
&&

12 
Messuihin tarvitaan esilaulaja, 
sanoo oopperalaulaja 
Esa Ruuttunen.
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Kuopion piispanvaalin 
harkitsijat ja kieltäytyjät.
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Uhittelusta keskusteluun
”On pelattu kovilla 
korteilla”, sanoo 
Herättäjä-Yhdistyksen 
puheenjohtaja 
Jukka Hautala.

”S amat vanhat uhittelut ovat 
olleet valttikortteina kohta 
25 vuotta”, lomamatkalta Un-
karista tavoitettu Raudasky-
län kristillisen opiston rehto-

ri, teol.lis. Jukka Hautala sanoo. 
Hän toivoo herätysliikkeiden johdon ja kir-

kon välistä keskustelua kasvokkain.
”Tilanne kirkossa on vakava. Herätysliik-

keitten johtajilta vaaditaan aloitteellisuutta 
keskustelun avaamiseen. Viholliskuvia ja pe-
lon kuvia on maalattu kohta yhden sukupol-
ven ajan.”

Hautalan mukaan nyt on mietittävä kir-
kon ykseyttä. ”Kärjistynyt keskustelu vie huo-
mion pois yhteisistä asioista.” 

”Riitoja kyllä saadaan pienistäkin asioista, 
niin kirkossa kuin perheessäkin.  Nyt on selvi-
tettävä,  mikä on herätysliikkeitten paikka kir-

kossa. Tarvitaan pelisäännöt.”
Hautalan mukaan Herättäjä-Yhdistys on 

valmis olemaan aloitteentekijänä keskustelus-
sa. ”Mutta kuka on kokoonkutsujana, koska 
herätysliikkeet eivät kuulu kenellekään”, hän 
sanoo ja asettaa toiveen piispoille.

Pirttien kielestä arkikieleen
Herättäjä-Yhdistyksessä ollaan parhaillaan 
käynnistämässä liikkeen sisällöllistä pohdin-
taa, joka tuottaa aikanaan liikkeen strategian.

”Meidän on sanoitettava uudelleen ag-
raarikulttuurista nouseva perinteemme.” 
Hautalan mukaan liikkeen kielenkäyttö on 
ulossulkevaa. ”Kieli on jäänyt omalakiseksi us-
konnolliseksi kieleksi. Pirttien kieli ei ole arki-
kieltä. Meidän tulee artikuloida roolimme sel-
keämmin.”

 Myös Siionin virsien uudistustyö tähtää 
ymmärrettävyyteen.

Hautalan mukaan on kysyttävä myös sitä, 
mikä on liikkeen paikka ”maailmassa”. 

”Raja-aitoja ei tarvita, emmekä me asu tur-
vakodissa. Ei meidän tarvitse varjella itseäm-
me ulkoisilla merkeillä.”

Hautalan isoisä kantoi körttipukua kuo-
lemaansa asti. ”Ehkä puku on aikanaan ollut 
kuin suojavaate maailmaa vastaan. Pietismil-

le leimallista uskovan ja maailman välistä ra-
ja-aitaa on siirrettävä kristityn sydämen sisäi-
seksi rajaksi.”

”Herännäisyydessä on ollut vaara kääntyä 
sisäänpäin.” Hautala kaipaa tuuletusta ja itse-
kritiikkiä, ei koteloitumista eikä puolustautu-
mista. Herännäisyyden tulevaisuuden linjauk-
sen hän tiivistää yhteen sanaan: rehellisyys.

”Se on rehellisyyttä ihmisten ja Jumalan 
edessä, Se on avoimuutta. Ei ole minkäänlai-
sia asioita, jotka olisivat käsittelyn ulkopuo-

lella.”
”Herännäisyydessä on perinne, joka avau-

tuu aran uskonnollisuuden näkökulmasta. 
Herännäisyydessä on rukouksen perinne.”

”Ei meillä ole omaa Raamattua, ei omaa 
evankeliumia eikä omaa tapaa olla Juma-
lan edessä. Herännäisyys tukee kirkon työtä”, 
Herättäjä-Yhdistyksen puheenjohtaja Jukka 
Hautala linjaa.

LAHJA PYYKÖNEN

pysäkillä

Ajankohtaista

 ”Jos urheilun 
ohella ei ole 
muuta, tilanne 
on vakava.”

S
ami Länsivuo-
ri muistaa tilan-
teen kun perheen 
esikoinen oli syn-
tynyt. Hän oli sa-
maan aikaan läh-
dössä viiden viikon 
valmennusleirille 

Amerikkaan.
”Jos haluaa huipulle, on oltava it-

sekäs.” 
”Jos urheiluun päättää satsata, 

kompromisseilla ei pärjää. Jos halu-
aa maksimisuoritukseen, on otetta-
va itsestään irti kaikki, minkä pys-
tyy.”

Suomen nopein pikajuoksija lo-
petti uransa 35 –vuotiaana.  Ikä tu-
li vastaan.

Mutta vieläkin 48 –vuotiaana 
hänellä on joskus ikävä sitä pientä 
hetkeä, jolloin ollaan ”viivalla”. 

Jännitystä, adrenaliinin nousua.  
Lähtötelineen pientä hetkeä, johon 
on ladannut kaiken. Kilpailun kut-
kutusta, yleisön edessä olemisen ur-
heutta  ja vauhdin hurmaa.  Että ih-
minen pystyykin juoksemaan näin 
lujaa!

Länsivuori tietää päässään sen, 
että urheilufiilisten jälkeen normaa-
lielämä on verraten yksitotista ja ta-

Kuolemanvakava urheilu kaipaa rentoutta ja iloa
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Sami Länsivuori ”lämmittää” 
Kupsin joukkueen pelaajia vii-
me torstaina ennen voittoisaa 
peli-iltaa. 
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saista. Siksi hän ei kauhistele sitä, et-
tä niin moni fiiliksiä nostatellessaan 
ryyppää pullon tyhjäksi.

”Minun paineitani vähensi se 
turvaverkko, joka koko ajan oli ole-
massa. En ollut pelkästään juoksun 
varassa.”

Työhön palaaminen hautausalan 
yritykseen oli mahdollista milloin 
tahansa. ”Jos urheilun ohella ei ole 
mitään muuta, on tilanne vakava.”

Menin metsään itkemään
Nopeajalkainen kuopiolainen nuo-
rukainen vaihtoi 20 –vuotiaana jal-
kapallosta juoksuun. Jalkojen vikke-
lyyttä testattiin valmentajan kanssa, 
mutta henkistä kanttia oli kasvatet-
tava itse.

”Aluksi tuntui, että keksin minkä 
tahansa tekosyyn päästäkseni pois 
lähtöviivalta. Ahdistus oli niin ko-
vaa, että hermoilin ja sähläsin.”

Psyykkausta tarvittiin. ”Rauhal-
lisuudella saa suoritukseen kaiken 
energian.”

Pikajuoksijalla pieneen hetkeen 
on ladattu mahdottomasti. Sami 
Länsivuoren huippuaika 100 metrin 
matkalla oli 10,39. 

Yltiöoptimistina Länsivuori aina 
tähtäsi voittoon, vaikka viereisellä 
telineellä olisi ollut maailmanmesta-
ri. Mutta kukaan ei ole aina voittaja.

”Menin metsään itkemään, yksin. 
Totesin, ettei minusta ole mihin-
kään. Viikko meni toipuessa, joskus 
pari päivää.” Pettymys teetti työtä 
itsensä voittamisessa. ”Valmentaja 
sanoi, että tee sellainen tulos, jota ei 
tarvitse selitellä.”

Länsivuori sanoo, että urheilijan 
henkiseen kestävyyteen olisi kiinni-
tettävä enemmän huomiota. ”Mo-
nen lahjakkaan urheilijan pää ei 
kestä. Henkinen kantti testataan 
tiukoissa paikoissa.”

Uskomatonta, mutta Länsivuori 

sanoo, ettei viimeisinä vuosina voit-
to ollutkaan enää niin tärkeää. Vaik-
ka voittamaan hän joka kerran läh-
tikin.

”Itseni kehittäminen.”  Kehitty-
minen siihen suuntaan, ettei urhei-
lu olekaan kuolemanvakavaa, vaan 
siihen kuuluu myös rentous ja iloi-
suus.

”Suomessa olisi paljon enemmän 
mestareita, jos tämä asenne löytyi-
si”, kentän laidalle siirtynyt Länsi-
vuori uskoo.

Oppiaan hän jakaa pikajuoksi-
ja Maria Räsäselle, yhdelle Suomen 
nopeimmista naisista. Juuri voiton 
saaneille Kuopion jalkapallojoukkue 
Kupsin pelaajille Länsivuori on fy-
siikkavalmentaja. 

Myllylän nopea alamäki
Sami Länsivuoren vakavat kasvot 
vakavoituvat entisestään.

”Kyllä se kosketti syvältä. Olin 

kotona kun kuulin Mika Mylly-
län kuolemasta. Minulle oli yllätys 
se, miten nopeasti hän lähti alamä-
keen. Seurasin surullisena hänen lui-
sumistaan ja sitä, että perheen tuki 
oli mennyt.”

”Mika oli pohjalainen luonne ei-
kä kestänyt doping –kohun jälkeistä 
ankaraa pyöritystä. Hän oli virheen-
sä tehnyt, mutta hänen lyttäämises-
sään oltiin liian ankaria.”

Kovimpina kilpailuvuosinaan 
Länsivuori mietti dopingia itsekin. 

”Jos aikoo maailmanhuipulle, se 
vaatii dopingien käyttöä. Minä en 
sitä edes harkinnut. Minulle oli tär-
keintä näyttää itselleni, mihin pys-
tyn rehellisellä tavalla.”

Kuuntelijana herkissä 
hetkissä
Länsivuori elää kolmilapsisen per-
heen arkea. 

Lauantait hän kuljettaa mustaa 
autoa siunauskappelilta hautaus-
maalle. Haastatteluun hän tulee sai-
raalasta, jossa vainaja puettiin ja lai-
tettiin arkkuun.

Äiti Aija Lintula on koko ajan 
antanut pojalleen vapauden urhei-
luun. Nytkin eläkkeellä ollessaan 
hän istuu hautaustoimiston pöydän 
taakse aina silloin kun tarvitaan.

”Urheilija on herkässä tilas-
sa, niin on omainenkin”, Länsivuo-
ri vertaa kahta työtään. Kuunteli-
jaa tarvitaan sekä myös Länsivuoren 
”yltiöoptimismia”, joka kummas-
ti kääntää katseen kohti auringon-
nousua.

Isän kuolema viime keväänä 
opetti pojalle, mitä läheisen kuole-
ma ja hautaaminen tarkoittavat.

”Varasin silloin hautapaikan it-
sellenikin.” 

LAHJA PYYKÖNEN

Paljon haltijaksi

S upatellaanko kaveripiireissä? Stop tykkänään. Piis-
panvaali ei saa olla hämärähanke. Siksi on hyvä, et-
tä tammikuussa tulevan Kuopion piispanvaalin 
keskustelu on noussut esille jo nyt, ennen ehdo-
kasasettelua. Nyt tehdään nimilistoja, inventaario-

ta osaajista ja eri tavalla ansioituneista kirkon papeista. Ni-
mien tuominen esille vie eteenpäin sitä tärkeää pohdintaa, 
millaista piispaa Kuopion hiippakunnassa nyt tarvitaan.

Siksi on vaikeaa ymmärtää, mikä tässä herättää papiston 
närkästystä. 

Sekö, että osaajia on unohtunut listoilta. Vai se, että kir-
kon perinteisiin kuuluu tietty vaatimattomuuden ja nöyryy-
den henki. Kirkossa ei kuulu sanoa, että haluaa johonkin ja 
osaa jotakin. 

Kirkossa pyydetään ja kutsutaan. ”Kun Jumala antaa vi-
ran, hän antaa myös järjen.” Niinköhän? 

Kirkkolain mukaan piispa on pappien ja seurakuntien 
ylin kaitsija. Odotukset piispalle ovat suuret. Tosin ei hän 
enää tänään ole niin mahtava herra kuin vuosikymmeniä sit-
ten. Piispantarkastuksissa ei enää pokkuroida.

Mutta paljon haltija piispa on. Viisas ja oppinut suunnan-
näyttäjä sekä arvojohtaja, joka luo kirkkoon kutsuvaa koh-
taamisen ilmapiiriä. 

Tämä aika vaatii piispalta mediaosaamisen taidot. Piispan 
tulee sekä näkyä että kuulua, koska käsitys kirkosta muodos-
tuu suurelle enemmistölle median kautta. Piispan pitää olla 
valmis kestämään sekä yksinäisyyttä että kritiikkiä.

Mikäli tulevaisuudessa puhutaan kansankirkosta, piispa 
on merkittävä ykseyden rakentaja ja pelisääntöjen viitoitta-
ja myös herätysliikkeitä vaivaavassa uhittelevassa keskuste-
lussa. 

Piispaehdokkuudesta kieltäytynyt teol. tri Kari Kuula sa-
nookin kirkon väen olevan laatutietoista, joka arvioi piispan 
osaamista. 

”Intellektuaalisen uusateismin aikakaudella piispalta tar-
vitaan enemmän kristilliseen 
traditioon sitoutuvaa osaa-
mista kuin uusien radikaali-
en avausten tekemistä”, Kuu-
la sanoo.

Toivottavasti tätä piis-
panvaalia ei lähdetä arkki-
piispan vaalin tavoin käymään 
linjalla vanhoillinen – liberaa-
li. Nyt on hyvä aika viedä kes-
kustelua eteenpäin myös tässä 
mielessä. Vaikka jaottelu var-
masti tulee vaikuttamaan vaa-
lissa, mustavalkoinen erottelu 
ei tee oikeutta kenellekään eh-
dokkaalle. 

Kuka heistä edustaa ääri-
päätä kaikissa asioissa?

Tämän lehden takasivulla 
haastateltu evankelista Simo 
Karjalainen on mielissään siitä, 
että piispanvaalista puhutaan 
näin varhain. ”Koska nyt on ai-
kaa rukoilla.”

Ei hullumpi ajatus muistet-
tavaksi. 

 ✚ Kuopion torilla tempais-
tiin viime viikolla Itä-Afrikan kui-
vuuden aiheuttaman ruokapulan 
puolesta. Kirkon ulkomaanavun 
lipaskerääjät kertoivat, että torilla 
oltiin tietoisia katastrofista. 

Afrikan sarvea koettelee pahin 
kuivuus 60 vuoteen. Jopa 10 mil-
joonan arvioidaan olevan välittö-
män hätäavun tarpeessa. Kuivuu-
den kiusaamilla alueilla tarvitaan 
puhdasta juomavettä ja ruokaa.

Kirkon Ulkomaanapu on 
myöntänyt katastrofirahastos-
taan 300 000 euroa kuivuuden 
uhrien auttamiseen. Hätäapua 
tarvitaan sekä paikalliselle väes-
tölle että valtavasti kasvaneelle 
pakolaisväestölle. Varat kanavoi-
daan kirkollisten avustusjärjes-
töjen verkoston ACT-allianssin 
hankkeisiin Etiopiassa, Somaliassa 
ja Keniassa.

Suomen Lähetysseura tukee 
70 000 eurolla kuivuuden uhreja. 

 ✚ Siilinjärven seurakunnan 
kirkkoherran vaali pidetään 
11.9. Ensimmäisellä vaalisijalla on 
Siilinjärven seurakunnan 2. kap-
palainen, rovasti Seppo Laitanen. 
Hän antaa vaalinäytteen sunnun-
taina 21.8. Toisella vaalisijalla on 
Juvan seurakunnan kirkkoher-
ra Arja Huuskonen. Hänen vaali-

näytteensä on sunnuntaina 28.8.

 ✚ Kallaveden seurakunnan 
kirkkoherranvirkaa ovat ha-
keneet Kangasalan seurakunnan 
kappalainen Auni Kaipia, Tam-
pereen Teiskon seurakunnan vt. 
kirkkoherra Tero Matilainen, Kal-
laveden seurakunnan kappalai-
nen Veli Mäntynen, Kallaveden 
seurakunnan 4. seurakuntapasto-
ri Matti Pentikäinen, Suomussal-

men 1. kappalainen (virkavapaa-
na, työssä Tallinnassa) Markku O. 
Päiviö, Kallaveden seurakunnan 
kappalainen Raili Rantanen, Poh-
jois-Karjalan prikaatin vs. sotilas-
pastori Petri Rask sekä Espoon 
Leppävaaran seurakunnan 4. kap-
palainen Juha-Pekka Rissanen.  

Kallaveden seurakunnan ny-
kyinen kirkkoherra Esko Kontti-
nen jää eläkkeelle 1.3. 2012.

 ✚ Kuopion ev.lut seurakun-
tayhtymän kevään Yhteisvas-
tuukeräys tuotti 98.299 euroa. Jä-
sentä kohti tuotto on 1.14 euroa. 

Pudotusta edelliseen vuoteen 
oli joka seurakunnassa. Viime 
vuonna Yhteisvastuukeräyksel-
lä tuettiin Haitin maanjäristyksen 
uhreja ja silloin kansan käsi oli eri-
tyisen karttuisa. 

Tämän vuoden helmi-huh-
tikuussa koottu potti jakaan-
tuu seuraavasti: Tuomiokirkko-
seurakunta 24 252 euroa, Alava 
17.311 euroa, Kallavesi 17.901 eu-
roa, Männistö 10.987 euroa, Puijo 
9396 euroa ja Järvi-Kuopio 18.450 
euroa.

Kuluvan vuoden keräyksen 
teemana on nuorten yksinäisyys 
Suomessa ja Mosambikissa.  Dia-
konissa Pirjo Litmasen mukaan 
kohdetta pidettiin tärkeänä. 

