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Terveyttä taiteesta 

L ehdessämme käsitellään muun muassa tai-
teita ja niiden merkitystä hyvinvoinnille. Kir-
joittaminen on loistava tapa purkaa ajatuksi-
aan paperille. Se auttaa prosessoimaan haja-
naisia ideoita ja kokoamaan ne yhteen, loppu-

tuloksena on usein uusia oivalluksia. Lukeminen lievit-
tää tutkitusti stressiä ja auttaa rentoutumaan.  

Joskus ei ole mitään sanottavaa tai on vaikea ilmaista 
tunteensa kirjallisesti. Käyttöön voi ottaa muita taiteen 
keinoja.

Kuva- ja tanssitaiteella on oma tärkeä merkityk-
sensä. Koreografi Ville Nylén kertoo, että tanssiharras-
tus tukee nuorten positiivisen minäkuvan kehittymistä. 
Sen avulla voi käsitellä tunteita ja teemoja, jotka muuten 
voisivat tuntua haasteellisilta. On hienoa, että nuoret on 
otettu huomioon Kuopio Tanssii ja Soi -tapahtumassa ja 

he pääsevät ilmaisemaan 
harjoittelunsa tuloksia 
sekä suurelle yleisölle että 
asiantuntijoille. 

 
Kuvataiteilijat pysty-
vät kiteyttämään ajatus-
maailmaansa visuaalisuu-
den keinoin. Vanha sanon-
nan mukaan kuva kertoo 

enemmän kuin tuhat sanaa. Minulla on muutamia tai-
telijaystäviä ja he ovat kertoneet, että saattavat työstää 
itselleen tärkeää teemaa useita vuosia. 

Anna Tommola kirjoitti Helsingin Sanomissa 21.5. 
kuinka taiteen äärellä haltioituminen on terveellistä. 
Taidekokemukset tuovat uusia, inspiroivia ja merki-
tyksellisiä kokemuksia. Ne voivat rauhoittaa, lievittää 
ahdistusta ja antaa toivoa sekä lisätä itseymmärrystä. 
Kulttuurin harrastaminen lisää useiden tutkimusten 
mukaan onnellisuutta. 

 
Raamatussa tanssi kuvaa usein iloa. Mirjam ja naiset 
tanssivat ilosta 2. Moos. 15:20, Daavid tanssii Herran 
kunniaksi 2. Sam 6:14. Raamatulla on ollut myös tärkeä 
merkityksensä kuvataiteisiin. Se on innoittanut monia 
taitelijoita huimiin saavutuksiin. 

 
Raamatun sanoma voidaan tehdä näkyväksi eri taiteen-
lajeilla. Mikä on sinulle ominainen ilmaisumuoto? 

Minkälaisen teoksen äärellä rentoudut? Ehkä löydät 
omasi tänä kesänä. 

Hautausmailla kehitetään  
ympäristönhoitoa
Kuopion ev.lut. seurakuntayhtymällä on 36 hautausmaata. Näistä 27 
on aktiivisessa käytössä. Vuosittain sekajätettä tulee 170 tonnia ja 
biojätettä 800 kuutiota. Jätteiden lajittelu on osa ympäristönhoitoa. 

Kunta- ja seurakuntaliitokset ovat tuo-
neet seurakuntayhtymälle viime vuosina uu-
sia hautausmaita. Liitosten myötä niiden 
kokonaispinta-ala on noin 100 hehtaaria. 
Hautausmailla lajitellaan seka- ja biojätteet.

Kaatopaikalle vietävää sekajätettä ker-
tyy vuosittain noin 170 tonnia. Jätemaksu on 
35 000 euroa vuodessa. Biojätteitä puoles-
taan tulee aktiivisilta hautausmailta yli 800 
kuutiota vuodessa. Biojäte on pääosin hara-
voinnista tulevaa roskaa. Suurin osa Kuopi-
on keskustan neljän hautausmaan biojättees-
tä saadaan uusiokäyttöön kompostoimalla 
osa jätteistä nurmikkomullaksi. Kompostoin-
tiprosessi kestää kolme vuotta. 

Kesäkuun alussa Kuopion Isolla hautaus-
maalla otetaan käyttöön myös metalli- ja la-

sijätteiden lajittelu. Hautausmaalla on yli 30 
keräyspistettä, joissa on selkeät opastukset la-
jitteluun. Tavoitteena on lisätä jätteiden lajit-
telua tulevaisuudessa myös muilla hautaus-
mailla. Lähes kaikille hautausmaille joudutaan 
rakentamaan varastoalueita ja jätekatoksia ja 
tämä vaatii yli puolen miljoonan investoinnin 
lähivuosina. Seurakuntayhtymä kehittää koko 
ajan omaa ympäristönhoitosuunnitelmaansa. 

Puistopäällikkö Aarne Laukkanen vetoaa, 
että hautausmailla vierailevat omaiset lajitte-
lisivat jätteet ohjeiden mukaan. 

”Erityisen tärkeää, on poistaa metalliha-
tullisista kynttilöistä metalliosa sille varat-
tuun jäteastiaan ja muoviosa omaansa. Mi-
käli ruukkukukkien ruukku on PVC-muovia, 
niin se on ongelmajätettä. Myös viime vuosi-

na suosituksi nousseet led–kynttilät ovat on-
gelmajätettä”, muistuttaa Laukkanen. 

Hautausmaan alueella voi lainata lapioita, 
haravia ja kastelukannuja. 

”Ne on aina palautettava samaan paikkaan 
takaisin. Lisäksi hautausmailta saa kukkais-
tutuksia varten hiekkaa ja multaa. Haudoilta 
häviää jonkun verran maljakoita, lasikynttilöi-
tä ja koriste-esineitä. Tämä aiheuttaa omaisil-
le pahaa mieltä. Toivon, että kaikki kunnioit-
taisivat hautarauhaa”, vetoaa Laukkanen. 

Arkkuhautapaikkoja on Kuopion alueel-
la yhteensä yli 120 000. Hautauksia tehdään 
vuosittain noin 1200, joista tuhkahautausten 
osuus on noin 44 prosenttia. 

MINNA SIIKANIVA ” 
Kulttuuri- 
harrastus lisää 
onnellisuutta

Yksinäisyys kietou-
tuu yhä enemmän 
eriarvoisuuteen ja 
yhteiskunnalliseen 
osallisuuteen.

Y
ksinäisyydestä puhutaan 
tänä päivänä paljon. Se 
kiinnostaa myös tutki-
joita.

”Tutkimusten perus-
teella yksinäisyys ei kui-
tenkaan ole lisääntynyt, 
eikä Suomi eroa kan-

sainvälisten tilastojen valossa muista maista 
siinä, että täällä koettaisiin enemmän yksinäi-
syyttä”, Itä-Suomen yliopiston Suomalaisten 
yksinäisyys -hankkeen projektitutkija Elisa 
Tiilikainen selvittää. 

”Yksinäisyys on kuitenkin eriytynyt entistä 
enemmän. Se on vahvasti kytköksissä eriar-
voisuuteen, kuten köyhyyteen tai työttömyy-
teen. Osa tutkijoista on sitä mieltä, että yksi-
näisyys ilmiönä on vaikeutunut.”  

