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Joko kävit Tiekirkossa? 
Oppaina Muuruvedellä Eila 
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S
uhtautuminen alkoholiin läh-
tee kotoa – kasvatuksesta, 
malleista ja rajoista. 

”Lasten kasvatuksessa tai-
taa olla vähän samanlaisia 
ongelmia kuin vaikkapa ym-
päristön hoidossa. Ihmiset 
ovat olleet ymmällään niis-

tä heidän mielestään ristiriitaisista neuvoista, 
joita he ovat saaneet. Ongelma on siinä, et-

tä ihmiset itse ovat kovin erilaisia, ja jos kaikil-
le sanoo samalla tavalla, toinen yrittää nou-
dattaa neuvoja pilkulleen, ylettömän tarkasti, 
toinen ei lotkauta korvaansakaan.”

”Tämä on selvästi nähty niinsanotun va-
paan kasvatuksen kanssa: kun on arvosteltu 
aikaisemmin yleistä lasten väheksymistä, yle-
töntä kuria ja tiukkoja rajoituksia, osa van-
hemmista on menettänyt otteensa koko asi-
aan. Lapsi tarvitsee rajoja tunteakseen olonsa 

turvalliseksi ja rakastetuksi. Jos mitään rajoja 
ei ole, vastuu jää lapselle itselleen liian aikai-
sin, ja hänestä tulee joko pelokas tai röyhkeä 
tai molempia. Jos ei ole pienenä oppinut, et-
tei kaikissa asioissa voi mennä oman mielensä 
mukaan, järkytys on suuri siinä vaiheessa, kun 
ruvetaan komentamaan koulussa, armeijassa 
tai työelämässä.”

Kuri ymmärretään 
kummallisesti
Jouko Tuomiston mielestä koko  kuri-käsi-
te on ruvettu ymmärtämään jotenkin kum-
mallisesti. 

”Kuria on se, että mennään risteyksessä 
vihreillä eikä punaisilla, että noudatetaan no-
peusrajoituksia, eikä viritetä mopoa sääntö-
jen vastaiseksi. Kurinpitoa on se, että poliisi 
puuttuu asiaan rikkomustapauksessa. Las-
ten kasvatuksessa ovat kuri ja kurin pitämisen 
keinot menneet sekaisin. Kuri tarkoittaa yh-
teisiä sääntöjä, jotka tekevät kaikkien elämän 
mukavammaksi ja ennustettavaksi. Kurin vas-
takohta on anarkia. Kurin pitäminen voidaan 
tehdä monella tavalla, esimerkillä, neuvoil-
la, tarvittaessa kovistelullakin. Monet ihmi-
set ovat alkaneet ajatella, että kuri on pahas-
ta. Kuri on kuitenkin yhtä tärkeää kuin aina 
ennenkin. Kurin pidon menetelmät vain ovat 
muuttuneet, kun lasten psykologiaa on ruvet-
tu paremmin ymmärtämään.”

Kurinpitoon vaikuttavista asioista Tuomis-
ton mukaan alkoholi on yksi: alkoholi per-
heissä on yksi suuria kysymyksiä, jotka ovat 
vaikeuttaneet kasvatusta. 

”Suurin osa kasvatuksesta tapahtuu esi-
merkin voimalla, ja jos vanhemmat eivät pys-
ty yhtään pitämään omia halujaan kurissa ja 
järjestyksessä, kuinka sitä elämää seuraava 
lapsi sen pystyisi tekemään? Alkoholilla voi ol-
la juhlatilanteissa hyvin kohtuullisesti käytet-
tynä positiivisia vaikutuksia vapauttavan il-
mapiirin luojana, mutta jokapäiväinen käyttö 
sisältää paljon suurempia riskejä kuin ihmiset 
ymmärtävät.”

Alkoholin ongelma on se, että se aiheuttaa 
riippuvuutta. 

”Suurin osa käyttäjistä näyttää sen sisim-
mässään tajuavan, mutta ei kestä myöntää si-
tä edes itselleen. Siksi asian kieltämiseen liit-
tyy hyvin voimakkaita tunteita. Jos alkoholin 
käyttöä vastaan tulee paineita ulkopuolelta, 
se herättää aggressioita, ja tässä palataan ku-
rin merkitykseen. Erityisen ongelmalliseksi ti-
lanne tulee, jos ei ole missään muussakaan 
asiassa tottunut siihen, että elämässä on rajo-

Oppaana oppii
Kesätyö kirkon 
oppaana opettaa 
myös opasta, sanoo 
Siilinjärven opas 
Anni  Savolainen.

T iekirkkoihin on kesän aika-
na päässyt hiljentymisen lisäksi 
myös töihin – vapaaehtoisena tai 
palkattuna. 

Kuopion seurakunnissa Tie-
kirkkojen oppaiksi työllistyy yksi nuori, kun 
kaiken kaikkiaan nuoria työllistyy Kuopion 
seurakuntiin noin 60 lähinnä hautausmaille 
ja muihin töihin kuten kesäteologeiksi . 

Siilinjärvellä on yksi palkattu opas maa-
nantaista torstaihin, Tuomiokirkossa on yk-
si palkattu opas, joka on paikalla arkisin. 
Viikonloppuna ovet ovat Tuomiokirkossa 
avoinna häiden ja hautajaisten vuoksi, ja pai-
kalla ovat seurakuntamestarit. Siilinjärvellä 
Tiekirkkoa pitävät viikonloppuna auki eläke-

läisjärjestöjen vapaaehtoiset.  Keskiviikko- ja 
perjantai-iltaisin Tuomiokirkon ovet ovat li-
säksi auki Kirkonvartijat –vapaaehtoisten 
avaamina ympäri vuoden.

Järvi-Kuopion alueella Tiekirkkoja pide-
tään auki ensisijaisesti vapaaehtoisvoimin. 
Moni seurakunta tekee yhteistyötä eläkeläis-
järjestöjen kanssa. 

Siilinjärven kirkossa tunnelma on rauhalli-
nen, viipyilevä. Opas Anni Savolaisen reipas 
olemus ottaa vieraan vastaan ja avaa kirkon 
historiaa, arkkitehtuuria ja taidetta. 

Kuningatar 
sarkofagissa
Mitä nuori opas Anni Savolainen itse muis-
taa omista kokemuksistaan vieraillessaan kir-
koissa?

”Olen perheen kanssa käynyt pienem-
pänä useissakin kirkoissa erityisesti pohjoi-
sessa.  Parhaiten mieleeni on jäänyt vierailu 
Turun tuomiokirkossa, jossa on vanhoja hau-
tamuistomerkkejä. Mielestäni oli todella jän-
nittävää, että entinen kuningatar makasi sar-
kofagissa juuri siinä minun edessäni. Kirkko 

on historiallisesti todella mielenkiintoinen ja 
hieno.”

”Nyt kun itse olen tiekirkko-opas, niin 
mieleenpainuvimpia hetkiä on, kun vanhem-
mat ihmiset tulevat rupattelemaan ja kerto-
maan lisää kirkon historiasta. Heillä on oma-
kohtaisia kokemuksia ja tarkempaa tietoa, 
jonka he haluavat jakaa eteenpäin. Myös 
kauempaa tulevat turistit ovat iloista juttu-
seuraa ja he ovat aidosti kiinnostuneita erilai-
sesta savolaisesta kirkosta.”

Haastetta tarjoavat ulkomaalaiset kävijät:
”Aluksi jännittää puhua englantia, mut-

ta kyllä sekin sitten sujuu ja loppujen lopuksi 
ulkomaalaiset ovat erilaisimpia ja hyvin mie-
lenkiintoisia kävijöitä”, Anni sanoo.

Tiekirkot ovat avoinna vielä elokuun puo-
liväliin saakka. 

ULLA REMES

pysäkillä

Ajankohtaista

Anni Savolainen on saanut kesä-
työkokemusta kirkon oppaan työstä 
Siilinjärvellä. 

timo hartikainen

”Luuletko olevasi muita parempi?”
Raitis joutuu yhä selittämään valintaansa. Alkoholi on edelleen tabu suomalaisessa 
yhteiskunnassa, haastaa keskusteluun emeritusprofessori Jouko Tuomisto. 

tuiJa hYttinen

Alkoholin myyjiltä tulisi vaatia ammattikoulutus. Vas-
tuuta alaikäisille myynnistä ei voi jättää pätkätyöläisille 
kioskeilla tai supermarketeissa, sanoo Jouko Tuomisto.
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Puhdasta vettä, 
elävää vettä

P ohjoisen runsaitten, puhtaitten vesien kes-
kellä ei usein edes tiedosta, miten ainutlaa-
tuista elämä veden vieressä on. Meille on 
arkea - tai arjessa juhlaa - pulahtaa koko-
naan uppeluksiin luonnonveteen tai juoda 

lähteestä tai raanasta huolettomasti vettä, jota aina 
vain riittää ja jonka puhtautta ei tule mieleen epäillä.

Siilinjärven vesijohtoveteen hiljattain viemäriver-
kostosta eksynyt bakteeri herätti karulla tavalla huo-
maamaan, miten hauras ja haavoittuva yhteiskunta on. 
Toisaalta se avasi näkyviin myös sen, miten hyvin orga-
nisoitunut yhteiskunta toimii: estää lisävahingot, ana-
lysoi tilanteen, etsii vian, ryhtyy korjaamaan sitä ja 
parhaimmillaan estää jo ennakolta jatkovahinkoja, ja 
on koko ajan tietoinen tiedottamistehtävästään kansa-
laisille.

Kun vettä ei saa, kieli kuivuu kitalakeen ja pian hyy-
tyy sana ja askel. Kun varsinaista kuivuutta kohtaa esi-
merkiksi Afrikassa, se kylvää katoa ja kuolemaa, ja maa 
halkeaa haihduttaessaan viimeisenkin kosteutensa.

Siellä, missä kuivuus on arkea, sade on suuri siu-
naus. Vesi on hyvinvoinnin ja elämän lähde. Puhtaasta 
vedestä myös käydään tulevaisuuden sodat. 

Jos maapallon rajallisia vesivaroja ei pystytä hyö-
dyntämään tehokkaasti ja jakamaan tasaisemmin, mil-
joonat ihmiset tulevat elämään nälässä ja köyhyydessä. 
Ratkaisuihin tarvitaan paljon yhteistä tahtoa.

Kesään kuuluvat suuret ja pienet hengelliset tapahtu-
mat: mittavat koko kansan telttajuhlat, joista suurin oli 
Suviseurat 76 000 kävijällään, yhtä lailla kuin mökki- 

tai pihaseurat. Jumalaa 
kokoontuu kiittämään moni 
hiljainen sielu, sellainenkin 
yksin viihtyvä ja selällään 
kelluva kulkija.

Puheissa, saarnoissa, vei-
suussa ja juhlien tunnuslau-
seissa toistuu usein, vuo-
desta ja ajankohtaisesta kes-
kustelusta riippumatta sama 
teema: elävä vesi, elämän 
lähde, autuuden lähde, elä-
män virta, armon virta. Juh-
lissa halutaan keskittyä ajat-
tomasti olennaiseen, Juma-
lan Sanan saarnaan ja sen 
kuuntelemiseen. Muutos-
ten ja haasteiden pohdintaa 
ehtii kyllä tehdä, siltä ei voi 
välttyä.

Veden elintärkeä merkitys ihmiselle on tehnyt myös 
sen kielikuvastosta runsaan, perustavanlaatuisen ja 
monimerkityksisen.

Elähdyttävä, voimaa antava, raikas kuin puhdas 
vesi: sellainen on armo. Armon virta huuhtoo syn-
nin ja puhdistaa sielun. Kaanaankielen kesäinen teolo-
gia on kuin syvää kansan teologiaa: jo muinoin pyhässä 
paikassa saunassa ja uidessa 
vedellä pestään puhtaaksi, 
pyhäkuntoon.

Päälle juodaan vettä.

ULLA REMES 
ulla.remes@evl.fi

 ✚ Siilinjärven seurakunnan 
kirkkovaltuusto päätti kil-
pailuttaa uudelleen kirkonkylän 
seurakuntatalon diakoniapäädyn 
peruskorjaus- ja laajennusura-
kan. Seurakunta on varautunut 
remontoimaan seurakuntata-
lon diakoniatoimiston tilat vuon-
na 2012, mutta projekti viiväs-
tyy urakakkatarjousten hintojen 
suuruuden vuoksi. Kirkkoval-
tuusto hylkäsi tiistain 19.6. koko-
uksessaan kaikki diakoniatoimis-
ton muutos- ja laajennustyöstä 
tehdyt tarjoukset, koska ne ylit-
tävät kustannusarvion. Raken-
nusurakan osalta ei myöskään 
syntynyt todellista kilpailutilan-
netta.

Hanke päätettiin kilpailuttaa 
uudelleen alkusyksystä 2012, kun 
suunnitelmat on tarkistettu. Uu-
sittuihin diakoniatoimiston tiloi-
hin on suunniteltu neljän työn-
tekijän vastaanottotilat ja sekä 
toimiston asiakkaiden että kirk-
kovieraiden käyttöön tarkoitettu 
yleisö-wc. Remontilla ja uusitul-
la ilmastoinnilla myös poiste-
taan terveydelle haitallisia yhdis-
teitä toimistotilojen sisäilmasta. 

Muutostöiden ollessa kesken kir-
konkylän diakoniatoimisto palve-
lee asiakkaitaan seurakuntatalolla 
kirkkoherranviraston vieressä. 

Peruskorjauksen ja laajen-
nuksen pääsuunnittelijana toi-
mii arkkitehti Pekka Martikainen. 

Lämmitys-, vesi-, ilmanvaih-
to-, sähkö- ja automaatiotyöt 
suunnittelee Insinööritoimis-
to Granlund Oy, ja rakenne-
suunnittelijana toimii Rakennus-
suunnittelutoimisto Nylund Oy. 
Hankkeen suunnittelu on käyn-
nistetty vuonna 2011.

 ✚ Naispapit eivät siirry uuden 
virkapuvun käyttöön kertarysä-
yksellä, vaan vaiheittain. Jokainen 
ostaa puvun tai valitsemiaan osia 
siitä oman tahtonsa ja aikataulun-
sa mukaan: myös vanhalla, Vuok-
ko Nurmesniemen 1980-luvulla 
suunnittelemalla puvulla voi jat-
kossakin tehdä työtä.

Kirsimari Kärkkäisen suunnit-
telemaa naispapin virkapukua uu-
distavat Valonsäde-somiste ja Va-
lonlähde-risti. Vuoden valmiina 
ollut mallisto on jo saanut tun-
nustusta, se palkittiin keväällä 
raikkaasta suunnittelusta.  

Mallisto on valmistettu aiem-
paa kevyemmistä, mutta kuiten-
kin kestävistä ja helppohoitoisis-
ta materiaaleista. Lisäksi uutta on 
pukeutumispaitatyyppinen, bam-
buneulosta oleva sokeripalakau-
luspaita sekä kesään että talveen.

”Kun
vettä ei saa, 
kieli kuivuu 
kitalakeen ja 
pian hyytyy 
sana ja askel.”

pääkirjoitus

Naispappien palkittu virka-
puku tulee käyttöön asteittain, 
sitä mukaan kuin naiset puvus-
toaan itse uusivat. 

tuiJa hYttinen

ja. Silloin ulkopuolinen neuvominen 
tuntuu raivostuttavan holhoavalta, 
vaikka se olisi kuinka hyvää tarkoit-
tavaa”, miettii Jouko Tuomisto. 

Huutelua aidan  
kummaltakin puolelta
Jouko Tuomisto toivoo asenteen 
muutosta:

”Suomalainen on jonkin verran 
ujo. Alkoholin suhteen olisi tärke-
ää saada asenteet muuttumaan si-
ten, että alkoholi ei ole lieventävä 
asianhaara huonolle käytökselle. Sik-
si ujouden voittaminen alkoholilla 
ei ehkä olekaan niin houkuttelevaa, 
kuin itsestä tuntuu. Muiden mieles-
tä se ei ehkä näytä ollenkaan yhtä 
hyvältä.”

Miksi vielä nykyäänkin raittiin pi-
tää perustella asenteensa seurueel-
leen?

”Luulen sen johtuvan siitä, et-
tä ihminen tajuaa alkoholin vievän 
häntä, mutta hän ei kestä myöntää 
sitä edes itselleen. Siksi raitis herät-
tää epämiellyttäviä tunteita omasta 
huonommuudesta. ’Luuleksä olevas 
muita parempi’ on aika tyypillinen 
ja paljastava kommentti. Tämä on-
gelma tulee varmaan juuri siitä, et-
tä alkoholista tehdään moraalinen 
kysymys. Olisi parempi, että asiaa kä-
siteltäisiin puhtaasti terveydellisenä 
kysymyksenä.”

Ehkä keskeisintä Tuomiston mie-
lestä olisi nähdä kysymys juuri ter-
veydellisenä riskinä. 

”Tästä pitäisi saada aito keskus-
telu aikaan, niin etteivät yhdet huu-
tele aidan toiselta puolelta ja toiset 
toiselta, jolloin kumpikaan puoli ei 
oikeasti kuule toista.” 

Valkoisen miehen viina 
ja alkuperäiskansat
Entinen toksikologian professori ja 
lääketieteen ja kirurgian tohtori  ot-
taa esimerkin tupakkakeskustelusta, 
jolla oli tehoa.

”Se on melko hyvä esimerkki siitä, 
että moralisoivasta ’pahasta tavas-
ta’ puhumisen sijasta keskityttiin sel-
västi tupakan haitallisiin terveysvai-
kutuksiin.”

”Miksi muuten oletamme ilman 
muuta, että alistetut kansat alkoho-

lisoituvat kurjuudessaan, kun yhtä 
hyvä oletus on, että valkoisen mie-
hen alkoholi on vaikuttanut heidän 
puolustuskykyynsä, kulttuurinsa rap-
peutumiseen ja taloudelliseen sur-
keuteensa?” 

Suomalaiset eivät ole varsinaisia 
alkuperäiskansoja, mutta eivät liioin 
myös tuhansia vuosia viiniä käyttä-
neitä etelämaalaisia. 

”Siksi aiheellinen kysymys on, 
olemmeko helpommin alkoholisoi-
tuvia kuin etelämaalaiset ihan pe-
rinnöllisistä syistä. Pienikin haitta 
perheen selviytymiselle saa vuositu-
hansien kuluessa ominaisuuden kar-
siutumaan, ja siksi etelämaalaiset 
saattavat olla perimältään vähem-
män herkästi alkoholisoituvia. Asen-
teet ovat myös tärkeä tekijä, hu-
malaan ei suhtauduta niin sallivasti 
etelän maissa kuin meillä, se on siellä 
yksinkertaisesti huonoa käytöstä.”

Lailla on myös 
psykologinen viesti
Aikanaan oli hyvä kampanjalause: 
"Kun ajat et ota. Kun otat et aja." 

”Lähtökohtaisesti ajamiseen alko-
holia nauttineena pitäisi olla nollato-
leranssi. Poliisi sanoo, ettei sitä voida 
valvoa. Ei kaikkia ylinopeutta ajavia-
kaan saada sakotetuksi. Ei voida läh-
teä siitä, että voidaan säätää vain sel-
laisia lakeja, joita voidaan koko ajan 
jokaisen yksilön tasolla valvoa.” 

”Lailla on myös psykologinen vies-
ti. Jos laki kieltää autolla ajon alko-
holin nauttimisen jälkeen, kunnon 
ihmiset noudattavat sitä ilman po-

liisiakin. Tämä ei tietenkään vaikuta 
toistuvasti humalassa ajaviin yhtään 
mitään, ne tapaukset on hoidettava 
selvästi eri keinoilla.” 

Käytännössä nollatoleranssi ei voi 
Tuomiston mukaan olla ihan nolla, 
koska ihmisen oma elimistökin tuot-
taa hiukan alkoholia: 

”Siten ehdotettu 0,2 promillea 
voisi olla järkevä ratkaisu.”