LAHJA PYYKÖNEN
lahja.pyykonen@evl.fi

”Mustaval-
koinen erottelu 
vanhoillinen 
– liberaali ei 
tee oikeutta 
kenellekään 
ehdokkaalle.

pääkirjoitus

Kuolemanvakava urheilu kaipaa rentoutta ja iloa

Liisa Voutilainen lähti lipas-
kerääjäksi heti saatuaan kut-
sun. Antti halusi auttaa oman 
perheensä puolesta.
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”Jos aikoo 
maailman huipul-
le, se vaatii do-
pingien käyttöä.
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V ictor Barsokevitschin ot-
tama kuva kertoo, mil-
tä näkymä satamasta lah-
den yli pohjoiseen näytti 
sata vuotta sitten. Kes-

kellä oleva suuri puutalo on Kuopi-
on asemarakennus, joka valmistui, kun 
Savon rata avattiin liikenteelle vuon-
na 1889. Tätä kautta kuljettiin vuoteen 
1934, jolloin nykyinen asema otettiin 
käyttöön.

Vanhaa asemarakennusta ei enää 
ole, mutta kylläkin kuvassa sen oike-
alta puolelta pilkottava vesitorni ve-
turitalleineen ja useita muita vanho-
ja rakennuksia, joista osa on suojeltu. Niihin kuuluu muiden 
muassa asemaa vastapäätä sijainnut koristeellinen asema-
päällikön talo.

Nyt Maljalahti on saanut uuden maamerkin, tavara-ase-
man paikalle radan varteen nousseen kerrostaloryhmän. 
Ratavahdiksi nimetty pitkä viisikerroksinen asuintalo kään-
tää punatiilisen selkänsä ratapihalle. 

Lähes aukotonta muuria rytmittävät pyöreät porrastor-
nit ja lasitiili-ikkunat.

Talon eteläinen parvekesivu avautuu Kallaveden maise-
miin. Vankilan päässä suuntaa tehostavat vielä lisäseinämät. 

Talorivin edessä on kolme erillistä noppaa, yksi Ratavahti 
ja kaksi Konduktööriä. Rakennusten väliin jää kaupunkimai-
nen katutila, johon oman mausteensa tuovat raitille kan-
tautuvat äänet.

Lisää taloja on tulossa Itkonniemenkadun eteläpuolel-
le, kuvassakin näkyvään aseman pumppuhuoneen rantaan. 

Pääosa rakennuksista nousee aivan vesirajaan veneiden tal-
visäilytyspaikkana käytetylle täyttömaalle. 

Maljalahden uuden alueen rakentaminen on jatkoa jo 
Saaristokaupungista tuttua maiseman merkitystä koros-
tavalle ja veden läheisyyttä hyödyntävälle rakentamiselle. 
Myös paikan sijainti vanhalla varikkoalueella keskustan ruu-
tukaavan ja Itkonniemen teollisuusalueen solmukohdassa 
on mielenkiintoinen. 

Alue elää kaupunkihistoriansa kolmatta vaihetta. Ennen 
asemaa, konepajaa ja ratapihaa paikalla oli Tervalampi ja 
sen rannalla Lahdentaan kartano. Sitten tuli Kuopion asema 
kaikkine rakennuksineen ja erilaisine toimintoineen. 

Sata vuotta myöhemmin tapahtunut Valtionrautateiden 
pilkkominen ja yhtiöittäminen aloitti nyt meneillään olevan 
kolmannen vaiheen.  

HELENA RiEKKi

Professori Miikka 
Ruokanen on jo nyt 
valmis vastaamaan 
piispaehdokkuuteen 
myönteisesti.

K
irkko ja koti lähetti 
12: lle piispakeskus-
telussa julkisuuteen 
nousseelle henkilöl-
le sähköpostitse ky-
symyksen:

”Mikäli teitä pyy-
detään ehdokkaaksi 

Kuopion piispanvaalissa, mikä on vasta-
uksenne?” Kysymys lähetettiin 8.7.

Kontiolahdella asuva teol.tri Paulii-
na Kainulainen aikoo harkita asiaa va-
kavasti. ”Tämä kysymysten ja vastausten 
järjestys tuntuu takaperoiselta. Vastaan 
kunnolla sitten jos joku pyytää ehdok-
kaaksi.”

Kirkkoneuvos Kimmo Kääriäisellä 
asia on ”vakavassa harkinnassa”. ”Muu-
tamat tahot ovat jo pyytäneet ehdok-
kaaksi”, kirkon ulkoasiain johtaja Kääri-
äinen ilmoittaa.

Piispainkokouksen pääsihteeri Ja-
ri Jolkkonen harkitsee asiaa jännittees-
sä. ”Olen sitoutunut nykytehtävään, ja 
myös viihdyn siinä.  Toisaalta tunnesi-
teet kotiseutuun ja Kuopion hiippakun-
taan ovat vahvat sekä minulla että savo-
laisella vaimollani.”

Professori Miikka Ruokaselle myön-
teinen vastaus uudenlaisen tehtävän 
kutsuun on johdonmukainen jatkumo 
yhdelle ja samalle kutsumukselle. ”Olen 
aina mieltänyt itseni kirkon palvelijaksi.”

”Kukaan ei voi itse ilmoittautua eh-
dokkaaksi, mutta jos minulla näyttäi-
si olevan realistisen tuntuista kanna-
tusta Kuopion hiippakunnassa, olisin 
valmis vastaamaan myönteisesti.” Hel-
singin yliopiston dogmatiikan professori 
Ruokanen sanoo olevansa puoliksi poh-

jois-savolainen, koska äidin juuret ovat 
Kiuruvedellä.

Lääninrovasti Jaana Marjasen mie-
lestä on valitsijoiden asia ratkaista, keitä 
ehdolle asetetaan. ”Mikäli kysymys mi-
nulle esitettäisiin, vastausta olisi harkit-
tava vakavasti sekä Jumalalta kysellen 

että läheisten kanssa keskustellen.”
Tuomiorovasti Ilpo Rannankari il-

moitti lomaltaan, ettei hän ole vielä 
pohtinut asiaa loppuun asti.

Kieltäytymisensä piispaehdokkuu-
teen ilmoittivat teol.tri Kari Kuula, teol. 
tri Aulikki Mäkinen sekä helsinkiläinen 

Luovuus pakenee 
pelkoa ja kilpailua

I nnovaatiotoimintaa paljon tutkinut professo-
ri Pirjo Ståhle toteaa, että luovuuden ja inno-
vatiivisuuden pahin este on lyhytjänteinen te-
hokkuuskulttuuri. 

Tätä esiintyy liike-elämässä vielä turhan 
paljon ja vaarana on sellaisen leviäminen kirkon alu-
eelle, jos talousasiat saavat liikaa painoa. Ne ovat to-
ki tärkeitä, mutta kai se ydin on toisaalla – sanassa ja 
se levittämisen tavoissa. 

Innovaatioiden suurin tarve kirkossa lieneekin ih-
misten kohtaamisen ja yhteisöllisyyden tapojen ke-
hittämisessä, jotta sen vetovoima lisääntyisi ja jäsen-
määrä kääntyisi kasvuun. Innovatiivisuus tarvitsee 
aikaa, pohdiskelua ja sulattelua eikä se onnistu, jos 
kustannukset, investoinnit ja rahan hankkiminen on 
koko ajan mielessä. 

Innovaatiot eivät viihdy pelon, liiallisen kilpai-
lun tai epäluulon ilmapiirissä. Tarvitaan ehdotonta 
luottamusta – antamisen ja saamisen kulttuuria. Va-
litettavasti se on tänä päivänä liian harvinaista. Työ-
paikat ovat usein juoru-
jen kyllästämiä ja klikit 
toimivat eivätkä ne pal-
jon mainostetut itseoh-
jautuvat tiimit. 

Innovaatiot syntyvät 
monesti ns. rajapinnoil-
la eri organisaatioiden 
vuorovaikutuksessa. 
Eristäytyminen sokeut-
taa helposti ja nähdään 
asiat kovin kapeasti. 
Niinpä avoimuus ja kir-
kon ulkopuolisten taho-
jen kanssa verkostoitu-
minen on tärkeää myös 
innovatiivisuuden kan-
nalta. 

Puheen tasolla tä-
mä on helppoa, mutta 
vaatii sinnikästä ja pit-
käjänteistä rakentamis-
ta, jotta kumppanuu-
det eivät haihdu kuin 
tuhka tuuleen ensimmäisten vastoinkäymisten osu-
essa kohdalle. 

Innovaatiot voivat joskus olla ihan nurkan taka-
na. Puhutaan arkiluovuudesta ja itselle tavanomais-
ten asioiden katsomisesta vieraan silmin. 

”Keksiminen on sitä, että näkee sen minkä kaikki 
muutkin näkevät, mutta ajattelee sitä, mitä kukaan 
muu ei ole ennen ajatellut” (Albert Szent- Györgyi). 
Kun vielä nämä ajatukset saa muiden tietoon ja edel-
leen työstettäviksi, ollaan hyvällä tiellä uutta luo-
massa. 

Ideat jalostuvat useiden aivojen ja eritaustaisten 
ihmisten käsittelyssä. Jotta tällainen prosessointi olisi 
mahdollista myös kirkossa, tulee siellä vallita suvait-

seva ja erilaisuutta salliva ilmapiiri. 
Yhden totuuden julistajien 

ympäristöt eivät ole kovin inno-
vatiivisia.

UPi HEiNoNEN

Kirjoittaja on kuopiolainen 
yritys- ja organisaatio- 

valmentaja.

“Työpai-
kat ovat 
usein juoru-
jen kyllästä-
miä ja klikit 
toimivat.

Maisema Maljalahdesta

kolumni

kirkon kulmilta
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professori Martti Nissinen.
”Kukaan tuskin ajattelee vaka-

vissaan, että sopisin piispaksi”, Kuu-
la ilmoittaa. ”En ole sopiva enkä it-
sekään halukas piispaehdokkaaksi. 
Piispakeskustelussa minua ei pidä 
kuljettaa mukana syömässä palsta-

tilaa oikeilta kandidaateilta.”
Aulikki Mäkinen sanoo olevan-

sa tyytyväinen nykyiseen virkaansa 
Männistön kirkkoherrana eikä ole 
käytettävissä piispaehdokkaaksi.

Vastaustaan eivät määräpäivään 
mennessä lähettäneet teol.tri Saka-

ri Häkkinen, teol.tri Sammeli Jun-
tunen eikä professori Lauri Thurén.

Valitsijayhdistys 
asettaa piispaehdokkaan
Piispanvaalin ehdokasasettelu on 
syksyllä. 

”Lopullista aikataulua ei ole pää-
tetty, mutta 21.9. – 21.11. on mah-
dollinen ajankohta”, sanoo notaa-
ri Marja-Sisko Aalto hiippakunnan 
tuomiokapitulista. Aikaa asettaa 
ehdokkaita on siis kaksi kuukautta. 

Päätös aikataulusta tehtäneen 
viimeistään 8.9.

Kymmenen äänivaltaisen henki-
lön muodostamalla valitsijayhdis-
tyksellä on oikeus asettaa ehdokas 
piispanvaaliin. Kukin yhdistys saa 
merkitä ehdokkaakseen yhden pa-
pin. Ehdokkaalta on oltava kirjalli-
nen suostumus.

Vaalissa saavat äänestää Kuopi-
on hiippakunnan papit, lehtorit se-
kä maallikkovalitsijat. Äänivaltaisia 
on yhteensä 666.

Maallikkovalitsijoita heistä on 
333. Maallikkovalitsijoita ovat  kir-
kolliskokouksen ja hiippakunta-
valtuuston maallikkojäsenet, tuo-
miokapitulin lakimiesasessori sekä 
maallikkojäsen sekä kirkkovaltuus-
tojen ja seurakuntaneuvostojen va-
litsemat jäsenet.

Piispanvaali pidetään 31.1. 2012. 
Ellei kukaan ehdokkaista saa tuol-
loin yli puolta annetuista äänistä, 

toinen vaali kahden eniten  ääniä 
saaneen välillä järjestetään 20.2. 
2012.

Uusi piispa vihitään virkaan 6.5. 
2012. 

Wille Riekkinen on ollut Kuo-
pion hiippakunnan piispana vuo-
desta 1996.

LAHJA PYYKÖNEN

Kesäteatterin taidemaalari

T eatteriharrastus nappaa ison ajan 
optikko Antti Hiisjärven va-
paa-ajasta. Tänä kesänä hän 
nousee kesäteatteri Tam-
menrannan lavalle Kulku-

rin valssi -näytelmässä.

Milloin oli ensiesiintymisesi?

”Haapaniemen kansakoulun näytel-
mässä, jossa esitin jänistä. ”

Miten ura jatkui?

”Olin perustamassa Vanu-teatte-
ria vuonna 1990. Nyt sen näyttelijät 
ovat pääosin kesäteatteri  Tammen-
rannan hommissa.”

Miten yleisön vastaanotto vaikut-
taa sinuun?

”Se on tärkeintä. Kun yleisö elää 
mukana, se panee tekemään par-
haansa.”

Mikä auttaa heittäytymään pa-
hiksen, juopon tai ensirakasta-
jan rooliin?

”Pitää kai olla vähän hullu. Tai ai-
nakin kaksijakoinen persoona, 
kuten minä. Olen seurallinen, tu-
tustun nopeasti ihmisiin ja olen 
valmis keskustelemaan syvällisis-
tä asioista. Toisaalta kaipaan yksi-
näisyyttä. Minua ei saa 400 ihmi-
sen kanssa kanoottiretkelle.”

Mitkä ovat olleet suosikkiroolejasi?

”Viime kesän Lemminkäinen ja Merikannon musiik-
kiin perustuva Kesäillan farssi vuonna 2002.  Esitin siinä 

juoppoa kirjailijaa.”  

Mikä on ollut tiukin paikka lavalla?

”Black out eli täydellinen ajatus- ja muistikatko. Sel-
lainen karmea kokemus sattui Maria Jotunin Miehen 
kylkiluu -näytelmässä. Kävelin kaksi kertaa näyttämön 
poikki ja ajattelin, että joudun kävelemään saman 

tien ulos. Sitten vastanäyttelijän repliikki veti mi-
nut takaisin rooliini.”

Miten olet muuttunut näyttelijänä?

”Alussa lavalle meno oli paniikkia, nyt ti-
lalla on positiivinen jännitys, joka auttaa 
terävään tekemiseen. Vanhemmiten mi-
nusta on tullut perfektionisti. Harjoitte-
len myös unissani.”

Minkälaista näytelmää et veisi kesäte-
atteriin?

”Yhteiskunnallisesti kantaaottavaa. Niis-
tä katsoja saa pitää lomaa. Kesäteatte-
riin kuuluu ilo ja huumori, laulu, soitto ja 
tanssi.” 

Miten pitkään aiot jatkaa kesäteatterissa.

”Saa nähdä. Harrastamisen pitää olla muka-
vaa. Jatko riippuu rooleista. Kiinnostava rooli 
houkuttelee jatkamaan.”

TEKsTi JA KUvA: 
LEA LAPPALAiNEN

mitä mielessä?

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

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

017 369 0700017 369 0700
Ahertajankatu 3, 78850 Varkaus 

p. 017 369 0700

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

ERIKOISHAMMASTEKNIKKO
ESA-MATTI KOPONEN
Puijonkatu 26, III kerros puh. (017) 261 3370

Uudet hammasproteesit, pohjaukset ja korjaukset
LAATU- JA TYÖTAKUU

Mielenkiintoinen piispanvaali tulossa Kuopioon
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Kesäkirkko laavulla
 ✚ Kesäkirkko keskiviikkona 20.7. klo 18 Jän-
nevirralla Lapinluhdantien päässä ole-
valla laavulla. Seppo Laitanen. Ohjel-
massa Kansanlaulumessu ja muuta 
yhteistä koko perheelle, nuotiokahvit. 

Kesälauluja
 ✚ Kesälauluilta Tammenrannan kesäte-
atterissa keskiviikkona 20.7. klo 18.30. 
Richard Nicholls.

 ✚ Hengellisten laulujen ilta Tuusniemen 
torilla perjantaina 29.7. klo 18. Riikka 
Tuura.

Virsiseuroja Puijolla
 ✚ Rippikoulusta tutun punaisen laulukir-
jan eli nuoren seurakunnan veisuja lau-
letaan Puijon kirkon  pihalla kesäseurois-
sa keskiviikkona 20.7. klo 18. Laulattajana 
kesäkanttori Riikka Setälä. Puheenvuo-
ron käyttävät Pekka Nieminen, Aki Häti-
nen ja Miina Kumpulainen. 

 ✚ Runebergin virsien kesäseurat pidetään 
Puijon kirkon pihapiirissä keskiviikkona 
3.8. klo 18.  Kansallisrunoilijan kynänjäl-
ki näkyy virsikirjan 22 virressä. Kesäseu-
roissa lauletaan Runebergin sanoittamia 
tai uudistamia virsiä Riikka Setälän säes-
tyksellä. Puheenvuoroja käyttävät San-
na Alanen ja Riitta Murtorinne puhuvat. 
Sateisella säällä seurat seurakuntasalissa.

Musiikkivieraita 
Virosta

 ✚ Kesän iltamusiikki Tuomiokirkossa tors-
taina 21.7. klo 21 tuo kirkkoon trion Vi-
rosta. Hanna-Liina Võsa laulu, Lembit 
Saarsalu, saksofoni, Merle Kollom, urut. 
Vapaa pääsy. Ohjelma 5 €.