Itä-Suomen yliopiston koordinoiman 
hankkeen tarkoituksena on koota yhteen ai-
heeseen perehtyneitä tutkijoita ja järjestö-
kentän edustajia ympäri Suomea. Hankkeessa 
pureudutaan erityisesti yksinäisyyden taustal-
la vaikuttaviin syihin.

”Tarkoitus ei ole tehdä uutta tutkimusta, 
vaan tuoda näkyväksi jo olemassa olevaa tie-
toa. Lisäksi haluamme saada aikaan vuoropu-
helua eri alojen tutkijoiden ja järjestöjen välil-
le. Siinä on mahdollisuus uusiin oivalluksiin”, 
Tiilikainen summaa.

Yksin vai yksinäinen?
Kuka sitten on yksinäinen? Onko se samaa 
kuin yksin eläminen?

”Perinteisesti yksinäisyys määritellään sub-
jektiiviseksi kokemukseksi sanan kielteisessä 
merkityksessä. Tilaksi, joka koetaan ikävänä 
ja elämää häiritsevänä. Jokainen siis määritte-
lee sen itse.” 

MINNA SIIKANIVA 
minna.siikaniva@evl.fi

AJANKOHTAISTA

”Lähde liikkeelle -koulutus alkaa syk-
syllä 2015 Kuopion hiippakunnassa. 
Koulutus on tarkoitettu lähetystyös-

tä kiinnostuneille opiskelijoille ja työikäisille. 
Teemoina koulutuksessa on kokonaisvaltai-
nen lähetystyö, lähetys Raamatussa, kutsu-
mus, uskontojen ja kulttuurien kohtaaminen 
sekä ihmisoikeuskysymykset. Koulutus antaa 
mahdollisuuden hakea ulkomaille FELM Vo-
lunteer -tehtäviin.

Lähde liikkeelle -koulutuksen sisällöt se-
kä linkki ilmoittautumiseen löytyy: www.suo-
menlahetysseura.fi/lahdeliikkeelle tai  
www.kuopionseurakunnat.fi

Haku päättyy 6.9.2015.

”Parhaillaan vietetään Suvivirren viik-
koa. Kirkon Ulkomaanapu haluaa 
vuoden 2015 Suvivirsi-tapahtumien 

avulla kerätä varoja kehitysmaiden lapsien ja 
nuorien koulutuksen hyväksi. Tänä vuonna 
kampanjan tuotot ohjataan Kambodžan kou-
luprojektiin.

”Siilinjärven kirkossa on otettu käyt-
töön uudet alttarikalusteet ja kirk-
kotekstiilit. Kalusteet on suunnitel-

lut siilinjärveläinen rakennusarkkitehti Helvi 
Miettinen, tekstiilit puolestaan ovat kuopio-
laisen Hanna Korvelan käsialaa. 

47

400

634 000

Joka toinen vuosi järjestettävät Kirkkopäivät pidet-
tiin viime viikonloppuna Kouvolassa. Kyseessä oli jo 
47. kerta, kun tapahtuma järjestettiin.

Vuosittain lähes 400 Suomen Lähetysseuran 
kummilasta valmistuu lukiosta tai ammattikoulus-
ta eri puolilla maailmaa. Tuhannet kummitukea saa-
neet nuoret ovat jo siirtyneet työelämään ja kehittä-
vät nyt yhteisöään omalla osaamisellaan.

Kirkon diakoniatyöntekijät kävivät viime vuonna 
634 000 luottamuksellisista keskustelua joko kas-
vokkain tai puhelimen ja verkon välityksellä.

PYSÄKILLÄ

KUUKAUDEN VALINNAT PÄÄKIRJOITUS

Yksinäisyyden monet   kasvot

”Erilaisuudelle pitäisi tarjota enemmän tilaa nyky-yhteiskunnassa. Se voisi osaltaan lievittää yksinäisyyden kokemuksia”, 
Elisa Tiilikainen pohtii.
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EN Tiilikaisen mukaan ulkopuolelta on vaikea sanoa, 
onko joku yksinäinen vai ei.

”Vaikka ihminen eläisi perheessä, hän saattaa sil-
ti kokea olevansa yksinäinen. Esimerkiksi kotiäidit voi-
vat kärsiä yksinäisyydestä, vaikka yleisesti ajatellaan, et-
tei se kuulu asiaan.”

Yksin elävä ihminen puolestaan ei välttämättä ole 
yksinäinen.

”Yksin elävällä ihmisellä voi olla hyvinkin vilkas sosi-
aalinen elämä. Monille yksinolo on myös tietoinen va-
linta, eikä se silloin tietenkään ole häiritsevää.” 

Tiilikainen itse kiinnostui aiheesta kuusi vuotta sit-
ten ollessaan harjoittelijana hankkeessa, jossa haastatel-
tiin järjestöpuolen edustajia yksinäisyydestä. 

”Sen jälkeen huomasin palaavani aiheen pariin yhä 
uudestaan. Graduni käsitteli yksinäisyyttä ja sama tee-
ma jatkuu nyt tekeillä olevassa väitöskirjassani.”

”Minulla oli halu lievittää yksinäisyyttä ja sen myötä 
kiinnostuin myös siitä, mitä ilmiön taustalla on.”

Takana monta tarinaa
Tiilikainen painottaa, ettei ole olemassa mitään yk-
sinäisen ihmisen prototyyppiä. Yksinäisyys voi vaiva-
ta monen ikäisiä ja hyvin erilaisissa elämäntilanteis-
sa olevia.

”Siksi asian helpottamiseksi ei ole yhtä, kaikille sopi-
vaa keinoa.”

Tutkimusten mukaan lasten ja nuorten keskuudes-
sa yksinäisyyden kokeminen on yleisempää kuin muissa 
ikäryhmissä, sama pätee ikääntyviin.

”Ikäkausikysymykset ja vaiheet, jolloin elämä jollain 
tavalla merkittävästi muuttuu, altistavat yksinäisyyden 
kokemuksille.”

”Esimerkiksi työelämästä pois jääminen ja toiminta-
kyvyn heikentyminen saattavat saada ikääntyvän tun-
temaan itsensä yksinäiseksi.”

Tiilikainen kertoo, että myös erilaisuuden, ulkopuo-
lisuuden ja osattomuuden kokemukset ovat omiaan 
synnyttämään yksinäisyyden tunteita.

”Sosiaaliset normit voivat aiheuttaa paineita.  Meil-
lä normien mukaiseen elämään kuuluu työ, parisuhde 
ja perhe. Jos ihmisestä tuntuu, ettei täytä normeja, voi 
seurauksena olla kokemus yksinäisyydestä ja sen myö-
tä vetäytyminen.”

”Suomessa ollaan hyvin suorituskeskeisiä ja työtä pi-
detään tärkeänä. Työttömäksi jäänyt voi kärsiä voimak-
kaasta merkityksettömyyden ja yksinäisyyden tuntees-
ta, vaikka hänellä olisi perhe ympärillään.”

Käy terveyden päälle
Tutkimuksista on käynyt ilmi, että yksinäisyys vaikut-
taa heikentävästi niin koettuun kuin mitattuunkin ter-
veyteen.

”Juuri tämän takia yksinäisyyteen olisi tärkeää puut-
tua.” 

Tiilikainen kuitenkin muistuttaa, että tietynlainen 
yksinäisyys kuuluu luonnollisena osana elämään.