Urheilun ihanteita 
ei saa tuhota alkoholilla
”Alkoholi ja urheilu eivät kuulu yh-
teen. Urheilu on liian tärkeä asia, et-
tä sitä kannattaisi tuhota alkoho-
liin liittyvän rahan takia. Jos urheilu 
ei ole nuorisolle ihanteita, idoleita ja 
oikeita esikuvia antavaa toimintaa, 
sen oikeutus yhteiskunnassa häviää. 
Urheilun päämäärä ei saa olla Roo-
man keisarien Colosseumissa järjes-
tetty sirkus.” 

Jälleen Tuomisto osoittaa, mi-
tä tupakan suhteen on pystytty te-
kemään: 

”Vielä 1960-luvulla olisi naurettu 
ulos sellainen, joka olisi vaatinut, että 
kokouskabineteissa ei saa olla tupa-
kansavua. Nyt kukaan ei voisi kuvi-
tellakaan istuvansa 1960-luvun savui-
sessa kabinetissa. Asenteet ovat siis 
keskeinen tekijä.”

Alkoholiteollisuus väittää toistu-
vasti, että mainos ei lisää alkoholin 
käyttöä. 

”Miksi he sitten mainostavat? 
1990-luvun alkoholipolitiikan suu-
rimmat erehdykset olivat oluen 
myynnin laajentaminen kioskeihin 
ja huoltoasemille, ja mainonnan va-
pauttaminen.” 

”Alkoholin myyjiltä tulisi vaatia 
ammattikoulutus. Vastuuta alaikäisil-
le myynnistä tai myymättä jättämi-
sestä ei voi jättää kioskien ja super-
markettien pätkätyöläisten varaan. 
Mainostamisessa kannattaisi myös 
katsoa tupakkapolitiikan käytäntöjä. 
Kaikkein irvokkainta on mainostami-
nen urheilun yhteydessä.”

”Jyrkkä tuomitseminen ja kielto-
lakikulttuuri eivät kuitenkaan johda 
kenenkään kannalta parhaaseen tu-
lokseen.”

ULLA REMES

”Etelän
maissa humala on 
yksinkertaisesti 
huonoa käytöstä.”
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K
uivuus ei ole suo-
malaisen mieles-
sä päällimmäisenä 
vaivana ainakaan 
kuluvana kesänä. 
Kuitenkin taiteili-
ja Leena Mäki-Pa-
tolan teoksissa sa-

vi halkeilee, kuivuus karheuttaa kieltä ja 
kaikki janoaa vettä.

Miksi ihmeessä?
”Teoksissani on usein rinnastus tai 

vastakkainasettelu. Olen työstänyt vettä 
ja päätynyt kuivuuteen. Globaali epäta-
sa-arvo ja oikeudenmukaisuuskysymyk-
set pohdituttavat minua.”

Luurankorannikko kuin 
ruskettunut puun lehti
Ensimmäinen idea syntyi Vesiä-näytte-
lyn matkan yhteydessä 2010. Tuolloin 
mukana olivat Kuopiosta myös taiteilijat 
Kristiina Korpela ja Jaana Partanen.

”Kun teimme näyttelyn Kapkaupun-
kiin, lensimme Afrikan länsirannikon yli. 

Ennakoimattomasti näin aamuvalossa 
alapuolella ihmeellisen alueen - kuin val-
tavan ruskettuneen kuivuneen puun leh-
den. Myöhemmin tarkastellessani karttaa 
minulle selvisi, että se oli ollut Luuranko-
rannikko ja Namibian autiomaa.”

Syntyi päätös lähteä Namibiaan työs-
tämään kuivuuden teemaa ennen näyt-
telyn Kumbukumbun näyttelyä.

”Marraskuu on kuivan kauden lop-
pua ja kuivuus oli se, mitä erityisesti mi-
nun piti lähestyä. Ajoimme mieheni Ju-
ha Pyykkösen kanssa kolme viikkoa ja 6 
000 km: Windhoek, pohjoisen rajajoki 
Okavango, länsirannikon Luurankoran-
nikko ja Atlantti, etelän rajajoki Oranje.”

”Tapaamamme ihmiset olivat iloisia, 
ystävällisiä ja sydämellisiä. Matkamme  
ajattelemisesta tulee edelleen hyvä mieli. 
Näin sellaista työskentelyä, johon uskon”, 
Mäki-Patola kertoo ja ottaa esimerkiksi 
Windhoekissa  Penduka-keskuksen, josta 
käsin tehdään työtä namibialaisten nais-
ten paremman elämän eteen.

Matkalta taiteilija keräsi mukaan-
sa savea, joka oli osana uusien teosten 
raaka-aineita. Keraamikko-kuvataiteili-
ja Leena Mäki-Patola on sijoittanut kaksi 
teosta Kumbukumbun kokoelmanäytte-
lyn sisään.  Kumbukumbun näyttelys-
sä on kaksi tilaan installoitua teosta, joi-
den molempien tekniset ratkaisut ovat 
Mäki-Patolan sitkeän kokeilun tulos-
ta. Näyttelyssä on myös matkasta kerto-
va video.

Kumbukumbun näyttelyn juuret 
ovat toisaalta myös Savossa Varkaudes-
sa. Kumbukumbuun nimittäin siirtyi 
museonjohtaja Raili Huopainen Var-

kaudesta, Leenan kotikaupungista.
”Siirryttyään Kumbukumbun johta-

jaksi Huopainen kysyi, halusinko tehdä 
näyttelyn Kumbukumbuun. Suunnitte-
limme vesi-teemaisen näyttelyn yhdessä 
museohenkilökunnan kanssa. Ehdotin, 
että sijoittaisin työni museon kokoelma-
näyttelyn sisään. Esillä oleva aineisto on 
Afrikasta ja Kiinasta.”

Esi-isien henget 
estävät sateen
Kumbukumbun näyttely kertoo veden 
ja sateiden merkityksestä kolmessa ajas-
sa ja maassa: 1900-luvun alun Namibias-

Missä voisin 
lukea sähköpostini

K un läksin Tansaniaan vuonna 1998, hyp-
päsin ajassa jonkin verran taaksepäin. 
Ensimmäisiä hankintoja kotiimme oli 
lankapuhelin, sillä kännykän sai tarpeet-
tomana haudata laatikon pohjalle. Tus-

kastuttavan hitaan ja katkeilevan internetyhteyden 
saimme jossain välissä, mutta vasta vuonna  2002 
kommunikaatioteknologia teki ryntäyksen Itä-Afrik-
kaan. Kännykät ilmestyivät ihmisten korville, mut-
ta itse hankin sellaisen vasta pitkähkön viivytystais-
telun jälkeen. 

Minua ei lainkaan haitannut se, etten voinut 
kommunikoida reaaliajassa ympäri maailmaa. Perin-
teisen kirjeen kirjoittaminen tuntui mukavalta, eikä 
työn tahtia määrännyt vähän väliä ruutuun kilahtava 
sähköposti, kuten tänään.

Kun Iringaan ilmestyi länsimaisia vierailijoita, lä-
hes aina ensimmäinen kysymys tervehdysten ja esit-
telyjen jälkeen oli: ”Missä voisin lukea sähköpostini?”. 
Se tuntui lievästi oudolta. 

Sama vaikutelma 
syntyi, kun olimme te-
kemässä jotakin - ehkä 
syömässä ravintolassa 
tai katselemassa nor-
suja Ruahassa: vieraili-
joiden oli pakko alkaa 
tekstailla näkemästään 
ja kokemastaan. Ihmet-
telin, eikö enää osata-
kaan olla läsnä siinä 
hetkessä ja todellisuu-
dessa, vaan jokin rin-
nakkaistodellisuus on 
vetovoimaisempi kuin 
tämä käsillä oleva nor-
sun katselu. Aivan kuin 
juuri tuo käsillä oleva 
elämys ei olisi elämys, 
ellei sitä voi välittömäs-
ti kommunikoida ym-
päri maailmaa. 

”Et ikinä usko, mut-
ta katselen juuri norsua 
Afrikassa”. Onko tämä 
asia totta vasta sitten, 
kun sen on jakanut jon-
kun sellaisen kanssa, jo-
ka ei ole siinä tilantees-
sa läsnä?

En ole syytön itsekään tähän toimintaan. Minne 
katosi kyky olla yksin tai juuri tässä hetkessä paikal-
la olevien ihmisten kanssa? Minne katosi kyky kes-
kittyä, uppoutua, haltioitua, tallentaa tapahtumaa 
vain kokemustensa aarrearkkuun eikä jaettavaksi ko-
ko maailmalle?

Mitä on tapahtunut sisäiselle maailmalle ja sieltä 
nouseville viesteille? Olenko olemassa vain, jos kom-
munikoin koko ajan? Ajattelenko vain jonkun muun 
ajatuksia, enkä omiani? Osaanko enää kuvitella mi-
tään? Jaksanko odottaa?

Kenen ääntä kuuntelen?

KATI KEMPPAINEN

Kirjoittaja on teologian tohtori, joka 
työskentelee 

Suomen Lähetysseuran 
kasvatussihteerinä 

Kuopion hiippakunnassa. 

”Minne 
katosi kyky 
keskittyä, 
uppoutua, 
haltioitua, 
tallentaa 
tapahtuma 
vain koke-
mustensa 
aarreark-
kuun, ei 
koko maa-
ilmalle

K esän kynnyksellä ilmestyi 
kirjakauppojen puutarha-
kirjavalikoimaan pieni te-
os Puun istuttamisen taito. 
Kaunis sinivalkoinen kirja-

nen on alaotsikon mukaan Ylistys puil-
le ja niiden istutusseremonioille.

Walesissa asuva ympäristökirjailija 
Daniel Butler muistuttaa julkaisullaan 
kauniista tavasta istuttaa puu jonkin 
merkittävän tapahtuman muistoksi. 
Niitä ovat elämänkaaren käännekoh-
dat syntymästä kuolemaan. Ne muo-
dostavat myös teoksen rungon. Niiden 
lomassa kirjoittaja esittelee piirroksin 
ja tekstein tunnetuimpia puulajeja eri 
puolilta maailmaa ja antaa istutus- ja 
hoito-ohjeita.

Tällaisia merkkipäiväpuita on is-
tutettu pihoihin lukemattomia niin 
maalla kuin kaupungissakin. 

Niitä on niin omakotitalojen kuin 
kerrostalojenkin pihoissa muistutta-
massa nykyisille asukkaille tärkeistä ta-
pahtumista ja paikalla aiemmin asu-
neista henkilöistä. Liian harvoin niistä 
tietävät muut kuin talon oma väki.

Parempi tilanne on puistoissa, joissa 
kyltti kertoo puiden istuttajista, syys-
tä ja ajankohdasta. Näistä kaupungin, 
liikelaitosten ja yhdistysten istuttamis-

ta puista mainitta-
koon vaikka Kuo-
pion Kalevalaisten 
Naisten ja Helka-
tyttöjen 1985 istut-
tama tammi lin-
ja-autoaseman ja 
Ison hautausmaan 
välisestä Tikkulan 
puistosta, jossa se 
muistuttaa Kaleva-
lan 150-vuotisjuh-
lavuodesta.

Tammi onkin 
sembramännyn ja 
kuusen ohella ol-
lut suosittu juhla-
puu. Niihin ovat 
kuuluneet myös 
omenapuut pait-
si kotipihoilla myös 
koulujen ja mui-
den julkisten ra-
kennusten pihois-
sa.

Esimerkiksi 
vuonna 1997 kou-
luille istutettiin koristeomenapuut 
liittyen niin maamme itsenäisyyden 
80-vuotisjuhlavuoteen kuin Kuopion 
koululaitoksen 125-vuotisjuhlavuoteen-

kin. Myös vanhainkodit ja palvelutalot 
saivat omat juhlapuunsa tuomaan iloa 
ja lisäämään ympäristön viihtyisyyttä.

HELENA RIEKKI

kolumni

kirkon kulmilta

Muistopuita ja muita

Teoksessa Uomat on osittain käy-
tetty Namibiasta tuotua punasavea.

Leena Mäki-Patola tutustui
Namibiaan marraskuussa 2011.

Kun sadetta ei tullut
Leena Mäki-Patolan taiteessa kuivuus 
koskettaa. Suomen Lähetysseuran 
museo Kumbukumbun Waters - 
Vesiä - Amanzi -näyttelyn teemana 
on vesi – erityisesti sen puute.

timo hartkainen
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sa, 2000-luvun alun Tansaniassa ja 
tämän päivän Etiopiassa. 

Näyttely kertoo myös erilaisia se-
lityksiä sateelle tai sen puutteel-
le: milloin esi-isien henget estävät 
sateiden tulon, milloin meriveden 
lämpötila ajaa sadepilvet väärään 
suuntaan. 

Sade on elintärkeä ihmisille, eri-
tyisesti Afrikassa, missä keinokaste-
lua on tuskin nimeksi. Itäisen Afri-
kan sadekausien arvaamattomuus 
altistaa asukkaat säiden armoille. 
Sadeveden imeyttäminen pelloille 

ja talteenotto säiliöihin ja maa-altai-
siin mahdollistavat kasvukauden pi-
dentämisen ja paremmat sadot. 

Näyttely muistuttaa, miten pie-
nillä keinoilla voidaan parantaa tu-
hansien ihmisten elämää. Afrikan 
suuret ongelmat maatalouden mur-
ros, muuttuva ilmasto ja väestön-
kasvu muiden muassa pahentavat 
mantereen haurasta vesitaloutta. 

ULLA REMES

Kun sadetta ei tullut – När reg-
nen uteblev – When the rain didn´t 
come

Kumbukumbun, Suomen Lähetys-
seuran museon näyttely Helsingissä 
17.3.2013 saakka. *Kumbukumbu on 
swahilin kieltä ja tarkoittaa muis-
tia, muistamista.

 Kumbukumbun näyttelystä löytyy 
tietoa osoitteessa http://www.mis-
sion.fi/kumbukumbu/nayttelyt/eri-
koisnayttelyt/

Namibialaisten naisten parem-
paa elämää tuetaan mm. tällä 
hankkeella: http://baobabguides.
com/2010/05/05/penduka-wind-
hoek-namibia/

Kesähäät Riuttalassa

”L uonnonlapsi” Sari Snell-
man lupautui Jarmo Snell-
manille Riuttalan talo-
museon tunnelmallisessa 
pihapiirissä auringonkuk-

kakimppu kädessään. 

Miten tutustuitte toisiinne? 

”Tapasimme ravintolassa. 
Jarmosta huokui lämpö ja 
hän tuntui luotettavalta. 
Tiesin nopeasti, että tässä 
on minun mieheni.”

Mikä teitä yhdistää?

”Yksi yhdistävä tekijä oli var-
maankin se, että olemme mo-
lemmat menettäneet entiset puo-
lisomme. Ehkä se on eräs syy siihen, 
että yhteinen sävel löytyi nopeasti ja 
meistä tuli sielunkumppanit. Minul-
la on neljä lasta entisestä liitostani, ja 
heistä ja suvustani tuli Jarmolle tärkei-
tä. Hän otti luontevasti myös isän roolin. 
Myös koti merkitsee molemmille paljon. Se 
on meille herkintä elämänaluetta, jossa pää-
tämme asioista yhdessä.”  

Millaiset häät piditte? 

”Olen aina ollut luonnonlapsi. Luonto on meille 
molemmille tärkeä, ja haluamme hyödyntää sen 
antimia. Siksi valitsimme hääpaikaksi Riuttalan ta-
lomuseon, jonka pihassa pidimme omannäköiset, 
rennot maalaishäät. Meidät vihki Kallaveden seura-

kunnan pastori Anni Tanninen, sillä halusin naispapin. 
Hänen maanläheinen ja huumorintajuinen puheensa 
ja sai minut pyyhkimään silmiäni melkein koko vihki-
toimituksen ajan. Häitä tanssittiin latotansseissa yötä 

myöten, ja jalat ovat vieläkin kipeänä.”

Kuinka kalliiksi häät tulivat? 

”Juhlissa on noin 60 vierasta. Häät maksoi-
vat useita tuhansia euroja. Siihen sisältyvät 
hääpuvut, koristelut, pitopöytä, hääpaikan 
vuokra ja kaikki muu juhliin kuuluva.”  

Miksi halusitte kirkolliset häät?

”Jarmo kosi minua yllättäen lomamatkalla 
Bulgarian Sunny Beachilla viime kesänä. Kos-

ka kuulumme kirkkoon, molemmille oli itses-
tään selvää, että pidämme kirkolliset häät. ”

Mitä sana ”tahdon” tarkoittaa sinulle, en-
tä sitoutuminen?

”Tahdon” tarkoittaa yhteen hiileen puhal-
tamista, halua elää kumppanin kanssa ja 
halua rakastaa ja arvostaa häntä. Sitoutu-
minen on sitä, että olemme toinen toi-
semme tukena, emmekä jätä toisiamme 
yksin ajatustensa kanssa, vaan pyrim-
me selvittämään myös ristiriidat. Meillä 
molemmilla on omat työmme, minulla 
lähihoitajan tehtävät, ja Jarmo toimii 
yrittäjänä. Siksi jaamme koti- ja pihatyöt 
tasa-arvoisesti. Sana ”tahdon”tarkoittaa 

minulle elinikäistä lupausta” 

PIRjo TIIHoNEN

mitä mielessä?

Ota yhteyttä ilmoitusmarkkinointi
p. 020 754 2000

ilmoitusmyynti@kotimaa.fi

Kuolinilmoitukset ja
-kiitokset seurakuntalehdessä

1234

 
 
 

Kotitalous-
vähennys 45% 

040 5844 045 

Tietokoneapu 

www.orden.fi 

Jalkahoitoja  
kotikäynteinä

Mirja Pyykkö
p. 040 735 7203

017 369 0700
Ahertajankatu 3, 78850 Varkaus 

p. 017 369 0700

Liipasintie 2 (Saarijärven B-alueella) KUOPIO

PERUNKIRJOITUKSET
testamentit - kauppakirjat ym. asiakirjat ammattitaidolla

ja joustavin maksuehdoin
Herastuomari Leila M. Tuomainen

p. 044 211 9876

• HAUTAKIVET
• KAIVERRUKSET

• KULTAUKSET
ENTISÖINTITYÖT

• KIVILYHDYT

Sari Kämäräinen 
Jääskelänkatu 1

70780 Kuopio 
puh. 050 575 0004

www.kivipajasarik.fi

Voit tilata Askelen myös kotiisi
Tilauspalvelu 020 754 2333   tilauspalvelut@kotimaa.fi 

Nyt lehtipisteessä.

www.askellehti.fi 

kuvat: Leena mÄki-PatoLan aLBumi

Kun sadetta ei tullut
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Airakselan yritykset 
100 vuotta

 ✚ Kesämessu Airakselan Seuranta-
lolla 29.7. klo 12, Airakselan yritysten 
100-vuotisjuhla. Reijo Mustonen, Pette-
ri Hämäläinen, Milla Huttunen, Anna-
Mari Linna.

Rakastetuimmat 
virret 

 ✚ Kesäillan musiikkituokiossa kuu-
laan rakastetuimpia virsiä trumpetilla ja 
uruilla 29.7. klo 19 Syvänniemen kirkossa 
Karttulassa, Kalle-Pekka Koponen ja An-
na-Mari Linna.

Arkielämää-kerho
 ✚ Katkaise arki ja tule Arkielämää –
kerhoon, joka on avoin kaikenikäisille! 
Keskiviikkona 1.8. klo 13 kokoonnutaan 
Pyhän Johanneksen kirkolla, mukana 
Ulla Halonen. Keskiviikkona 8.8. ollaan 
Vanhalla kirkolla, jolloin vietetään eh-
toollishetkeä, mukana Kirsi Niskanen ja 
Sanna Husso.  Jokaisessa kerhossa tarjo-
taan päiväkahvit.

Kesäkirkot
 ✚ Miettilän kylän kesäkirkko Ylämä-
en Timo Pekkarisella 25.7. klo 18, Tervas-
salontie 229, Vehmersalmella.

 ✚ Sanajumalanpalvelus Säyneisen 
hautausmaalla 29.7. klo 10. Heikki Kasta-
rinen, Taru Parviainen. Kirkkokahvit. 