 ✚ Kesäillan konsertti Kallaveden kirkossa 
sunnuntaina 31.7. klo 18. Sopraano Na-
dia Kurem Virosta säestäjänä Dir.mus. 
Heikki Ritvanen. Järjestäjinä seurakunta, 
Vehmasmäen maa- ja kotitalousseura ry 
sekä Nadian kuopiolaiset ystävät perhei-
neen. Liput 12 €.

Tulosaarna 
Vehmersalmella
 Vehmersalmen kirkossa kuullaan sunnun-
taina 24.7. klo 10 aluepappi Uwe Mäkisen 
tulosaarna. Kahvit kirkonmäellä. Sen jäl-
keen on mahdollista lähteä ohjatulle hauta-
usmaakävelylle.

Männistön 
päivä- 
musiikit

 ✚ Maanantaina 25.7. 
klo 12 Pyhän Johan-
neksen kirkossa. La-
vrenchukin musiik-
kiperhe.

 ✚ Maanantaina 1.8. klo 
12. Sanna Viitanen, 
laulu.

Sydämen 
lauluja
Taiteilija Raita Karpo 
laulaa Mika Piiparisen 
lauluja sekä karjalaisia 
ja heprealaisia lauluja  
Muuruveden kirkossa 
Sydämen lauluja -kon-
sertissa torstaina 28.7. 
klo 19. Jouni Somero, 
piano, Anna-Claudia 
Somero, huilu. Vapaa 
pääsy, ohjelma 5 e.

Lähetystä 
ja seuroja

 ✚ Lähetystapahtuma 
Siilinjärven seura-
kuntatalolla lähetys-
kellarissa.torstaina 
28.7. klo 18. Kesäisiä virsiä ja lauluja mak-
karanpaiston lomassa.

 ✚ Iltatori Säyneisen seurakuntakodilla per-
jantaina 29.7. klo 16.30. Toivotaan myy-
tävää lähetystyön ja kirkkokuoron hy-
väksi. Siioninvirsiseurat klo 19 museolla, 
mukana Kalle Hiltunen. Kolehti Aholan-
saarelle. 

Uruilla 
suvi-illassa

 ✚ Tuomiokirkon ilta-
musiikissa torstai-
na 28.7. klo 21 soi-
vat urut. Freidhelm 
Flamme, Saksa.

 ✚ Urkuimprovisaati-
okonsertti Puijon 
kirkossa tiistaina 
2.8. klo 18. Saksa-
lainen urkuri Jörg 
Duda soittaa. Va-
paa pääsy.

Reissuja
Matka Laatokan ja Valamon luostariin 23.-
26.8. Osallistumismaksu 470 € sisältää viisu-
min, matkat ja täysihoidon. Kaksi yötä Laa-
tokan saarella hotelli Igumenskajassa, yksi 
yö Sortavalassa. Tutustumista myös Sorta-

valan diakonialaitoksen historiaan. 
Ilm 21.7. mennessä: mikko.huhta-
la@evl.fi, puh. 040 4888 613

Eläkeläisten leiri
Tuomiokirkkoseurakunnan eläke-
läisten leiri järjestetään Rytkyn lei-
rikeskuksessa 23.- 25.8. Leirin hin-
ta 40 euroa, edestakainen kuljetus 
10 euroa. Ilmoittautuminen Raija 
Luomanperälle 25.7.-5.8. puh. 040 
4848 248. Lisätietoa antavat dia-
konit Birgitta Oksman-Kettunen 
puh. 040 4884 284 ja Varpu Ylhäi-
nen puh. 040 4848 255

kirkkojakoti@evl.fi

Fatma, 
paimentolainen

E rämaan kukkuloiden takaa pilkistä-
vän auringon noustessa kristillisen 
sairaalan ovikello alkaa soittaa lin-
nunlaulusäveltään.

Joukko on saapunut erilaisil-
la kulkuneuvoilla: aasinkärreillä, moottoripyö-
rällä, kävellen. Ääntä riittää kun lääkärin vas-
taanotolle yritetään päästä monin eri keinoin. 
Näyttelijän lahjat pannaan käyttöön esittä-
en sairaampaa kuin ollaankaan. Työ alkaa ru-
koushetken jälkeen. Häthätää ehtii siemaista 
makeaa teetä. 

Hoitohuoneen ovelle ilmestyy laiha, riutu-
nut beduiininainen. Koko ruumis on kipeä ja 
väsyttää. Fatma kertoo lähteneensä liikkeelle 
auringon noustessa.

Löytyy paha munuaisten vajaatoiminta, 
anemia ja maksatulehdus. Paljoa ei voida teh-
dä. Annetaan lääkkeet ja kehotetaan tule-
maan kahden viikon kuluttua uudelleen.

Tästä alkoi ystävyys Fatman kanssa. Vii-
me vuoden puolella sain vihdoin selville hä-
nen asuinpaikkansa. Lähdimme työpäivän jäl-
keen tutustumaan tuohon alueeseen lääkärin 
ja saksalaisen pastorimme kanssa. Muutaman 
tunnin ajon jälkeen 
saavuimme Fatman 
kylään. Ei teitä, ei säh-
köä, ei vettä lähetty-
villä. Pienissä majoissa 
asustaa 40 perhettä.

Erään majan edus-
talle tuodaan kovalla 
kiireellä aikuinen poi-
ka, jota kameli oli kiu-
kuspäissään puraissut 
käteen. Onneksi meil-
lä oli ensiapulaukku 
mukana ja pystyimme 
hoitamaan poikaa.

Illalla ajatukset 
ja rukoukset meni-
vät Fatman ja paimen-
tolaisten luokse. Ter-
veydenhoitotyö on 
antanut meille pal-
jon hyviä ja pitkäaikai-
sia ystävyyksiä näiden 
paimentolaisten kes-
kuudessa. He ovat ol-
leet satoja vuosia sitä 
alempaa ihmiskastia.

Lähetystyössä on hoidettu noita arkoja ja 
syrjäänvetäytyviä ihmisiä, jotka ovat arvokkai-
ta Jumalan kasvojen edessä. 

Tarvitaan tekoja, jotta voisimme puhua 
elämämme tärkeimmästä asiasta. Ilosanoman 
julistaminen voi olla kuin viestin juoksua. En-
nen minua on ollut monia kapulan kantajia ja 
minun jälkeeni tulee uusia.

Istumme aukealla pihalla paimentolaisky-
lässä. Joku naisista valmistaa kahvia. Paimenet 
palaavat laumojensa kanssa majoilleen, vahti-
koirat asettuvat kukkuloilleen, kaunis tähtitai-
vas on yllä ja päivän kuumuus alkaa väistyä.

Siinä on hyvä kertoa Hyvästä Paimenesta. 
Sanoma uppoaa sydämiin.

Näillä ihmisillä ei ole kristillistä seurakun-
taa eikä omankielistä Raamattua. Rukoilem-
me, että jonain päivänä heidänkin keskuudes-
taan kaikuu ylistyslaulu Hyvälle Paimenelle, 
joka etsi ja löysi.

LEENA MÄKÄRÄiNEN

Kirjoittaja on Puijon seurakunnan 
lähettinä Egyptissä.

Tällä palstalla lähetystyöntekijät 
kertovat välähdyksiä työstään.

”Lähe-
tystyö on 
hoitanut 
noita arko-
ja ihmisiä, 
jotka ovat 
arvokkaita 
Jumalan 
kasvojen 
edessä.

tapahtuulähetysnurkka

Moni on laulanut suositun Punaisen laulukirjan kannesta kanteen. Nyt on mahdollisuus muistoihin keskiviikkona 
20.7. klo 19 Puijon kirkon pihassa.

Friedhelm Flamme 
soittaa Tuomiokirkossa 
torstaina 28.7. kello 21.

lEA
 lA
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Tuomiokirkkoseurakunnan eläkeläisten kesäleiril-
le lähdetään 23.-25.8. Muista ilmoittautua.

lEA lAPPAlAINEN
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 ✚ Pääkirjaston ala-aula: Olli Punton näytte-
ly Väriteoria 18.–22.7.

 ✚ Taidetori Kuopion matkustajasatamas-
sa 31.7. asti klo 12–20. Työpajoja klo 12 ja 16, la-
vaesityksiä klo 15 ja 18.

 ✚ Myllyn Kesänäyttely (Minna Canthin k. 
4 A 4. krs), taiteilijat: Jyrki Heikkinen, Nanna 
Hänninen, Taina Kontio, Sinikka Kosonen, Ulla-
mari Lindström, Tuija Matela, Ulla Remes, Jen-
ni Turunen 15.–31.7. ma-pe klo 12–20.

 ✚ J. V. Snellmanin kotimuseo on auki ke-
sällä 18.5.–31.8. ke ja la klo 10–17. Ryhmille sop. 
mukaan.

 ✚ Korttelimuseo, Näyttelysali: Kaupungin 
kasvot – Kuopio postikorteissa 14.6.–28.8. ti-su 
klo 10–17. Museo on avoinna ti–su klo 10–17. 
Sulj. ma ja 24.–27.6. Museokahvila, samat ajat.

 ✚ VB-valokuvakeskus: Elävä arkisto – Living 
Archive, Lien Botha ja Nomusa Makhubu, Ete-
lä-afrikkalaista nykyvalokuvausta10.6.–4.9. 
Nonstop työpaja pyörii 1.–5.8. klo 10–14, ra-
kennetaan soittimia ja leluja kierrätysmateriaa-
leista. Näyttelyn pääsymaksu.

 ✚ Taitemia-galleria (Piispank.8), Hanna Kor-
vela kotona, Muodosta tulevaisuus -muotoi-
lupalkintonäyttely 27.5.–31.8. ma-pe 10–18, la-
su 11–16.

 ✚ Kuopion taidemuseo: Tuttuja ja outoja lin-
tuja 27.5.–2.10.; Matti Karppasen lintumaalauk-
sia 27.5.–6.11. 

 ✚ Galleria Carree, Kristina Isaksson: Maa-
lauksia 20.7.–1.8.

 ✚ Galleria 12, Ars Libera: Kuka osti tasa-ar-
von – Kuka möi demokratian 5.–24.7. ja

 ✚ Butiikki, Kaisa Törmänen: Taidetta ja 
vaatteita vintagehengessä 21.6.–14.8.

 ✚ Kuopion museossa Suomen Nukketaiteili-
jat ry:n näyttely Nukkemaailma – lavatanssin 
ja joulusaunan tarina kertoo eletystä elämästä 
nukkejen kautta 15.6.–23.10.

 ✚ Kuopion museo: Aikamatka maisemaan. Itä-
Suomen maiseman kehitys maapallon alku-
ajoilta nykypäivään 24.5.2011–8.1.2012, yhteis-
työssä 125-vuotisjuhlaansa viettävän Geologian 
tutkimuskeskuksen kanssa.

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

 ✚ Museon torni: Leluja ja leikkijöitä. Leluja ja 
Victor Barsokevitchin lapsikuvia 29.1.2012 saak-
ka.

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

 ✚ Käsityökahvila Satama/Anki, Teollisuus-
tie 12, Kaavi: Ossi Walliuksen valokuvia 31.8. as-
ti.

 ✚ Sotaveteraanimuseo, Tulliportink. 37 D au-
ki 5.6.–6.9. pe klo 14–18 ; la-su klo 12–16. Ryh-
mätilaukset (017) 281 1130.

 ✚ Eemilän Kotimuseo, Humalajoki, Hiltulan-
lahti. Talonpoikaisesinekokoelmat maalaismai-
semassa. Avoinna to ja pe klo 10 – 18. 

”Pidetään virrestä 
kiinni kaksin käsin.” 

M onen messussa kävijän te-
kisi mieli veisata täysin pal-
kein, mutta kun ei tohdi. 
Esa Ruuttunen, yksi Suo-
men menestyneimmistä 

oopperalaulajista, ymmärtää heti, mistä pu-
hutaan.

”Tarvitaan suurta siviilirohkeutta uskaltaa 
veisata ääneen, jos kirkossa ei ole esilaulajaa, 
kuten tilanne valitettavasti usein on.”

Laulaja muistelee opiskeluaikaansa, jol-
loin hän asusteli Helsingissä Töölön kirkon 
kupeella. Seurakunnan kanttorina oli mai-
neikas Taneli Kuusisto ja esilaulajana mah-
tavaääninen Ossi Elokas. ”Kenenkään ei 
tarvinnut pelätä liittää ääntään veisaavaan 
seurakuntaan.”

Virsiä lauletaan hänen mielestään sopi-
valta korkeudeltakin.

”Mutta jos pitää yrittää laulaa varovasti, 
ettei oma ääni tulee liikaa esiin, se vasta ra-
sittaa.”

Virren kohtalo on sidoksissa jumalanpal-
velukseen. 

Toisaalta on puhuttu virsibuumista, joka 
on saanut liikkeelle monia kevyemmän mu-
siikin taiteilijoita. Sen myötä virrelle on tul-
lut uusia kuulijoita.   

Esa Ruuttunen sanoo, että virsiä tuli-
si edelleen arvostaa niiden omista lähtökoh-
dista.

”Virsi on riittävän väkevä siinä lajissa, jos-

sa sen juuret ovat.”
Kun virttä väkivalloin käydään 

vääntämään vieraaseen tyyliin, voi-
daan mennä metsään. ”Silloin lähes-
tytään hajuvesi-lihapulla -makuelä-
mystä.”

Virsitalkoisiin Ruuttunen kutsuu 
niin koteja kuin seurakuntiakin.

”Virren opettamisessa ei saa antaa 
periksi rippikoulussa. Muitakin työ-
kaluja virren viemiseksi  nuorille var-
maan löytyy.”   

Mainarien ooppera  
vei Yhdysvaltoihin
Ruuttunen jäi oopperasta eläkkeel-
lä monta vuotta sitten, mutta painaa 
töitä olan takaa.

Hän palasi juuri Yhdysvalloista 
Michiganista, jossa lauloi Rockland-
nimisessä, Jukka Linkolan säveltä-
mässä oopperassa Alfred Laakson keskei-
sen roolin. 

Rockland kertoo 1800-1900 -luvun vaih-
teessa Suomesta Amerikkaan muuttaneis-
ta siirtolaisista ja erityisesti kaivosmiehis-
tä. Mainarien lakko sai traagisen lopun, kun 
kaksi miestä ammuttiin.

Ooppera Rockland esitettiin suomeksi 
kesäkuussa Nivalassa, Ruuttusen synnyinpi-
täjässä ja heinäkuun puolivälissä englanniksi 
Michiganin Houhgtonissa, joka on merkittä-
vä suomalaissiirtolaisten keskuspaikka.

Heinäkuun lopulla alkavat Wagnerin 
Ring-tetralogian harjoitukset Kansallisoop-
perassa.

”Olenkin kysellyt, kuka 
ihmeessä täyttää kalenteri-
ni. Minähän olen eläkkeellä”; 
Ruuttunen vitsailee.

Tämän viikon lauantai-
na Ruuttunen konsertoi Sy-
väniemen kirkossa ja laulaa 
sellotrion kanssa matkalau-
luja. 

Matkavirsi-projekti al-
koi, kun sellistiveljekset Jussi 
ja Matti Makkonen ottivat 
yhteyttä Ruuttuseen. He ky-
syivät, olisiko tällä kiinnos-
tusta yhteistyöhön Siionin 
virsien tai muun hengellisen 
musiikin merkeissä.

”Innostuin heti”, Ruuttu-
nen sanoo.

Vanhat virret ovat hänel-
le tärkeitä.

”Ne ovat ensi kosketus musiikkiin, uskoon 
ja herännäisyyden traditioon, joka on elämä-
ni kantava voima. Oman äänen liittäminen 
seuraväen ääneen on arjen pyhiinvaellusta.”

Levyn kannessa Ruuttunen poseeraa sel-
listeineen moottoripyöränsä selässä. ”Tai-
dan ajella Karttulan konserttiinkin mootto-
ripyörällä.”

LEA LAPPALAiNEN

Virsien yhteislauluilta to 21.7. klo 19 Muuru-
veden vanhassa OsulassaVirsien yhteislau-
luilta Juankosken seurakuntatalolla keski-
viikkona 27.7. klo 19. Virsien yhteislauluilta 
Säyneisen seurakuntatalolla ke 20.7. klo 19 ja 
to 28.7. klo 19.

Virrellä väkevät juuret

HEINävinkit

Uppo-Nalle vossikan kyydissä. Kuopi-
on Filatelistikerho ry, Kortti nro 10. 
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Esa Ruuttunen laulaa lauan-
taina matkavirsiä Syväniemen 
kirkossa sellistien säestyksellä. 
Kuvassa Seeli Toivio, (vas.) Jus-
si Makkonen  ja Ulla Lampela. 
Konsertissa Jussi Makkosen 
tilalla soittaa velipoika Matti.

”Kun 
virttä käy-
dään vään-
tämään 
väkivalloin, 
mennään 
metsään.
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”S
uomalainen bilettää 
ilossa ja surussa”, yö-
kerhon järjestyksen-
valvoja Jarmo Mali-
nen sanoo.

”Olen ollut viikon-
lopputöissä ravinto-
lassa neljä vuotta jär-

jestyksenvalvojana.  
Jokainen pitää ravintolassa hauskaa tyylillään. 

Kun malttaa nauttia alkoholia kohtuullisesti, jak-
saa juhlia pidempään. On hauskaa seurata synty-
mäpäiväjuhlien iloa, kun ihmiset tapaavat vuosi-
en jälkeen.

Alkoholilla huuhdellaan alas myös potkuja työs-
tä, perhekriisejä ja talousongelmia. Pään sekoitta-
minen näyttää joskus olevan ainoa pakokeino. 

Rankkoja juttuja tilitetään ravintolan ovella-
kin. Olen vaitiolovelvollinen ja luultavasti muuta-
man asiakkaan uskottu ihminen.” 