”Se on normaalia esimerkiksi eron tai menetysten 
jälkeen. Pitkittyessään se alkaa tehdä hallaa ihmisen hy-
vinvoinnille. Siksi pitäisi pystyä erottamaan luonnolli-
nen ja haitalliseksi käynyt yksinäisyys.”

Yksinäisyyttä voidaan helpottaa, kunhan sen taus-
talla vaikuttavat syyt tiedetään.

”Vertaistuella tiedetään olevan iso merkitys. Se ei 
kuitenkaan toimi niin, että joukko yksinäisiä pistetään 
yhteen juttelemaan, vaan vertaistuki kohdistuu nimen-
omaan taustatekijöihin.”

”Myös rakenteellisilla asioilla voidaan vaikuttaa. Vah-
va yhdenvertaisuutta tukeva julkinen sektori on omiaan 
torjumaan yksinäisyyttä kaikenikäisten keskuudessa.”

HELI HARING

Suomalaisten  
yksinäisyys -hanke

I tä-Suomen yliopisto sai Suomen Kulttuuri-
rahastolta 160 000 euron Argumenta-rahoituk-
sen suomalaisen yksinäisyyden tutkimukseen.
Hanke tuo yhteen yksinäisyydestä kiinnostunei-

ta tutkijoita ja toimijoita. Sen puitteissa järjestetään 
neljä työpajaa ja yksi yleisöseminaari. Työpajoissa 
pohditaan muun muassa kuinka laajalti yksinäisyyt-
tä koetaan eri väestöryhmissä ja miten se kytkey-
tyy eriarvoisuuteen suomalaisessa yhteiskunnassa, 
millaisia seurauksia yksinäisyydellä on suomalaisten 
hyvinvoinnille ja terveydelle, sekä miten yksinäisyy-
destä aiheutuvia hyvinvointi- ja terveysvajeita  
voidaan vähentää järjestötoiminnalla ja yhteis-
kuntapolitiikalla. 

Hanketta hallinnoi Itä-Suomen yliopisto. Sen 
vastaavana johtajana toimii professori Juho Saari  
ja hankkeen työpajakoordinaattorina ja projekti-
tutkijana toimii VTM Elisa Tiilikainen.

”Suomessa ollaan 
hyvin suorituskeskeisiä
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”Metallihatullisista kynttilöistä poiste-
taan metalliosa sille varattuun jäte-
astiaan ja muoviosa omaansa”, Aarne 
Laukkanen selvittää.
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Pitkään valmiste-
lussa ollut seura-
kuntien rakenneuu-
distusesitys kaatui 
kirkolliskokouk-
sessa äänin 78–31.

L
ainmuutokseen oli-
si tarvittu määräenem-
mistö eli tällä kokoon-
panolla 82 ääntä. 

Kritiikki määrä-
enemmistösäädöstä 
kohtaan on entisestään 
syventynyt.

”Suuretkin uudistuspaketit voivat 
kaatua pikkuasioihin”, sanoo kuopiolai-
nen kirkolliskokousedustaja, kirkkoherra 
Aulikki Mäkinen.

Rakenneuudistus olisi toteutuessaan 
merkinnyt, että kaikkien seurakuntien 
olisi tullut kuulua seurakuntayhtymiin. 
Talouden, hallinnon ja kiinteistöjen hoi-
don keskittämisellä haluttiin vapauttaa 
perusseurakunnat perustehtäviinsä. 

Esitystä vastustettiin monin eri syin, 
joista ylitsekäymättömin oli pakkopykälä. 

Syksyn kirkolliskokous saa käsiteltä-
väkseen uuden aloitteen, jossa pakol-
lisuutta ei enää ole, mutta tuomioka-
pitulit saisivat vahvemmat valtuudet 
esittää seurakuntayhtymien perustamis-
ta ja samalla mahdollisuuden velvoit-
taa vahvemman seurakunnan tukemaan 
heikompaa. Se oli ajatuksena kaatunees-
sakin esityksessä. 

Aulikki Mäkinen uskoo uuden aloit-
teen menevän läpi. Sitä hänellä on syy-

täkin toivoa, sillä kirkolliskokous valitsi 
hänet tulevaisuuskomitean jäseneksi. Tu-
levaisuuskomitean tehtävä on arvioida 
kirkon organisaatiota kokonaisuutena ja 
laatia ehdotus uudesta kirkon organisaa-
tio- ja toimintamallista vuoden 2016 syk-
syn kirkolliskokoukseen mennessä. 

Kirkon rakenteet tulevat siis joka ta-
pauksessa muuttumaan. Komitean työ 
olisi ollut helpompaa, jos seurakuntata-
son perusrakenne olisi jo nyt tullut rat-
kaisuun. 

”Keskushallintoa tullaan supista-
maan. On ajateltava, mikä palvelee seu-
rakuntia”, ennakoi Mäkinen.

Rakenteet kohdallaan  
Kuopiossa
Rakennemuutoslaki olisi Mäkisen mu-
kaan istunut varsin hyvin Kuopion hiip-
pakuntaan, jossa ei ole suuria itsenäisiä 
kaupunkiseurakunta Kajaania lukuun 
ottamatta. 

”Nyt hiippakunnassa on kolme yhty-
mää. Uudistus olisi kasvattanut niiden 
määrän viiteen tai kuuteen.”

Kuopion ev.lut. seurakuntayhtymä 
on yksi maan suurista ja Mäkisen arvi-
on mukaan myös mallikelpoisesti hoi-
detuista. Kuopiolle uudistus ei olisi 
suuria merkinnyt, mutta Siilinjärvellä 
huokaistiin helpotuksesta. Siellä seu-
rakunnan itsenäisyys on ollut yhtei-
nen asia.

Mäkinen kiittelee Kuopion konsensus-
henkeä ja tahtotilaa ajaa yhteistä hyvää.

”Minkä tahansa hallintomallin voi 
pilata riitelemällä. Yhtymä on renki ja 
seurakunta isäntä. Vastuu tämän pe-
rusasian ymmärtämisestä on luot-
tamushenkilöillä. Asetelma kääntyy 
helposti toisinkin päin, kun yhtymä hal-
litsee rahoja.”

Uudistus olisi yhdenmukaistanut kir-
kon monenkirjavan ja epätasapainoisen 
seurakuntarakenteen.

”Kirkko taipuu huonosti uusiin mal-
leihin”, sanoo Mäkinen ja kritisoi kirkol-
liskokouspäättäjiä myös kokonaisnäke-
myksen puutteesta. 

Avioliitolaki  
uuteen keskusteluun
Edustaja-aloite uudesta avioliittolaista 
sen sijan eteni kirkolliskokouksen yleis-
valiokunnan käsittelyyn ja tulee marras-
kuun kirkolliskokoukseen keskustelta-
vaksi. Keskustelun udelleen avaamista 
myös vastustettiin.

”Ainakaan se ei ole ratkaisu, ettei kes-
kustella”, sanoo Mäkinen.

Sekin on sanottava, että kirkolliskoko-
uksen keskustelu on karua kuultavaa niil-

le, jotka ovat itse sukupuolivähemmistöä.
Uusi avioliitolaki tulee voimaan vuoden 2017 alusta 

ja joka tapauksessa haastaa kirkon. 
Mäkisen mielestä mitään tietä yhteiseen näkemyk-

seen ei ole, sillä kannat perustuvat erilaisiin raamattu-
käsityksiin. Niinpä tästä on turha odottaa kirkolliskoko-
ukselta määräenemmistöä. 