Kansanlähetyksen 
telttapäivät

 ✚ Karttulassa vietetään Kansanlähetyk-
sen Telttapäiviä 29.7 klo 18 ja 30.7.klo 
19. seurakuntatalon pihassa. Puhujina 
ev. luut. Hannu Uusmies, järjestöohjaa-
ja Pekka Kiiski, piirijohtaja Hannu Lauk-
kanen, piirijohtaja Jouko Kauhanen, kap-
palainen Reijo Mustonen sekä Markku ja 
Pekka Huttunen.

Kesän viimeiset 
päivä- ja iltamusiikit

 ✚ Kesän iltamusiikki Tuomiokirkossa 
torstaina 26.7. klo 21: Pia Freund, sopraa-
no, Kristian Attila, piano. Vapaa pääsy, 
ohjelma 10 euroa.

 ✚ To 2.8. Santeri Siimes, urut
 ✚  To 9.8. Rauno Tikkanen, klarinetti, 
Kalevi Kiviniemi, urut

 ✚  To 16.8. Juhani Romppanen, urut
 ✚ To 23.8. ”Bach: Clavierübung”,  Mads 
Damlund, urut  (Tanska)

 ✚ Pyhän Johanneksen  kirkossa päivämu-
siikit maanantaina 30.7. klo 13: Anni 
Ronimus, viulu, Leena Saarento, piano
Vapaa pääsy.

Käsikellokuorolaiset 
Kaliforniaan

 ✚ Käsikellokuoro Dolce lähtee esiinty-
mis- ja opintomatkalle Yhdysvaltoihin 
Kaliforniaan ensi maanantaina. 

Matkan pääpaikkoja ovat San Fran-
cisco ja Los Angeles lähialueineen. Oh-
jelmassa on jumalanpalvelussoitto 
Oaklandissa sekä viisi konserttia, jois-
ta mainittakoon mm. Finnish American 
Home Accociationin konsertti Sono-
massa sekä konsertti Disneylandissa 
Anaheimissa.

Viime kesänä Kuopiossa vieraillut 
ammattimuusikoista koostuvan Käsikel-
loyhtye Sonoksen jäsenet vastaavat Dol-
cen matkajärjestelyistä Kaliforniassa. He 
antavat matkan ajaksi omat käsi- ja chi-
meskellonsa lainaksi sekä pitävät mat-
kan aikana myös workshopin nuorille 
dolcelaisille. 

Käsikellokuoro Dolcen matkaa voi 
seurata Facebookista Dolcen julkisilta si-
vuilta Dolce Handbellchoir. Dolce palaa 
takaisin Kuopioon 12.8.

Kohti konfirmaatiota
 ✚ Rippikoululaisten konfirmaatioi-
ta vietetään loppukesästäkin runsaasti. 
Järvi-Kuopion seurakunnissa Riistavedel-
lä vietetään Hirvijärvi 5 –leirin konfir-
maatiota 29.7. klo 10, mukana Mikko 
Huhtala, Eeva Kivioja.

 ✚ Kallaveden kirkossa vietetään samaan 
aikaan messua ja konfirmaatiota, li-
turgia Veli Mäntynen, saarna Juha Määt-
tä ja kanttorina Anna Antikainen. Myös 
Muuruvedellä suvut ja kummit ja ystä-
vät kokoontuvat konfirmaatiojuhlaan, 
jossa mukana ovat Paula Hagman-Puus-
tinen, Aliisa Lukkari-Lohi, Tuomo Kan-
tele.

Aarioita ja duettoja 
Siilinjärvellä

 ✚ Laulu kesäillalle -konsertti Siilin-
järven kirkossa pe 27.7. klo 19. Ohjelma 
5 €. Sopraano Jenni Kinnunen, mezzo-
sopraano Annemari Moilanen ja pianis-
ti Petteri Turunen tulkitsevat Siilinjär-
ven kirkon kolmannessa kesäkonsertissa 
suomalaisia yksinlauluja, aarioita ja 
duettoja. Mukana on Melartinin Sirkan 
häämatka ja Minä metsän polkuja kul-
jen, Sibeliuksen Illalle ja Första kyssen ja 
Merikannon Rukous ja Omenankukat. 
Lisämausteena kuullaan duettoja mm. 
Sibeliukselta ja Merikannolta.

Pihaseurat
 ✚ Pihaseurat Korttelimuseon pihapiiris-
sä, Kirkkokatu 22, keskiviikkona 25.7. klo 
18. Sari Kärhä, Satu Karjalainen ja Olli 
Kinnunen.  Silloin ei vietetä kirkossa ke-
säillan ehtoollista.

kirkkojakoti@evl.fi

Herra,
opeta meitä laskemaan päivämme oikein,
jotta saisimme viisaan sydämen.

Kävelyllä 
hautausmaalla
Mitä tapahtui menneiden vuosisatojen ihmi-
sille? Opastetulle, maksuttomalle hautaus-
maakierrokselle pääsee vielä elokuussa useita 
kertoja Kuopion eri hautausmailla.

Kuopiossa hautausmailla kierretään tors-
taisin kello 18. 

 ✚ Isolla hautausmaalla on 30.8. teemana Ih-
misiä, kertomuksia ja kohtaloita, joista pu-
huu Nina Pelli,  ja 23.8. Hautausmaan kas-
vit, joista puhuu Seija Kukkonen.

 ✚ Sankarihautausmaalla 2.8. teemana vanhat 
muistomerkit, oppaina Helena Riekki, Mer-
ja Marin ja Heikki Lukkarinen. 

 ✚ Flodbergin hautausmaalla 16.8. aihee-
na hautausmaan historia, oppaana Hele-
na Riekki.

 ✚ Kaavin hautausmaalla lauantaina 1.9. ai-
heena Muistomerkkien kertomaa, oppaana 
Merja Marin, hartaus Mikko Huhtala.

 ✚ Tarkemmat tiedot osoitteesta http://www.
kuopionseurakunnat.fi/hautausmaakave-
lyt2012.

”Tanssi maailmalle” 
Siilinjärvellä

 ✚ Siilinjärven seurakuntatalolla tanssitaan 
toistamiseen lähetystyön hyväksi. Ilois-
ta liikettä ja gospelmusiikin rytmejä sykki-
vä ”Tanssi maailmalle II” järjestetään lauan-
taina 4. elokuuta klo 11–13.30. Luvassa on 
nyky- ja jazztanssia, streetiä, hiphopia, af-
rikkalaista tanssia sekä venyttelyä ja ren-
toutusta. Tunnit sopivat eri-ikäisille, ja osal-
listua voi 1–2 tunnille. Tunteja ohjaavat 
luovan tanssin ohjaaja Jenni Shakya ja luki-
on tanssilinjalainen Sonja Rönkkö. Yhden 
tanssitunnin hinta on 1 €, väliaikatarjoilun 
2 €. Euroilla tuetaan Siilinjärven seurakun-
nan lähetystyön kohteita. Kysy lisää ohjaa-
jilta: jenni.shakya@gmail.com, p. 044 7284 
666 tai agape.tanssi@gmail.com.

tapahtuuIhmisiä, kohtaloita

seiJa rYtkönen

Essi Renwallin Haavoittunut sotilas 
löytyy sankarihautausmaalta.

henna hietainen

Juhani koskeLL

Laulu kesäillalle -konsertti Siilinjärven kirkossa pe 27.7. klo 19. Kuvassa sop-
raano Jenni Kinnunen, mezzosopraano Annemari Moilanen ja pianisti Petteri 
Turunen.

Yksi Tuomiokirkon Iltamusiikkien 
nimekkäimmistä esiintyjistä Kalevi 
Kiviniemi esiintyy 9.8.Rauno Tikka-
sen kanssa.

maiJu torvinen
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 ✚ Taidetori 14.7.–5.8. klo 14–20 Kuopion 
matkustajasatama; kirpputorit 29.7. ja 5.8.

 ✚ J. V. Snellmanin museo auki ryhmille
sopimuksesta (017) 182 625.

 ✚ Kuopion Sotaveteraanimuseo (Tullipor-
tink. 37 D) auki 9.6.–2.9. la ja su klo 12–16. 
Tilauksesta ryhmille (017) 281 1130.

 ✚ Kuopion Muotoiluakatemia: Tuokio-
kuvia, Mirja Kontio 28.7. asti.

 ✚ Mylly (Minna Canthin katu 4):
Summer Exhibition 31.7. asti.

 ✚ Pääkirjaston ala-aula, Esa Mattila:
Kaupunki meren rannalla 23.7.–3.8.

 ✚ Galleria Carree (Kauppak.13):
Riikka Soinisen maalauksia 5.8. asti.

 ✚ Galleria G 12 (Minna Canthin katu 15): 
Kerttu Horilan maalauksia ja veistoksia 
9.8. asti.

 ✚ VB-valokuvakeskus (Kuninkaank.14–16): 
Duro y bonito – Ankara mutta kaunis 
6.6.–2.9. ja Barson kellari: Kuopion taivaan 
alla.

 ✚ Kirjanpitotoim. Anna Korhonen Oy 
(Puijonk.9 A 6): Donkey Kong, 
Reijo Kärkkäinen 31.8.asti (ma-pe 9–16).

 ✚ Kuopion museo (Kauppak. 23): Skeittarit 
museossa 9.9. asti. Vaatteet varoja myöten 
— pohjoissavolaiset kansanpuvut 1800- 
luvulla 31.1.2013 saakka.

 ✚ Mestarijuoksija Hannes Kolehmainen, 
palkinnot Kuopion museossa 24.3.2013 
saakka.

 ✚ Alasalit: Karhun vuosi 15.5.–23.9. Karhu-
herra Benjamin; museokarhu tavattavissa 
9.9. asti, 2. krs. parvi.

 ✚ Kuopion taidemuseo (Kauppak. 35):
Love, Ars Liberan näyttely 1.6.–2.9. Yleisöo-
pastukset 31.7. ja 14. 8. klo 14.

Aamiainen ruohikolla1.6.–2.9. Oma-
toimiset (maksu) työpajat torstaisin klo 10 
ja 14. Ohjatut, maksulliset työpajat 9.8. asti 
klo 10 ja 14, alle 10-v. aikuisen kanssa. Ker-
makakkutyöpaja (maksu) 5.8. klo 11–12.30 
ja 14–15.30, alle 8-v. aikuisen kanssa.

Kuopion taidemuseon Taidevartissa 
voi tutustua yhteen klassikkoteokseen ker-
rallaan pääsymaksun hinnalla keskiviikkoi-
sin klo 14 ja 17.

 ✚ Snellmanin koulu: Arttiimin kesänäytte-
ly 5.8. asti. Johanna Tuukkasen ja Rebecca 
Frenchin kävelykuunnelman Seuraa minua 
saa maksutta lainaan Kuopion taidemuse-
osta 2.9. asti.

 ✚ Korttelimuseo (Kirkkok.): Kansallispuku-
näyttely – Kuopion tanhuujat 50 v. Vaate 
varren kaunistavi – Tanssi mielen virkistä-
vi 26.5.–18.11. Pihassa sunnuntai-iltapäivien 
tapahtumasarja huipentuu 5.8. Kansallis-
pukupäivään, johon kuuluvat työnäy-
tökset. Kansallispuvussa museoon vapaa 
pääsy! Leppävirran Pelimannien kansan-
musiikkiesitys 29.7. klo 15–16.

 ✚ Kutojan tuvassa on kehruutyön esittelijä 
4.8. asti ti–la.

 ✚ Kuopion Oppaat, kiertoajeluja: ke, to, pe 
klo 11 Maljalahdenkatu (käteismaksu).

 ✚ Pikku-Pietarin Torikujan aitat arkisin 10–
17, la klo 15 asti.

 ✚ Ravintola Kummisetä: Ruokateatteria ti 
31.7. klo 19.

Siinä kivut unohtuu, 
kun yhdessä liikutaan, 
kertovat karttulalai-
set vertaisohjaajat 
Eila ja Olli Airaksinen.

”K un on itsekin vaivainen ja 
vanha, niin on helppo ym-
märtää muita samanlai-
sia”, nauravat Eila ja Olli 
Airaksinen. Heidän eläke-

vuosiaan rytmittää aktiivinen liikunta – puo-
lison kanssa marjastaessa, sienestäessä, len-
killä tai vertaisohjaajina isommalla porukalla.

Karttulassa Airaksiset vetävät ikäihmisten 
liikunnan vertaisryhmää. Kolmesti viikossa 
kokoonnutaan liikunnan merkeissä: tanssi-
jumpassa soi tango, valssi, jenkka ja hump-
pa. Olli ohjaa kuntosaliharjoituksen ja Eila 
jumpan. Kaikissa on mukana miehiä ja naisia 
eikä lattialle mennä:

”Ei mennä lattialle kun kaikki ei pääse sin-
ne ja toiset ei pääse sieltä ylös”, he nauravat. 
Sen sijaan käytetään hernepussia, keppiä, kä-
sipainoja.

”Vanhin osallistuja esimerkiksi kuntosalil-
la on 86-vuotias, nuorinkin 65-vuotias”.

Kuntosalin jälkeen jäädään vielä pelaa-
maan mölkkyä tai kävelysählyä, kesällä fris-

beegolfia Kissakuusen koulun pihalla. 
”Toiveena on saada mukaan huonompi-

kuntoisiakin, yksinäisiäkin ihmisiä: tässä vir-
kistyy porukalla.”

”Ollaan omia ihtejämme”
Ohjaajakoulutusta Airaksisen pariskunta on 
hakenut aluksi Seitti-hankkeen kautta. Ver-
taisohjaajia koulutettiin vanhustyön lisäksi 
mm. mielenterveys- ja kehitysvammatyöhön. 
Airaksisten ryhmä on toiminut kolme vuotta 
ja mukana on kerrallaan 10-20 ihmistä.

”Jos jumppien hinnat ja tilavuokrat nou-
sevat kalliiksi, liikkuminen eläkeläisillä hel-
posti jää, kun joutuu rahojaan laskemaan. 
Toiveena olisi että tällaista saisi jatkaa mah-
dollisimman pitkään.”

”Myö ollaan omia ihtejämme ja otetaan 
yhteiset vaivat huumorilla. Ja kun tätä rak-
kaan puolison kanssa tekee yhdessä, sitä jak-

saa tehdä, yksin ei jaksaisi. Kiitollinen mieli 
on terveydestä ja toive, että saisi jatkaa mah-
dollisimman pitkään!”

Eila Airaksinen näkee hyvänä myös kir-
kossa tehtävän työn, vaikka sanookin ole-
vansa ”sellainen tavallinen kirkon jäsen, ei 
mikään aktiivinen.” 

”Uskon Korkeimpaan, ja lapset seuraavat 
minun uskontoani. Vaikka Olli ei kuulukaan 
kirkkoon, meillä ei ole ollut ristiriitoja.” 

ULLA REMES

Eila ja Olli Airaksinen saivat juuri LIITOS-
KIITOS –tunnustuksen: karttulalaiset ää-
nestivät keskuudestaan myönteisen, kan-
nustavan, iloista ilmapiiriä luovan ihmisen. 
LIITOSKIITOS on Ulla Remeksen ohjaama 
yhteisötaideprojekti osana Kuopion Taide-
museon ja Kuopion kuvataiteilijat ry Ars Li-
beran LOVE-kesänäyttelyä.

Huumoria yhteisiin hetkiin

heinävinkit

Minna Canth oli myös optimisti. Hänen 
nimikkopuistossaan voi tutkia penkkei-
hin kiinnitettyjä mietteitä. Suunnittelu: 
korumuotoilija Heikki Hartikainen, 
Saurum.

ritva koLehmainenMitä olet aina halunnut kirkossa 
laulaa? Kerro se nyt.

Nyt on mahdollisuus vaikut-
taa, sillä voit ehdottaa lauluja ja 
aiheita virsikirjan uuteen lisävih-
koon, jota valmistellaan nyt suo-
men- ja ruotsinkielisiin virsikir-
joihin. Nykyiset kirjat ovat olleet 
käytössä vuodesta 1987. Uusilla 
virsillä vastataan 25 vuoden aika-
na ilmenneisiin uusiin tarpeisiin.

Kuka tahansa voi lähettää aja-
tuksia ja ehdotuksia uusista vir-
sistä ja niiden aiheista sähköpos-
tiosoitteeseen virsi.psalm@evl.fi.

Lisävihkot täydentävät ja päi-
vittävät virsikirjoja sekä tekstien 
että musiikillisen ilmaisun suh-
teen. Lisävihkoihin kootaan ja 

tuotetaan virsiä sellaisella mu-
siikillisella ilmaisulla sekä sellai-
sista aihepiireistä ja teemoista, 
jotka ovat jääneet nykyisissä vir-
sikirjoissa huomiotta tai vähälle 
huomiolle.

Kirkkohallituksen asettama 
työryhmä luovuttaa ehdotuksen 
virsikirjan lisävihkoksi Kirkkohal-
lituksen täysistunnolle vuoden 
2014 loppuun mennessä.

Suomenkielisen työryhmän 
puheenjohtajana toimii lää-
ninrovasti, Puijon seurakunnan 
kirkkoherra Jaana Marjanen. 
Ruotsinkielisen työryhmän pu-
heenjohtajana toimii director 
musices Rainer Holmgård.

Vaalikone tulossa 
Kallaveden kirkkoherran vaaliin
Kallaveden seurakunnan kirk-
koherran vaalia varten avataan 
Kuopion seurakuntayhtymäs-
sä ensimmäistä kertaa vaalikone. 
Vaalikone avautuu 25.7.

Kuopion seurakuntayhtymän 
viestintä haluaa näin lisätä kiin-
nostusta kirkkoherran vaaliin. 
Edellisissä kirkkoherran vaaleissa 
vuonna 2004 äänestysprosent-
ti oli 3,3. Tuolloin vaalissa oli kak-
si ehdokasta. 

Vaalikoneessa on 16 kysymys-
tä, joissa kysytään johtajuutta, 
kirkon kiperimpiä ongelmia sekä 
seurakuntien taloutta. Vastaa-
ja joutuu miettimään myös sitä, 
miksi kuulua kirkkoon. 

Vaaliehdokkaat ovat tavatta-

vissa myös paneeleissa sekä tori-
tapahtumassa. 

Kallaveden kirkkoherran-
vaalissa 1. ehdokassijalla on 
Tampereen Teiskon vt. kirkko-
herra Tero Matilainen, toisel-
la vaalisijalla Rantakylän seu-
rakunnan 1. kappalainen Petri 
Rask ja kolmannella vaalisijal-
la Kallaveden seurakunnan 4. 
seurakuntapastori Matti Pen-
tikäinen.

Äänestys on sunnuntai-
na 16.9., ennakkoäänestys al-
kaa 3.9. Äänioikeutettujen mää-
rä Kallaveden seurakunnassa on 
17 400.

Lisätietoa www.kuopionseu-
rakunnat.fi/kallavesi

Ehdota lauluja ja aiheita

Eila ja Olli Airaksinen hoitavat liikunnanohjaamista huumorilla. ”Keskenämme meillä on ihan omanlainen huumori, joka ei 
muille avaudu”, he nauravat.

Kuopion seurakunnissa vertaisohjaajatoi-
mintaa syntyy spontaanisti, jos on synty-
äkseen. Kallaveden seurakunnan diakonis-
sa Maarit Kirkisen mukaan tyypillistä on, 
että vaikka surun kokeneet keskenään jat-
kavat ryhmän kokoontumisia sen jälkeen, 
kun ammattilaisen ohjaama ryhmä päät-
tyy. Maahanmuuttajien vertaisryhmät ovat 
aktiivisia.

Eläkeläisillä esimerkiksi Kallaveden seu-
rakunnassa on ystäväpiiri, jota ohjaa yk-
si vapaaehtoinen eläkeläinen. Eroryhmät 
ohjaa seurakunnan työntekijä. Monet jär-
jestöt kuten syöpä- ja AA-kerhot korosta-
vat vertaisohjaajuutta. Kirkisen mukaan 
osa näistä ryhmistä kokoontuu seurakun-
tien tiloissa.