Kaltevalla pinnalla
”Hintojen nousu vaikuttaa siihen, että pohjia 
otetaan kotona. Huumeet ovat tulleet mukaan 
kuvaan. 

Kun perheellinen suuntaa viihteelle yksinään 
viikonloppu toisensa jälkeen, saatetaan olla kal-
tevalla pinnalla. Onneksi monen elämä norma-
lisoituu ennen kuin tilanne kärjistyy kotona lo-
pullisesti. 

Vapautumisella on varjoisat kääntöpuolensa. 
Nuorten juhlimista leimaa se, että suhde virka-
valtaa kohtaan on romahtanut. Minun nuoruu-
dessani poliisia ei pelätty, mutta kunnioitettiin.

Minulla on urheilijatausta, jalkapalloa ja jää-
kiekkoa. Nyrkkeilyn lopetin edustustasolla yli 
kymmenen vuotta sitten, mutta muutaman ker-

ran ottelin senkin jälkeen. Huviteltua tuli nuore-
na kylliksi.   

Päivätyö vie myynnin ja markkinoinnin tehtä-
viin. Vapaa-ajalla valmennan 11-vuotiaita poikia 
jääkiekossa. Seitsenhenkinen perhe ja omakotita-
lo pitävät virkeänä. ”

Ihmisillä on nälkä
”Diakoniatyössä pitää kestää sietämättömiä ti-

lanteita”, sanoo Järvi-Kuopion seu-
rakunnan  diakonissa Tuula Paul.

”Opiskelin Saksassa erikoissai-
raanhoitajaksi. Palasin Suomeen 
keskelle pahinta 1990-luvun lamaa, 
jolloin toimin Nilsiän rovastikun-
nan ruokapankin vastaavana työn-
tekijänä.

Ihmisillä oli nälkä ja monenlais-
ta hätää. Ei vain yksinäisillä miehillä 
vaan lapsiperheilläkin. 

Nyt seuraan surullisena eläke-
ikäisten heikkoa toimeentuloa. Aina 
ei ole varaa edes pakolliseen lääki-
tykseen. Monet on unohdettu lai-
toksiin.

Suuri osa henkilökunnasta on 
ammattitaitoista väkeä ja tekee par-
haansa, mutta resursseja ei ole yksi-
löllisen hoitamiseen, johon kuuluu 
ihmisarvon kunnioittaminen. 

Olen kuullut vanhuksia pelotta-
vista pesutilanteista. Ammattitai-
doton työntekijä on kiroillut syöt-
täessään liikunta- ja puhekyvytöntä 
ihmistä, jolta ruoka valuu suupiel-
tä alas.”

Lääkkeitä ja väkivaltaa
”Diakoniatyössä näkee edelleen mo-
nenlaisia ongelmia. On syrjäytymis-
tä, päihderiippuvuutta ja monion-
gelmaissuutta. Toisessa ääripäässä 
saattaa olla nuori, joka ei tahdo jak-
saa muuten kuin psyykenlääkkeiden 
voimalla. Monet kertovat kulissi-
en takaisesta elämästä ja perhevä-
kivallasta. 

Byrokratia on raskasta. Jäykkyy-
dessään sen on vaikea löytää ih-
misen omia voimavaroja. Räätä-
löidympi apu löytyisi, jos voisi kysyä 
Jeesuksen tavoin: Mitä sinä tahdot, 
että sinulle tekisin?

Diakoninen työ ei tule tehdyksi vain vapaaeh-
toisvoimin vaan vaatii ammattitaitoista ja koulu-
tettua väkeä.

Lutherin keskiajan löytö kahden regimentin 
opista on ajankohtaisempi kuin koskaan. Valtiol-
le kuuluu kansalaistensa ihmisarvoisen kohtelun 
ja toimentulon turvaaminen - henkilökohtaisista 
ansioista riippumatta.”

”N ykyisin kirjoja ostetaan pal-
jon myös nettikaupasta. 
Kun lähdetään varta vas-
ten kirjakauppaan, halutaan 
saada asiantuntevaa palve-

lua ja viihtyä. Kirjojen tutkimisen ohella voi juo-
da kupin kahvia tai istahtaa sohvalle selailemaan 
kirjaa kaikessa rauhassa”, sanoo kirjakauppavas-
taava Paula Ihalainen.

Nyt ostetaan oppikirjoja, viihdyttävää luke-
mista ja kaunokirjallisuutta. Hyvinvointikirjal-
lisuuden kysyntä on kasvanut huimasti ja laa-
jentuu koko ajan.  Kirjoista etsitään sisältöä 
elämään, arkeen ja vapaa-aikaan.

Ekoajattelu näkyy kirjojen kysynnässä. Nuoret 
haluavat tehdä käsillään, esimerkiksi tuunata.

Lasten kirjoissa klassikot ovat pitäneet pintan-
sa. Rippi- ja häälahjoiksi ostetaan kirjoja laidasta 
laitaan, myös uskonnollisia kirjoja tai laadukasta 
luettavaa, jossa on kristillisyys mukana. Lahjak-
si kysytään niin Raamattua kuin Lokki Joonatania 
ja Pikku Prinssiäkin. 

Kirjakaupassa näkee, että meillä menee Suo-
messa hyvin. Aina emme osaa olla tyytyväisiä sii-
hen, mitä olemme saavuttaneet. Se on länsimai-
sen ihmisen vamma. Moni kehitysmaan asukas 
on meitä onnellisempi, kun ei tiedä kaivata muu-
ta. Sen näin läheltä, kun matkustin mieheni kans-
sa Aasiassa ja Etelä-Amerikassa.

Paljon puhutaan kirjan kuolemasta, mihin en 
vielä jaksa uskoa. Veikkaan, että ensimmäisenä 
perinteinen kirjamalli häviää oppikirjoista.”

Arjen asiantuntijat
Heidän eteensä marssii koko elämänkirjo. 
Kertokaa, miten meillä menee.

”Kun perheelli-
nen lähtee viihteelle 
yksinään, ollaan kal-
tevalla pinnalla.

”Suomalainen on rehellinen.  Joku tuo maksamatta jääneen narikkamaksun seuraavalla kerralla”, järjestyksenvalvoja Jarmo Malinen ker-
too.lE
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Tarinat kuuluvat kirjakauppavastaava 
Paula Ihalaisen mielilukemisiin. 

Diakonissa Tuula Paul etsii arjen kauneudesta vasta-
painoa rankalle työlle.
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Kirjoista etsitään 
sisältöä elämään
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Rikkinäiset korjataan

O smo Keinänen korjaa risatkin jalkineet.  Ne voivat 
olla asiakkaan ainoat. ”Jos naisia ei olisi, kaikkien ken-
gät jäisivät korjaamatta.”

”Asiakkaat valittivat urani alussa, että onpa kal-
lis lysti noin nopeasta työstä. Harva tulee ajatelleek-

si, minkä turvan kumiset korkolaput tai puolipohjat antavat liuk-
kailla keleillä.  

 Kiitän Luojaa siitä, että opin 13-lapsisessa perheessä tekemään 
työtä. Se on pitänyt nöyränä. Vaihtaessani yritykseni tavaratalos-
ta toiseen en mainostanut lainkaan. Kun asiakkaat tulivat perässä, 
ajattelin, että olen osannut tehdä jotain oikein. 

Elän työlleni, enkä vilkuile kelloa. Olen sitoutunut työhöni yrit-
täjänä ja joudun menemään sairaanakin töihin. Lomalle lähtökin on 
henkien taistelua itseni kanssa. 

Kenkäkorjaamon tiskin editse marssii koko elämänkirjo. Kiireiset 
vanhemmat menevät lasten kanssa ostoksille, vaikka lapset olisivat 
kuinka väsyneitä. Koululaisia riittää peliautomaateille koulupäivän-
kin aikana. Shoppaamisen virtaa seuratessa mietin, milloin ihmiset 
ehtivät olla enää kotona.”

TEKsTiT: LEA LAPPALAiNEN
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”Suomalainen on rehellinen.  Joku tuo maksamatta jääneen narikkamaksun seuraavalla kerralla”, järjestyksenvalvoja Jarmo Malinen ker-
too.

Suutari Osmo Keinänen korjaa jokaisen kenkäparin kuin 
tekisi sen itselleen.
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Luottamus 
kuuluu palveluun

”S uomalainen nainen on varovainen vaihtamaan 
hiustyyliä”, sanoo kampaamoyrittäjä Päivi Leski-
nen.

”Kun asiakas sanoo, ettei tiedä mitä haluaa, ky-
syn mitä et halua. Sillä voi auttaa eteenpäin sisäis-

ten toiveitten sanoittamisessa. 
Leikkaus, värjääminen ja kampaus ovat käsityötä. Mottoni on: 

Näytä niin hyvältä kuin oikeas-
ti olet. 

Muotia on juuri se, mikä 
käy asiakkaalle ja tukee per-
soonaa ja kasvonpiirteitä. Vai-
kutteita tulvii niin Pariisista 
kuin Lontoostakin.

Kampaajalla henkilökoh-
taisia asioita jaetaan asiakkaan 
ehdoilla ja ne jäävät oven sisä-
puolelle. Luottamus on a ja o, 
se kuuluu palveluun.

Monet muut puheenaiheet 
tulevat mediasta. Nyt puhu-
taan Mika Myllylästä ja Krei-
kan veloista, jotka koskettavat 
kaikkia suomalaisia. Olen ve-
ronmaksajana mukana Kreik-
ka-talkoissa, halusin sitä tai en.

Olen tyytyväinen alan va-
lintaani. Työ on kasvattanut 
minua, koska tapaan jatkuvas-
ti yhteiskunnan eri alojen asian-
tuntijoita. Jokaiselta oppii jotain 
uutta.”

”Olen ylpeä ammatistani 
ja asiakkaiden luottamukses-
ta”, kampaaja Päivi Leskinen 
sanoo.
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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
Kesän iltamusiikki to 
21.7. klo 21. Trio Virosta. 
Hanna-Liina Võsa laulu, 
Lembit Saarsalu, saksofo-
ni, Merle Kollom, urut. Va-
paa pääsy. Ohjelma 5 €.
Messu su 24.7. klo 10. 
Saarna Marjo Parttimaa, 
liturgia Lauri Kastarinen, 
kanttorina ja urkurina 
Pertti Rusanen. 
Ei kesäillan ehtoollista 
ke 27.7. klo 19. Pihaseurat 
Korttelimuseon pihapiiris-
sä, Kirkkokatu 22.
Kesän iltamusiikki to 
28.7. klo 21. Eurooppalai-
sen urkumusiikin helmet. 
Friedhelm Flamme, urut. 
Saksa. Vapaa pääsy. Oh-
jelma 5 €.
Messu su 31.7. klo 10. Saar-
na Ilpo Rannankari, litur-
gia Satu Karjalainen, kant-
torina Pertti Rusanen ja 
urkurina Elisa Murtoperä.
Kesäillan ehtoollinen ke 
3.8. klo 19. Sari Kärhä.

MuMMon Mökki
Puijonkatu 10
Mökki suljettu 22.6.-31.7. 
puh. 040 4848 272

Diakonia
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 27.7. klo 19 
Korttelimuseon pihapii-
rissä, Kirkkokatu 22. Satu 
Karjalainen, Olli Viitanie-
mi ja Pertti Rusanen. 

kaStEtut
Emma Helmi Helena Juu-
ti, Kaarlo Juhani Kosonen, 
Leo Petri Ilmari Lappalai-
nen, Joona Julius Eskeli-
nen, Vilma Matilda Vai-
nikainen, Niklas Alan Hu-
son, Daniel Kaius Alexan-
der Untamala, Viljo Jal-
mari Hintikka, Veera-Lee-
na Aleksantra Jouhki, Sii-
ri Sofia Vatanen, Iiris Ma-
ria Vatanen, Bella Olivia 
Koikkalainen, Luukas Iivari 
Nordman.

kuuLutEtut
Hannu Juho Vilhelm Mäy-
rä ja Arja Elina Janatuinen, 
Tomi Antero Tuomainen 
ja Marjo Ilona Auvinen, 
Mikko Juhani Oinonen ja 
Sari Johanna Rapi, Olli Ka-
levi Kärkkäinen ja Laura 
Helinä Gizzi, Jani Veli Pet-
ri Uusitalo ja Satu Maarit 
Puustinen, Tomi Kristian 
Antero Ruokolainen ja Ella 
Annarilla Kääriäinen, Jone 
Antero Mella-Aho ja Tanja 
Henriikka Hänninen.

kuoLLEEt
Aura Matilda Väänänen 75 
v, Ruut Leila Nupponen 79 
v, Reijo Henrik Hoffren 56 
v, Maili Annikki Arponen 
91 v, Ilma Laakkonen 91 v, 
Onni Olavi Rytkönen 91 v, 
Seini Einikki Pulkkinen 69 
v, Aune Ester Lehto 88 v, 
Sirkka Maria Kieloaho 77 

v, Anna Liisa Kettunen 87 
v, Aini Hyvönen 94 v, Hin-
ne Marjatta Manninen 88 
v, Juha Markku Ruostila 
62 v, Pauli Kalervo Toiva-
nen 78 v, Raimo Valio En-
sio Vähäjylkkä 78 v, Rai-
mo Johannes Miettinen 
79 v, Asko Juhani Hänni-
nen 73 v.

alava

aLavan kirkko
Keihäskatu 5  
puh. 040 4848 298
Messu su 24.7. klo 10. 
Saarnaa Heikki Kemppai-
nen, liturgina Juha Väli-
mäki, kanttorina Ossi Jau-
hiainen. 
Messu su 31.7. klo 10. Saar-
naa Alpo Valkeavaara, li-
turgina Heikki Kemppai-
nen, kanttorina Ossi Jau-
hiainen. 

SärkiniEMEn  
SEurakuntataLo
Särkiniementie 20 
puh. 040 4848 307 
Pihaseurat ke 20.7. klo 18 
Keto-Orvokissa, Ketotie 9. 
Heikki Kemppainen, Pir-
jo Kuula, Liisa Tiilikainen, 
Olli Kinnunen. 

kaStEtut
Neela Elma Isabella Tabell, 
Nooa Risto Mikael Tabell, 
Emmi Iiris Matilda Sink-
konen, Akseli Lassi Olavi 
Reinikainen, Eemeli Ukko 
Olavi Reinikainen, Olga-
Maria Johanna Kokkonen, 
Jesper Joonatan Kytömaa, 
Ilmari Matias Juhananpoi-
ka Hakumäki, Tinka Liinu 
Kuosmanen, Onni Matias 
Kärkkäinen, Nooa Wilja-
mi Oliver Moilanen, Miska 
Immanuel Uljas Burmits-
kiy, Nea Alina Alexandra 
Ullgren, Kasperi Leo Jo-
hannes Bruun.

kuuLutEtut
Heikki Sakari Kumpu-
lainen ja Sirkku Hanne-
le Kuokkanen, Jarkko Ta-
pio Pulkkinen ja Anna Ma-
ria Ikonen, Jarno Antero 
Pakarinen ja Päivi Anne-
li Puumalainen, Ville Mat-
ti Ensio Smolander ja Kat-
ri Leena Maria Leikkainen, 
Samuli Kalle Eemeli Järve-
lä ja Mervi Tuulikki Lau-
rila, Marko Ensio Mikko-
nen ja Ulla-Greta Pauliina 
Saariaho.

kuoLLEEt
Veikko Aukusti Voutilai-
nen 85 v, Ilkka Tapani Pit-
känen 52 v, Erkki Romp-
panen 76 v, Aarne Veikko 
Niemeläinen 79 v, Anne 
Marita Pehkonen 39 v, 
Valpas Turunen 83 v, Alpo 
Olavi Tuomainen 66 v, Ee-
mil Johannes Turunen 57 
v, Matti Heikki Antero 
Markkanen 83 v, Erkki Ar-
vid Miettinen 81 v.

kallavesi

kaLLavEDEn kirkko
rauhalahdentie 21
puh. 044 4848 336
Sanajumalanpalvelus su 
24.7. klo 10. Saarna Anu 
Backman, liturgia Marjaa-
na Mäkinen ja Anna-Ma-
ri Linna.
H11 Konfirmaatiomessu 
la 30.7. klo 13. Saarna Mar-
jaana Mäkinen, liturgia 
Veli Mäntynen ja kanttori-
na Riina Impiö.
Messu ja R2 konfirmaa-
tio su 31.7. klo 10. Saar-
na Veli Mäntynen, liturgia 

Herra, sinun enkelisi
sanoi muinoin profeetta Eliaalle: 
”Nouse ja syö,
sillä muutoin matka käy sinulle liian pit-
käksi.”

Olet antanut meille ruokaa ja juomaa
ennen pitkää matkaamme.
Mutta tee meidät myös
avoimiksi sanallesi
ja anna sitä leipää,
joka tulee taivaasta.
Pyhä sakramenttisi antakoon 
meille rauhaa, voimia ja valppautta.
Johdata meitä matkallamme 
oikealla kädelläsi
ja vie meidät matkamme päämäärään.

oWE HAssLER

Mikko Väisänen ja kantto-
rina Richard Nicholls.
H10 Konfirmaatiomessu 
su 31.7. klo 13. Saarna Mik-
ko Väisänen, liturgia Veli 
Mäntynen ja kanttori-
na Riina Impiö.
Kesäillan konsertti 
su 31.7. klo 18. Sopraa-
no Nadia Kurem Vi-
rosta säestäjänä Dir.
mus. Heikki Ritvanen. 
Järjestäjinä Kallaveden 
seurakunta, Vehmasmä-
en maa- ja kotitalousseu-
ra ry sekä Nadian kuopio-
laiset ystävät perheineen. 
Liput 12 €.