”Kannat jakavat kirkon, mutta eivät saisi hajottaa.” 
Mäkinen toivoo kirkolta rehellisyyttä sanoa, että kir-

kossa on kaksi näkemystä samaa sukupuolta olevien 
avioliittoon vihkimisasiassa.

”On kestämätöntä, jos sanotaan, että kirkolla on 
vain yksi näkemys, kun kirkossa elää kaksi vahvasti vas-
takkaista näkemystä. Niiden kanssa pitäisi pystyä elä-
mään rinnatusten.”

”Auttaisiko, jos keskustelu siirretään vihkimisestä 
siunaamiseen? Mitä vihkimisoikeudesta luopuminen 
merkitsisi”, kysyy Mäkinen ja painottaa kirkon yhtenäi-
syyden näkökulmaa.

Yhteisöveron  
korvaus tuo euroja
Kirkolliskokous päätti jakaa seurakunnille jäsen-
määrän suhteessa uuden rahoituslain mukaiset 
osuudet.  Seurakunnat menettivät yhteisövero-
osuutensa, mutta kirkko saa nyt valtionbudje-
tista korvauksen hoitamistaan lakisääteisistä 
yhteiskunnallisista tehtävistä kuten hautaus-
maiden hoidosta ja väestönkirjanpidosta.

Kuopio oli lainmuutoksen suuria voittajia, 
sillä se sai keskimäärin 530 000 enemmän kuin 
yhteisöveron perusteella. Siilinjärvelle jyvitys 
toi 116 000 euroa aikaisempaa enemmän.  

KAIJA VUORIO

Kyseenalaiset  
gallupit

P oliittisten vaalien tulos on tavalli-
sesti yllättävä. Tulos ei olekaan se, 
minkä gallupit ennustivat.

Gallupit eivät valehtele. Mutta 
ne eivät ole yksi-yhteen -kuvauksia 

todellisuudesta. Kysymykset, otokset ja korjaus-
kertoimet vaikuttavat tuloksiin.

Myös uskonnollisista asenteista tehdään gal-
lupeja.  Tuloksia käytetään uskontoon liittyvien 
intohimojen vahvistajina.

Tällaisia tuloksia saadaan erityisesti kysymyk-
sestä ”uskotko Jumalaan kuten kirkko opettaa?” 

Kysymys on liian moniselitteinen.
Voidaanko tällaisella luonnehdinnalla mitata 

kristillisen uskon tai asenteen laatua?  Mitä 
kysymyksessä tarkoittavat usko, kirkko ja 
Jumala? Tarkoittaako usko kognitiivista asen-
netta vai hengellistä toivoa?

Suurin osa suomalaisista käy rippikoulun ja hei-
dät konfirmoidaan. He tunnustavat kirkollisen 
tilanteen ja liturgian tarkoittamassa merkityk-
sessä uskovansa kuten kirkko opettaa. 

Toisaalta otos samoista ihmisistä vastaa kyse-
lyssä, että he eivät usko niin.

Kumpaa vastausta tulisi kuunnella? 
Kirkossa lähes sataprosenttisesti annettua 

kyllä-vastausta? 
 Vai asennegallupissa annettua ei-vastausta, 

josta ei edes oikein tiedä, mihin se oli vastaus?
Ne, jotka luottavat gallupiin eivätkä ihmisten 

käyttäytymiseen todellisuudessa esittävät, että 
konfirmaatioon osallistutaan vain tavan vuoksi.

Papin edessä ja 
sukulaisten läsnä 
ollessa esitetty 
vakuutus, että tah-
too sitoutua kirkon 
opettamaan uskoon 
elämässään, ei ole 
näin ajattelevien 
mukaan vakavis-
saan esitetty tun-
nustus.

On kuitenkin 
outo ajatus, että 
ihminen olisi kir-
kossa pinnallinen ja gallupkyselyyn vastatessa 
syvällinen. Jos kirkossa annettu julkinen vas-
taus ei kerro kaikkea, miten nyt joku gallup sii-
hen yltäisi?

Mihin tietämys ihmisten pinnallisuudesta 
perustuu? Saanko onnitella selvänäkijän lah-
joista? 

Uskonnollisten asenteiden mittaaminen 
nykyisenkaltaisilla gallupkysymyksillä, on vas-
tuutonta.  

On ikävää, että kirkko itse rahoittaa tällaisia 
hämäräperäisiä kyselyitä. Niiden todellisuutta 
koskeva informaatio on kiistanalaista ja moni-
tulkintaista. Sen sijaan niiden populistisia mieli-
kuvia ruokkiva anti on merkittävä.

PETRI JÄRVELÄINEN

” 
Myös  
uskonnollisista 
asenteista  
tehdään  
gallupeja 

KOLUMNI

HISTORIALLISTA MITÄ MIELESSÄ?

Rakenneuudistus nurin kirkolliskokouksessa

Haaveilen häikäisevästä työstä

K uopion musiikkilukion tulevalla yliop-
pilaalla Kaisa Kurkisella on kouralli-
nen urahaaveita. Iloinen nuori nai-
nen ei stressaa suotta jatkoa, kesä 

menee työputkessa huonekalutehtaalla. 

Miltä tuntuu päättää koulu-urakka?

”Se tuntuu toisaalta tosi hyvältä – toi-
saalta taas se on aika pelottavaa. 
Kaikki tuttu ja turvallinen vaihtuu 
uuteen ja erilaiseen.”

Mihin kouluun ja mille alalla 
haluaisit jatkaa?

”Olen jo pidempään tien-
nyt, että haaveammatti-
ni tulisi todennäköisesti ole-
maan jotain taiteen parissa 
työskentelyä. Minulla on vil-
kas mielikuvitus ja kirjoittami-
nen tuntuu omalta. Viime kevää-
nä päätin, että haen opiskelemaan 
elokuva- ja tv-käsikirjoitusta. Sain 
jo vastauksen, etten päässyt en-
simmäisellä yrittämällä juuri sii-
hen kouluun, johon olisin ha-
lunnut. Edessä on siis ehkä 
välivuosi Suomen Raamattu-
opiston musalinjalla. Ura-
haaveita minulla on kou-
rallinen, joista osa on 
hupsuja, osa taas ihan 

realistisia. Joka tapauksessa on minulla C-suunnitel-
man jälkeen varalla vielä D ja E:kin.”

Onko vaikeaa päästä  
haluamalleen alalle?

”Taidealoille pääseminen on todella vaike-
aa. Paikkoja on vähän ja ne ovat haluttuja. On 
myös aloja, joille toivottaisiin paljon opiskeli-
joita, joten opiskelemaan pääsemisen vaikeus 
riippuu täysin alasta ja omasta soveltuvuudes-
ta alalle.” 

Mitä sanoisit sille nuorelle,  
joka vielä miettii omaa alaansa?

”Jos oma ala ei iske kuin salama kirkkaalta tai-
vaalta, niin älä mieti asiaa liikaa vaan tee 

niin kuin hyvältä tuntuu. Kunhan et 
jää aloilleen makaamaan. Ja ennen 
kaikkea ei pidä panikoida. Am-
matinvalinta ei nykyisin ole ko-

vinkaan lopullista. Asioita voi teh-
dä välillä toisin ja sitten jatkaa siihen 

suuntaan, mikä vastaa omia unelmia.”