Vertaisohjaajat kirkossa

uLLa remes
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”K
un ne hem-
metit riiteli-
vät siitä kir-
kon paikasta 
toistakym-
mentä vuot-
ta. Osa erosi 
kirkosta.”

”Jos kuuntelet kaiken, mitä isä kertoo his-
toriasta, saat olla täällä monta päivää.” Pet-
teri Lintunen nostaa lakkia ja lähtee metsä-
töihin.

Lintusten pihapiiri Talvisalossa hehkuu vih-
reyttä. Kissa käy silmät sirrillään puskemassa 
kintut ja asettuu sitten rapulle jatkamaan aa-
mu-uniaan. 

Tuolla puolen keltaista taloa peltoja sil-
mänkantamuksen verran, toisella puolella ho-
risonttiin asti vettä. Tuostako pääsisi vesitie-
tä Muuruvedelle? Heinikkoisen polun päässä 
Niilo Lintusen oma museo, johon hän on 
koonnut yli 700 vanhaa maatilan työkalua. 

 Päärakennus ja tila ovat sukupolven vaih-
doksessa siirtyneet Petteri Lintuselle. Niilo ja 
Mirja Lintunen ovat asettuneet pihan toiselle 
puolelle eläkekodiksi kunnostettuun vilja-ait-
taan. ”Siinä kohtaa oli ennen viljalaari”, Lintu-
nen viittaa sohvalla olevaan istuinpaikkaani. 

”Ajattelin, että kun pääsen eläkkeelle, ru-
pean kirjoittamaan”, Niilo Lintunen sanoo ja 
riisuu pois roolitakkiaan, visusta villasta om-
meltua, painavan kuumaa körttipukua.

Kirkkokiista on Lintusen kolmas näytelmä.  
”Jotakin pitää tehdä. En osaa käsilläni mitään. 
Kai tässä on jotain pätemisen tarvettakin, et-
tä pystyy johonkin.”

Liekö Jumalalla 
aikoo seiniä katella
Kirkkokiista esitettiin Riistaveden kotiseutu-
museon pihassa neljä kertaa.

Harjoitukset aloitettiin lokakuussa.  ”In-
nostus oli valtava. Kun ryhmä hitsautui yh-
teen, olin vakuuttunut siitä, että tämä toimii.” 

”Näitten kanssa olisi voinut toteuttaa vaik-
ka mitä”, ohjaaja, Kuopion kaupunginteatte-
rin näyttelijä  Seija Pitkänen kehuu esiintyjiä. 
Näytelmän kohtaukset elivät ensi-iltaan asti.

Siihen asti Niilo Lintusella pelko kurni vat-
sanpohjassa. ”Jokainen on tähän sitoutunut, 
ja entä jos tämä epäonnistuu, jos tulee sade.”

Ei tullut. Kaikki kolme esitystä vietiin lä-
pi täydelle katsomolle päivänpaisteessa. Kaik-
ki kolme riitaista esitystä. Yksimielisyyteen ei 
päästy sen koommin kirkon paikasta kuin sen 
suunnittelijastakaan. Vartiala vai Sormulan-
vaara? Stenbäck vai Pitkänen? Päätöstä yrite-
tään tehdä jopa huutamalla.

”Pitkäsen Antin poika ossoo kirkon piirtee 
siinä kun teijän Stebäkkikii. Liekö tuolla Juma-
lalla aikoo seiniä katella. Enemmän luulisi sillä 
olevan huolta meistä syntisistä ja siinä asias-
sa ei taija olla sinun takkis parempi kuin mui-
henkaan.”

Tappeluhan siitä tulee rovastin silmien al-
la. Ja aikaimmeisten silmillehyppiminen. 

”Muistakaa, että olemme päättämässä 
Herran huoneen rakentamisesta. Tässä on rii-
delty nyrkit savessa kahdeksan tuntia.”

Riitaisia kuin riistavetiset

R iistavedellä esitetty Kirkkokiis-
ta oli harvinaista kesäteatteria. 
Se oli kirkkohistoriaa ja paikallis-
historiaa. Se oli armollinen osoi-
tus siitä, että ennenkin kirkossa 

on kinasteltu, pienimmistäkin asioista, mut-
ta suurella tunteella.

Mutta Kirkkokiista oli myös osoitus paikal-
lisesta voimannäytöstä. Kun alkuun oli päästy, 
joukko näytti hitsautuneen yhteen parastaan 
tehden. Paikallisista kansanihmisistä oli su-
keutunut näyttelijöitä vertaansa vailla. 

Se oli myös uhkarohkea yritys pennittö-
mältä kesäteatterilta - luottaen siihen, että 
säiden ja ilmojen säätäjä antaa neljä poutais-

ta esitysiltaa. 
”Vuorosanat kyllä oppii hetkessä, mut-

ta valmiita ollaan vasta sitten kun rooli kyp-
syy”, ikänsä harrastajateattereissa näytellyt 
Petteri Lintunen sanoi. 

Yhteishenki oli synnyttänyt Seija Pitkä-
sen ohjauksessa raikasta ja luontevaa, vaka-
vaa, mutta tyylikkäästi huumorilla höystet-
tyä teatteria. 

Erikoiskiitoksen ansaitsee kanttori Mat-
ti Saarelan harjoittama mustiin pukeutunut 
kuoro. Se vei katsojaa taidolla tunnelmasta 
toiseen, vihasta sodan suruun ja lopulta kii-
tosvirteen. 

LAHjA PYYKÖNEN

Viijäänkö iänestykseen?

Pitkät matkat antoivat perusteet kiivail-
lekin kirkon paikan räyhääjille.

”Läheppä niin ku meikäläinen jalakapa-
tikassa tai talavella suksella rahjustammaa 
niin tiijät kirkossa käänees. Matkalla tulloo 
tehtyä enemmän syntiä ku kerkii kirkossa 
tunnustoo.”

”Historiantietämys on lisääntynyt. Kun 
nyt ajan Riistaveden kirkon ohi, katson sitä 
uusin silmin”, Niilo Lintunen tulkitsee mo-
nen katsojan ajatuksen.

Sovinnon aterialle 
näytöksen jälkeen
Kolmannen esityksen jälkeen yleisölle ilmoi-
tetaan tunnin päästä alkavasta ehtoomes-
susta Riistaveden kirkossa. 

”Arvelin, jos muutama kymmenen hen-
keä tänne tulee”, Niilo Lintunen sanoo.

Kirkko on täydempi kuin jouluna. Näyt-
telijät ovat tulleet kirkkoon roolipuvuissaan. 
Ehtoolliselle jonotetaan vanhan tavan mu-
kaan keskikäytävän täydeltä. Herran pöy-
tään odottaessa  virsiä veisataan ulkomuis-
tista. 

”En milloinkaan ole kuullut tässä kirkos-
sa näin komeaa veisuuta”, Niilo Lintunen sa-
noo.

”Myös isämme uskoivat ennen, ja  kylvi-
vät, leikkasivat.”

LAHjA PYYKÖNEN

Riistaveden seurakunnan ensimmäinen körttipappi Hannes 
Hyvärinen ja hänen rouvansa (Niilo Lintunen ja Anna-Mari 
Pitkänen) toivotetaan tervetulleeksi. Pastori Hyvärinen pa-
heksuu ”riettaita” lauluja ja tuo tullessaan Siionin virret.

Aloite seurakunnan perustamisesta 
tehtiin Riistaveden kansakoululla 1902. 
Senaatti hyväksyi päätöksen 1917. Kir-
konkokous päätti sijoittaa kirkon Var-
tialaan.

Arkkitehti Peko Väänäsen laatimat 
kirkon piirustukset vahvistettiin 1922 
ja hylättiin 1927. Päätettiin tilata piirus-
tukset arkkitehti Josef Stenbäckiltä.

Kirkon paikka päätettiin siirtää Sor-
mulanvaaran päähän 1928.

Kirkon paikka päätettiin siirtää Lo-
hilahden tienhaaraan 1928.

Stenbäckin piirustukset havaittiin 
virheelliseksi. Hyväksyttiin arkkitehti 
Eino Pitkäsen laatimat piirustukset.

Kirkon paikka päätettiin siirtää Sil-
lanpää  -nimiselle tilalle 1931.

Riistaveden kirkon vihkiäiset 1934.

Stenbäck 
vai  Pitkänen

kuvat: viLJo erikson

Kirkkokiista 
–näytelmä on 
järvikuopiolaisten 
vapaaehtoistyön 
voimainnäytös: 
komeaa 
riistavetistä 
paikallishistoriaa.
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J
uuri sopivasti naistenviikon al-
kajaisiksi starttasi Tuusniemen 
satamasta iltaristeilylle Suvi-
Tuuli -alus kyydissään lähiseu-
dun naisväkeä. Ukkonen ve-
rotti osallistujamäärää, mutta 
se ei tunnelmaa latistanut.

”Ei määrä ole tärkeintä, 
vaan yhteinen asia ja yhteen hiileen puhalta-
minen”, laivakyydin tarjonnut seurakunta-ak-
tiivi ja Tuusvesi Oy:n toimitusjohtaja Eino Rä-
sänen tuumasi.

Räsäsen ja Tuusniemen naistenpiiriläisten 
järjestämä naisten risteily seilasi nyt neljät-
tä kertaa.

Yli rajojen yhteistyötä
Parituntisen risteilyn aikana ehdittiin veisata 
hengellisiä lauluja, jakaa kanssamatkustajien 
kesken kokemuksia arjen pienistä onnen het-
kistä ja ideoida uudenlaista vapaaehtoistoi-
mintaa Järvi-Kuopion seurakuntaan.

”Minua vähän jännitti etukäteen, kun mi-
tään ohjelmaa ei oltu suunniteltu valmiiksi 
tälle illalle. Mutta kaikkihan syntyi kuin itses-

tään ja naiset olivat innolla mukana”, naisten 
piirissä toimiva Vieno Happonen iloitsi.

Tuusniemellä asuva Aino Marjatta Holo-
painen oli tullut hakemaan risteilyltä hengel-
lisyyttä, luonnon kauneutta ja naisenergiaa.

”Sitä muuten Tuusniemeltä löytyy!”
Holopainen on jäämässä pian eläkkeelle ja 

harkitsee, josko silloin löytyisi aikaa myös seu-
rakunnan vapaaehtoistyölle.

”Näen, että vapaaehtoistyön merkitys on 
korostunut sen myötä, kun yhdistyimme Jär-
vi-Kuopion seurakunnaksi.”

Holopainen ja Happonen pohtivat yhdes-
sä, että Tuusniemellä kaivattaisiin lisää seura-
kunnan musiikkitoimintaa lapsille ja nuorille.

”Myös avioparityötä kannattaisi kehittää. 
Siinä voisi vaikka tehdä yhteistyötä muiden 
järvikuopiolaisten kesken”, naiset kaavailivat.  

Kun Tuusniemestä tuli osa Järvi-Kuopion 
seurakuntaa, oli Happonen hieman epäileväl-
lä mielellä.

”Mietin, että mitähän tästä kaikesta seu-
raa. Sittemmin pelot ovat osoittautuneet 
melko turhiksi.”

Holopainen on huomannut yhdistymisen 

lähinnä siinä, että jumalanpalveluksissa papit 
vaihtelevat.

”Toisaalta se on virkistävää, koska kaikilla 
on oma persoonallinen tapansa saarnata. Sit-
ten taas kääntöpuolena on tuttuuden ja tur-
vallisuuden väheneminen.”

”Mekin saatiin tulla mukaan”
Marja-Leena Halinen sekä Soile Juvonen-
Toivanen ja Maija Kukila lapsineen olivat 
tulleet risteilylle Juankoskelta.

”Meille oli iloinen yllätys, että seurakun-
nalla on tarjolla jotain tällaista ja että mekin 
Juankoskelta saimme tulla mukaan. Mutta sa-
maa seurakuntaahan tässä nykyään ollaan.”

Erityisesti Halista viehätti mahdollisuus 
tulla naisten kesken Jumalan sanan äärelle ja 
päästä myös laulamaan.

”Täällä on kuullut monenlaisia kokemuk-
sia arjen iloisista asioista ja onnen hetkistä. Ne 
rohkaisevat itseäkin. Nykyään keskitytään lii-
kaa miettimään vain negatiivisia juttuja eikä 
muisteta, että meillä on paljon kiitollisuuden 
aiheita”, Halinen mietti.

Naiskolmikko pysähtyi hetkeksi puntaroi-

maan myös asemaansa Järvi-Kuopion seura-
kuntalaisina.

”Olen opettaja ja koulujen jumalanpalve-
luksia järjestellessä on tullut törmättyä by-
rokratiaan. Pitää soitella moneen paikkaan 
ennen kuin asia saadaan hoidettua”, Kuki-
la kertoi.

”Myös konfirmaatiot saattavat olla mis-
sä tahansa alueen kirkoista eikä välttämät-
tä siinä lähimmässä ja tutussa”, Juvonen-Toi-
vanen lisäsi.

Yhdistymisestä löydettiin toki hyviäkin 
puolia.

”Yhteistyö seurakunnan sisällä on varmas-
ti lisääntynyt. Siitähän on oivana esimerkkinä 
vaikkapa tämä risteily.”

”Emme ehkä vielä edes tiedä, mitä mahdol-
lisuuksia yhdistyminen ajan myötä tarjoaa.”

Yhteistyön merkitystä peräänkuuluttaa 
myös Eino Räsänen.

”Yhteinen tekeminen yli entisten seura-
kuntarajojen vahvistaa sitä tunnetta, että 
olemme samassa veneessä.”

HELI HARINg

Laiva täynnä naisenergiaa
Uutta yhteistyötä etsittiin Järvi-Kuopion naisten 
risteilyllä Juojärvellä yli entisten seurakuntarajojen.

Naisten risteilyllä otettiin ilo irti elämästä. 

Marja-Leena Halinen, Soile Juvonen-Toivanen, Maija Kukila ja hänen Tiida-Maria 
-tyttärensä olivat hyvin tyytyväisiä risteilyyn. ”Tänne oli mukava tulla lastenkin kanssa. 
Tunnelma on ollut leppoisa ja lämminhenkinen.”

Miehet olivat tällä laivalla vähemmistönä. Navigoin-
nista piti huolen Eino Räsänen.

kuvat: seiJa rYtkönen
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Tuomiokirkko

Tuomiokirkko on avoin-
na 11.6.-12.8.2012 klo 10-
18, lisäksi ke ja pe klo 23 
saakka.
puh. 040 4848 256
Ei kesäillan ehtoollista 
ke 25.7. klo 18. Pihaseurat 
Korttelimuseon pihapii-
rissä, Kirkkokatu 22.
Kesän iltamusiikki to 
26.7. klo 21. Pia Freund, 
sopraano, Kristian Attila, 
piano. Vapaa pääsy, oh-
jelma 10 €.
Messu su 29.7. klo 10. 
Saarna Satu Karjalainen, 
liturgia Sari Kärhä, kant-
torina ja urkurina Olli 
Kinnunen.
Kesäillan ehtoollinen ke 
1.8. klo 18. Liisa Penttinen.
Kesän iltamusiikki to 2.8. 
klo 21. Santeri Siimes, 
urut. Vapaa pääsy, ohjel-
ma 10 €.
Messu su 5.8. klo 10. 
Saarna Ilpo Rannanka-
ri, liturgia Lauri Kastari-
nen, kanttorina Olli Kin-
nunen ja urkurina Anu 
Pulkkinen.
Ei kesäillan ehtoollista 
ke 8.8. klo 18. Pihaseurat 
Korttelimuseon pihapii-
rissä, Kirkkokatu 22.

MuMMon Mökki
Puijonkatu 10
Avoinna ma-to klo 11-15. 
Mökki on suljettuna
20.6. - 5.8.
puh. 040 4848 272
Mummon mökki avoin-
na jälleen ma 6.8. klo 11. 
Puuropäivä ma 6.8. klo 
11-13. Tarjolla ruispuuroa.
Pihaseurat ti 7.8. klo 13. 
Ilpo Rannankari.

Diakonia
Diakoniatoimisto Vas-
taanotot: Keskusseura-
kuntatalo, Suokatu 22 C 
Vastaanotto ma ja ke klo 
9-10.30. Soittoaika ma, ke 
klo 10.30 -11.30, puh. 040 
4848 253. HUOM. Inki-
länmäen alueella asu-
vat: Vastaanotto Keskus-
seurakuntatalolla, Suoka-
tu 22 tiistaisin klo 9- 10.30 
ja puhelinpäivystys tiis-
taisin klo 10.30-11.30 puh. 
040 4848 253.

Muuta
Pihaseurat ke 25.7. klo 
18. Sari Kärhä, Satu Kar-
jalainen ja Olli Kinnunen. 
Korttelimuseon pihapii-
rissä, Kirkkokatu 22.
Pihaseurat ke 8.8. klo 
18. Olli Viitaniemi, Sari 
Kärhä ja Anu Pulkkinen. 
Korttelimuseon pihapii-
rissä, Kirkkokatu 22.

 Perhetyö
Ensi kertaa Suomes-
sa! Taizén kansainväli-
nen tapahtuma Helsin-
gissä 28.-30.9. Tapahtuma 
on suunnattu erityises-
ti 15-35–vuotiaille. Kuo-
piosta tapahtumaan teh-
dään aikuisten ja nuor-
ten yhteinen bussimat-
ka. Lähtö Kuopiosta per-
jantaina 28.9. klo 6 ja pa-
luu sunnuntai-iltana 30.9. 
noin klo 22. Matka ho-
tellimajoituksessa (So-
kos hotel Helsingissä, sis. 
Aamiaisen) 200 €, yh-
teismajoituksessa (täysi-
hoidolla, alle 35–vuoti-
aat) 50 €. Matka toteu-
tuu bussilla, mikäli läh-
tijöitä on vähintään 20. 
Mukana Sari Kärhä, Pia 
Sahi Sousa ja Pirjo Ris-
sanen. Ilm.10.8. mennes-
sä, puh. 040 4848248. Li-
sätietoja: www.taizehel-
sinki2012.fi sari.karha@
evl.fi (puh. 040 4848278) 

pia.sahisousa@evl.fi (puh. 
040 4848293).

kaStetut
Tuukka Juhani Kulo, Väi-
nö Veikko Ilmari Ukko-
nen, Eevi Eerika Virkkula, 
Ossi Viljami Tiihonen, 
Miisa Aina Emilia Nis-
kanen, Vilma Alexandra 
Lappalainen, Martti Kalle 
Topias Mäkinen, Jimi Os-
car Daniel Tiihonen, Juho 
Akseli Nykänen,Jasper 
Jussi Eemeli Hämäläinen.

kuuLutetut
Erik Samuel Hakkarainen 
ja Marja Elina Puttonen, 
Jori Antero Vuorinen ja 
Julia Satu Maria Eklund, 
Iiro Kaleva Ruuskanen 
ja Päivi Kaarina Villanen, 
Kimmo Tapio Nissinen 
ja Piia Kristiina Oikari-
nen, Joona Miikkael Ilma-
ri Kokkonen ja Anniina 
Helena Laitinen, Valtteri 
Matti Mikael Tuomikos-
ki ja Terttu-Liisa Välimäki, 
Jussi Samuel Nurmiainen 
ja Sirkka Johanna Leh-
toviita, Olli Ville Veikko 
Rautiainen ja Marja Iida 
Johanna Ontronen, Sami 
Markus Konttinen ja Hei-
di Anniina Heikkonen, 
Mika Sakari Kumpumäki 
ja Kirsi Hannele Kärkkäi-
nen, Tero Juhani Reijonen 
ja Piia Marika Ruuska-
nen, Markus Mikael Ran-
nankari ja Suvi Marianne 
Miettinen, Jarkko Henrik 
Tissari ja Kirsi Maria Var-
tiainen. 

kuoLLeet
Jouko Johannes Kola-
ri 89v, Elma Laitinen 99v, 
Anna Annikki Antikainen 
99v, Väinö Ensio Kemp-
painen 80v, Jaakko Ilma-
ri Immonen 74v, Anna 
Marketta Hiltunen 63v, 
Sinikka Kyllikki Väisänen 
75v, Erkki Ilmari Hakka-
rainen 69v, Sirkka Lahja 
Maria Huttunen 98v, Hel-
ga Korhonen 82v, Leo Jo-
hannes Kokkonen 87v, 
Saima Tuomainen 83v, 
Leena Marja Annikki Sa-
volainen 73v, Kaija Kyllik-
ki Parviainen 83v.

alava

aLavan kirkko
keihäskatu 5 
puh. 040 4848 298
Messu su 29.7. klo 10. 
Saarnaa Tiina Puukko, li-
turgina Anna Väätäinen, 
kanttorina Sanna Hut-
tunen. 
Messu su 5.8. klo 10. 
Saarnaa Heini Malinen, li-
turgina Pirjo Kuula, kant-
torina Sanna Huttunen. 

neuLaMäen 
kirkko 
vesurikuja 4 
puh. 040 4848 311
Pihaseurat ke 8.8. klo 18 
Neulamäentie 22:n piha-
piirissä. Hannu Koskelai-
nen, Anna Väätäinen, Pir-
jo Kuula, Ulla Turunen, 
Ossi Jauhiainen. 