PEtoSEn  
SEurakuntataLo
Pyörönkaari 21
puh. 040 4848 345
”Pienarkahvit” ja Mar-
tanpäivänseurat ti 26.7. 
klo 19. 

SyvännniEMEn  
kirkko
kuttajärventie 117
Matkavirsiä -konsertti 
la 23.7. klo 17. Baritoni Esa 
Ruuttunen, sellotrio Jussi 
Makkonen, Seeli Toivio ja 
Ulla Lampela. Vapaaehtoi-
nen ohjelmamaksu.
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.
Messu su 7.8. klo 10. Reijo 
Mustonen ja Riina Impiö.

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

Diakonia
Kallaveden, Männistön 
ja Puijon seurakuntien 
omaishoitajien leiri Ryt-
kyn leirikeskuksessa 9.-
11.9. Ilmoittautumiset 19.8. 
mennessä Riitta Reimalle 
puh. 040 4848 370 tai dia-
koniatoimistoon ma klo 
9-10 puh. 040 4848 332.
Hyvää huomenta arki ke 

27.7. klo 11. Tervetuloa 
nauttimaan kuppi kuu-
maa ja jutustelemaan hy-
vässä seurassa.

Muuta
Kesämessu su 31.7. klo 12 
Airakselan seurantalolla. 
Mikko Väisänen, Riina Im-
piö, Airakselan kyläyhdis-
tys ja urheiluseura. Kirk-
kokahvit.

aikuiStyö
Miesten saunailta ke 3.8. 
klo 17.30. Tapani Kukkosel-
la, Pulkkilansalmentie 183.

kaStEtut
Aaro Joel Santeri Feo-
doroff, Selena Maria 
Rissanen,Vihtori Alfred 
Perkkiö,Aapo Juhani Leh-
telä, Väinö Onni Oli-
ver Kekäläinen, Ada Eri-
ka Laukkanen, Jimi Kas-
per Ronkainen, Aneke 
Chukwuma Ifemeni, Sin-
ja Susanna Marjatta Har-
tikainen, Nea Regina Lack-
man, Anni Iida Helmii-
na Korhonen, Heini Ma-
ria Tuovinen, Viljami Eetu 
Johannes Tervonen, Aino 
Iida Inkeri Kauppinen, Lot-
ta Evelina Fomkin, Neo 
Daniel Maaroos, Kas-
per Eino Elias Väänänen, 
Martti Valtteri Mikael 
Kröger, Elli Kerttu Helena 
Vanha-Kämppä, Iida Mar-
jo Sofia Laesharju, Aada 
Minttu Maria Kokkonen, 
Kaapo Oskari Ritvanen, 
Justus Arttu Ilari Venäläi-
nen, Topias Esa Juhani Ve-
näläinen, Viljami Noa Juli-
us Kainulainen, Luca Otto 
Aaron Tiihonen, Saga Ma-
ria Romakkaniemi, Alisa 

ES
KO

 j
ä

M
Sä

Seurakunnat 20.7.–2.8.11

rukoilemme

Kesälauluilta

Tammenrannan 

kesäteatterissa 

ke 20.7. 

klo 18.30. 

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

Perunkirjoitukset
Luotettavasti – asiakasystävällisin hinnoin

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

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

– 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

Suru on
hitaasti vaalenevia varjoja...

Hautaustoimisto
J. NURRO OY

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

PERUNKIRJOITUKSET
testamentit - kauppakirjat ym. asiakirjat ammattitaidolla

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

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

              

Kestääkö kattosi Suomen sääolot?
Sammaloituminen ja 

rapautuminen riesana?
Suoritamme kattopinnoitukset tiili- ja mineriittikatoille.

Myös peltikattojen pinnoitukset.

Kysy lisää!
Muista kotitalousvähennys!

Tommi Lipponen 044-3417887
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Palvelukseen halutaan

K uka kelpaa Herran palveluk-
seen? Kuka on tarpeeksi py-
hä? Kuka on riittävän hyvä? 
Kenen usko on kyllin vahva? 
Kuka tuntee Jumalan tah-

don? 
Apostolien päivän evankeliumissa 

Pietari tunnustaa Jeesuksen olevan Elä-
vän Jumalan Poika. Jeesus sanookin Pie-
tarin olevan kallio, jolle hän rakentaa 
kirkkonsa. Pietari nousee erityiseen ase-
maan, hän on opetuslasten johtaja, seu-
rakunnan kallio. Pietari on keskeinen 
hahmo kristillisen seurakunnan synnys-
sä. 

Kun Jeesus kutsui Pie-
taria seuraamaan itseään 
Genesaretinjärven ran-
nalla, Pietari sanoi kau-
histuneena ”Herra, mene 
pois minun luotani, minä 
olen syntinen mies.” Hän 
ei katsonut olevansa kel-
vollinen Jeesuksen seu-
raajaksi. 

Opetuslapsissa eteem-
me näyttäytyy riitaisa, eri-
purainen joukko miehiä. 
He eivät näyttäydy meille 
ihanteellisina ihmisinä. He 
eivät pysy Jeesuksen rin-
nalla silloin kun hän heitä 
eniten tarvitsee. Opetus-
lapset nukahtavat Getse-
manessa ja Pietari kieltää 
Jeesuksen nopeasti. Ope-
tuslapset jättävät Herran-
sa yksin, kääntävät tälle 
selkänsä ja hylkäävät suu-
rimman hädän hetkellä. 
Ei kovin sankarillista toi-
mintaa. 

Kaikesta tästä huoli-
matta, opetuslapset ovat 
Jeesuksen seuraajia. Kai-
kesta huolimatta Jeesus 
tekee Pietarista kirkkonsa 

johtajan. Hän on kallio, jolle seurakunta 
rakentuu. Kun Pietaria katsoo tarkkaan, 
ymmärtää, ettei hän ole niin hyvä ja py-
hä kuin helposti ajattelen. Pietarikin oli 
heikko ja tavallinen ihminen, vaikka hä-
nestä tuli alkuseurakunnan johtohahmo. 

Jeesus valitsi Pietarin, ei ketään kiil-
tokuvamaista yli-ihmistä. Se on lohdut-
tavaa. Herran palvelijaksi kelpaa huono, 
syntinen, heikkouskoinen ihminen. Mi-
näkin. Sinun ei tarvitse olla hyvä, pyhä 
tai vahvauskoinen, sillä Herran palvelijoi-
den rima on matalalla. 

Kasteessa meistä jokainen on kutsut-
tu Herran palvelukseen. Kirkkomme on 

huonojen ja syntisten ih-
misten joukko. Se tekee sii-
tä erityisen. Seurakunta ei 
ole vain hyvien, pyhien ja 
samanmielisten ihmisten 
joukko. 

Me olemme kaikki syn-
tisiä ja erehtyväisiä. Me ha-
puilemme yhdessä Juma-
lan puoleen. Etsimme ja 
erehdymme. Oman uskon 
ollessa hauras yhteinen us-
ko kantaa.  Kun elämään 
tulee surua ja pettymyk-
siä lähimmäiset kannatte-
levat. Me olemme yhdessä 
Kristuksen tiellä.  

Jaksaaksemme tarvit-
semme toisiamme ja en-
nen kaikkea Kristusta. Me 
emme kelpaa Jumalalle 
oman erinomaisuutemme 
tai hyvyytemme vuoksi, 
vaan ainoastaan Kristuk-
sen tähden. 

MiiNA KARAsTi

Kirjoittaja on Puijon 
seurakunnan pastori.

Aurora Jääskeläinen, Da-
niel Kristian Pulkkinen, Fri-
da Annikki Vehkaluoma, 
Anna-Emilia Elisabet Kau-
hanen, Siiri Matilda Mie-
lonen, Paavo Eeli Johannes 
Malinen, Enni Elisa Jose-
fiina Miettinen, Kerttu Je-
mina Aurora Koivistoinen, 
Oiva Einari Räsänen, Lil-
ja Iida Emilia Blohin, Jenna 
Alisa Karjalainen, Kerttu 
Aino Emilia Hietanen, Ee-
meli Vertti Viljami Mäkelä, 
Sonja Emilia Lyytikäinen, 
Jaakko Julius Lapveteläi-
nen, Veeti Veikko Joona-
tan Pajala, Alva Taimi Ilo-
na Katainen, Osmo Hem-
minki Koikkalainen.

kuuLutEtut
Kari-Pekka Kankkunen ja 
Katja Liisa Margit Taski-
nen, Petri Tapani Riiko-
nen ja Outi Elina Vanha-
Kämppä, Mika Simo Saka-
ri Jaakkonen ja Raila Maa-
rit Miskala, Jukka Tapio 
Karjalainen ja Arja Lee-
na Steinmann, Olli-Pek-
ka  Pirhonen ja Satu Ma-
ria Lappalainen, Anssi Lau-
ri Kalevi Karppinen ja An-
ne-Mari Emilia Kaukoran-
ta, Ville-Veikko Hassinen 
ja Katri Anneli Asikainen, 
Velimatti Ilkka Antero 
Mäklin ja Reetta Inkeri Tu-
runen, Kari Jarmo Johan-
nes Tiittanen ja Laura Eli-
sa Hämäläinen, Jari Juhani 
Vanhanen ja Tuula Anneli 
Ala-Röyskö, Mikko Eeme-
li Ollila ja Sirja Tuuli Emilia 
Nevalainen, Sami Marko 
Juhani Kokkonen ja Reetta 
Mirjami Ruokolainen, Jas-
ka Heikki Olavi Kosonen 
ja Olga Sandra Emiilia Ha-
vumäki.

kuoLLEEt
Eero Olavi Paksula 87 v, 
Mervi Hannele Halmeto-
ja 46 v, Elna Inkeri Seppä-
lä 96 v, Juho Turunen 63 v, 
Vilho Veikko Saarela  66 v, 
Otto Olavi Hedman 78 v, 
Lahja Sipi 88 v, Vilho Pie-
tari Mykkänen 89 v, Mer-
vi Anitta Åman 56 v, Rai-
mo Uolevi Raunio 81 v, 
Lauri Pekka Heikkinen 64 
v, Sylvi Eliina Hynninen 83 
v, Vieno Valvikki Eskeli-
nen 82 v.

männistö

Pyhän 
JohannEkSEn 
kirkko
kellolahdentie 8
puh. 040 4848 386
Messu su 24.7. klo 10. 
Saarna Mika Niskanen, 
liturgia Olli Olenius, 
kanttorina Heikki Mo-
nonen.
Päivämusiikki ma 25.7. 
klo 12. Lavrenchukin mu-
siikkiperhe.
Messu su 31.7. klo 10. Saar-
na Tarja Säynevirta, litur-
gia Aulikki Mäkinen, kant-
torina Heikki Mononen.
Päivämusiikki ma 1.8. klo 
12. Sanna Viitanen, laulu.

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 lei-
ri Rytkyn leirikeskuksessa 
9.-11.9. Ilmoittautuminen 
19.8. mennessä Männistön 
osalta diakoni Mari Mer-
taselle 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
Ukko Johannes Koppo-
nen, Felix Olavi Velazquez, 
Veeti Matias Tapani Suho-
nen, Topi Eeli Severi Knuu-
tinen, Leo Oskari Seppä-
lä, Tuukka Juho Tapani Ry-
hänen, Leevi-Elmeri Heis-
kanen, Sulo Aarne Ilmari 
Saarinen, Ada Sofia Laiti-
nen, Emmi Maria Karoliina 
Tepponen.

kuuLutEtut
Jimi Oskari Tuomaala ja 
Ida Alina Laitinen, Petri 
Antero Korhonen ja Birgit 
Johanna Vartiainen.

kuoLLEEt
Juho Einari Hiltunen 93 v, 
Vera Pasanen 95 v, Oiva 
Anton Karvonen 94 v, Toi-
vo Gunnar Pentikäinen 84 
v, Jenny Aino Inkeri Tiiri-
kainen 90 v, Elna Tuulik-
ki Karjalainen 95 v, Eino 
Antero Kuivalainen 90 v, 
Kyösti Tapani Prami 56 v, 
Elli Lyyli Lyytikäinen 86 v, 
Katri Virginia Kolehmai-
nen 98 v, Aarne Eerik Kor-
honen 83 v, Alli Aino Tuu-
likki Koskinen 85 v, Hel-
ka Ellen Kaarina Luukko-
nen 73 v.

puijo

PuiJon kirkko
taivaanpankontie 3
puh. 040 4848 419
Nuoren seurakunnan 
veisuseurat ke 20.7. klo 
18. Rippikoulusta tutun 
punaisen laulukirjan veisu-
ja laulattaa Puijon kirkon 
kesäseuroissa kesäkant-
tori Riikka Setälä. Muka-
na on ikivihreitä veisuja eri 
vuosikymmeniltä. Seurois-
sa puhuvat Pekka Niemi-
nen, Aki Hätinen ja Miina 
Kumpulainen. Sateisella 
säällä seurat pidetään seu-
rakuntasalissa.
Messu su 24.7. klo 10. Pek-
ka Nieminen saarnaa, San-
na Alanen, Aki Hätinen, 
kanttorina Riikka Setälä.
Messu su 31.7. klo 10. Pek-
ka Nieminen saarnaa, San-
na Alanen, kanttorina 
Riikka Setälä.

urkuimprovisaatiokon-
sertti ti 2.8. klo 18. Saksa-
lainen urkuri Jörg Duda. 
Vapaa pääsy.
”Kuin vesilintu lahdel-
la...” Kansallisrunoilija Jo-
han Ludvig Runebergin 
kynänjälki näkyy nykyisen 
virsikirjan 22 virressä. Ke-
sän viimeisissä teemalli-
sissa kesäseuroissa laule-
taan hänen sanoittamiaan 
tai uudistamiaan virsiä 
Riikka Setälän säestyksel-
lä keskiviikkona 3.8. klo 18 
Puijon kirkon pihalla. San-
na Alanen ja Riitta Murto-
rinne puhuvat seuroissa. 
Sateisella säällä seurat pi-
detään seurakuntasalissa.
Puijon seurakuntakeskus

Taivaanpankontie 3
Ystävän kammari to 21.7. 
klo 12.30. Avoimet ovet. 
Kahvitarjoilua ja yhdes-
säoloa.

Muuta
Puijon, Männistön ja 
Kallaveden seurakuntien 
omaishoitajien leiri 9.-
11.9. Rytkyn leirikeskukses-
sa. Tiedustelut ja ilmoit-
tautumiset puijolaisten 
osalta ajalla 8.-19.8. Rai-
li Lehtoviidalle puh. 040 
4848 438. 

kaStEtut
Isabel Maija Maria McDo-
nald, Onni Vilppu Juha-
ni Huttunen, Ronja Tuulia 
Heikura, Oskari Johannes 
Ruija, Jere Olavi Randelin, 
Antero Veeti Emil Hämä-
läinen, Aatu Veikka Tuo-
mas Hämäläinen, Iida Kai-
sa Maria Räsänen, Otso 
Taavetti Sutinen.

kuuLutEtut
Hannu Tapio Lukkarinen 
ja Maija Päivikki Tuovi-
nen, Timo Pekka Aarnio ja 
Emma Johanna Pänkäläi-
nen, Jukka Tapani Puuma-
lainen ja Saija Elise Haka-
maa, Mikko Petteri Koski-
nen ja Suvi Maria Asikai-
nen, Aki Kalle Ilmari Heis-
kanen ja Noora Marjuk-
ka Nissinen, Hemmo Jerke 
Tapio Niskanen ja Annii-
na Marika Ritvanen, Mika 
Petteri Räsänen ja Tiina 
Hannele Siikanen.

kuoLLEEt
Irja Anna-Kaisa Rajala 87 v, 
Vuokko Vilhelmiina Kart-
tunen 77 v, Aimo Aatto 
Juhani Ritvanen 65 v, Elvi 
Ruuskanen 91 v, Helena 
Saastamoinen 90 v, Pent-
ti Aulis Hämäläinen 92 v, 
Laina Kyllikki Saarinen 79 
v, Aino Katri Kainulainen 
92 v, Toimi Antero Väisä-
nen 86 v, Aino Korhonen 
97 v, Kyösti Kalevi Heino-
nen 65 v.

Järvi-kuopio

riiStavEDEn kirkko
Joensuuntie 2505
Messu su 24.7. klo 13. Mik-
ko Huhtala ja Marjatta Pii-
ronen.
Messu su 31.7. klo 13. Uwe 
Mäkinen ja Marjatta Pii-
ronen.

JuankoSkEn 
yLöSnouSEMuk-
SEn kirkko

Mäntytie 5
Päivärukous to 21.7. 

ja to 28.7. klo 12. 
Messu su 24.7. 
klo 13. 

Messu su 31.7. klo 13. 

JuankoSkEn 
SEurakuntataLo
Mäntytie 5
Virsien yhteislauluilta ke 
27.7. klo 19. 

kaavin kirkko
kaavintie 24
Konfirmaatiomessu su 
24.7. klo 13. Ilkka Koponen, 
Aliisa Lohi, Olli Inkinen ja 
Pia Lehtinen.
Lauluyhtye Kallan kon-
sertti ti 26.7. klo 19. Siipi-
en suojaan - konsertin oh-
jelmisto koostuu hengelli-
sestä laulumusiikista kaut-
ta aikojen. 
Messu su 31.7. klo 13. Han-
nu Komulainen, Taru Par-
viainen.

Muuta
Satunäytelmä ”Kunin-

kaan ikiaikainen aar-
re” Kaavin seurakunta-
talolla pe 29.7. klo 18. Va-
paa pääsy. 
Diakonissa Pirjo Julku-
nen lomalla 25.7.-26.8. Kii-
reellisissä asioissa voit ot-
taa yhteyttä Auli Kekko-
seen puh. 040 4888 631.