Millaisesta työstä haaveilet?

”Haaveilen työstä, jossa pääsee luomaan ja häi-
käistymään. Työstä, josta on toisille iloa. Työstä, jos-

sa koen olevani hyvä. Toki varmasti kaikki toisinaan 
kyllästyttää, mutta haluan, että työ ei tunnu pakol-

ta vaan edulta.”
Teksti ja kuva:  

HANNA KARKKONEN 

K uningatar Kristiinalla on 
Suomessa hyvä jälkimai-
ne. Hallituskautensa oli Suo-
melle kreivin aikaa, Pietari 

Brahen kenraalikuvernöörikautta.
Kristiinan muistona meillä on Kris-

tiinankaupunki, Kristiinan yliopis-
to eli Kuninkaallinen Turun Akatemia 
ja Helsingin yliopiston Kristiina-insti-
tuutti. Kristiina-ilmiöiden jatkoksi Mi-
ka Kaurismäeltä on tulossa elokuva 
The Girl King. Se on kuvattu enim-
mäkseen Turussa, jossa on vielä kesän 
ajan Kristiinasta kertova näyttely.

Ruotsissa ei valtiontalouden krii-
siin ajaneesta Kristiinasta ole ai-
na ajateltu kovin myötäsukaisesti. 
Päinvastoin, aikalaisille hän oli koko 
Euroopan kauhistelema skandaalihal-
litsija, joka teki mitä tahtoi vaikka se 
olisi ollut kuinka isänmaan edun vas-
taista.

Vuonna 1654 Kristiina luopui kruu-
nusta, kääntyi katoliseen uskoon ja 
muutti Roomaan tavoitteenaan olla 
yleiseurooppalainen maailmanpolitii-
kassa operoiva katolinen monarkki. 

Hänen isänsä oli sankarikuningas 
Kustaa II Aadolf, jonka johdolla Ruot-
si ja Suomi vedettiin eurooppalaiseen 
suursotaan vuosikymmenten ajaksi.

Kustaa II Aadolfin päävihollisia oli-
vat 30-vuotisen sodan lähtötilantees-
sa Saksan katoliset ruhtinaat, joten 
Kristiina meni kirkkaasti vanhan vi-
hollisen leiriin luopuessaan luterilai-
sesta uskosta.  Paavin kirkolle Kristii-
nan kääntymys oli propagandavoitto, 
mutta käytännössä paavi sai pettyä 
politikoivaan Kristiinaan. Rooman ku-
ningattaren elkein esiintynyt Kristiina 
sopi huonosti nuhteettoman katoli-
suuden lähettilääksi. 

Mirkka Lappalainen kuvaa Tie-
to-Finlandialla palkitussa teoksessaan 
Pohjolan Leijona, kuinka Kustaa II Aa-
dolfille paavi, jesuiitat ja paholainen 
olivat samaa sakkia, ja katolisuus epä-
jumalanpalvelusta ja hirvittävää har-
haoppia.  Syykin oli konkreettinen, sillä 
Puolan katolinen kuningas Sigismund 
oli Ruotsin laillinen kruununperillinen.

Toisen uskonnon ja etnisen ryhmän 
demonisoiminen ei ole jäänyt edes Eu-
roopassa 30-vuotiseen sotaan.  Vuon-
na 2015 ei olla yhtään parempia, päin-
vastoin kiihkonationalismi kukoistaa ja 
pyrkii valtaan joka puolella. 

Historioitsijan sydäntä kouraisee, 
että totuus on yhä edelleen se ensim-
mäinen uhri.

KAIJA VUORIO

Historiasta ei haluta oppia 

Ristiinan kirkkopitäjä perus-
tettiin Kristiina-kuningattaren 
aikana. Nimensä pitäjä ja seura-
kunta sai kuitenkin Pietari Brahen 
puolison Kristinan mukaan, josta 
tehtiin tämä nykyään Ristiinan 
kirkolle kuuluva aikalaismaalaus. 
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Kirkollis- 
kokous
•  Kirkon ylin toimielin
• Käsittelee kirkon oppia ja työtä 

sekä kirkon lainsäädäntöä, hallin-
toa ja taloutta 

• Kokoontuu Turussa toukokuussa 
ja marraskuussa noin viikon ajan 

• Kirkolliskokoukselle voivat tehdä 
esityksiä piispainkokous, kirkko-
hallitus ja hiippakuntavaltuustot 
ja aloitteita kirkolliskokousedus-
tajat

• 109 edustajaa, joista 64 maallik-
koa

• Lakimuutokset pitää hyväksyä 
kolmen neljäsosan enemmistöllä

Kirkolliskokous valitsi Männistön seu-
rakunnan kirkkoherra Aulikki Mäkisen 
kirkon hallintoa ja toimintaa suuntaa-
van tulevaisuuskomitean jäseneksi.
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. Perhejuhlat

. Syntymäpäiväivät

Puh. 050 301 4508       ::       Nurmeksentie 856 Nilsiä

Hyvät kulkuyhteydet, rauhallinen ympäristö

GASTHAUS LASTULAHTI OY

. Häät, muistotilaisuudet

. Pitopalvelu

 www.gasthauslastulahti.com

Herännäishenkiset lastenleirit 
ja perheleirit

Legendaarinen Aholansaaren Telttis 7-14 -vuotiaille
23.-26.6.2015. 

Perheleiri Aholansaaressa 13.-17.7.2015. 

Koko perheen Enkelinpäiväviikonloppu Aholansaaressa 
3.-4.10.2015. 
Leireistä lisätietoja: aholansaari@aholansaari.fi / 050 464 1000.

Koululaisten syysleiri Lapualla Wanhassa Karhunmäessä 
12.-14.10.2015. Lisätietoja info@wanhakarhunmaki.fi / 
(06) 437 7757

Lastenleiri 7-11 vuotiaille Raudaskylän kristillisellä opistolla Yli-
vieskassa 21.-23.8.2015. Lisätietoja info@rko.fi / (08) 427 6200.

Kaikkiin leireihin ilmoittautuminen: www.h-y.fi

Herättäjä-Yhdistys, puh. (06) 433 5700,www.h-y.fi

KIRJAILIJA JUHANI AHON SAVO 
Väärnin Pappila ja Juhani Ahon museo
17.6  Hinta 94 € 

SUOMEN KAUNEIMMAT KIRKOT
1700-luvun kaunottaret Ristiinan ja 
Pieksämäen Vanha kirkko
25.6  Hinta 98 €

SERLACHIUS MUSEOT
Suomalaiset mestarit ja Monet! 
26.6  Hinta 147 € 

Hinnat sisältävät alvin, kuljetukset, 1-2 ruokailua, 
sisäänpääsymaksut, opastukset ja matkanjohtajan palvelut.