SärkinieMen 
SeurakuntataLo 
Särkiniementie 20 
puh. 040 4848 307 
Messu su 29.7. klo 13. 
Saarnaa Tiina Puukko, li-
turgina Anna Väätäinen, 
kanttorina Sanna Hut-
tunen.

kaStetut
Kalle Artturi Loukko-
la, Topi Tapani Kääriäi-
nen, Helmi Eevi Justiina 
Rantalainen, Hertta Lii-
sa Tirronen, Isla Olga Ele-
na Kaipainen, Aapo Ta-

pio Ikonen, Amanda Hel-
mi Wilhelmiina Haataja, 
Moona Iira Esteri Rum-
mukainen, Eetu Oska-
ri Miettinen, Eeti Juha-
ni Karttunen, Jalo Juhani 
Soininen, Erika Lua Sofia 
Paust, Santtu Johannes 
Räikkönen, Aino Amanda 
Abdel Hamid, Laura Ilona 
Reinikainen, Onni Juhani 
Leinonen.

kuuLutetut
Jari Petri Aukusti Karhu-
nen ja Sini Anniina Kopo-
nen, Raimo Lennart Lam-
minpää ja Pirkko Teller-
vo Olkkonen, Mikko Riku 
Aleksi Pitkänen ja Anne 
Dora Holopainen, Mark-
ku Tapani Koskinen ja 
Emmi Amanda Örn, Arto 
Tapani Jalkanen ja Taina 
Maaria Inkeröinen, Jussi 
Aleksi Miettinen ja Min-
na Maarit Niskanen, Juk-
ka Tapani Rahunen ja 
Mirkka Christina von 
Bremen.

kuoLLeet
Saimi Eliina Reinikainen 
94v, Veijo Kalevi Heik-
kinen 70v, Ada Paulii-
na Sinikka Brandt 76v, 
Hilkka Esteri Ruotsalai-
nen 88v, Elsa Ikäheimo 
87v, Harri Allan Tirkko-
nen 47v, Unto Tapio Rop-
ponen 77v, Jukka Ante-
ro Mönkkönen 35v, Liisa 
Räsänen 82v, Tuula An-
neli Väyrynen 51v, Salme 
Sinikka Kraft 82v, Veik-
ko Tapani Räsänen 65v, 
Yrjö Kullervo Ponto 87v, 
Aino Ida Inkeri Tuhka-
nen 84v, Aino Aliina Rau-
tamäki 91v, Maila Johan-
na Tikkanen 81v, Oiva Ju-
hani Miettinen 54v, Anna 
Tellervo Rahkonen 62v, 
Risto Kalevi Juuti 67v, 
Eila Johanna Väänänen 
85v, Riitta Ester Tiilikai-
nen 94v

kallavesi

kaLLaveDen 
kirkko 
rauhalahdentie 21
puh. 040 4848 336
Käsikellokuoro Dolcen 
matkaansiunaaminen la 
28.7. klo 18. Käsikellokuo-
ro Dolce tekee esiinty-
mis- ja opintomatkan Ka-
liforniaan 30.7.-12.8.
Messu ja Hirvijärvi 5 
konfirmaatio su 29.7. klo 
10. Liturgia Veli Mänty-
nen, saarna Juha Määttä 
ja kanttorina Anna Anti-
kainen.
Hirvijärvi 6 konfirmaa-
tiomessu su 29.7. klo 
14. Liturgia Juha Määt-
tä, saarna Veli Mäntynen 
ja kanttorina Anna Anti-
kainen.
Messu ja Hirvijärvi 7 
konfirmaatio su 5.8. klo 
10. Liturgia Matti Penti-
käinen, saarna Raili Ran-
tanen ja kanttorina Jark-
ko Maukonen.
Hirvijärvi 8 konfirmaa-
tiomessu su 5.8. klo 14. 
Liturgia Raili Rantanen, 
saarna Matti Pentikäinen 
ja kanttorina Jarkko Mau-
konen.

PetoSen 
SeurakuntataLo
Pyörönkaari 21
puh. 040 4848 345
Kesäseurat ti 7.8. klo 18 
Petosen seurakuntatalon 
pihalla. Veli Mäntynen ja 
Anna Antikainen.

karttuLan 
Seurakuntakoti
Lähetysteltta ”Armon 

Seurakunnat 24.7.-7.8.12

044 766 9142
/ Paavo Raatikainen
www.h-raatikainen.fi

paavo.raatikainen@h-raatikainen.fi

– Kokonaisurakointia –
Maanrakennus • Maansiirtotyöt

Viherrakennustyöt • Salaojitukset
Minikaivuripalvelut • Talvikunnossapito

Konepalvelut
H. Raatikainen Oy

Kotipalvelu
H. Raatikainen Oy
0440 868 254

/ Kirsi Raatikainen
lähihoitaja

www.h-raatikainen.fi
posti@h-raatikainen.fi

Kukka ja hautauspalvelu

ROSANNA

Kukkakauppa
Hautaustoimisto

Pitopalvelu

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

Vuorikatu 25
www.rosanna.fi 

KOKONAISVALTAISTA
KOTIHOITOA

sujuvan arjen auttamiseksi.
Vuodesta 1996 lähtien.

Paavon ja Liisan
kotihoito Oy

esh Raija Vilén-Nuorala
puh. 0400-93 2002

muista kotitalousvähennys.



- Hautakivet 
- Kaiverrukset 
- Kivityöt 
  www.puijonkivi.fi 
 Puh. (017) 282 9000 

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

Uudet hammasproteesit, pohjaukset ja korjaukset
LAATU- JA TYÖTAKUU

HammaslaboratorioDentoTeam
Hammaslääkärit Hyvä Hammas Oy

Puree Paremmin.

Vuorikatu 36, 70100 Kuopio
 

Erikoishammasteknikko
Satu Koskela

p. 017 265 4400

Kirkastusjuhlat Heinävedellä 
27.-29.7.2012

Löydä Elämä Kansan Raamattuseura     
Heinäveden seurakunta
Kansan Raamattuseura     
Heinäveden seurakunta

Kirkastusjuhlilla mukana mm.
Piispa Jari Jolkkonen, Sami Tammisalo, Ulla Saunaluoma, Kalle Virta, 
Kati Rolig, Matti Vuolanne, Seppo Jokinen, Anna-Liisa Valtavaara, Merja 
ja Esko Luukkonen, Olli Seppänen, Heikki Mikkonen, Sari Behm 
Lasten omassa ohjelmassa mm. nukketeatteri Sananjalka

  La 28.7. klo 15.15
  Arja Koriseva & Jouni Somerto 
  konsertti Heinäveden kirkossa
  ohjelma 10 e

  Katso tarkemmin:  www.kirkastusjuhlat.fi

Oletko Sinä jo ollut lomalla,
marjastuskausi lähestyy

Hae RAY:n tuetulle lomalle ihanaan kesäpaikkaan  
Lomakoti Tuomirantaan

www.lomakotituomiranta.fi
Kuopion Riistavedellä.

Vapaita paikkoja löytyy viikoilla 30.7.–4.8. ja 6.8.–11.8. 
ikääntyville ja yksinäisille.

Aikuisen omavastuuosuus on 100,00 €/5 vrk.
Tukihakemuskaavakkeita saat  
www.hyvinvointilomat.fi

puh. 010 830 3400 tai Anitalta 050 542 4817.

Myytävänä puutarhamökki
Päivärannassa, lähellä palvelut.

P. 050 405 8843.
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Tulevia kulttuurimatkoja 
2012–2013

13.–16.9.12 Oslo Finnarin liitäntälenn. 
Kuopiosta. Ohj. ooppera sekä opastetut 
kohteet mm. oopperatalo, kuninkaanlin-
na, museosaari ja 3 h opast. kiertoajelu

25.–26.8.12 Kesämatka Mänttään ja 
Tyrväälle; Serlachiuksen museot Gustaf

ja Gösta, sekä Pyhän Olavin kirkko

15.–16.3.2013 Oopperaa Tampereella. 
Madame Butterfly (Soile Isokoski)

Huhtikuun 2013 alussa Krakova

Savonlinnan Oopperajuhlat kesällä 2013
27.7.2013 Verdin La Traviata

3.8.2013 Tsaikowskin Jevgeni Onegin
– uudistunut oheisohjelma

Matkoillamme vastuull. matkanjärj. 
toimivat matkatoimistot.

Ilm. ja tied. yht.henkilö,
puh. 050-529 814

Tervetuloa menoon mukaan!
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Tulvaveden huuhtomat

T änä kesänä 
emme ole 
saaneet niin 
paljon aurin-
koa kuin oli-

simme toivoneet. Moni 
on lomallaan tuskail-
lut jatkuvaa vesisadet-
ta. Harmaat pilvet ovat 
kaataneet maahan vet-
tä paikoin tulvaksi as-
ti. Viljasato on vaarassa 
ja traktorit uppuroi-
vat pelloilla. Tänä kesä-
nä tämä on valitettavan 
totta. Vesi on pelotta-
va elementti kun sitä on 
liikaa. Suomessa raken-
nukset onneksi kestävät 
kovatkin sateet. Mutta miten on mei-
dän oman sielun rakennuksemme laita? 
Minkä varassa se kestää, vaikka tulvavesi 
huuhtoisi sitä kovalla voimalla?

Evankeliumitekstistä (Matt.7:24-29) 
luemme Jeesuksen vertauksen kahdes-
ta rakentajasta. Toinen perusti talonsa 
kalliolle ja toinen hiekalle. Vain kalliope-
rustalle rakennettu talo kesti tulvaveden 
painon. Jeesuksen sanoissa on tuo kallio-
perusta. Luottamalla Häneen kestämme, 
ja asiat saavat uusia, syvempiä merkityk-
siä. Pinnallisuus tuottaa vain lyhytaikais-
ta hedelmää, jos tuottaa ollenkaan. Ju-
malan Sanan syvää luotaava olemus saa 
ihmisen nousemaan pinnalle ja estää 
hukkumasta. Elämän vaikeuksissa kamp-
paileva ihminen saa Jumalaan luottaes-
saan ennemmin tai myöhemmin tun-
tea Herran kantaneen häntä vaikeiden 
elämänvaiheiden yli – vaikka ei näyttäi-
si eikä tuntuisi siltä. Mutta jos katsom-
me vain elämän olosuhteisiin emme-
kä näe niissäkin hetkissä Vapahtajamme 

kutsua, rakennuksemme on 
vaarassa sortua.

Ihminen joutuu kamp-
pailemaan elämässään erot-
taakseen totuuden val-
heesta ja oikean väärästä. 
Liian usein perustamme kä-
sityksemme kuulopuhei-
siin perustuen. Olisiko liian 
työlästä ottaa asioiden to-
tuudellisuudesta selvää? Ju-
malan tunteminen ja Hä-
nen tahtonsa kyseleminen 
ohjaavat ihmistä totuuteen. 
Mikä onkaan parempi pe-
rusta, kuin pyytää Juma-
lan tahdon tapahtumista 
omassa elämässään? Oli-
siko se meille liian uskali-

asta? Jeesus uskalsi rukoilla tuon ruko-
uksen: Tapahtukoon Sinun tahtosi, ei 
minun. Suostumalla kärsimykseen, pilk-
kaan, nöyryytykseen ja häpeään Hän sai 
voiton kaikesta pahasta. Hän toteutti Ju-
malan tahdon. Meidän puolestamme ja 
meidän tähtemme Hän sen teki, jotta 
me emme hukkuisi tulvavesiin.

Kun tulvavesi huuhtoo sinun sielu-
parkaasi, muista silloin, että Kristuksen 
kallio seisoo vahvana allasi. Se ei sorru 
eikä petä. Siihen voit luottavaisin mie-
lin rakentaa elämäsi rakennukset. Ja kun 
olet tulvaveden huuhtomana pesty kai-
kesta omasta yrittämisestäsi ja suoritta-
misestasi, silloin – juuri silloin Vapahta-
jan rakkauden katse kuivattaa sinut ja 
nostaa jälleen elämään! Meidät on kut-
suttu luottamaan tähän tulvavesien kes-
kelläkin.

PAULA HAgMAN-PUUSTINEN 
Seurakuntapastori

9.sunnuntai  
helluntaista 
Totuus ja harha 
Matt. 7:24-29
Jokainen, joka kuulee 
sanani ja tekee niiden 
mukaan, on kuin järke-
vä mies, joka rakensi ta-
lonsa kalliolle. Alkoi sa-
taa, tulvavesi virtasi ja 
myrskytuuli pieksi ta-
loa, mutta se ei sortu-
nut, sillä se oli raken-
nettu kallioperustalle. 
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iSeurakunnat 24.7.-7.8.12
varassa” 29.-30.7. Su 29.7. 
klo 19 Hannu Uusimies, 
Jouko Kauhanen, Pekka ja 
Markku Huttunen, Poh-
jois-Savon Kansanlähe-
tys ja Kallaveden srk/lä-
hetystyö. Ma 30.7. klo 19 
Pekka Kiiski, Reijo Musto-
nen, Pekka ja Markku Hut-
tunen.

karttuLan 
SyvännnieMen 
kirkko
kuttajärventie 117
Kesäillan musiikkituokio 
su 29.7. klo 19. Trumpetti-
musiikkia ja rakastetuim-
pia virsiä yhdessä laula-
en. Kalle-Pekka Koponen, 
trumpetti, Anna-Mari Lin-
na, urut.Vapaa pääsy.
Messu su 5.8. klo 10. Rei-
jo Mustonen ja Richard 
Nicholls.
Kesäillan musiikkituo-
kio su 5.8. klo 19. Mu-
siikkia oboella ja uruil-
la. Joona Parkkinen, oboe, 
Richard Nicholls, Urut.Va-
paa pääsy.

Muuta
Pihaseurat Hussolassa la 
28.7. klo 12. Lyylin mökil-
lä, Salmelantie 83. Pette-
ri Hämäläinen ja Anna An-
tikainen.
Kesämessu su 29.7. klo 12 
Airakselan Seurantalolla. 
Airakselan Yritysten 100 
-vuotisjuhla. Reijo Musto-
nen, Petteri Hämäläinen, 
Milla Huttunen, Anna-
Mari Linna.

aikuiStyö
Miesten saunailta ke 1.8. 
klo 17.30 Markku Huttu-
sella, Kotaranta 50. Aihee-
na ”Miehen Raamattu”.

kaStetut
Liinulotta Elmiina Pakari-
nen, Urho Emil Ilmari Rii-
helä, Aleksi Heikki Ilma-
ri Lindsberg, Onni Eevert 
Rossinen, Anni Helmi Emi-
lia Hakkarainen, Aatu An-
tero Töhönen, Samuel Ris-
to Juhani Rovamaa, On-
ni-Elmeri Vainio, Rasmus 
Pekka Antero Ruuska, 
Fanny Matilda Emilia Vep-
säläinen, Isabella Lila Cari-
ta Päivärinta, Vilho Hans 
Parviainen, Netta Vii-
vi Amanda Hakkarainen, 
Seela Helmi Matilda Va-
ronen, Ruben Mikael Lin-
na, Hilma Adalmiina Heis-
kanen, Samu Vilho Mati-
as Mertanen, Rasmus Iiro 
Olavi Mertanen, Iina Mir-
jam Pelkonen, Joonas Alex 
Mikael Suomalainen, Enni 
Veera Selina Roininen, Elli 
Inari Ruuttunen, Alina Ida 
Helena Väänänen, Janniina 
Alexandra Partanen, Noo-
ra Alina Hämäläinen, Sara 
Auri Elisabet Eskelinen, 
Sara Elina Räisänen, Niilo 
Onni Olavi Rinkinen, Nel-
la Kielo Aurora Toppinen, 
Atte Emil Matias Jäntti, 
Viljo Oskari Tossavainen, 
Peetu Jari Mikael Pesonen, 
Milka Jenny Ilona Linnala, 
Jyri Petteri Juvonen, Niilo 
Johannes Miettinen, Las-
se Aarni Juhani Lindqvist, 
Hilla Elisa Koponen.

kuuLutetut
Lauri Tapio Tiilikainen ja 
Reija Johanna Kontiainen, 
Hannu Tapani Savolainen 
ja Tarja Aulikki Turunen, 
Timo Ville Juhani Torvi-
nen ja Oona Bettina Saks-
man, Kauko Pekka Juhani 
Karttunen ja Kirsi Marjat-
ta Puustinen, Jani Kristian 
Heiskanen ja Mari Susan-
na Karttunen, Sami Han-
nu Juhani Savolainen ja 
Mervi Elisa Tikkanen, Kari 
Antti Lyytinen ja Riitta Su-
sanna Mikkonen, Jere Tuo-
mas Pikkarainen ja Eeva-
Kaisa Maria Kärkkäinen, 
Juha-Pekka Petjala ja Saa-

ra Matleena Juutilainen, 
Timo Markus Venäläi-
nen ja Tarja Hannele Kan-
tola, Tomi Jaakko Matias 
Hautamäki ja Jaana Anne-
li Makkonen, Santtu Juha-
ni Mikkonen ja Emma Eli-
na Parviainen, Seppo Ka-
lervo Kanniainen ja Hel-
ka Pauliina Aitto-Oja, Juho 
Jalmari Rissanen ja Hen-
na Marika Mäkinen, Heik-
ki Kristian Petteri Kärkkäi-
nen ja Heli Kristiina Kos-
kinen, Jyri Henrik Rieppo-
nen ja Minna Liisa Raati-
kainen. 

kuoLLeet
Esa Olavi Istolainen 52v, 
Kati Eila Kaarina Istolainen 
61v, Hilkka Saara Marjat-
ta Kiiskinen 81v, Aimo Ju-
han Miettinen 60v, Rau-
ha Sutinen 91v, Raija An-
neli Kokkonen 62v, Rai-
ja Annikki Korhonen 61v, 
Lauha Ilona Mustonen 
85v, Lasse Juhani Venäläi-
nen 58v, Lempi Irene Pent-
tinen 90v, Veli-Pekka Ju-
hani Kyytsönen 72v, Hil-
ma Elina Inkeri Damsten 
1v, Kerttu Kaarina Eskeli-
nen 77v, Timo Juhani Kari 
55v, Martta Saimi Matil-
da Moilanen, Matti Kalevi 
Moilanen 61v.

männistö

Pyhän 
JohannekSen 
kirkko 
kellolahdentie 8
puh. 040 4848 386
Puistojumppa ke 25.7. klo 
10.15-11 kirkon pihalla sään 
salliessa.
Messu su 29.7. klo 10. 
Saarna ja liturgia Aulikki 
Mäkinen, kanttorina Vil-
le Perkkiö.
Päivämusiikki ma 30.7. 
klo 13. Anni Ronimus, viu-
lu. Leena Saarento, piano.
Arkielämää-kerho kai-
kenikäisille ke 1.8. klo 13-
14.30. Päiväkahvit. Ulla Ha-
lonen.
Messu su 5.8. klo 10. Saar-
na ja liturgia Sanna Hus-
so, kanttorina Riitta Ma-
tilainen.