MuuruvEDEn 
kirkko
kirkkotie 1
Konfirmaatiomessu su 
24.7. klo 10. Huhtala, Lohi.
Sydämen lauluja - kon-
sertti to 28.7. klo 19. Raita 
Karpo, Jouni Somero, An-
na-Claudia Somero. Vapaa 
pääsy, ohjelma 5 €.
Messu su 31.7. klo 16. Saas-
tamoinen, Parviainen.

Muuta
Virsien yhteislauluilta to 
21.7. klo 19 Muuruveden 
vanhassa Osulassa.

SäynEiSEn kirkko
kirkkoharjuntie 2
Messu su 31.7. klo 10. Mu-
kana myös Föhrien suku-
kokousväkeä

SäynEiSEn 
SEurakuntakoti
kirkkoharjuntie 2 a
Virsien yhteislauluilta ke 
20.7. klo 19. 
Virsien yhteislauluilta to 
28.7. klo 19. 

Muuta
Jumalanpalvelus Aposto-
lien päivänä su 24.7. klo 10 
hautausmaalla.
Iltatori pe 29.7. klo 16.30. 
Toivotaan myytävää lähe-
tystyön ja kirkkokuoron 
hyväksi. Siioninvirsiseu-
rat klo 19 museolla, muka-
na Kalle Hiltunen. Kolehti 
Aholansaarelle. 

tuuSniEMEn kirkko
keskitie 21
Tapulikirkko su 24.7. klo 
10 kirkon tapulissa. Juha-
ni Saastamoinen ja Riik-
ka Tuura.
Messu su 31.7. klo 10. Ju-
hani Saastamoinen ja Riik-
ka Tuura.

Muuta
Luontokirkko Kannassaa-
ressa su 24.7. Lähtö Tuus-
niemen satamasta m/s So-
fialla klo 13. Hannu Komu-
lainen, PauliinaVuorinen. 
(paikkoja rajoitetusti).
Sanalaivaristeily ke 20.7. 
klo 18. Lähtö Tuusniemen 
satamasta. Esko Luukko-
nen KRS, musiikkia.
Sanalaiva to 21.7. klo 12. 
Ruokailu satamassa, ris-
teily klo 14 ja klo 18. Esko 
Luukkonen, musiikkia. Sa-
nalaivatapahtumista tie-
dustelut: Eino Räsänen 
puh. 0500 671 898.
Hengellisten laulujen ilta 
pe 29.7. klo 18 Tuusniemen 
torilla. Riikka Tuura.
Naisten piiri pe 5.8. klo 
18 Pajulahdessa, Kuopion-
tie 380.

vEhMErSaLMEn 
kirkko
Lempeläntie 17
Jumalanpalvelus su 24.7. 
klo 10. Aluepappi Uwe 
Mäkisen tulosaarna. Juma-
lanpalveluksen kahvit kir-
konmäellä ja jälkeen oh-
jattu hautausmaakävely.
Messu su 31.7. klo 10. Uwe 
Mäkinen ja Marjatta Pii-
ronen.

Muuta
Miettilän kylän kesäkirk-
ko su 24.7. klo 13. Terva-
salontie 229. Pastori Pir-
jo Waris.
Kesäseurat su 24.7. klo 18 
Ilkka Sormusen kesämö-
killä Lahnasalontie 565. 
Uwe Mäkinen ja Marjatta 
Piironen.

Apostolien päivä 
Herran 
palveluksessa 
Matt 16: 13 – 19
Kuka minä teidän mie-
lestänne olen?

Simon Pietari vas-
tasi: ”Sinä olet Messias, 
elävän Jumalan poika.”

Jeesus sanoi hänel-
le: ”Autuas olet sinä, Si-
mon Joonaan poika. Tä-
tä ei sinulle ilmoittanut 
liha eikä veri, vaan mi-
nun isäni, joka on tai-
vaissa. Ja minä sanon 
sinulle: Sinä olet Pieta-
ri, ja tälle kalliolle minä 
rakennan kirkkoni. Si-
tä eivät tuonelan portit 
voita. Minä olen antava 
sinulle taivasten valta-
kunnan avaimet.”

”Minkä sinä sidot 
maan päällä, se on si-
dottu taivaissa, ja min-
kä sinä vapautat maan 
päällä, se on myös tai-
vaissa vapautettu.”
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Urkuimprovisaatio-
konsertti 

Puijon kirkossa 
ti 2.8. klo 18. 

Kesälauluilta

Tammenrannan 

kesäteatterissa 

ke 20.7. 

klo 18.30. 



12 Nro 12 — 20.7.2011&

• Matot
• vuodevaatteet • ym.

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

• HAUTAKIVET
• KAIVERRUKSET

• KULTAUKSET
ENTISÖINTITYÖT

• KIVILYHDYT

Sari Kämäräinen 
Jääskelänkatu 1

70780 Kuopio 
puh. 050 575 0004

www.kivipajasarik.fi

Kukka ja hautauspalvelu

ROSANNA
Puijonkatu 17

www.kukkajasidontarosanna.fi

Kukkakauppa
Hautaustoimisto

Pitopalvelu

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

Kirkastusjuhlat
Heinävedellä 29.-31.7.2011
Tulkaa ja levähtäkää
 
Mukana mm.
Ilkka Puhakka, Eliina Heinonen, 
Vladimir Sokratilin, Sami ja 
Minnamaria Tammisalo, Ulla 
Saunaluoma, Kalle Virta, 
Hannu ja Maija Nyman, Anna-
Mari Kaskinen, Heikki Salomaa, 
Olli Seppänen, Esko Luukkonen, 
Sari Behm, Heikki Mikkonen, 
Minna ja Jussi Pyysalo
Lapsille oma ohjelma!

Kansan Raamattuseura     
Heinäveden seurakunta
Kansan Raamattuseura     

KirkastusjuhlatKirkastusjuhlatKirkastusjuhlatKirkastusjuhlatKirkastusjuhlatKirkastusjuhlatKirkastusjuhlatKirkastusjuhlatKirkastusjuhlatKirkastusjuhlatKirkastusjuhlatKirkastusjuhlat
vedellä 29.-31.7.2011

KirkastusjuhlatKirkastusjuhlatKirkastusjuhlat
vedellä 29.-31.7.2011

KirkastusjuhlatKirkastusjuhlatKirkastusjuhlatKirkastusjuhlatKirkastusjuhlatKirkastusjuhlatKirkastusjuhlatKirkastusjuhlatKirkastusjuhlatKirkastusjuhlatKirkastusjuhlat
HeinäHeinäHeinäHeinäHeinävedellä 29.-31.7.2011HeinäHeinäHeinäHeinävedellä 29.-31.7.2011HeinäHeinäHeinävedellä 29.-31.7.2011HeinäHeinäHeinäHeinävedellä 29.-31.7.2011HeinäHeinäHeinävedellä 29.-31.7.2011Heinävedellä 29.-31.7.2011vedellä 29.-31.7.2011vedellä 29.-31.7.2011vedellä 29.-31.7.2011
KirkastusjuhlatKirkastusjuhlatKirkastusjuhlatKirkastusjuhlat

vedellä 29.-31.7.2011
KirkastusjuhlatKirkastusjuhlatKirkastusjuhlat

vedellä 29.-31.7.2011
Kirkastusjuhlat

vedellä 29.-31.7.2011
KirkastusjuhlatKirkastusjuhlatKirkastusjuhlatKirkastusjuhlat

vedellä 29.-31.7.2011
KirkastusjuhlatKirkastusjuhlatKirkastusjuhlat

vedellä 29.-31.7.2011
Kirkastusjuhlat

vedellä 29.-31.7.2011vedellä 29.-31.7.2011vedellä 29.-31.7.2011vedellä 29.-31.7.2011vedellä 29.-31.7.2011vedellä 29.-31.7.2011vedellä 29.-31.7.2011vedellä 29.-31.7.2011vedellä 29.-31.7.2011vedellä 29.-31.7.2011vedellä 29.-31.7.2011vedellä 29.-31.7.2011vedellä 29.-31.7.2011vedellä 29.-31.7.2011vedellä 29.-31.7.2011vedellä 29.-31.7.2011vedellä 29.-31.7.2011vedellä 29.-31.7.2011vedellä 29.-31.7.2011
TulkaaTulkaaTulkaaTulkaaTulkaaTulkaaTulkaaTulkaa ja levähtäkääTulkaa ja levähtäkääTulkaaTulkaaTulkaa ja levähtäkää ja levähtäkää ja levähtäkää ja levähtäkää ja levähtäkää ja levähtäkää ja levähtäkää ja levähtäkää ja levähtäkää ja levähtäkää ja levähtäkää ja levähtäkää ja levähtäkää ja levähtäkää ja levähtäkää ja levähtäkää ja levähtäkää ja levähtäkää ja levähtäkää ja levähtäkää ja levähtäkää ja levähtäkää ja levähtäkää ja levähtäkää ja levähtäkää ja levähtäkää

Jalkahoitoja  
kotikäynteinä

Mirja Pyykkö
p. 040 765 7203

Myytävänä puutarha-
mökki Kolmisoppisessa  

kalusteineen
p. 050 370 4315

 

!
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Tulevia kulttuurimatkoja
11.9.11 klo 14 Mikkelissä

Eifman Ballet / Gaala ja ruokailu 
Tertin kartanossa

Lokakuussa Rooma
11.-13.11.11 

Kulttuurimatka Tallinnaan.
Ohj. Puccinin ooppera  

Manon Lescaut, Wienin  
poikakuoron konsertti ja  

opastettu käynti Kumussa.  
Majoitus hotelli Virussa.  

Bussi mukana Tallinnassa.
Savonlinnaan kesällä 2012:
5.7.12 100-vuotisjuhlagaala

15.7.12 Karita Mattilan konsertti
Ilm. ja tied. yht.henkilö,  

puh. 050 529 1814, iltaisin
Matkoillamme vast. matkanjärj. 

toimivat matkatoimistot.
Tervetuloa mukaan!

HUOPAKATTO
TARVITSETKO HUOPAKATON?
KATTOAMMATTILAISELTA
VIELÄ MUUTAMA KOHDE
V. 2011

KOTIMAINEN
KOTIMAISELLA
KATEPAL
TUOTTEILLA
SOPIMUS
URAKOITSIJA
KOTITALOUSVÄHENNYS

Kattoalan erityisosaaminen meiltä 
kysy tarjous.  
Savon kattohuolto puh. 0400 416 112

Sky ekokosmetologi Kirsi Kaksonen
Kuninkaankatu 23, 70100 Kuopio, 

puh. 040 685 9001
Avoinna: ti–pe 10–17, la 10–15, 

ilt. sop.muk.

Kaikki
kauneudenhoitopalvelut!

Kaikki

Kotitalousvähennys 60% 

Koulutus Ordén Ky 

Tietokoneapu 
040 5844 045  

www.orden.fi 

Hinnat alk.
1299,- + tk.

Maxi

www.kymco.fi

Takuu 2 vuotta.

Liikkumisen
VAPAUS!

p. 050 539 0100

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

• Hoivapalvelut • Siivouspalvelut
• Kotisairaanhoidon palvelut

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

RISTEILYJÄ 
TUUSNIEMELTÄ  

VALAMON  
LUOSTARIIN

sunnuntaisin
lähtö klo 10

– ryhmien vetäjät, 
ottakaa yhteyttä,

neuvotellaan juuri teille 
sopiva paketti

– seurat
– syntymäpäivät

– myös kaikki muut 
merkkipäivät ja juhlat

 
Tiedustelut 

p. 0500 671 898
Tuusvesi Oy

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

K
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U
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EN

Lämmin kiitokseni
kaikille, jotka monin eri tavoin
muistitte minua eläkkeelle jäädessäni.

                  EERO VääTäINEN
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Diakoniatoimisto: Veh-
mersalmen alueen diako-
ni lomalla 25.7.-16.8. Kii-
reellisissä tapauksissa yh-
tey pastori Uwe Mäkiseen 
puh. 040 4888 638.
Kesälauluilta ke 3.8. klo 
19 Mustinlahden kyläta-
lolla.

kaStEtut
Ville Hannes Tapio Hak-
karainen, Säyneinen, Hil-
la Helinä Carlotta Knuu-
tinen, Vehmersalmi, Anni 
Emilia Venäläinen, Juan-
koski, Saara Kielo Katarii-
na Korhonen, Kaavi, Peppi 
Henna Julia Gröhn, Riista-
vesi, Johannes Rafael Lill-
vis, Riistavesi, Veera An-
nikki Kekäläinen, Juan-
koski, Toimi Markus Ru-
okolainen, Kaavi, Ella Tuu-
li Anneli Kostilainen, Kaa-
vi, Valtteri Matias Nuuti-
nen, Riistavesi, Eevi-Ma-
ria Aurora Rissanen, Veh-
mersalmi, Iida Anna Emmi 
Holländer, Juankoski, Tero 
Artturi Aarni, Riistavesi, 
Anni Eveliina Liimatainen, 
Riistavesi.

kuuLutEtut
Tomi Markus Niemilä ja 
Kati Eliisa Taskinen, Juan-
koski, Petri Tapio Kuosma-
nen ja Kirsi Maaria Kröger, 
Tuusniemi.

kuoLLEEt
Aino Ester Heiskanen 84 v, 
Vehmersalmi, Anja Mar-
jatta Leskinen 64 v, Muu-
ruvesi, Veikko Heikki Rä-
sänen 84 v, Riistavesi, Emi-
lia Katriina Oksanen 21 v, 
Kaavi, Pirjo Aulikki Kaup-
pinen 61 v, Riistavesi, Olga 
Maria Savolainen 80 v, 
Kaavi, Anna Maija Väisä-
nen 85 v, Kaavi, Ella Ma-
ria Penttinen 71 v, Riista-
vesi, Iida Rautiainen 96 v, 
Juankoski, Aarne Aukusti 
Kukkonen 65 v, Muuruve-
si, Aino Esteri Toivanen 83 
v, Riistavesi, Toivo Kalevi 
Eronen 79 v, Kaavi, Helmi 
Heikkinen 76 v, Muuruve-
si, Elsa Annikki Savolainen 
81 v, Säyneinen, Tauno Ei-
nari Antikainen 83 v, Tuus-
niemi.

siilinjärvi

kirkko
Messu su 24.7. klo 10. Kai-
sa Yletyinen, Sirpa Ylikoti-
la ja Marjaana Kaisto. Pas-
tori Kaisa Yletyisen tuloju-
malanpalvelus. Kirkkokah-
vit seurakuntatalossa ju-
malanpalveluksen jälkeen.
Messu su 31.7. klo 10. Saar-
na pastori Arja Huusko-
nen, Sirpa Ylikotila ja Mar-
jaana Kaisto. Messuun 
osallistuu Huuskosten su-
kuseura.

SEurakuntataLo
Lähetystapahtuma to 
28.7. klo 18 lähetyskella-
rissa. Kesäisiä virsiä ja lau-
luja makkaranpaiston lo-
massa.

Muut
Kesäkirkko ke 20.7. klo 18 
Jännevirralla Lapinluhdan-
tien päässä olevalla laa-
vulla. Seppo Laitanen. Ke-
säkirkon ohjelmassa Kan-
sanlaulumessu ja muu-
ta yhteistä koko perheelle 
sekä nuotiokahvit. 
Kesäkirkko to 28.7. klo 18 
Jälällä Eino Oinosen ran-
nassa (Selkärannantie 121). 
Seppo Laitanen. 
Tupaseurat su 31.7. klo 17 
Pöljän kotiseutumuseolla. 
Matti Juusela, Simo Karja-
lainen ja Sirpa Ylikotila.

Kesäkirkko to 4.8. klo 18 
Haapamäen havaintotilal-
la Toivalassa. Sirpa Ylikoti-
la ja Marjaana Kaisto. 
Matka Kirkastusjuhlil-
le Heinävedelle la 30.7. 
Lähtö Siilinjärven kirkon 
parkkkipaikalta klo 7.30, 
tarvittaessa Vuorelan kir-
kon kohdalta. Lähtö pa-
luumatkalle noin klo 21. Il-
moittautumiset alkaen 
ma 18.7. Kyllikille puh. 040 
5588 302. Hinta 23 € /aikui-
set, alle 12-vuotiaat puo-
leen hintaan.

kaStEtut
Enni Leea Maria Honko-
nen, Riina Maria Vilhelmii-
na Toivanen, Jere Valtteri 
Jelekäinen,
Miro Elias Lyytinen, Tero 
Tapani Lyytinen, Paavo 
Matti Tapani Eskelinen, 
Renne Sakari Roivainen, 
Lauri Markus Vehviläinen, 
Joona Markus Korri, Timo 
Tapio Paterno, Lotta Eva 
Ylönen, Elli Sisko Maria 
Sihvonen, Anki Mona Ma-
ria Onatsu, Senni Irene Sa-
volainen, Meea Alina Ri-
vinen, Mico Uuno Oskari 
Paatela, Tinja Anni Miljaa-
na Hartikainen, Vilma Ma-
tilda Olivia Wilska, Viljami 
Veikka Pekka Peltola, Vil-
ho Pekka Elmeri Vehviläi-
nen, Sara Ida Tuulia Tissa-
ri, Alisa Iia Amalia Korho-
nen, Nestori Leo Tuomas 
Kortelainen, Aatu Tomas 
Jooseppi Juntunen, Milla 
Eine Matilda Kämäläinen, 
Lotta Inkeri Kokkonen, 
Atte Antero Peltola, Leo 
Daniel Kauhanen, Yasemin 
Maria Albayrak. 

kuuLutEtut
Henri Mika Kristian Miet-
tinen ja Tiina Pauliina 
Knuutinen, Juha Pekka Sa-
volainen ja Mari Helinä Ti-
monen, Antti Sakari Jau-
hiainen ja Tanja Karoliina 
Jetsu, Aleksi Sakari Vanni-
nen ja Minna Eeva Katrii-
na Airaksinen, Antti Juha-
ni Miettinen ja Katja Han-
nele Savolainen, Jukka Ta-
pio Koskinen ja Soili Ani-

ta Tuovinen, Arto Sakari 
Pirinen ja Saija Aino Irme-
li Niskanen, Janne Venni 
Johannes Kröger ja Anne 
Marjut Tuulia Holopainen, 
Janne Marko Juhani Kana-
nen ja Henna Johanna Su-
honen, Lauri Olavi Heik-
kinen ja Anu Helena Bäck, 
Hannu Tapio Lukkarinen 
ja Maija Päivikki Tuovi-
nen, Kari Antti Tapio Var-
tiainen ja Niina Riitta Pi-
rita Antikainen, Jukka Ta-
pio Partanen ja Katja Su-
sanna Kivi.

kuoLLEEt 
Matti Ilmari Venäläinen 
64 v, Irja Annikki Blohin 87 
v, Jouko Antero Voutilai-
nen 62 v, Asko Olavi Varti-
ainen 56 v, Selma Mirjam 
Tiainen 91 v, Jouko Juhani 
Suhonen 73 v, Alma Elina 
Rötkin 89 v, Erkki Johan-
nes Kolehmainen 79 v.