Lisätiedot ja myynti

MatkaSavo  
Haapaniemenkatu 28, 2. krs 
ma-pe 9-17  
puh. 040 741 8015  
kuopio@matkasavo.�  
    

RUKAJÄRVEN TIEN RINTAMA 
Lieksan Rukajärvikeskus ja 
tapahtumapaikat maastossa 
30.6 Hinta 147 €

IHANAT YKSITYISPUUTARHAT
Mörönperä ja Vanha Kilkkilä 
9.7 Hinta 85 €

ILOMANTSIN TAISTELUT 1944
Mottimestari-kesäteatteriesitys 
ja Möhkö
11.7 Hinta 147 €

 

Snellman Matkat Oy
puh. 040 731 3320
ma-pe 9-17
sari@snellmanmatkat.�
www.snellmanmatkat.�

UUSIA PÄIVÄMATKOJA KUOPIOSTA

Snellman Matkat

 Pitopalvelua Pitopalvelua
Ilon ja surun hetkellä

olemme palveluksessanne

puh. 050 305 1737
tai s-posti

piirakkapulikka@luukku.com

• Kaikkiin kodin juhliin maukkaat 
kylmät tai lämpimät pitopöydät

• Kotileivonnaiset tilauksesta
(ilmainen kotiinkuljetus)

• Meiltä myös astiat, liinat,
kukkalaitteet, tarjoilu
henk.kunta, jne.

050 305 1737

piirakkapulikka@luukku.com

 Kaikkiin kodin juhliin maukkaat 
kylmät tai lämpimät pitopöydät
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L
apset ja nuoret ovat kuin 
kalat vedessä nykyisessä 
mediamaailmassa. Vaan 
toinen on tilanne heidän 
vanhemmillaan.

Tämä kävi ilmi Siilinjär-
ven seurakunnan järjestä-
mässä mediakasvatusillas-
sa, jossa olivat puhumassa 

mediakasvatuksen kouluttaja Antti Pikka-
rainen ja koordinaattori Anitta Pykäläinen 
Mannerheimin Lastensuojeluliitosta.

”Nämä asiat tuntuvat vanhemmista vai-
keilta, koska emme ole kasvaneet niihin. Lap-
semme sen sijaan ovat varsinaisia diginatiive-
ja, jotka jo lähes syntymästään alkaen tulevat 
sinuiksi läppäreiden, älypuhelimien, sovellus-
ten ja sosiaalisen median kanssa”, Pikkarainen 
selvitti kuulijoille.

”Uusin tekniikka saattaa tuntua vanhem-
mista pelottavalta, mutta siihen kannattaa 
tutustua. Sen oppii kyllä ajan kanssa. Olemal-
la itse perillä median kiemuroista, voi parhai-
ten ohjata lastaan oikeanlaiseen ja terveeseen 
mediakäyttäytymiseen.”

Vertauksena Pikkarainen esittää pyöräily-
kypärän käytön.

”Joitakin vuosia sitten pyöräilykypärän 
käyttö oli melko harvinaista. Nykyään var-
maan kukaan vanhempi ei enää antaisi lap-
sensa lähteä ajamaan ilman sitä.”

Nettikiusaaminen ahdistaa
Perinteisen kiusaamisen rinnalle on tänä päivä-
nä noussut nettikiusaaminen. Ilmiö mietitytti 
myös mediailtaan osallistuneita vanhempia.

”Netissä tapahtuva kiusaaminen tun-
tuu pelottavalta ja ahdistavalta, koska sii-
hen on niin hankala puuttua”, vanhemmat 
pohtivat. 

”Kaikki, mitä nettiin laitetaan, jää sinne  
– ja pahimmassa tapauksessa alkaa elää omaa 
elämäänsä.”

Nettikiusaaminen ei tunne aikarajoja, kos-
ka areena on vapaa vuorokauden ympäri.

”Erona perinteiseen kiusaamiseen on kas-
vottomuus. On niin helppoa tehdä toiselle 
pahaa, kun ei tarvitse nähdä tätä silmästä sil-
mään”, Pikkarainen painotti.

Täysin aseettomaksi nettikiusaamisen 
edessä ei kuitenkaan tarvitse jäädä.

”Kiusaamisviestit kannattaa aina kuvata, 
näin niistä jää todisteet. Vakavissa tapauksissa 
voidaan myös aloittaa rikostutkinta”,  
Pylkkänen kertoi.

Netissä tapahtuva kiusaaminen on yksi pe-
ruste, miksi vanhempien olisi hyvä olla kar-
talla lastensa mediakäyttäytymisestä ja sen 
mahdollistavasta tekniikasta.

”Ei tämä ole mitään rakettitiedettä. Viisaus 

mediakasvatuksen suhteen löytyy yleensä yh-
dessä keskustelemalla”, Pikkarainen lohdutti.

Uhka ja mahdollisuus
Vaikka nettikiusaaminen onkin todellinen 
ongelma ja siitä puhutaan paljon, ei Pikkarai-
nen halua lietsoa liiallisia uhkakuvia.

”Viime aikoina on ehkä liikaakin nähty 
media pelkkänä uhkana lasten hyvinvoinnille 
ja kehitykselle.”

”Sehän on kuitenkin myös valtava mahdolli-
suus. Nykymedian avulla lapsi voi oppia vaikka-
pa valokuvaamaan tai tekemään videopätkiä.”

Tämän tunnustivat myös vanhemmat. 
Yleisöstä eräs äiti kertoi huomanneensa lap-
sensa oppineen nettipelaamisen myötä hy-
vin englantia.  

Media tunkeutuu nykyään aikaisempaa 
tiiviimmin elämäämme. Älypuhelimet ja 
tabletit mahdollistavat sen, että voimme ol-
la jatkuvasti keskellä viesti-, peli- ja uutistul-
vaa. Siksi vanhempien on entistä hankalam-
paa valvoa, millaisen aineiston kanssa oma 
lapsi on tekemisissä.

”Jos omalta lapseltaan on kieltänyt esi-
merkiksi tietynlaiset pelit, saattaa olla, et-
tä kaverille ne ovatkin sallittuja ja niitä sitten 
kylässä käydessä yhdessä pelataan.”

Pelottavat uutiset
Vanhemmat olivat yhtä mieltä siitä, että net-
tipelien väkivaltaisuus jää kakkoseksi todelli-
suuteen verrattuna.

”Kyllä uutisista näkee paljon pelottavam-
pia ja väkivaltaisempia asioita. Uutisille ei kui-
tenkaan ole määritelty ikärajaa”, monet van-
hemmat totesivat.

Kuulijoita mietitytti erityisesti se, kuinka 
selittää lapselle esimerkiksi viime aikoina ta-
pahtuneet lapsisurmat.

”Lapselle ei saa valehdella, jos hän jotain 
kysyy. Ensin voi kertoa asiallisesti, mitä ikävää 

on tapahtunut. Sitten kannattaa painottaa, 
ettei lapsen tarvitse pelätä sellaista tapahtu-
vaksi omalle kohdalleen”, Pikkarainen valotti.

”Liikaa ei kannata lähteä pelottavia uu-
tiskuvia selittelemään, jos lapsi itse ei niis-
tä kysele. Mikäli jokin asia vaivaa mieltä, lapsi 
yleensä ottaa sen oma-aloitteisesti esille”,  
Pykäläinen puolestaan muistutti.

Neuvoja viisaammalta
Mediakasvatusilta kirvoitti vanhempien kes-
ken vilkasta keskustelua. Hyviä vinkkejä koki-
vat saaneensa myös 8-vuotiaan Veetin van-
hemmat Anu ja Eero Hyvönen.

”Kieltämättä on ollut vähän sellainen olo, 

että on pudonnut kelkasta lasten mediankäy-
tön suhteen. Täällä käytiin hedelmällistä kes-
kustelua ja kuultiin varteenotettavia vinkkejä”, 
Hyvöset arvelivat illan päätteeksi.