MänniStön 
vanha kirkko 
Lönnrotinkatu 24
puh. 040 4848 386
Arkielämää-kerho kai-
kenikäisille ke 8.8. klo 13-
14.30. Päiväkahvit ja eh-
toollishetki. Kirsi Niska-
nen, Mika Niskanen.

Diakonia
Seurakuntien lähim-
mäispalvelun peruskurs-
si 14.-16.9. Alavan kirkol-
la. Ilm. 31.8. mennessä Kat-
ri Kunnakselle puh. 040 
4848 464. Ilmoittautujat 
haastatellaan. Lisätietoja 
antavat diakoniatyönteki-
jät Mari Mertanen/Män-
nistö puh. 040 4848 406, 
Sisko Laitinen/Alava puh. 
040 4848 326, Raili Lehto-
viita/Puijo puh. 040 4848 
438, Riitta Reima/Kallave-
si, Karttula puh. 040 4848 
370, Varpu Ylhäinen/Tuo-
miokirkko puh. 040 4848 
255, Sonja Tirkkonen/Jär-
vi-Kuopio puh. 040 4888 
642.
Diakoniatyöntekijöi-
den ajanvarauspäivys-
tys ti 1.6.–31.8. klo 9-10 Py-
hän Johanneksen kirkol-
la. Ulla Halonen puh. 040 
4848 405. Mari Mertanen 
puh. 040 4848 406 (lo-
malla 19.8. asti). Kirsi Nis-
kanen puh. 040 4848 407 
(lomalla 12.8. asti ja 24.–
30.9.). Merja Hyvärinen 

puh. 040 4848 283 (lomal-
la 29.7. asti). Kotikäynti-
pyyntöjä vastaanotetaan.
Arkielämää-kerho kai-
kenikäisille klo 13-14.30. Ke 
25.7. Vanhalla kirkolla, eh-
toollishetki, Ulla Halonen, 
Aulikki Mäkinen. Ke 1.8. 
Pyhän Johanneksen kir-
kolla, Ulla Halonen. Ke 8.8. 
Vanhalla kirkolla, ehtool-
lishetki, Kirsi Niskanen, 
Sanna Husso. Jokaisessa 
kerhossa päiväkahvit.

kaStetut
Niklas Valtteri Salo, Nel-
li Emilia Alexandra Rau-
tiainen, Kerttu Jenny Fio-
na Karjalainen, Harri Onni 
Tapio Raikonen, Aman-
da Sanna Josefina Louk-
kola, Oiva Samuel Salmi-
nen, Eveliina Maria Penti-
käinen, Iina Kaisa Marjat-
ta Kettunen, Elli Iida Kert-
tuli Hartikainen, Ada-So-
fia Vieno Korhonen, Val-
to Eskil Väinämö Kinnu-
nen, Myy Mimosa Kuha, 
Evan Desta Joachim Itko-
nen, Samir El Qortobi, Lu-
mia Aurora Lee, Erik Johan 
Laaksonen, Ella Alexan-
dra Suvenkari, Eetu Mati-
as Kalervo Miettinen, Ma-
rika Emilia Tenhunen, Lil-
ja-Veera Anneli Kokko-
nen, Minnea Aino Maria 
Muona, Saga Saima Melisa 
Väänänen.

kuuLutetut
Toni Olavi Tuhkio ja 
Hanna Anneli Tör-
rö, Saku Petteri Kalli-
nen ja Henna Marjaana 
Saukkonen,Arttu Ilmari 
Sahlberg ja Noora Anetta 
Herranen, Riku-Veli Tapa-
ni Korhonen ja Anna Emi-
lia Uusitalo, Tomas Sebas-
tian Johannes Wiik ja Taru 
Johanna Leppänen.

kuoLLeet
Leena Annikki Eskeli-
nen 81v, Jorma Savolai-
nen 71v, Oiva Ilmari Poh-
jolainen 83v,  Tyyne Or-
vokki Kauhanen 77v, Heik-
ki Johannes Kotilainen 58v, 
Eeva Elina Lyytikäinen 88v, 
Kerttu Rautiainen 103v, 
Jukka Aukusti Pomell 66v, 
Elli-Noora Kaarina Räsä-
nen 2kk, Kalevi Koponen 
80v, Hilma Koverskoi 76v, 
Sirkka Elisabet Tiilikainen 
63v, Kaija Pauliina Heiska-
nen 79v, Martta Elina Ris-
sanen 82v.

puijo

PuiJon kirkko 
taivaanpankontie 3
puh. 040 4848 419
Messu su 29.7. klo 10. Teol.
kand. Ville Kajan saarnaa, 
Sanna Alanen. Kanttorina 
Joona Saraste.
Messu su 5.8. klo 10. Kari 
Kuula saarnaa, Jaana Mar-
janen, Ville Kajan, Susanna 
Pakkala-Koskelainen, Ver-
na Paakkinen. Kanttorina 
Kati Koskinen. Penkere IV 
rippikoululaiset. 

PuiJon 
SeurakuntakeSkuS 
taivaanpankontie 3
Pihaseurat ke 1.8. klo 18. 
Laulupedagogi Annastiina 
Tahkola kertoo mielivir-
restään, Jaana Marjanen, 
Verna Paakkinen, Joona 
Saraste. Kahvitarjoilu lähe-
tystyön hyväksi.
Eläkeläisten kerho to 9.8. 
klo 13 Puijon kirkon seura-
kuntasalissa. 

kaStetut
Roosa Eedla Lumikki Raa-
tikainen, Senni Maija Sofia 
Vanhatapio, Riina Hannele 

Hanski, Tua Kristiina Ha-
ring, Aarre Armas Kurik-
ka, Joel Elmeri Huovinen, 
Adalia Iida Maria Sirviö, 
Matilda Elsa Onerva Pu-
ranen, Luukas Väinö Oli-
ver Markkanen, Antto Il-
mari Hynynen, Viena Lumi 
Merilla Kreivi, Veeti Vih-
tori Kakko, Esko Onni Hi-
rani, Aaro Tuomas Hem-
minki Niskanen, Markus 
Ilari Vänttinen, Nea Emi-
lia Collin, Isla Olivia Ailun-
ka, Eerik Kalervo Venäläi-
nen, Mona Martta Sofia 
Julkunen, Julius Evert Reu-
namo, Juuso Timo Olavi 
Luostarinen. 

kuuLutetut
Timo Juhani Huuskonen ja 
Minna Helena Kekäläinen, 
Tommi Joonas Petteri Pär-
nänen ja Ella Anita Värri, 
Henrik Markus Eliel Snell-
man ja Heini Johanna Ka-
rinen, Miikka Matias Elf-
vengren ja Virpi Irmeli Sa-
lonen, Joona Juhani Kalla 
ja Maria Emilia Koikkalai-
nen, Antti Juhani Hakonen 
ja Mirva Helena Rantanen, 
Jusa Tapani Ahtonen ja 
Jenni Emilia Pasanen. 

kuoLLeet
Päivi Helena Antikainen 
57v, Viljo Pentti Hämä-
läinen 81v, Leena Onerva 
Väätäinen 69v, Pertti Erk-
ki Pakkala 83v, Jenny Ma-
ria Kempas 99v, Helmi Irja 
Maria Hiltunen 106v, Hilk-
ka Katri Huovinen 84v, 
Juha Pekka Paldanius 66v,  
Aira Tellervo Lehtoranta 
79v, Raimo Johannes Tas-
kinen 73v.

Järvi-kuopio

riiStaveDen kirkko 
Joensuuntie 2505
Messu su 29.7. klo 10. Mik-
ko Huhtala, Eeva Kivioja.
Messu su 5.8. klo 10. Satu 
Väätäinen, Riikka Tuura.

 JuankoSken 
yLöSnouSeMukSen 
kirkko 
Mäntytie 5
Messu su 29.7. klo 13. Pau-
la Hagman-Puustinen, 
Aliisa Lukkari-Lohi.
Messu su 5.8. klo 13. Paula 
Hagman-Puustinen, Taru 
Parviainen.

kaavin kirkko 
kaavintie 24
Messu su 29.7. klo 13. Mik-
ko Huhtala, Taru Parvi-
ainen.
Konfirmaatiomessu su 
5.8. klo 13. Mikko Huhtala, 
Aliisa Lukkari-Lohi, Mark-
ku Holopainen.

Muuta
Omaishoitajien leiri-
päivä ti 28.8. klo 10 Nie-
men leirikeskuksessa. Ilm. 
Pirjo Julkuselle puh. 040 
4888 627.

MuuruveDen 
kirkko 
kirkkotie 1
Konfirmaatiomessu su 
29.7. klo 10. Paula Hag-
man-Puustinen, Aliisa 
Lukkari-Lohi, Tuomo Kan-
tele.
Messu su 5.8. klo 16. Satu 
Väätäinen, Riikka Tuura.

SäyneiSen kirkko 
kirkkoharjuntie 2
Sanajumalanpalvelus su 
29.7. klo 10 Hautausmaal-
la. Heikki Kastarinen, Taru 
Parviainen. Kirkkokahvit. 
Messu su 5.8. klo 10. Heik-
ki Kastarinen, Taru Par-
viainen.
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Seurakunnat 24.7.-7.8.12

Suru on
hitaasti vaalenevia varjoja...

Hautaustoimisto
J. NURRO OY

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

Perunkirjoitukset
Luotettavasti – asiakasystävällisin hinnoin

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

PERHEOIKEUDEN LAKIASIAT 
esim. avioehto, testamentti, perunkirjoitus 

alkaen 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

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

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

• kiinteistöosakeyhtiöt • palvelutalot • veteraanitalot • senioritalot

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

Puijonkatu 13, 70100 Kuopio, Puh. 040 593 6353  
Toimisto avoinna arkisin kello 9.00 - 16.00

Vaivaako muurahaiset, 
sokeritoukat tai 

muut hyönteiset?
Suoritamme tuholaistorjuntaa ammattitaidolla!

Ota meihin yhteyttä!

Tommi Lipponen, 044 341 7887

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

Muuta
Siioninvirsiseurat Muse-
olla pe 3.8. klo 19. Heikki 
Kastarinen.
Lauluilta Kylätuvalla ma 
6.8. klo 19. Taru Parviainen. 

tuuSnieMen kirkko 
keskitie 21
Tuusniemen kirkko on tie-
kirkkona avoinna 11.6.-
10.8. klo 10-16 ma-pe. 
Messu su 29.7. klo 10. Uwe 
Mäkinen, Talvikki Attila-
Pekonen.
Messu su 5.8. klo 10. Paula 
Hagman-Puustinen, Aliisa 
Lukkari-Lohi.

Muuta
Torin lauluilta pe 27.7. klo 
18 Tuusniemen torilla.

vehMerSaLMen 
kirkko 
Lempeläntie 17
Messu su 29.7. klo 13. Uwe 
Mäkinen, Talvikki Attila-
Pekonen.
Messu su 5.8. klo 13. Satu 
Väätäinen, Riikka Tuura.

vehMerSaLMen 
Seurakuntakoti 
Lempeläntie 15
Seurakuntakotimme on 
remontissa kesäajan! 

Muuta
Miettilän kylän kesäkirk-
ko ke 25.7. klo 18 Ylämäen 
Timo Pekkarisella, Tervas-
salontie 229.

Järvi-kuoPion 
Seurakunnan 
yhteiSet
Järvi-Kuopion seurakun-
nan yhteisvastuukerä-
ys tuotti 18.717,91 €. Kiitos 
kaikille kerääjille ja vapaa-
ehtoisille! 
Romaanileiripäivä la 25.8. 
klo 11-17.30 Niemen pap-
pilassa (Kaavilla). Leiripäi-
vä alkaa lounaalla. Lounas 
tarjoillaan klo 11-11.30. Ilm. 
ajalla 6.-15.8. Leena Varti-
aiselle puh. 040 4888 608. 
Osallistumismaksu aikui-
set 10 €, 7-17-v 5 € ja alle 
7-v. ilmaiseksi. 

kaStetut
Eemeli Veikko Viljami Saa-
rikko, Kaavi, Lauri Veik-
ko Antero Immonen, Veh-
mersalmi, Lotta Aada Oli-
via Himanen, Riistavesi.

kuuLutetut
Suvi Maria Rahunen ja 
Mika Markus Poikolai-
nen, Riistavesi, Jani Petter 
Huovinen ja Linda Janika 
Maaria Oksman, Juankos-
ki, Marko Juhani Kankaa-
la ja Tarja Tuulikki Lappa-
lainen, Muuruvesi ja Juan-
koski, Tuomo Juhani Iivo-
nen ja Heli Susanna Hassi-
nen, Tuusniemi, Jouko Ee-
meli Kettunen ja Satu Ma-
ria Honkasalo, Juankos-
ki, Juha-Pekka Miettinen 
ja Katja Outi Inkeri Karp, 
Vehmersalmi, Teemu Ju-
hani Hakkarainen ja Anne 
Maria Taskinen, Tuusnie-
mi, Simo Kalevi Pesonen 
ja Jonna Henriikka Tirk-
konen, Tuusniemi, Jarmo 
Timo Juhani Lyytikäinen 
ja Merja Anneli Mietti-
nen, Riistavesi. 

kuoLLeet 
Aino Helena Kantell 
51v,Tuusniemi, Mart-
ta Johanna Holopainen 
86v, Tuusniemi, Aino Eli-
na Holopainen 85v, Veh-
mersalmi, Kauko Lennart 
Räsänen 92v, Juankoski, 
Henri Veikko Kekäläinen 
17v, Muuruvesi, Siiri Sofia 
Räsänen 87v, Kaavi, Laina 
Marjatta Tirkkonen 87v, 
Kaavi, Erkki Heiskanen 
77v, Tuusniemi, Pent-
ti Johannes Sutinen  68v, 
Tuusniemi, Hilma Lyy-

dia Laaksonen 92v, Juan-
koski, Sauli Ensio Lippo-
nen 78v, Kaavi, Osmo Ta-
pio Nykänen 71v, Juankos-
ki, Ritva Anita Ilona Har-
tikainen 70v, Tuusniemi, 
Aino Karjunen 85v, Kaavi, 
Timo Kalevi Kainulainen 
86v, Juankoski, Toivo Ilma-
ri Laitinen 84v, Tuusniemi, 
Aune Tellervo Venäläinen 
96v, Muuruvesi, Veikko 
Heikkinen 91v, Kaavi, Sai-
ja Miia Annina Kröger 23v, 
Juankoski, Raakel Marjat-
ta Hartikainen 90v, Tuus-
niemi, Maija Liisa Räsänen 
83v, Riistavesi, Martti Tau-
no Siljanto 68v

siilinjärvi

www.evl.fi/srk/siilinjarvi
Kirkkoherranvirasto puh. 
017 288 4600 (ma–pe klo 
9–11, 12–14)

kirkko 
haarahongantie 2
Tiekirkko avoinna 3.8. 
saakka klo 11–16. Pistäydy 
tauolle Kristuksen tulemi-
sen kirkkoon!
Laulu kesäillalle -kon-
sertti pe 27.7. klo 19. Sop-
raano Jenni Kinnunen, 
mezzosopraano Annema-
ri Moilanen ja pianisti Pet-
teri Turunen esittävät suo-
malaisia yksinlauluja, aari-
oita ja duettoja, mm. Me-
rikannon, Sibeliuksen ja 
Kuulan musiikkia. Ohjel-
ma 5 €.
Konfirmaatiomessu su 
29.7. klo 10. Rippikoulu-
ryhmä 9. Matti Hoffrén, 
Airi Heiskanen. 
Konfirmaatiomessu su 
5.8. klo. Rippikouluryhmä 
10. Unto Niskanen, Hei-
ni Heide.
Sanajumalanpalvelus su 
12.8. klo 10. Yrjö Jokiranta, 
Seppo Laitanen, Marjaa-
na Kaisto.
Kouluun lähtevien siu-
naaminen ma 13.8. klo 
17.45. Siunattua koulu-
tietä!

SeurakuntataLo 
haarahongantie 4
Lähetyskokemusten ja 
makkaranpaiston ilta ke 
25.7. klo 18 pienessä salissa 
tai pihamaalla. Lähetysko-
kemuksia jakaa Jenni Sha-
kya, Chris Shakya musisoi. 
Makkaranpaistoa ja me-
hua lähetystyön hyväksi.
Tanssi Maailmalle II 
-tanssi-iltapäivä la 4.8. 
klo 11–13.30 päätysalis-
sa ja isossa salissa. Liiku-
taan yhdessä kaikenikäis-
ten kesken. Osallistua voi 
1–2 tanssitunnille. Luvassa 
nyky- ja jazztanssia, stree-
tiä, hiphopia, afrikkalaista 
tanssia, venyttelyä ja ren-
toutusta. Ohjaajina Jen-
ni Shakya ja Sonja Rönk-
kö. Tanssitunnin hinta 1 €, 
väliajalla tarjoilua 2 €:lla, 

tuotto Siilinjärven seura-
kunnan lähetyskohteisiin. 
Kysy lisää ja ilmoittaudu: 
jenni.shakya@gmail.com, 
puh. 044 7284 666 tai aga-
pe.tanssi@gmail.com.
Eläkeikäisten syntymä-
päivät su 19.8. klo 13 en-
nalta ilmoittautuneille.

vuoreLan kirkko 
rissalantie 2
Kouluun lähtevien siu-
naaminen ma 13.8. klo 19. 
Siunattua koulutietä!

Muuta
Perhekerhoihin ja Touk-
katupaan ilmoittautu-
minen ke 8.8. klo 9–11 pu-
helimitse: Leppäkaarteen 
perhekerho puh. 044 7284 
662. Vuorelan perhekerho 
ja Toukkatupa puh. 044 
7284 661. Seurakuntata-
lon perhekerhot ja Touk-
katupa puh. 044 7284 660 
ja 044 7284 605. Lisätie-
toja kerhojen kokoontu-
misajoista myös verkkosi-
vultamme www.evl.fi/srk/
siilinjarvi > Lapsityö. Per-
hekerhot ja Toukkatuvat 
aloittavat viikolla 34.
Jälän kesäkirkko ti 7.8. 
klo 18 Oinosen rannassa, 
Selkärannantie 121.
Hartaus Akuliinassa ke 
8.8. klo 14. Kaisa Yletyinen 
ja Marjaana Kaisto.
Toivalan kesäkirkko ke 
8.8. klo 18 Haapamäen ha-
vaintotilalla, Haapamä-
entie 110. Myös tilan van-
hojen hirsirakennusten 
esittely.
Eläkeikäisten leiri 22.–
24.8. Ruokoniemessä. Hin-
ta 40 €. Etusija uusilla leiri-
läisiä, myös aiemmin ollei-
ta mahtuu mukaan.  Ilm. 
Raija Hallikaiselle puh. 044 
7284 641.

kaStetut
Teemu Emil Oskari Pent-
tinen, Otto Tapio Happo-
nen, Jenni Anja Elina Tyni, 
Vilma Sofia Venäläinen, 
Inka Aino Olivia Pitkä-
nen, Oliver Benjamin Las-
tikka, Nuuna Iida Eeviliija 
Nivamo, Luka Sisu Kasper 
Kekäläinen, Eero Eeme-
li Heikkinen, Jimi Johan-
nes Pitkänen, Olivia Taimi 
Anna Lemmetty, Alarik Jo-
hannes Leinonen, Emma 
Karoliina Nordström, Iina 
Maria Markontytär Räsä-
nen, Saimi Emilia Mietti-
nen, Ella Evastina Heikki-
nen, Roosa Amanda She-
meikka, Tuuli Lumi Linnea 
Ruuskanen, Meeri Vappu 
Julia Koskinen, Kiira Pep-
pi Minea Laukkanen, Tatu 
Onni Aukusti Puurunen, 
Hilma Alma Alisa Väistölä, 
Mira Ella Irene Antikainen, 
Lauri Henrik Kokkonen, 
Aaro Juhani Kokkonen, Ee-
meli Julius Lukkarinen.

kuuLutetut
Antti Johannes Holopai-
nen ja Kaisa Reetta Johan-
na Ruuskanen, Markus 
Antti Olavi Nevalainen ja 
Milla Hanna Maarit Kok-

konen, Petri Erik Pääkkö-
nen ja Pirjo Helena Kerä-
nen, Seppo Ilmari Lehikoi-
nen ja Mia Susanna Tans-
kanen, Jiri Erik Turunen ja 
Kaisu-Leena Johanna Ah-
tiala, Martti Juhani Oino-
nen ja Arja Helena Niska-
nen, Antti Juha Olavi Pa-
sanen ja Satu Maria Rissa-
nen, Vesa Pekka Julius Nis-
sinen ja Noora Emilia Har-
tikainen, Pasi Kristian Sh-
noro ja Katja Johanna Su-
tinen, Jari Juhani Leskinen 
ja Suvi-Orvokki Kananen, 
Juha Matti Tapani Hyväri-
nen ja Elisa Katariina Hy-
vönen, Mikko Markus Is-
sakainen ja Noora Marita 
Ikonen, Eki Olavi Vauhko-
nen ja Salla Maria Salko-
la, Kalle Juho Tenhunen ja 
Jenni Johanna Aallosvirta.

kuoLLeet 
Veli Aulis Kolehmainen 
79v, Paavo Kasurinen 88v, 
Hilkka Marjatta Väisänen 
89v, Vilho Markku Jaro-
nen 63v, Bertta Hanna Sa-
volainen 84v, Iida Salmi-
vainio 84v, Kaija Helvi Si-
nikka Simanainen 82v, Tai-
mi Kyllikki Kolehmainen 
80v, Oiva Ilmari Tiiho-
nen 71v, Pentti Aulis Hok-
kanen 79v, Maija Tellervo 
Leskinen 69v, Reemi Aner-
vo Penttinen 83v, Vieno 
Kaarina Laihanen 93v, Salli 
Aino Fredrika Kröger 97v.