Diakonia-
keskus

Suokatu 31 
puh. 040 4848 464
Kahvio Nuotta ja kier-
rätyspiste kesätauolla. 
Nuotassa palvellaan jäl-
leen maanantaista 5.9. al-
kaen ja kierrätyspisteessä 
elokuun alusta
Diakoniakeskus on suljet-
tu 4.–24.7.
Asiakasvastaanotot 
avoinna normaalisti maa-
nantaista 25.7. alkaen.

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, 
Sairaalakatu 11.
Jalkapalloa torstaisin klo 
16.30 Minarin koulun ken-
tällä.

Perheasiain 
neuvottelu-
keskus

Suokatu 22
Luottamuksellista ja 
maksutonta keskuste-
luapua parisuhteen ky-
symyksissä. Käynnit sopi-
muksen mukaan. Tiedus-
telut puh. 040 4848 480 
ma-pe klo 9-11.   

Palveleva 
puhelin

PALVELEVA PUHELIN päi-
vystää su - to klo 18-01, pe 
- la klo 18-03, puh. 01019 
0071. Puhelun hinta on 
paikallisverkkomaksu/
matkapuhelinmaksu. Net-
tiosoite: pp.kuopio@evl.fi

Järjestöt

PohJoiS-Savon 
Ev.Lut.  
kanSanLähEtyS-
Sairaalakatu 11 
puh. 017 262 2082,
www.p-savonkl.sekl.fi, 
www.tarjolla.net
Lähetyskoti on suljet-
tu kesän ajan. Avaamme 
taas 1.8.
Kuopio: Kesäseurat su 
24.7. klo 18 Lähetyskodis-
sa. Timo Mönkkönen, Pir-
jo Jokiniemi.
Kesäseurat su 31.7. 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.
Bussimatka Heinävedelle 
Kirkastusjuhlille la 30.7. 
Lähtö Maaningan kirkol-
ta klo 7. Siilinjärven kirkon 
parkkipaikka klo 7.30. Py-
sähtyy tarvittaessa Vuore-
lan kirkon kohdalla. Kuo-
pio, Maljalahdenkatu klo 
8. Matkan edestakainen 
hinta 23€. Ilmoittautumi-
set puh. 040 5588 302/ 
Kyllikki 

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 rau-
hanyhDiStyS 
ahmatie 22
Seuroja voi kuunnella 
osoitteessa www.kuopion-
rauhanyhdistys.net
Seurat su 24.7. klo 18 Rau-
hanyhdistyksellä. 
Seurat su 31.7. klo 18  Rau-
hanyhdistyksellä. 
Seurat ke 3.8. klo 10.45 
Tuusniemen palvelukes-
kuksessa. 

hErättäJä- 
yhDiStyS
kuninkaankatu 22 
TOIMISTO SuLJETTu 
15.6.-14.9. YHTEYDEN-
OTOT TARVITTAESSA 
PUH. 050 5691 302.
Seurat su 31.7. klo 14 La-
pinlahden Telppäsniityl-
lä. Opastus Lapinlahden 
kirkolta.

ahoLanSaari 
Tuulen koira kesäteatteri 
su 24.7. klo 14, ti 26.7. klo 
19, su 31.7. klo 13, ti 9.8. klo 
19, su 14.8. klo 14, la 20.8. 
klo 19 (loppuunmyyty), su 
21.8. klo 14.
Kehitysvammaisten lei-
ri 25.-28.7.
Aholansaariviikot heinä-
kuussa: Erilaisia teemapäi-
viä viikon jokaisena arki-
päivänä: Maanantaisin ris-
teilypäivä, tiistaisin seik-
kailupäivä, keskiviikkoisin 
perinneruokapäivä,
torstaisin Paavopäivä ja 
perjantaisin saunapäivä. 
Kysy lisää päivien sisällöstä 
Aholansaaresta.
Teologikokous 23.-25.8.
Aholansaarigolf 29.-30.8.
Ruskaviikko 29.8.-2.9.
Körttifoorumi 23.-25.9. 
Aholansaaren ystäväpäi-
vät 7.-9.10. (huom. muut-
tunut ajankohta!) 
Tiedustelut ja ilmoittautu-
miset puh. 050 4641 000, 
www.aholansaari.fi
aholansaari@aholansaari.fi

LähEtySkauPPa 
vakka 
kuninkaankatu 22
Avoinna ti-pe klo 11-15, la 
klo 11-14. 
puh. 017 2622 322, 040 
4514 135. www.kuopion-
seurakunnat.fi/lahetys-
kauppavakka
Lähetyskauppa Vakka on 
kiinni kesätauolla juhan-
nuksesta elokuun puolivä-
liin 24.6. – 15.8.

PiPLiaSEura
Pipliaseuran bussimat-
ka Tyrvään Pyhän Ola-
vin kirkkoon ja Tuusu-
lanjärven kulttuurimai-
semiin 27. – 28.8. Lisätie-
dot ja ilmoittautuminen: 
Elsa Tenhunen, puh. 0400 
894 888. 

muistioSeurakunnat  20.7.–2.8.11

Herra on varjelijasi
Minä kohotan katseeni vuoria kohti.
Mistä saisin avun?
Minä saan avun Herralta,
häneltä, joka on luonut taivaan ja maan.
Herra ei anna sinun jalkasi horjua,
väsymättä hän varjelee.

Ei hän väsy, ei hän nuku,
hän on Israelin turva.
Hän on suojaava varjo, hän on vartijasi,
hän ei väisty viereltäsi.

Päivällä ei aurinko vahingoita sinua
eikä kuunvalo yöllä.
Herra varjelee sinut kaikelta pahalta,
hän suojelee koko elämäsi.
Herra varjelee kaikki sinun askeleesi
sinun lähtösi ja tulosi 
nyt ja aina.

PsALMiT 121.

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 Monikulttuu-
rikeskus, Myllykatu 1-3. Avoin-
na ma, ke, to, pe klo 8.30-
15.30 ja ti klo 8.30-17. Ilmai-
set suomen kielen kurssit ma 
klo 9-12, ti klo 17-18.30 ja to 
klo 10-12. 
www.puijola.net/kompassi
Kotikulma, kohtaamis-
paikka avoinna ark. klo 
8.30-15. Kuopion Setle-
mentti Puijola ry, Jalka-
senkatu 7, p. 050 3727 
900.
 Kriisikeskuksessa krii-
sipäivystys 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. 

Turvakoti- ja lastensuojelu 24/vrk  puh. 017 183 393.
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ristivetoa

Kulttuurivaikuttaja Outi 
Vuorikari on tehnyt pienen 
ison kirjan Juhani Ahon Kuo-
pio 1872 - 1903. 

Vuorikari kertoo histori-
allisesti tärkeistä paikoista. 
Koulupuistoon pitää men-
nä katsomaan läheltä, jot-
ta Nousee-patsaan Aho-yksi-
tyiskohdat huomaa. 

Juhani Aho tuli Kuopioon 
1872. Isä saattoi Johannek-
sen opintielle lyseoon ja kou-
lukortteeriin. Ja ensimmäi-
sen koulupäivän jälkeen iski 
ikävä. Poika juoksi lossiran-
taan, mutta isä hävisi jo saa-
ren taakse. Rantatalossa val-
jastettiin hevonen ja tuttuun 
tapaan jokasyksyinen karku-
lainen kyydittiin kaupunkiin.

Kaikki opettajat eivät 

osanneet suomea, mutta Jo-
hannes iloitsi ruotsinkieli-
sestä luonnontieteiden ope-
tuksesta. Johanneksesta tuli 
Juhani, ja hänen elämäntai-
paleitaan seurataan aina Sa-
vo-lehden toimittajaksi asti. 
Samoin Päivälehden perusta-
minen oli tärkeä etappi. Kun 
Uusi Kuvalehti lakkautettiin, 
oli Ahon veljestenkin lähdet-
tävä maasta. Olisipa ollut ko-
meaa nähdä se saattajajouk-

ko, josta kirjassa kerrotaan. 
Anneli Pirhosen kokoel-

man postikortit ja Kuopion 
museon valokuvat vaikutta-
vat, samoin piirrokset, kartta 
opastaa kävelylle. Erikoisuus 
on 8. sivun kortti. Graafinen 
suunnittelu ja taitto sekä ny-
kykuvat ovat Maija Voutilai-
sen töitä. 

Riina Vuorikarin ja Matt-
hew Peanyn englanninkie-
linen tiivistelmä tekee pikku 
opuksesta oivan lahjakirjan. 

Juhani Ahon Kuopio 
1872–1903, 
teksti Outi Vuorikari, 
96 s., 24 e., Kulttuurikolmik-
ko Oy 2011.

RiTvA KoLEHMAiNEN

Kirjallisuuden tohtori Siri 
Hustvedt valloittaa jälleen lu-
kijat. Kesä ilman miehiä -te-
os sisältää vakavaa pohdintaa 
Mian ja Boriksen avioliitto-
draaman rinnalla. Boris halu-
aa lomaa avioliitosta, ei erota. 
Mia sekoaa ja päätyy sairaa-
laan akuutissa stressihäiriössä. 
Hän ei kestä paluuta kotiin, 
missä jokainen esine kantaa 
merkityksiä yhteiselosta. Mia 
muuttaa Brooklynista Min-
nesotaan lähelle palvelutaloa, 
missä hänen äitinsä asuu. Äi-
ti ei ole kenellekään kertonut 
Mian tilanteesta, on turvalli-
nen olo.

Tytär tutustuu äidin luku-
piiriläisiin. Hustvedt katsoo 
asioita huumorin läpi. Van-
husten unohtelua kutsutaan 
senioriteetiksi. Mia tekee lis-

taa hulluista runoilijoista, 
kanssamaanikoista. Tervehty-
mistä sekin. 

Piristystä elämään tuo pie-
ni murrosikäisten kirjoitta-
jakurssin ohjaaminen. Seit-

semän tyttöä, joiden myötä 
ajatukset kulkevat omaan lap-
suuteen. Hän näkee miten tai-
tavia manipuloijia tytöt ovat 
kiusatessaan.

Boris ottaa yhteyttä, koska 
hän haluaa tietää miten vai-
mo voi. Mies pitää menois-
taan hänet ajan tasalla, järkyt-
tääkin. Mian ympärillä miehiä 
ei näy. Naapurin Lolan ja tä-
män kahden lapsen yöpyes-
sä hänen luonaan, Mia tajuaa 
perheen isälle tekevän hyvää, 
kun perhe onkin poissa tä-
män palattua ryyppyreissulta. 

Boriksen ja Mian tilannet-
ta ei tässä kannata avata, sen 
kukin saa lukea itse.  

Siri Hustvedt: 
Kesä ilman miehiä, 
suom. Kristiina Rikman, 
238 s., 33,60 e., Otava 2011.

Poissa mutta mielessä

”Käytä Kynää Kunnialla”

Oma kädenjälki piirtyy muistoksi kaavilaiselle Tauno Hiltuselle leirikesäläisen Riku Grenforsin vierai-
lusta Kaavin Palvelukeskuksessa. 

viikon valinta

Jaakko Heinimäki, tunnet-
tu pappismies ja sujuvasanai-
nen kirjoittaja on koonnut 
taskuun mahtuvan Katekis-
muksen. 

Nimekseen se on saanut 
Kafekismus, ikään kuin jutut 
olisivat syntyneetkin kuppi-
lassa tai junan ravintolavau-
nussa. Itsekseen, vastauksina 
kysymyksiin, joita kirjoittaja 
on vuosien aikana pohtinut, 
kolpakon kanssa taikka ilman.

Formaatti on yksinkertai-
nen, niin kuin lehtien lääkä-
rinpalstat. ”Mitä pitäisi tehdä, 

jotta saisi syntinsä anteeksi?”
Syntiä ainakin, vastaa Ka-

fekismus ja kertoo tarinan 
Martti Lutherista. Tämä leu-
kaili lähimmälle hiukan nipol-
le työkaverilleen Philipp Me-
lanchthonille: ”Lähtisit sinäkin 
joskus juhlimaan. Jumalasta 
olisi mukavaa antaa joskus si-
nullekin syntejä anteeksi.”

Mitä tapahtuu ihmisel-
le kuoleman jälkeen? Vaikei-
siinkin teologisiin kysymyksiin 
Heinimäki kirjoittaa ymmär-
rettävät vastaukset.

Mutta kannattaako kirk-

koon kuulua?
”Jos kristinusko ja kris-

tinuskon tapa kysyä elämän 
mieltä ja merkitystä eivät 
hetkauta millään tavalla, sil-
loin ei varmaan kannata kirk-
koon kuulua.” Mutta silloin ei 
Heinimäen mielestä ole suo-
raselkäistä toivoa kirkollisia 
toimituksiakaan omalle koh-
dalleen.

LAHJA PYYKÖNEN

Jaakko Heinimäki: 
Kafekismus 
208 s. Kirjapaja 2011.

Kuppilakatekismuksen teologiaa

Kirkon käyttämä 
kieli on kansa-
laisten hampaissa 
harva se päivä. 

J uhannuksen alla keskustelu kä-
vi kuumana kirkon esittees-
tä, josta oli pudonnut kirkon 
tehtävä. 

Helppoa ei ole Kirkkohalli-
tuksessakaan, joka on lähettänyt yleis-
kirjeitä seurakuntiin 60 vuoden ajan. 

Keväällä valmistunut filosofian mais-
teri Riitta Kolehmainen luki 47 vuoden 
2002 suomenkielistä yleiskirjettä ja tutki 
tuoreessa pro gradu-työssään niiden oh-
jailun keinoja. Gradun aineistosta syntyi 
myös tilaustyö työnantajalle. 

Kolehmainen, joka työskentelee Kirk-
kohallituksessa, huomasi kirjeissä köm-
mähdyksiä. Vastaanottajaa ei puhuteltu 
eikä kirjeissä ollut lopputervehdystä. Al-

lekirjoittajien virka-asemaa ei kerrottu.
Sisällöltään kirjeet vaikuttivat värittö-

miltä, jopa tylsiltä. 
Samoista asioista muistutettiin mon-

ta kertaa. Vuoden 2002 ensimmäisessä 
kirjeessä ohjeistettiin jo kuudennen ker-
ran seurakuntia henkilötietolain ja julki-
suuslain mukaan toimimiseen. Holhous-
ta, arvioi Kolehmainen. 

Hän suosittaa virkamiehille uusi-
en verbien opiskelua. Ketä kiinnostaa, 
kun Kirkkohallitus kiinnittää huomiota, 
edellyttää, huomauttaa ja korostaa. 

Kaiken kaikkiaan toimintaohjeita voi-
si Kolehmaisen mielestä esittää lievem-
millä välttämättömyyden tai pakon il-
maisuilla.

Ihmistä, henkilöistä ja työntekijöis-
tä puhuminen kirjeissä työalojen ja insti-
tuutioiden sijasta toisi tekstiin inhimilli-
semmän sävyn, Kolehmainen esittää.

LEA LAPPALAiNEN

Ketä kiinnostaa?

lEA
 lA

PPA
lA

IN
EN

Kuka jaksaa kiinnittää huomiota, edellyttää, huomauttaa ja korostaa?
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Omituista perheväkeä

”Afri-
kassa viisi-
kymppinen 
ammatti-
taitoinen 
työntekijä 
on enemmän 
kuin terve-
tullut. Kuusi-
kymppisetkin 
on otettu iloi-
ten vastaan. 
Miksi meillä 
on toisin?

K yllä ei yhtään käynyt kateeksi teitä, jotka 
vietitte juhannuksen mökillänne sateessa 
ja itikoitten ruokana.

Meille cityihmisille oli juhannuspäivän 
aamuksi järjestetty Tuomiokirkkoon juhla. 

Johannes Kastajan päivän messu ja kaste.
Mutta missä on lapsi ja se kotoinen kitinä? Ei 

ole eikä tule.
Kastemaljan vierelle käveli kaunis Veera, 

kasteopetuksen saanut ja rippikoulun käynyt 
aikuinen.

Koskettavaa, pyhää ja niin konkreettista. Pas-
tori Olli Viitaniemi kastoi, jumalanpalvelus-

avustaja Liisa Karjalainen kuivasi kostuneet hiuk-
set ja pastori Sari Kärhän kanssa puki kastetun 
päälle valkoisen alban, kastepuvun.