”Meistä kumpikaan ei ole Facebookissa, mut-
ta pakko kai siihenkin on vähitellen tutustua.”

Eerolla on aikuinen poika, joka työskente-
lee media-alalla.

”Hän on minua viisaampi näissä asioissa ja 
olen saanut häneltä hyviä neuvoja.”

”Kun pohdimme älykännykän hankkimis-
ta Veetille, vanhempi poikani painotti, ettei 
merkillä ole väliä. Hänen mielestään pääasia 
on, että minä ymmärrän jotain sen päälle.”

HELI HARING

KESÄ SOI TAPAHTUU Löydä lisää 
tapahtumia fotoI

Hautausmaakävelyjä
 ✚ Hautausmaan kasvit ja linnut kä-
velykierroksen aiheena keskustan 
Isolla hautausmaalla torstaina 28.5. klo 
18. Kierros alkaa linja-autoaseman puo-
leiselta pääportilta. Oppaina Seija Kuk-
konen, Eelis Rissanen ja Minna Pöyhölä.

 ✚ Kirjailijoita, kauppiaita, kansan-
miehiä ja muita mielenkiintoisia 
elämäntarinoita esitetään keskustan 
kävelykierroksella Isolla hautausmaal-
la keskiviikkona 17.6. klo 18. Kierros alkaa 
linja-autoaseman puoleiselta pääportil-
ta. Oppaana on Niina Pelli.

 ✚ Hautausmaat rautaruukilla ker-
taa hautausmaakierros Juankoskel-
la keskiviikkona 24.6. klo 18. Kierros alkaa 
ruukin hautausmaalta virastotalon vie-
reltä ja jatkuu Juankosken vanhalle hau-
tausmaalle. Hartaus tehtaan kirkossa. 
Oppaana Marja-Sisko Pihl.

Kirkonmenoja
 ✚ Kansanlaulukirkko Pölhönsaaren 
laavulla sunnuntaina 7.6. klo 14. Mukana 
on Hannu Koskelainen, Anna Väätäinen, 
kanttori Leila Savolainen ja Zipporim-
kuorolaisia. Tarjolla makkaraa ja kahvit.

 ✚ Luontokirkko Koivulahden retkisa-
tamassa Tuusjärvellä sunnuntaina 14.6. 
klo 10.

 ✚ Syvähiekan kesäkirkko kesäteatte-
rilla sunnuntaina 14.6. klo 13.

 ✚ Kansanlaulukirkko Vehmersalmen 
kirkossa lauantaina 20.6. klo 13.

 ✚ Maakirkko Pisalla sunnuntaina 21.6. 
klo 13.

 ✚ Puutosmäen kesäkirkko kappelilla 
sunnuntaina 21.6. klo 13.

 ✚ Kansanlaulukirkko Lui-
konlahden rannassa sun-
nuntaina 21.6. klo 13.

 ✚ Motoristikirkko 
Syvänniemen kirkon 
pihassa sunnuntaina 31.5. 
klo 15. Kirkkokahvit kirk-
kopihalla.

Siilinjärven  
kunnan juhlamessu

 ✚ Siilinjärven kunta täyttää 90 
vuotta. Juhlamessua vietetään kirkossa 

sunnuntaina 7.6. klo 10. Messussa esiin-
tyy sekakuoro Sekaset, ja messun jälkeen 
tarjotaan kirkkokahvit.

Pyhäkouluun  
Puijolle

 ✚ Avoin pyhäkoulu Puijon kirkon päi-
väkerhohuoneessa sunnuntaina 31.5. ja 
14.6. Lapset voivat messun aikana men-
nä päiväkerhohuoneeseen omien aikuis-
ten kanssa. Lapset ovat tervetulleita eh-
toollispöytään saamaan ehtoollista tai 
siunattaviksi.

Taivaalliset  
taukopaikat

 ✚ Siilinjärven kirkossa avataan tie-
kirkkokausi maanantaina 22.6. klo 11. 
Tilaisuus aloitetaan rukoushetkellä, sen 
jälkeen vuorossa on kirkon esittely ja 
kirkkokahvit kirkkopihalla. Sateella kah-
vitellaan diakoniatoimiston aulassa. Tie-
kirkko on avoinna 31.7. saakka klo 11–16.

 ✚ Kuopion seurakunnissa tiekirk-
koina ovat Riistaveden, Juankosken, 
Muuruveden, Nilsiän, Tuusniemen sekä 
Vehmersalmen kirkot, jotka ovat avoin-
na ma–pe 15.6.–31.7. klo 11–16 (ei juhan-

nusaattona).

Porkkanat 
multiin

 ✚ Laita porkkanat 
kasvamaan seurakun-

tayhtymän yhteisiä 
Porkkanamarkki-
noita varten! 
Markkinat pidetään lau-

antaina 19.9. klo 12–16 
Alavan kirkolla SLS:n Tasa-
us-keräyksen hyväksi. 
Lisää tietoja seurakuntien 
lähetysvastaavilta.

Nam!
 ✚ Lettukestit Tätilässä keskiviikkona 

10.6. klo 11–13. Ohjelmallinen tapahtuma 
– sateen sattuessa ollaan sisällä.

Juhannus
 ✚ Juhannuslaulajaiset Nilsiän kirkon 
pihassa perjantaina 19.6. klo 12.

 ✚ Kuopion seurakuntien yhteis-
tä juhannusjuhlaa juhlitaan Pouka-
man leirikeskuksessa perjantaina 19.6. 
klo 18. Ohjelmassa lipunnosto, yhteislau-
lua, lapsille omaa ohjelmaa, kahvit, mak-
karanpaistoa, hartaus ja juhannuskokko. 
Juhannusjuhliin on maksuton linja-auto-
kuljetus – katso bussireitit sivulta 12 tai 
www.kuopionseurakunnat.fi

 ✚ Siilinjärvellä juhannusjuhlaa viete-
tään Ruokoniemen leirikeskuksessa per-
jantaina 19.6. klo 18–21. Ohjelmaa kai-
kenikäisille, juhannuskokko klo 20.30. 
Tarjolla kahvia ja mehua sekä makkaraa 
ja muurinpohjalettuja. Linja-autokulje-
tus Vuorelan kirkolta klo 17, seurakunta-
talolta klo 17.15, paluukuljetus Ruokonie-
mestä klo 21. Edestakaisen kuljetuksen 
hinta 5 €.

 ✚ Juhannuspäivän Kansanlaulukirk-
ko Riistaveden Museopirtillä lauantaina 
20.6. klo 10.

 ✚ Juhannuskirkko Riuttalassa lauantai-
na 20.6. klo 10.

 ✚ Juhannuspäivän sanajumalanpal-
velus keskusseurakuntatalossa lauantai-
na 20.6. klo 10.
Juhannusaaton Kansanlaulukir-

kossa Viannan Vanhalla myllyllä lauantai-
na 20.6. klo 12.

Haudat hoitoon
 ✚ Hautainhoitopäivä Kaavin hautaus-
maalla perjantaina 5.6. alkaa hartaudel-
la klo 9.

 ✚ Hautojenlaittopäivä Maaningan kir-
konkylän hautausmaalla keskiviikkona 
10.6. klo 10–12. Kahvit, arpajaiset ja kirp-
pari. Hartaudessa mukana oikeita karit-
soita, joita pääsee myös hoitamaan.