Perheasiain 
neuvottelu-
keskus

Suokatu 22
Luottamuksellista ja mak-
sutonta keskusteluapua 
parisuhteen kysymyk-
sissä. Käynnit sopimuk-
sen mukaan. Tiedustelut 
puh. 040 4848 480 ma-pe 
klo 9-11.

Palveleva 
puhelin

Päivystää su-to klo 18-01, 
pe-la klo 18-03, puh. 01019 
0071. Puhelun hinta on 
pvm/mpm. pp.kuopio@
evl.fi

Järjestöt

nnky 
Myllykatu 5
puh. 017 2614 500
toimisto@knnky.fi
www.ywca.fi/paikallisyh-
distykset
Yhteiskristillinen ru-
kousilta ti klo 18.

PohJoiS-Savon 
ev.Lut. 
kanSanLähetyS 
Sairaalakatu 11
P. 017-262 2082 www.p-
savonkl.sekl.fi. Olemme 
myös Facebookissa. 
Pienryhmät Lähetysko-
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AA-ryhmä, Hatsalank. 37, 
p. 2622 621 savuttomat pala-
verit ma-pe klo 11 ja 19, su klo 
9 ja 19. 
AA- ryhmä Kotipolku 7, Sii-
linjärvi. Savuttomat palave-
rit to klo 19, la klo 9 ja su klo 
18 sekä joka kk:n 1. ma naisten 
ryhmä klo 19. 
AAL-ryhmä alkoholistisessa 
tai toimimattomassa perhees-
sä kasvaneille aikuisille to klo 
18-20 Propellissa, Minna Cant-
hink. 4 C 3. krs. Ks. www.aal.fi
Al-Anon ryhmät alkoholi-
ongelmaisten läheisille, Hatsa-
lank. 37 su klo 19, p. 040 5579 
470 ja Kotipolku 7, Siilinjärvi 
ke klo 19, p. 050 3988 883 sekä 
Kirkkorannantie 1, srktalon 
vanha puoli, Kaavi ti klo 19.
Imetystukiryhmä parill. 
vkon ma Maljapuron päivä-
kodissa klo 18-19.30. Kaikil-
le avoimesta ryhmästä lisät., 
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 asu-
kastupa, Rimpitie 2 av. ark. klo 
9-16, p. 017 2822 239. www.sar-
kiniemi.toimikunnat.net
Kirkon Ulkomaanavun 
tuotteita myytävänä ar-
kisin tilaisuuksien aikana Kes-
kussrk.talon aulassa, Suok. 22.
Kompassi, Kuopion Setle-
mentti Puijolan Monikulttuu-
rikeskus, Myllyk. 1-3. Av. ma, 
ke, to, pe klo 8.30-15.30 ja ti 
klo 8.30-17. Ilmaiset suomen 
kielen kurssit ma klo 9-12, ti 
klo 17-18.30 ja to klo 10-12. 
www.puijola.net/kompassi
Kotikulma, kohtaamispaik-
ka av. ark. klo 8.30-15. Kuopi-
on Setlementti Puijola ry, Jal-
kasenk. 7, p. 050 3727 900.
 Kriisikeskuksessa kriisi-
päivystys joka päivä klo 14-
21, p. 017 2627 738 ja 2627 733. 
Ajanv. ma-pe klo 8-21.
Kuopion A-Kilta. Avoimet 
vertaisryhmät päihteettömyy-
den tukemiseksi ma, ti, ke ja 
to klo 18-20, Mäkik. 11, käynti 
päihdeosaston rak. päädystä. 
Ma ja to myös omaiset ja ystä-
vät. P. 045 1134 245, www.kuo-
pionakilta.fi
Kuopion Mielenterveys-
tuki ry. Oma-apuryhmä Voi-
portissa paritt. viikkojen ma 
klo 12. Tanssitus Majakassa pa-
ritt. viikkojen pe klo 13. Laula-
tus-tiimi satamatorille laula-
maan ke 8.8. ja 15.8. klo 16-20. 
Keilaus alkaa to 23.8., Pirjo
p. 040 733 1713.
Kuopion Tyttöjen Talon 
avoimet illat 12-28 -vuoti-
aille tytöille ti ja to klo 15-19, 
p. 050 5548010 tai www.hili-
mat.fi .
Kuopion Työttömät ry. 
Suokatu 18. Av. ma-pe 8-15, p. 
050 4400 900. www.kuty.fi.
Länsi-Puijon asukastupa 
av. ma-pe klo 9-16. Ruokapäi-
vät ti, ke, to ja pe klo 11-13.
MLL:n perhekahvilat ti 
klo 10-12, ke klo 10-14.30 ja to 
klo 10-12 Tavallisen Toiminnan 
Talolla, Kasarmik. 1. www.kuo-
pio.mll.fi
Nimettömät narkomaa-
nit su klo 16 Vinkkelissä, 
Kauppak. 46.
NMKY, Kauppak. 40-42. Ti 
Matka kohti aitoa miehuut-
ta klo 6, rukouspiiri klo 8, elä-
mänkatsomuspiiri klo 9. Raa-
mattupiiri parit. vkon ti klo 16. 
Miesten raamattupiiri parill. 
vkon ke klo 18.
NNKY:n Itu -puhelinpäi-
vystys ja tukipalvelu yllä-
tysraskaustilanteissa ja abor-
tin jälkeen ilmenneissä krii-
seissä ma-pe klo 17-21, p. 044 
5766 670. www.ituprojekti.net  
Narsistien uhrien tuki 
vertaisryhmä Majakassa, 
Minna Canthink. 4 C, 3.krs. 
ma klo 18-20. Käynti Satamak.
Omaiset mielenterveys-

työn tukena, OMA ry: 
Puh.päiv. ke klo 17–19 Tuu-
la/040 556 4292. Ilm. puheli-
mitse vertaisryhmiin www.
omary.fi, Tiina/040 715 7431.
Petosen asukastupa Pyö-
rönkaari 19, 2. krs. Av. ma-pe 
klo 9-17, p. 3644 597, peto-
sen.asukastupa.ast@kuopio.fi , 
www.toimikunnat.net/petonen
Portti, terveysneuvonta- ja 
välineiden vaihtopiste suo-
nensisäisesti huumeita käyttä-
ville, Vuorik. 31-33. Av. ma ja to 
klo 14-16, ti klo 16-18. Asiointi 
nimettömänä. 
Puijonlaakson asukastu-
pa palvelukeskuksessa, Sam-
makkolammentie 12. Av. ma-
pe klo 9-15. Leivän jakelu ma.
Päihdeklinikka Puistok. 14-
16, II krs. Päivystys vastaanot-
to ma-pe klo 8.30-11. Ajanv. al-
kaen klo 8, p. 183 672. Päihde-
osasto, Mäkik.11 p. 183 684.
Rikosuhripäivystys käy-
tännön neuvoja, ohjausta ja 
henkistä tukea. Palvelupiste/
Kriisikeskus, p. 2627 738. Aut-
tava 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 puhelin-
neuvonta ma-to klo 17-19,
p. 023-16117.  www.riku.fi 
Sanan ja rukouksen 
aamu, yhteiskristillinen Raa-
matun luku- ja rukoushetki pe 
klo 8 Eelim -temppelissä, Vuo-
rik. 29. Käynti parkkipaikan 
puolelta.
Sotaveteraanimuseo av. 
tilauksesta ryhmille. Varauk-
set puh. 281 1130 ark. klo 9-13.
Tupa-vertaistukitoimin-
ta päihdeongelmaisten lähei-
sille. Vertaisryhmä kk:n ensim-
mäinen ke klo 18.30-20, Gott-
lundink. 8. Tukipuhelin ma klo 
18-20 puh. 044 7148 008. Tu-
kisähköposti: tupaposti@sirk-
kulanpuisto.com. Lisätiedot: 
www.sirkkulanpuisto.com .
Turvakoti- ja lastensuo-
jelu 24h/vrk p. 017 1 83 393. 
Perhekriisiyksikkö, Lastentie 1. 
Vertaistukiryhmä abor-
tin läpikäyneille alkaa 
Kuopion NNKY:llä elokuussa 
2012. Suljettu ryhmä kokoon-
tuu 8 kertaa. Ilm. ja lisätietoja 
Riitta Mäntylä p. 044 3212725. 
www.ituprojekti.net.
Vertaisryhmä itsemur-
han tehneiden läheisille 
ti 21.8. klo 18 Mielenterveys-
seuran tilassa, Myllyk. 8, sisä-
piha 2. krs. Tied. Liisa Paate-
lainen, p. 044 3313 710, Anneli 
Hartikainen, p. 040 8324 955.
Virvatuli ry:n lahjoitus-
ruokajakelu Myllyk. 1-3. Ti 
ja pe klo 10. Oma kassi mu-
kaan.
Yhden Vanhemman Per-
heiden Liitto ry:n eroin-
fo ma-to klo 10-16, ke klo 10-
19, p. 020 7749 800.
Yksinhuoltajien Kanava 
ry ti-iltaisin, Kotopolku 7, Sii-
linjärvi. Tied. Marjut Kankku-
nen, p. 040 7332 197.

kirPPutorit:
Kirpputori Toivonsä-
de, Asematie 11, Siilinjärvi. Av. 
ma-pe 10-18, la 10 -14.30, p. 
044 5471 629.
Kehitysmaakauppa Elä-
mänlanka, Torik. 17. Ma-
pe klo 11-17, la klo 10-15, p. 
2614 774. 
MLL:n kirpputori Taval-
lisen Toiminnan Talolla, Ka-
sarmik. 1.
Pohjois-Savon Syöpäyh-
distys ry:n kirpputori, 
Kuninkaank. 23, sulj. kesäaika-
na, avataan 10.9. klo 10. Tied. 
p. 040 709 2430.
Rihma, Puijonk. 39. Av. ark. 
klo 10-17 ja la klo 10-15, p. 2612 
004. 
Vapaaseurakunnan 
kirppari Ropo, Käsityök. 
28. Av. ma-pe klo 10-17,  p. 
3623 614. 

Lue yksin tai yhdessä vanhemman kanssa 
Matt. 7:24-29 ja etsi sen jälkeen oikeanpuolei-
sesta kuvasta viisi eroavaisuutta.

TEHTäväN LAATI SUSANNA HoLMA.

pyhä puuha

muistioSeurakunnat 24.7.-7.8.12
dissa: Äiti-lapsipiiri ma 
klo 9.30, nuorten ja nuor-
ten aikuisten kesäraamis 
ke klo 18.
Kuopio: Kesäseurat 29.7. 
klo 19 lähetyskodilla. ”To-
tuus ja harha”, Panu Ran-
takokko.
Kesäseurat 5.8. klo 19 lähe-
tyskodilla. ”Uskollisuus Ju-
malan lahjojen hoitami-
sessa”, Ilkka Sormunen.
Karttula: Telttapäivät 
29.7. klo 18 ja 30.7. klo 19 
seurakuntatalon pihassa. 
Puhujina ev. luut. Hannu 
Uusmies, järjestöohj. Pek-
ka Kiiski, piirijoht. Hannu 
Laukkanen, piirijoht. Jou-
ko Kauhanen, kappalai-
nen Reijo Mustonen sekä 
Markku ja Pekka Huttu-
nen.

kanSan 
raaMattuSeura
Bussimatka Kirkastus-
juhlille Heinävedelle la 
28.7. Reitti: Maaningan 
kirkko klo 7, Siilinjärven 
kirkon parkkipaikka klo 
7.30, pysähtyy tarvittaessa 
Vuorelan kirkon kohdalla, 
Kuopio Maljalahdenkatu 
klo 8. Matkan edestakai-
nen hinta 25 €. Ilmoittau-
tuminen/lisätietoja puh. 
040 5588 302/Kyllikki

kuoPion 
yMPäriStön 
rauhanyhDiStyS 
ahmatie 22
Seuroja voi kuunnella 
osoitteessa www.kuopion-
rauhanyhdistys.net
Vehmersalmen kesäseu-
rat su 5.8. klo 13 Messu 
Vehmersalmen kirkossa, 
klo 15 Seurat Vehmersal-
men seurakuntatalolla.
Seurat ke 8.8. klo 10.45 
Tuusniemen palvelukes-
kuksessa Keskitie 29.
Lauluseurat  Ke 8.8. klo 
19.

SuoMen 
raaMattuoPiSto
Keskusteleva raamattu-
piiri alkaa tiistaina 7.8. klo 
16 aiheena Roomalaiskir-
je ja jatkuu tiistaisin klo 
16 Kuopion NMKY:n toi-
mistossa, Kauppakatu 40-
42. Raamattupiirin aiheina 
vuoroviikoin Roomalais-
kirje ja Johanneksen evan-
keliumi, vetäjinä Rauno 
Perälä, 044 290 2450, Rm-
kirje, ja Jouko Kauhanen, 
050 577 3780, Joh.. Ter-
vetuloa tutkimaan Raa-
mattua!
Tulossa: Miestapahtu-
ma ”Mies myrskyn sil-
mässä” Tuusniemen sa-
tamassa Juovesi-laivas-
sa la-su 1-2.9.2012. Muka-
na mm. Rauno Perälä, Jou-
ko Kauhanen, Reijo Leino 
ja Eino Räsänen. Osallistu-
mismaksu 80 € sis. ruokai-
lun ja majoituksen 2-hen-
gen hyteissä omin liina-
vaattein. Kysy lisää Rauno 
Perälältä, 044 290 2450, 
tai Jouko Kauhaselta, 050 
577 3780. 
Lisätietoja Raamattuo-
piston työstä löytyy koti-
sivuiltamme sro.fi.

herättäJäyhDiStyS 
kuninkaankatu 22
Toimisto avoinna ke klo 
10-13.
Virsituokio ke klo 11-12.
”Lähde valloittamaan 
Ylläs Siionin virsillä 1.-
7.9.” Kuopiosta lähtevä 
auto (matkaisäntänä Rei-
jo Mattila) kulkee Iisal-
mesta Siikalatvan Ou-
luun. Monipuolinen oh-
jelma, josta voi tiedustella 
Tuomo Ruuttuselta puh. 
040 5061386 ja ilmoit-
tautua Matka Kyllöseen 
08-6520771 (vastuullinen 
matkanjärjestäjä).

Sivut  
sujuvasti  
nettiin

kumppanina

www.sujuu.fi
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Kuopion ja  

Siilinjärven  
seurakuntalehti.  

99. vuosikerta.

Seuraava numero ilmestyy 8.8.

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

Toimitus Suokatu 22 B, 5. krs., 
avoinna ma–pe klo 8–16.
Lahja Pyykönen, päätoimittaja,  
p. 040 484 8232  
Ulla Remes, p. 040 484 8234 
Hanna Karkkonen, p. 040 484 8236 
Seija Rytkönen, verkkotoimittaja,  
p. 040 484 8514
Taitto Kotimaa-Yhtiöt.
Ilmoitukset: Pirjo Teva
puh. 020 754 2284, 
gsm 040 680 4057 
pirjo.teva@kotimaa.fi
Tilaukset Kuopion ulkopuolelle 
20 €/vuosikerta.
Jakelu Itella Posti Oy, Suora Lähe-
tys Oy. Jakelupalaute: www.suora-
lahetys.fi, puh. 017 264 7800

&&

viikon valinta

Esko Piippo on toimittanut 
Keinu, keinu Eino Leino -lap-
suus ja nuoruustarinoiden 
(Edico 2011) jatkon, joka on 
itse asiassa tuota kirjaa edel-
tävältä ajalta. Eino Leinon 
varhaisrunot 1887–1895 näyt-
tää runoilijan varhaiskypsyy-
den. Kun lukee 9-vuotiaan 
rakkausrunon, avautuu Ei-
no Leinon (1878–1926) runo-
maailma.

Koulupoika tunsi maa-
ilmantuskaa, mutta ajatteli 
hellyydellä läheisiään.

”Kun usein suutuin maa-
ilmaan, / sen pahuuteen ja 
kurjuuteen, / niin halusin jo 
kuolemaan / ja uneen vaipuu 
iäiseen. / Mut silloin mieleen 
muistuvi / vanhemmat, vel-
jet, siskoset, / he minua suri-
si / ja silmät täyttäis kyyne-

leet./ Ja silloin hellyin itsekin, 
/ maailmaa hyväks kiittelin. 
(Syksyllä 1888)

Vajainakin rytmi ja riimit 
ovat jo tunnistettavaa leinoa. 

Leino on kirjoittanut jo 
lapsena pitkiä kertovia runo-
ja, kuten Elämä, Kajaanin lin-
na ja Lapuan taistelu sekä 

Lempeni ja Lauli. Väliin mah-
tuu pieniä ajatelmarunoja. 
”Lapsi luottaa vanhempiin-
sa, / nuorukainen unelmiinsa 
/ miesi turvaa voimahansa, / 
vanhus vasta luojahansa.” 

Välillä Leino leikittelee sa-
noilla kuten Kaiku-runossa. 
Sairastavista sisaruksista syn-
tyy runoja, ja monet pelot 
näkyvät. Kun nuori Eino pää-
see opintielle, lehdet julkai-
sevat hänen runojaan, muun 
muassa Hämeen Sanomat ja 
Suomen Kuvalehti. Proosa-
palat ja viitetiedot ovat hyvä 
lisä kirjassa.

Esko Piippo: 
Eino Leinon varhaisru-
not1887–1895, 
299 s., 23,30 e., 
Mäntykustannus 2012.

RITvA KoLEHMAINEN

Kukkanen
 K-Citymarket, kauppakeskus  •  p. 3613 802  •  JOKA PÄIVÄ 9-19

Linja-autoasema  •  p. 2616 196  •  JOKA PÄIVÄ 9-19 

Heimosen Kukkakauppa
Ruotsinkatu 54, Niirala  •  p. 2820 678  •  MA-PE 9-17, LA 8-13

• www.heimosenkukkakauppa.fi

Kodin Kukkapalvelu
Kuninkaankatu 26, keskusta •  p. 2612 438

ARK. 9-17, LA 9-14 • www.kodinkukkapalvelu.fi

Kukka-Hanski
Kauppahalli •  p. 2626 221  •  MA-PE 8-17, LA 8-15

Tarhurin Kukka ja Sidonta
Männistön Ostoskeskus  •  p. 2622 821  •  MA-PE 9-17, LA-SU 9-14

Kukkakauppa Cosmos
Kauppakatu 9 •  p. 050 542 2800 •  MA-PE 9-19, LA-SU 9-15  

• www.atcosmos.fi, kukkakauppa@atcosmos.fi

Kukka-Lunaria Oy
Kuninkaankatu 22, keskusta • p. 2811 661 • posti@kukkalunaria.fi

•  MA-PE 9-17, LA 9-14, SU 9.15-14

Maaninkalainen Seija Pitkä-
nen ahdistui.  Kuinka saan 
muut vakuuttuneeksi siitä, 
että olen uskovainen ihmi-
nen? Hän päätti heittäytyä 
Taivaan isän johdettavak-
si. Näistä pohdinnoista syntyi 
”matalan kynnyksen kirja”.