Miten moni kirkonpenkissä, sen ohessa että kui-
vaili vettä kasvonuurteistaan – muisti omaa kastet-

taan. Tai siis ei muistanut, vaan ymmärsi, mitä siinä oli 
tapahtunut. Vapautettiin synnin, kuoleman ja pahan 
vallasta ja puettiin uuteen elämään.

Me kutsumme joukkoamme Jumalan perheväek-
si. Mutta millainen on tämä perhe, joka karkaa juhlis-
ta käpälämäkeen sanomatta uudelle perheenjäsenel-
le sanaakaan?

”Kiitos kun tulitte”, Veera huikkaa meille jälkiviisail-
le kirkonmäellä.

Meniköhän tämä nyt väärinpäin? 
Tervetuloa tähän omituiseen perheväkeen Veera, Ju-
malalle rakas lapsi.

Me jäykät luterilaiset opimme niin hitaasti. Luonte-
va kohtaaminen ei ole kiellettyä kirkossakaan.

LAHJA PYYKÖNEN

Keski-ikäinen 
ongelma- 
jätenainen

T oukokuussa kohistiin ammatti-
liiton tekemästä työmarkkina-
tutkimuksesta, jonka mukaan jo 
45-vuotiaan on hankala työllistyä 
uudelleen.

Miten totta!
Ehdin hakea töitä Kuopiosta kymmenen 
vuotta. Ensimmäiset viisi vuotta menivät ai-
ka hyvin, yhden pätkätyön jälkeen pyydettiin 
seuraavaan.

Suuren haaveeni toteuttaminen eli väi-
töskirjan teko muuttikin sitten kaiken – ja 
samalla ikää tuli lisää. Minulle on ihan tur-
ha sanoa, että kyllä me täällä Savossa arvos-
tamme koulutus-
ta. Tohtorina olin 
ylikoulutettu jo-
kaiseen hakemaani 
paikkaan – vaikka 
olen myös viestin-
täammattilainen 
enkä nirsoile pal-
kan kanssa.

En lakkaa ih-
mettelemästä 
työnantajia. Jotkut 
eivät edes ilmoit-
taneet, kenet va-
litsivat. Ja ne esit-
telymuistiot! Mikä 
ansiovertailu se 
sellainen on, missä 
esitellään vain sen 
henkilön meriitit, 
joka on päätetty 
valita? 

Tässä muuten 
pisteet Kuopion 
tuomiokapituliin. 
Hain sieltä yhtä 
paikkaa ja esittely-
muistio oli perus-
teellisin, mitä olen 
näillä seuduin näh-
nyt. Sellaisesta jää työnhakijalle hyvä mieli – 
vaikka en tullut valituksi, osaamiseni oli re-
kisteröity ja punnittu. 

Myönnetään, että sekin kirpaisi, kun mer-
kittävästi nuoremmat miehet menivät ohit-
se.

On suurta armoa, että ei ennalta tiedä tu-
levista vaikeuksista. Näen nyt, että minun pi-
ti käydä tämä koulu, jotta ymmärtäisin pa-
remmin niitä monia, jotka kokevat samaa. 
Luottamus johdatukseen on vahvistunut – 
vaikka töitä on ollut pätkissä, aina niitä on 
ollut. Kesän alussa sain ilouutisen, joka päätti 
työnhakijan urani toistaiseksi.

Ystävät ovat kertoneet, miten monissa 
muissa kulttuureissa arvostetaan ikää ja ko-
kemusta. Afrikassa viisikymppinen ammat-
titaitoinen työntekijä on enemmän kuin ter-
vetullut. Kuusikymppisetkin on otettu iloiten 
vastaan. Miksi meillä on toisin?

Kunpa edes seurakunnat muistaisivat 
henkilöstövalinnoissaan ja -politiikassaan, et-
tä keski-ikäinen ei ole mikään loppusijoitus-
taan odotta-
va ongelmajäte 
vaan energinen, 
osaava ja sitou-
tunut ammatti-
lainen.

HELENA 
KANTANEN

Palstalla kirjoittavat vuorotellen  
yliopistonlehtori Helena Kantanen Kuopiosta  

sekä toimittaja Janne Villa Helsingistä.

kissa pöydälle

Juankoskelaista Suvi Kiimalaista 
onnisti.

Kotikaupunki tarjosi 18 –vuotiaalle Suvi 
Kiimalaiselle  tiekirkko-oppaan töitä Ylös-
nousemuksen kirkossa Juankoskella. Sitä 
tarjousta ei tarvinnut kauan pohtia. 

”Tämä on minun ensimmäinen ke-
säni tiekirkko-oppaana. Työ on itsenäis-
tä, eikä se tunnu ollenkaan hassummalta. 
Kaikkein kivointa työssäni on hiljaisuus ja 
rauhallinen työtahti. Täällä ei tarvitse juos-
ta kiireellä paikasta toiseen.” 

Myös kirkon pyhä tila puhuttelee.
Vuonna 1990 vihitty Ylösnousemuksen 

kirkko on rakennettu Jumalan ja ihmisen 
kohtaamisen paikaksi. Rakennusaineet tu-
levat Juankosken ruukkimiljööstä ja kuvaa-
vat sitä, että ihminen on maan tomu Ju-
malan edessä. 

Jumalan ja ihmisen liittoutumises-
ta kertoo taiteilija Hannu Konolan altta-
rimaalaus ”Liiton merkki”, joka suodattaa 
mykistävän kauniisti auringonsäteitä liki 
300-paikkaiseen herranhuoneeseen. Ark-
kitehti Erkki Karvalan työnimenä kirkolle 
olikin ” Oi, katso, mikä aamu.” 

”Kauneinta tässä kirkossa on tuo lasi-
maalaus. Se antaa väriä lasista, tiilestä, te-
räksestä ja graniitista tehtyyn kirkkoon.” 

Suvi Kiimalaisen työtehtäviin kuuluu 
ennen kaikkea kirkon esittely. Kirkkovie-
raille pitää osata kertoa kirkkojen ja seura-
kunnan historiasta, arkkitehtuurista, kirk-
kotilan tekstiileistä ja muusta esineistä, 
alttarista, kirkkovuodesta ja liturgisista vä-
reistä. 

Kirkkoon tullaan nauttimaan myös hil-
jaisuudesta ja pyhän tunteesta. 

”On mukavaa, kun saa opastaa ja ol-
la ihmisten kanssa tekemisissä. Vaikeim-
mat kysymykset ovat liittyneet vanhaan 
Tehtaankirkkoon. Etsin lisätietoa, jos sitä ei 
perehdyttämisessä tullut esille. ” 

sEiJA RYTKÖNEN

Ylösnousemuksen kirkko Juankoski, Män-
tytie 5. Auki 5.8. saakka ma-pe klo 10–16. 
Muut Kuopion ev.lut. seurakuntien tiekir-
kot ovat Kuopion tuomiokirkko, Riistave-
den kirkko. Vehmersalmen kirkko ja Muu-
ruveden kirkko. Lisätietoa ja aukioloajat 
www.taivaallinentaukopaikka.fi

Levollinen kesätyöpaikka

Tiekirkko-opas Suvi Kiimalainen on 
ensimmäistä kertaa kirkon töissä.

SEIjA
 Ry

TKö
N

EN

Lastenleiri 
jalkautui palve-
lukeskukseen 
Kaavilla.

O n paahtavan heltei-
nen kesäpäivä, mutta 
se ei vanhusten ja las-
ten yhteistä tahtia pi-
hamaalla haittaa. Yksi 

porukka on leikkisästi ongella, toi-
nen heittää hernepusseja maalitau-
luun, kolmas ryhmä tietovisailee 
ja neljäs ottaa mittaa kävynheitossa. 

”Tämäpä mukavaa, sillä ongel-
la käynnistä onkin aikaa kymmeniä 
vuosia”, myhäilee Tauno Hiltunen.

Elontaipaleensa yksin vaeltanut 
Hiltunen on vireä ja iloinen 88-vuo-
tias kaavilainen, joka pääsi viikon 
virkistysjaksolle Kaavin Palvelukes-
kukseen. 

Virkistystä tuli myös mukaval-
ta taholta, sillä yhden iltapäivän 

ajan vanhusten kanssa touhusivat 
7 -11-vuotiaat, jotka olivat Kuopi-
on ev.lut. seurakuntien järjestämällä 
Kädentaito- ja toimintaleirillä Nie-
men leirikeskuksessa Kaavilla. 

Palvelukeskuksella käynnin tar-
koituksena oli sukupolvien kohtaa-
minen ja yhteistyö. Lapsille koke-
mus oli monella tapaa kasvattava, 
sillä liki puolelle vanhusten palve-
lutalo, jossa ikäihmiset voivat asua 
turvattua vanhuutta, oli uusi asia. 

Toimintaa iltapäiväksi
”Oli tosi mukava tavata vanhuksia. 
Innokkaasti he tekivät meidän kans-
sa näitä leiriläisten suunnittelemia 
juttuja. Voitais tulla hyvin uudel-
leenkin”, purkivat tunnelmiaan Jok-
ke Happonen, Vili Partanen, Ver-
neri Borgelin ja Riku Grenfors. 

Leirin ohjaajina neljän isosen ja 
yhden harjoittelijan kanssa olleet 
nuorisotyönohjaajat Olli Inkinen ja 
Kaisa Pajarinen olivat vanhusten ja 
lasten kohtaamisesta iloissaan. Hei-

dän mielestään sukupolvien välinen 
kanssakäyminen rikastuttaa elämää 
ja tämän kaltaista yhteistyötä kan-
nattaisi tehdä useamminkin.

”Ideasta kiittäminen on erityis-
nuorisotyönohjaaja Pekka Asu-
maata. Nyt lapsille tuli leirioh-
jelmaan hyödyllistä tekemistä ja 
vanhuksille iloa arkipäivään.” 

”Tämmöisiä leirejä tarvitaan, jos-
sa painotetaan yhdessäoloa ja kä-
dentaitoja. Minäkin opin vuole-
maan makkaratikun. Yhdessäolo oli 
tiivistä, sillä leirikeskuksen saunaan 
mahtui 17 tyttöä”, hymyilee Kaisa 
Pajarinen. 

Kaavin Palvelukeskuksessa työs-
kentelevä lähihoitaja Anja Musto-
nen oli leiriläisten vierailusta innois-
saan. 

” On meillä lapsia käynyt, mutta 
näin toiminnallista iltapäivää ei ole 
ollut. Osittain dementoituneet van-
huksetkin olivat lasten kanssa yh-
dessä tekemisestä mielissään. ” 

sEiJA RYTKÖNEN 

Kohtaamisia  
ja kädentaitoja

Oma kädenjälki piirtyy muistoksi kaavilaiselle Tauno Hiltuselle leirikesäläisen Riku Grenforsin vierai-
lusta Kaavin Palvelukeskuksessa. 
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”Ei. En voi”, Simo 
Karjalainen puistaa 
ravakasti päätä. 
Evankelistan työstä 
ei jäädä eläkkeelle.

K
eskipäivä muuttuu tum-
manpuhuvaksi.  Mustat 
pilvet taivaalla ovat jo an-
taneet ennusmerkkejä 
hellepäivän pituudesta.

Ukkonen välähtää ja 
paukkuu, ja aivan kuin 
vettä kaadettaisiin ämpä-

rillä alas taivaan ikkunoista. Elämän murheel-
la kuorrutetut tarinat saavat taustakseen te-
atraalisen näyttämön.

Esiripun takaa otetaan vuorollaan uusi 
kohtaus elämästä: auki, kiinni, auki. Päähenki-
lö on lavalla koko ajan.

”Ihme, että pumppu on kestänyt. Ihme, et-
tä psyykeni on kestänyt.” 

Luovutus
”Tuo oli lievästi sanottu”, Simo Karjalainen 
toteaa Elvi – vaimon luonnehdintaan voima-
kastahtoisesta puolisosta.

”Olen tulinen luonne. Mutta muuten en 
olisi elämässä pärjännyt. Minun ylitseni oli-
si kävelty.”

Takana on nuoruuden avioliitto ja yksin-
huoltajuus lapsista sekä pitkä aika liike-elä-
mässä ja omassa yrityksessä.

Ylimmältä johdolta tulleet moraaliset syy-
tökset vilpillisyydestä olivat kaataa rehellisen 
ja vastuullisen miehen alleen.

Sisäinen kipu haki lepoa. Sen oli määrä 

löytyä vuonna 1962 seurapenkistä Sulkaval-
la. ”Luovutus se oli. Kaikki menneisyys kato-
si silloin ja halusin olla mieluummin taivaassa 
kuin helvetissä.”

”Olin saanut Jumalalta valtavan armon ja 
minulla olisi ollut halu julistaa”, Karjalainen 
sanoo. Mutta aika ei ollut vielä tuolloin. ”Ole 
järkevä. Kyllä Jumala antaa sitten selvän mer-
kin”, uskossaan varttuneemmat neuvoivat 
vastasyntynyttä.

Oli opeteltava savottamiehen työt, jotta 
perhe sai elannon ja talon lainat tulivat mak-
setuksi. Uusperhe eli väliin tiukkoja aikoja. 
Silmät vesissä isä yhä muistaa Hanna –tyttä-
rensä rukouksen: ”Jumala, anna meille joskus 
sellainen koti, jossa jalkoja ei palele.”

Jumalan aika
Taivas kirkastuu. Jalkaansa nilkuttava Akseli –
kissa pyrkii sisään ja naaman pestyään käper-
tyy kerälle viereiseen tuoliin. 

Kun seurapenkin sana oli etupenkissä istu-
vaan mieheen kerran sattunut, ei se jättänyt 
enää rauhaan. ”Eikä se rakkaus, minkä sain 
vastaani uskovista ihmisistä.” 
urho Muroma ja Eino Honkanen oppi-isi-
nään Karjalainen valmistautui kokopäiväiseksi 
julistajaksi. Kirkon uusi herätysliike Kansanlä-
hetys eli väkeviä syntyvaiheitaan.

Jumalan aika tuli, mutta työ Pohjois-Savon 
Kansanlähetyksen evankelistana ei alkanut 
kaikkein auvoisimmissa merkeissä. Henkilö-
ristiriidat jäytivät ja painia Jumalan kanssa oli 
teutaroitava päivällä ja yöllä.
”Kriiseistä selvittiin. Halusin poimia ystävä-
joukkoon sellaisia henkilöitä, joilla on lahjo-
ja.” Ennakkoluuloja oli, mutta yhteistyö seu-
rakuntien kanssa lähti hiljakseen liikkeelle. 
Tuomiorovasti Olavi Lähdesmäen sovin-
tohenkeä Karjalainen liikuttuen muistelee.  
”Hän oli minulle kuin isä.”

Veljesrakkauteen Karjalainen tänään liittää 
myös eläkkeelle jäävän Kansanlähetysjohtaja 
Timo Rämän. Ei vähiten tämän sairastumisen 
takia, mutta myös Raamattuun perustuvien 
linjanvetojen vuoksi. 

”Hän on vetänyt linjaa pyrkimättä äärim-
mäisille rajoille.” Tiukoille ei virkakysymykses-
sä ole vetänyt Karjalainenkaan. ”Mieluummin 
olen tehnyt työtä uskovan naispapin kuin li-
beraalin miespapin kanssa.”

Kohtaaminen
Tämä päivä on Elvi –rouvan ”vapaapäivä”. Kol-
me kertaa viikossa hän käy dialyysihoidos-
sa Kuopion yliopistollisessa sairaalassa. Viime 
kevään kriittisistä hetkistä lähellä kuolemaa 
rohjetaan jo puhua ”Jumalan kädestä annet-

tuna”. 
Tänä aamuna tilausajo Pali on kuljetta-

nut Simon ja Elvin kauppaan Siilinjärven kes-
kustaan. 

Simolle tämä on jälleen yksi tunteitten 
myllerrys ja kovan painin paikka. Lääkäri ei 
enää uusinut 81 –vuotiaan ajokorttia. Yliopis-
tolla tehdyssä seurannassa ilmeni lievä Alzhei-
merin tauti.

Auto, julistajan elinehto on nyt pojanpo-
jalla. Omakotitalon myymistäkin jo suunnitel-
tiin, mutta vielä on liiteri täynnä puita. ”Her-
ra, anna sen olla vielä tämä vuosi.”

”Säikäyttihän se.”  Ajokortin ja auton tuo-
man vapauden menettäminen oli isompi 
kuolemantuomio kuin lääkärintodistus.

”Nyt etsin itseni kanssa tasapainoa. Jos vie-
lä pääsisin julistamaan ja todistamaan Jeesuk-
sesta. Silloin unohdan arjen itsesäälin ja yksi-
näisyyden.”

Tämän kesän juhannusjuhla Toivalan Haa-
pamäessä vuoden puhumispaussin jälkeen 
myllertää evankelistan mieltä vieläkin itkuun 
saakka. 

”Ja ne kohtaamiset. Miten mahdottomasti 
iloitsin ja kiitin Jumalaa.”

Perintö
Mikä on julistajan johtotähti?  Vastaus tulee 
viivyttelemättä, ilman koulusivistystä.  ”Lute-
rilainen vanhurskauttamisoppi.”

Se menee näin: yksin uskosta, yksin armos-
ta, yksin Kristuksen tähden.

Isän perintö jatkuu. 
Teologitytär Elina aloittaa Pohjois-Savon 
Kansanlähetyksen julistustyön sihteerinä elo-
kuussa.

Hymy karehtii äidin ja isän suupielessä.  
”Hän on hyvä raamatunopettaja.”            

LAHJA PYYKÖNEN

Julistaja Jumalan armosta
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”Armo on sitä, että kaikki on lahjaa”, sanovat Simo ja Elvi Karjalainen.

”Nyt etsin itseni 
kanssa tasapainoa.
Jos vielä pääsisin ju-
listamaan ja todista-
maan Jeesuksesta.


