hän tapasi ensimmäisen miehensä ja 
sai kaksi lasta, tytön ja pojan. Tytär naputtelee 
nyt puhtaaksi äitinsä tekstit, jotka tämä kirjoittaa 
lyijykynällä käytettyihin kirjekuoriin tai kauraryy-
nipaketin kanteen. 

Ollessaan Kys:n ravitsemistyönjohtajana per-
heenäiti ehti rustata vain sukulaisten ja työkave-
reiden syntymäpäivärunot, mutta nyt eläkkeellä 
on aikaa kirjoittaa päivittäin. Myös vakava saira-
us muutama vuosi sitten laittoi kynän laulamaan. 
Silloin surut piti pusertaa paperille. Tuolloin hän 
teki virteen 600 uudet sanat, jotka ovat jääneet 
mieleen rakkaina lauseina:

”Hartaasti virtaa virret ikäväämme, vie ker-
ran Luojan syliin suloiseen. Hiljalleen painuu ru-
koukseen päämme, jää kiitosvirret soimaan sy-
dämeen.” 

Riskiryhmistä  
apteekkireissulla
Irja Turusella on aina taskussaan kynänpätkä ja 
paperilappu.  Runon aihe saattaa tulla mieleen 
yhtä hyvin Puijon metsässä kuin kirkon penkissä. 
Monet laulut, runot ja virret kertovat oman elä-
män vaiheista, rakkaasta asuinalueesta Puijon-
laaksosta ja kotikirkosta Sammakkolammen ran-
nalla. 

Viime vuosina sanat ovat alkaneet soida, ja 
niihin on ”hirveä tinka” saada nuotti. Turunen 
sanoittaa tuttuja virsiä ja lauluja uudelleen niin 
Savon murteella kuin suomen kielelläkin. Kirjoit-
tajan sanoihin ovat tutut tehneet nuotteja CD-
levyllisen verran.   

Päivän uutisetkin muuttuvat runoiksi. Lähi-
vuosien sikainfluenssarokotukset kirvoittivat 
ikäihmisistä kertovan värssyn, joka putkahti mie-
leen apteekkireissulla. Turunen teki uudet sanat 

”sanomoo 
annetaan minulle 
taevaasta, ee 
minulla itellä oo 
siihen ossoo 
eekä arpoo. Pyhä 
Henki tekköö 
minussa työtään.

tuttuun lauluun `Arvon mekin ansaitsemme`.
”Tiällä myökii touhuamme, riskiryhmiin jou-

kossa. Hoeevoojasta haaveelemme, kimppakyy-
ti tiijossa. Antoo toevoo kärsivälle, avun tarpeen 
pyytäjälle. Kiitosta, kiitosta, kiitosta, kiitosta kii-
tosta kiitosta - Sinulle.”

Minäkö ne tosiaan  
olen tehnyt
Tänä keväänä Turunen osallistui Savon murre-
mestaruuskisaan. Aiemmin lapinlahtelaistyttö oli 
ollut mukana vain lypsykilpailuissa. Vaikka kilpai-
lutilanne jännitti, Turunen alkoi suoltaa murretta 
samalla hetkellä, kun sai ”kepakon”, eli mikrofo-
nin käteensä. Mestaruus napsahti ensimmäisel-
lä yrityksellä.

”En meenanna uskoo korvijaen, kun kuulin 
voetosta. Tunnustus tulj tarpeeseen, ja nyt jaksaa 
jo paljon enempi”, Turunen kiittää.

Hän ei kaipaa kiitosta, vaan on itse kiitollinen 
siitä, että on saanut kirjoittamisen tehtävän. Toi-
sinaan hän kummastelee itsekin omia kirjoituksi-
aan, hänkö ne tosiaan on tehnyt? 

”Sanomoo annetaan minulle taevaasta, ee 
minulla itellä oo siihen ossoo eekä arpoo. Pyhä 
Henki tekköö minussa työtään.”, hän sanoo.

Turusen mielestä kaunein savonkielinen lau-
se kuuluu ”hyvvyys tulloo immeeseen”. Viides-
tä lapsenlapsesta kiitollinen isoäiti ohjaakin ih-
misiä kylvämään hyvyyden siemeniä. Hänelle 
elämä, perhe, ystävät, lapset ja luonto ovat Luo-
jan lahjaa.

”Kun elämee takaperin silleen selloo, sisuk-
sissa meleko mukavasti velloo. Ee passoo jiähä 
seesomaan yhteen kohtaan, muuten alakaa tuu-
lemaan ommaan ohtaan.”
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