Pitkänen on perusasioiden 
äärellä. Uskossa paljon jää sa-
laisuudeksi. Pienikin usko on 
riittävää, eikä voi rukoilla vää-

rin. Jumalan voima ja valta 
ulottuu kaikkeen, ihmisen ei. 

Seija Pitkänen on aiemmin 
kirjoittanut runoja. Niissä hä-
nen kielensä soljuu kirkkaam-
min kuin suorasanaisessa 
tekstissä.

LAHjA PYYKÖNEN

Seija Pitkänen:  
Viisasta uskoa. 
Kustannus HD Loimaa, 2012.

Savon kielen seuran 30-vuo-
tisjuhlajulkaisu Joutavilla jot-
taen se tietättää on komea 
tietopaketti. Savon Sanomis-
ta tutut Eila Ollikainen, toimi-
tus, ja Jukka Nykänen, taitto, 
tarjoavat kielellistä herk-
kua. Valokuvia on 130, kir-
jan sivuilla tavataan tuttuja ja 
muistellaan menneitä.

Professori Osmo Hänni-
sen aloitteesta Savon kielen 
tutkimuksen seura perustet-
tiin 1982. Myöhemmin nimes-
tä pudotettiin tutkimus-sana 
pois. Kirja kertoo syyt. 

Hänninen on puheen-
johtajana luotsannut seuraa 
alusta alkaen. Hän kirjoittaa 
korkeakoulutuksen histori-
asta ja ensimmäisestä savo-
laisesta korkeakoulusta ja yli-
opistosta. Hänninen pohtii: 

korostetaanko nyt tietoa tai-
dot unohtaen.

Kirjan nimen mukaisen 
juhlarunon on kirjoittanut 
Unto Eskelinen. Hän on saa-
nut yljpiäviäntäjän arvoni-
men ansioistaan. Monet hal-
lituksen jäsenet muistavat 
savolaisruokien mestari Bert-

ta Räsäsen kotona pidetyt 
kokoukset perinneruokineen.

Sihteerit ovat osaavia ih-
misiä, tekevät Aakusti-jäsen-
lehteäkin. Toimeliaat jäsenet, 
kuten Aune Räsänen teki-
vät valtavan työn Savo 1000 
vuotta -juhlien eteen. 

Savon kielen seura tun-
netaan maailmanlaajuisesti. 
Muualle muuttaneet toimi-
vat yhdyssiteenä siirtolaisten 
joukossa. Niin teki Ritva Lai-
tinenkin (1947–2012) Göte-
borgissa.

Murteet ovat nykyään sa-
lonkikelpoisia, ja murteen pu-
humisessa jopa kilpaillaan.

Eila Ollikainen, toim.: 
Joutavilla jottaen tietättää, 
98 s., 20 e., 
Savon kielen seura r.y. 2012.

Pääsylippu tarjolla

Täälläpä lauluni leinot nyt

Savon kielessä on 160 murretta
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Leikkasi kuulijalta korvat poikki

”Etenkin 
kelluminen 
on totaalista 
jättäytymis-
tä Herran 
haltuun.”

V anhoillislestadiolaisten suviseu-
roissa puhui kolme piispaa. Salli-
nette kielikuvan: piispa Matti Re-
po tuli paikalle rymistellen, piispa 
Irja Askola paljain jaloin. 

Puhumisessa, kuten elämässä, universaali sään-
tö on: harkitse aina, mikä on sopivaa.  Kun mikä 

tahansa herätysliike kokoontuu kesäjuhlilleen, pää-
osassa ei silloin ole kirkkopolitiikka, vaan hengellinen 
rakentuminen. Joskin näin sekä opillisesti että eet-
tisesti kuohuvassa tilanteessa jonkinlaiselta ”politi-
koinnilta” ei suviseuroissa voitu välttyä.

Piispa Matti Revon opillisesti vaikea seitsemän 
liuskan esitelmä olisi sopinut kutsuvieraslounaalle 
ja liikkeen johdolle, piispa Irja Askolan puhe terve-
tulotoivotuksena täydelle teltalle. Piispa Revolla oli 

”kotipaikkaoikeus” puhua juhlaväelle.  
Jos puhuja haluaa kutsua kuulijan puolelleen, hä-

nellä on siihen aikaa kolme ensimmäistä minuuttia. Jos 
ensimmäiset minuutit – puhekouluttaja Juhana Torkin 
sanoin – leikkavat kuulijoilta korvat poikki – puhe me-
nee harakoille. 

Suoraan saa sanoa, madonluvut pitää joskus lukea, 
mutta miten. Ylimielisyyttä ei anneta anteeksi. Täydel-
lisyys on luotaantyöntävää. Inhimillisyys antaa tarttu-
mapintaa. 

”Muuan Eutykos –niminen nuorukainen istui ikku-
nalla, ja kun Paavali yhä jatkoi puhettaan, hän vaipui 
syvään uneen ja nukuksissa putosi kolmannesta ker-
roksesta alas…”

Vika ei ollut kuulijassa, vaan puhujassa. 

LAHjA PYYKÖNEN 

Uimisen 
teologia

L omalle, varsinkin veteen päästy-
ään kristitty saattaa epähuomios-
sa unohtaa hetkeksi perin tärkeät 
kysymykset kuten kirkkopolitiikan 
hirvittävän tärkeät kiemurat. Uimi-

nen, eritoten kelluminen muistuttaa epäilyt-
tävän läheisesti pyhää huolettomuutta.

Uiminen ei rasita niveliä eikä hermoja. Ve-
dessä lilluminen vähentää stressiä, jännitys-
tä, kolotusta ja lihaskipuja. Kyseessä on siis 
mitä jumalisin laji. Uiminen onkin sukua ru-
koukselle – luottavaista jättäytymistä Juma-
lan varaan.

Veden varaan laskeutumisen voi nähdä 
syvän luottamuksen eleenä: elämä eli Jumala 
kantaa kuin vesi uimaria.

Etenkin kelluminen on totaalista jättäy-
tymistä Herran haltuun. Huoletonna kellues-
saan tajuaa, ettei 
elämäntehtävä eh-
kä olekaan kauhoa 
muiden kanssa kil-
paa. Tai hankkia 
hengellistä huip-
pukuntoa. Riittää 
kun kelluu keveäs-
ti Jumalan, ei vain 
omien voimiensa 
varassa.

Veden varassa 
levätessään työn 
ja uskon sanka-
ri hellittää hetkek-
si hyödyllisistä suo-
rituksistaan ja jää 
luomakunnan hel-
lään hoitoon. Suo-
rituspaineiden lo-
puttua liikekin voi olla lepoa.

Sujuu jätkän porskutus sitten sammakko-
perspektiivissä tai komeasti kroolaten, välil-
lä peräti pohjakosketuksia ottaen, heikoim-
mankaan veljen saati siskon ei tarvitse sortua 
epätoivoon tai kosmiseen tyhjyyteen.

Vanhassa raamatunkäännöksessä mo-
nia puhutteli uimisen teologiaan keskeises-
ti kuuluva sanonta: ”Sillä niin on Jumala maa-
ilmaa rakastanut, että hän antoi ainokaisen 
Poikansa, ettei yksikään, joka häneen uskoo, 
hukkuisi.”

Kastettu kelluu armon meressä. Pelastus-
vene ei ole kaukana silloinkaan kun ihmispo-
lo kuvittelee esimerkiksi uppoavansa sepalus 
auki syvyyksiin ikiajoiksi.

Uiminen on armollinen laji, sillä se sujuu 
kehnossakin kunnossa. Vesi kannattelee ke-
vyesti myös hyvin kehittynyttä keskikehon-
rakentajaa.

Hengellisistä, urheilullisista ja ulkomuo-
toon liittyvistä suorituspaineista viis! Sopivas-
sa rantakunnossa on kuka tahansa, kun asen-
ne vedessä käyskentelyyn on kyllin lempeä ja 
armollinen muita ja omaa itseä kohtaan.

jANNE vILLA

Palstalla kirjoittavat vuorotellen  
yliopistonlehtori Helena Kantanen Kuopiosta  

sekä toimittaja Janne Villa Helsingistä.

ristivetoa

kissa pöydälle

”H än säät ja ilmat säätää, 
ja aallot tainnuttaa”, vei-
sattiin Tuusniemen Ko-
janlahden kylän vene-
satamassa tässä eräänä 

heinäkuisena sunnuntaina.
Luontokirkon aikana oikukas kesäsää eh-

ti näyttää monenlaiset kasvonsa, mutta kuin 
ihmeen kaupalla kovempi sade alkoi vasta 
jumalanpalveluksen päätyttyä.

”Virren sanat osuivat tänään harvinaisen 
oikeaan”, naureskeli Järvi-Kuopion seurakun-
nan vs. kanttori Aliisa Lukkari-Lohi.

Veden äärellä pidettyyn luontokirkkoon 
oli saapunut vajaat kolmekymmentä kuuli-
jaa – niin paikallisia, kuin kesälomailijoitakin.

Luonteva kohtaamispaikka
Jumalanpalveluksen toimittaneelle sijaispap-
pi Risto Huotarille kyseessä oli ensimmäi-
nen luontokirkko.

”Minusta tämä on todella hieno idea. 
Tunnelma on aivan omanlaisensa verrattuna 
kirkossa pidettävään jumalanpalvelukseen”, 
Huotari luonnehti.

”Täällä voi voimallisemmin kiittää luon-

non kauneudesta ja kesästä. Tuntuu, et-
tä olemme kirjaimellisesti Jumalan kämme-
nellä.”

Huotarille tulee luontokirkosta mieleen 
rippileirijumalanpalvelukset.

”Molemmissa on samanlaista intiimiyttä, 
ihmiset kohtaavat toisensa aivan eri tavalla 
kuin kirkkosaleissa.”

Luontokirkko on Tuusniemellä toiminut-
kin lomalaisten ja paikallisten mutkattoma-
na kohtaamispaikkana.

Ihmiset lähellä
Tuusniemellä asuvat Vieno Pantsar ja Ai-
li Hirvonen ovat vannoutuneita luontokir-
kon ystäviä.

”Tykkään tästä enemmän, kuin perintei-
sestä kirkkojumalanpalveluksesta. Ihmiset 
ovat jotenkin lähempänä täällä luonnon kes-
kellä”, Hirvonen kertoi.

”Oman lisäarvonsa tämänpäiväiseen tuo 
sekin, että Kojanlahti on lapsuusmaisemaa-
ni.”

Pantsar puolestaan muistutti, että mo-
nilta kyliltä on melko pitkä matka tulla kirk-
koon.

”Siksi on hyvä, ettei ihmisten aina tarvitse 
matkata kirkolle vaan kirkko voidaan myös 
tuoda ihmisten luo.”

Saaresta satamaan
Nyt luontokirkko pidettiin ensimmäisen ker-
ran Kojanlahden venesatamassa. Aikaisem-
pina kesinä miljöönä on ollut muun muassa 
Kannassaari.

”Monilla oli hankaluuksia päästä saareen, 
ja kun laivakuljetuskaan ei enää järjestynyt, 
päätettiin vaihtaa paikkaa”, kyläyhdistysaktii-
vi Marja Koistinen selvitti.

Luontokirkon historia juontaa juurensa 
90-luvun alkuun.

”Peruskorjasimme tuolloin Kojanlah-
den vanhaa koulua ja rahoituksen saaminen 
edellytti myös laajempaa aktivointisuunni-
telmaa alueen toiminnalle. Yhtenä ideana 
syntyi tämä luontokirkko.”

Vuosien mittaan luontokirkkoa on ruvet-
tu järjestämään muissakin lähialueen kylissä.

”Mutta Kojanlahdesta idea on saanut al-
kunsa.”  

HELI HARINg

Jumalan kämmenellä
Luontokirkko on Tuusniemellä jo parinkymmenen vuoden perinne.

Ympäröivä luonto ja sen äänimaailma loivat oman tunnelmansa Kojanlahden venesataman kirkonmenoille.
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Vieno Pantsar 
ja Aili Hirvo-
nen nauttivat 
luontokirkon 
kauneudesta. 
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”O
len ollut täällä 
jo 10 vuotena. 
Kuin kesämö-
kille tulisi", nuo-
ri pianisti ku-
vaa. Nyt leirillä 
tuli aloitettua 
huilunsoitto.

Siilinjärven Pöljällä kasvaneesta Petteri 
Turusesta tulee pianonsoitonopettaja, se on 
23-vuotiaalle selvää. Pianistiuran alkoi kuiten-
kin sattumalta. "En ole musiikkisuvun kasvat-
ti. Ei 7-vuotiaana paljon ollut sanottavaa, kun 
vanhemmat laittoivat minut ja sisareni kan-
salaisopistoon pianotunneille. He tarjosivat 
mahdollisuuden kokeilla."

Hawaji-shortsit rentouttavat
Petteri Turunen tuntee pianokilpailut ja mes-
tarikurssit. "Haluan kehittyä soittajana ja jos-
kus konsertoida soolona. Silti opetus on pää-
asia." Siispä mies näkee itsensä 20 vuoden 
päästä opettajana, maaseudun omakotitalo-
asujana ja isänä, jonka jälkikasvu ei soita säh-
kökitaraa vaan huilua tai alttoviulua.

"Jo ala-asteella päätin, että pianosta tulee 
ammattini." Edes armeija-ajan upseeriaikeet 
eivät häivyttäneet soitonopettajaunelmaa, jo-
ka nyt aukeaa Oulun seudun ammattikor-
keakoulussa. Opettajana Turunen ammentaa 
mahdollisuuksista. "On hienoa nähdä, kun 
oppilas kehittyy. Mistä tietää, vaikka saan olla 
opettamassa tulevia huippuja", Turunen ap-
rikoi.

Pianon ääressä on spontaanisti ja luotta-
vaisesti edettävä oppilaan ehdoilla. Joku ym-
märtää opettajaa puolesta sanasta, toista on 
hyvä ohjata kädestä pitäen. "Ikinä ei saa olla 

kiirettä muttei myöskään vatuloida."
Vaikka Turunen on alakoulusta alka-

en esiintynyt kilpailuissa ja juhlissa, jokainen 
esiintyminen jännittää. Yleisön edessä vaikut-
tavat niin läsnäolo kuin tila, valaistus ja yö-
unet. Onnistumista eivät takaa vain harjoi-
tustunnit, vaan tärkeintä on keskittyminen 
ja riittävä itseluottamus. "Jännittäjän kannat-
taa ajatella, että kaikilla yleisössä on Hawai-
ji-shortsit", Turunen opastaa. "Ajattele, ettei 
yleisössä ole ketään yhtä hyvää kuin sinä."

Liian paljon muiden mukaan
Piano-opiskelijan viikkoon mahtuu 3–4 tun-
tia treeniä päivässä, 20 tuntia viikossa. Vaikka 
pianokoppi kutsuu myös sunnuntaisin, ei Tu-
runen elä yksinomaan sonaateista ja etydeis-
tä. "Jos elämäni olisi vain musiikkia, minulta 
menisi järki."

"Olen epätyypillinen taiteilija eikä minua 
kuulemma uskoisi pianistiksi", Turunen nau-
raa. Kuuntelijan soittolistallaan hän pyörit-
tää jazzia, progressiivista rockia ja hiphopia. 
Hän tuulettaa ajatuksiaan Kawasaki ZXR 750 
-moottoripyöränsä selässä Oulun ja Pöljän 
välillä. Henkireikiä ovat myös joukkuepelit ja 
vanhat elokuvat.

Elokuvista löytyvät ihanteetkin. Yhdek-
si vaikuttavimmista elokuvista Turunen nime-
ää Valamiesten ratkaisun vuodelta 1957. "Se 
tapahtuu yhdessä huoneessa, jossa surma-
oikeudenkäynnin 12 valamiestä valmistelee 
päätöstään ratkaisusta. Vain yksi 12 jäsenestä 
asettuu syytetyn puolelle", Turunen kertoo. 

"On puhuttelevaa, miten uskomme enem-
mistön mielipiteeseen. Se voi lannistaa sen, 
joka uskaltaa sanoa vastalauseen." Turusen 
mielestä ei pidä sokeasti luottaa toisiin. "Liian 

paljon mennään muiden mukana. Joskus oma 
päätös tai mielipide on oikea tai paras, vaikka 
muut sen lyttäävät." Aina tilanne ei edes ole 
se ilmeisin.

Klassista musiikkia harrastavana nuore-
na miehenä Turunen kuuluu vähemmistöön. 
Ei preludeista ja etydeistä juuri puhuttu ylä-
koulun käytävillä. "Tunsin olevani erilainen 
kuin poppia ja rockia harrastavat. Yläasteella 
oli vaihe, jolloin piano ei kiinnostanut minua-
kaan", Turunen muistaa. Esiintymiset koulun 
juhlissa ja rippikoulun konfirmaatiossa oli-
vat kuitenkin näytönpaikkoja kaverien edessä. 
"Näin, että monet ihailivat soittotaitoani." It-
seluottamus vahvistui.

Onni on
Esikuvikseen Turunen nostaa ihmiset, jotka 
osaavat olla onnellisia. "Olen ollut onnellinen 
koko elämäni, tällä hetkellä olen ehkä erityi-
sen onnellinen", Petteri Tu-
runen sanoo. Onni on si-
tä, että asiat ovat riittävän 
hyvin: perhe, seurustelu ja 
opiskelut mallillaan, ystä-
viä niin Pöljällä, Kuopiossa 
kuin Oulussa. Vasta on tyt-
töystävän kanssa kirjoitettu 
vuokrasopimus ensimmäi-
sestä yhteisestä asunnos-
ta. "Arvostan sitä, että arki-
päivätkin tuntuvat juhlalta", 
mies summaa.

Jos Turunen tekisi eloku-
van, se olisi arkinen. "Kaivai-
sin esiin eri ihmisten ajatuk-
sia ja onnistumisen hetkiä, 
joita koetaan päivän mit-

taan." Jokin kohtaus kuvattaisiin Pöljällä: mä-
en takaa avautuva tie, pelto ja mökkejä, kap-
pale järveä ja taivasta. "Sellaisella paikalla 
pysähtyy ihmettelemään, että onpa tämäkin 
olemassa ja olenpa itse paikalle osunut. Siitä 
näkee kauas", Petteri Turunen kuvailee.

Turunen säestää Siilinjärven kirkossa uni-
keonpäivän Laulu kesäillalle -konsertissa kah-
ta opiskelutoveriaan, Jenni Kinnusta ja An-
nemari Moilasta. Suomalaissäveltäjien 
kappaleilla trio haluaa sävyttää itäsuomalais-
ta mielenmaisemaansa. Savolaiskirkossa län-
sirannikon lakeudet ja merituulet muuttuvat 
idän mäiksi ja järviksi. Kotikontu saa musiikil-
lisen kiitoksen. "Kirkkoon on mielenkiintoista 
tulla. Hienompaa. Ehkä siellä on rauha."

Teksti ja kuvat: 
SINI SoRjoNEN

”Arvostan ihmisiä, jotka ovat onnellisia nykyhetkessä.” Petteri Turunen itse on onnellinen niin Savon luonnossa kuin moottoripyörän selässä.

Taiteilua ja omia valintoja
Pihalla skeittaa nuoria. Rennosti pukeutunut Petteri Turunen menisi yhdestä heistä, 
mutta skeittauksen sijaan mies antaa kesäpäivänsä pianolle Nilsiän musiikkileirillä. 