Kirkkovenesoutu Karhonsaareen ja kansanlaulukirkko torstaina 25.6. 
Ennakkoilmoittautuminen soutajaksi puh. 040 4848 410. Lähtö Karhonsaareen klo 16 Julkulan venerannasta. Kansanlau-
lukirkko saaressa alkaa klo 18. Lisätietoja Teemu Voutilaiselta puh. 040 4848 434. Kirkkovenesoutu järjestetään yhdessä 
Siilinjärven seurakunnan kanssa. Siilinjärveltä lähtö on Kunnonpaikan vierasvenelaiturista klo 17. Siilinjärveltä soutajaksi 
ilmoittautuminen 18.6. mennessä Siilinjärven kirkkoherranvirastoon puh. 017 288 4600.

Jo joutui armas aika
ja suvi suloinen.
Kauniisti joka paikkaa
koristaa kukkanen.
Nyt siunaustaan suopi
taas lämpö auringon,
se luonnon uudeks luopi,
sen kutsuu elohon.
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Nyt lauletaan!
 ✚ Virsien yhteislauluilta Juankosken 
Tehtaan kirkossa ti 9.6. klo 19.

 ✚ Kesän kauneimmat hengelliset lau-
lut ja psalmit soivat keskiviikkoina klo 
18 ensin Alavan seurakuntasalissa 10.6., sit-
ten Neulamäen kirkossa 24.6., Särkiniemen 
kerhotilassa 8.7., Alavan seurakuntasalissa 
22.7. ja Neulamäen kirkossa 5.8.

 ✚ Kesälauluilta ti 16.6. klo 18. Arinaho-
vi (entinen Kurkiharjun koulu). Laule-
taan yhdessä rakastetuimpia kesäisiä lau-
luja, kansanlauluja sekä hengellisiä lauluja. 
Myyjäiset ja klo 17.30 mahdollisuus oma-
kustannekahveihin. Loput kesälauluillat 
Riistaveden alueella: ke 1.7. klo 18 Riistave-
den Museopirtillä, ma 13.7. klo 18 Jänne-
virran Uudistalolla ja la 29.8 klo 16 Liisa ja 
Pentti Toivasella, Lyntintie 274.

 ✚ Virsikirjan lisävihkoehdotuksen 
laulujen yhteislauluilta Juankosken 
Tehtaan kirkossa keskiviikkona 17.6. klo 19.

Konsertteja
 ✚ Nordic Historical Keyboard -festi-
vaalin konsertti keskusseurakuntata-
lossa maanantaina 1.6. klo 18. Anna Maria 
McElwain, klavikordi.

 ✚ Veteraanien elämää sävelin -kon-
sertti Riistaveden seurakuntatalos-
sa torstaina 4.6. klo 18. Muuruveden lau-
lumiehet sekä Kaukopartio Juankoski. 
Ohjelmassa konsertti sekä yhteislaulua, 
isänmaallisia lauluja puolustusvoimien lip-
pujuhlapäivän hengessä. Kahvit klo 17.30 
alkaen. Ohjelma 10 €.

 ✚ Kesäillan konsertissa Syvänniemen 
kirkossa sunnuntaina 7.6. klo 18 esiintyvät 
Talvikki Attila-Pekonen, sopraano ja Vesa 
Kajava, urut.

 ✚ Musiikkiryhmä Cuminan konsertti 
Alavan kirkossa sunnuntaina 14.6. klo 19. 
Konserttiohjelmisto afroja ja suomalaista 
gospelmusiikkia. Vapaa pääsy.

 ✚ Kesäinen musiikkituokio Puijon kir-
kossa klo 13 keskiviikkoina 3.6. Joona Sa-
raste ja Anna Maria McElwain, 17.6. Päi-
vi Perttilä, 1.7. Lina Sadellin elämä ja virret 
– Tapani Rautio ja Päivi Perttilä, 15.7. An-
na Antikainen, ja 29.7. Päivi Perttilä ja An-
na Antikainen.

Eksyksissä mediaviidakossa
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Vinkkejä  
mediankäytön  
hallintaan 

 ✚ Ohjaa lasta käyttämään mediaa  
perheen yhteisissä tiloissa. 

 ✚ Laatikaa mediankäytölle aikataulu ja 
määritelkää, miten kauan mediaa  
voi kerralla käyttää. 

 ✚ Lapsilukot ja esto-ohjelmat voivat  
olla apuna, mutta ne eivät opeta  
vastuullisuutta. 

 ✚ Sopikaa yhdessä mediankäytön  
rajat ja kirjatkaa sovitut asiat ylös. 

Lähde: Mannerheimin Lastensuojeluliitto

Jaana Kuukasjärvi, Sari Lukkarinen-Jäntti ja Beatrice Kraft keskustelivat mediakas-
vatusillassa muun muassa ikärajoista. 

Viestitellään WhatsAppissa, twiittaillaan ja laitetaan kuvia Instagramiin. Siis mitä?
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Aino Hyttinen kuvittaa ajatuksiaan sosiaalisesta mediasta.
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Moottoripajatoiminta etsii tiloja
Kuopiossa käynnistellään kovaa vauhtia nuorten moottoripajatoimintaa.

T
avoitteena on, että nuoria 
kokoava matalan kynnyksen 
toiminta alkaisi syksyllä 2015. 
Projektin vastaavina tahoi-
na ovat Nuorten Palvelu ry 
ja Kuopion ev.lut. seurakun-
tien erityisnuorisotyö yhteis-

työssä Nuorten Keskuksen valtakunnallisen 
Moottoripaja-hankkeen kanssa.

Kuopion moottoripajan käynnistymisen 
suurimmaksi haasteeksi rahoituksen lisäksi on 
osoittautunut sopivan tilan löytäminen. Pai-
kan pitäisi olla autojen tai muiden moottori-
ajoneuvojen huoltoon sopiva, paloturvallinen 

tila, jonne nuoret voisivat kokoontua yhteisen 
ralliauton tai mopon laittamisen merkeissä.  

Sosiaalista tukea
Moottoripajatoiminnan tavoitteena on vah-
van sosiaalisen tuen antaminen nuorille, jotka 
ovat vaarassa jäädä työ- ja koulutuspalvelujen 
ulkopuolelle.  Nuoret korjaavat ja rakentavat 
autoja tai mopoja moottoripajoilla, joissa on 
saatavilla moniammatillista ohjausta ja jossa 
he saavat myös työkokemusta.

Kuopion Pitkälahdessa järjestettiin hiljat-
tain moottoripajan suunnittelutapahtuma, 
jossa nuoret pääsivät kertomaan moottoripa-

jatoimintaan liittyvistä toiveistaan ja ajatuk-
sistaan. Tapahtuman yhteydessä nuoret testa-
sivat myös mopotietoutta.

Opetellaan vastuuseen
”Käytännön tekeminen ja toiminta palve-
lee niitä nuoria, joita teoria ei kiinnosta.  Li-
säksi moottoripajatoiminnassa tehdään se-
kä toimitaan yhdessä ja harjoitellaan vastuun 
ottamista omasta tekemisestä”, Kuopion seu-
rakuntien erityisnuorisotyönohjaaja Pekka 
Asumaa selvittää. 

”Vieraillessamme Kajaanissa, sikäläinen 
moottoripajanuori totesi meille, että kaikki nuo-

ret eivät todellakaan ole tietokoneen ääressä!” 
”Jos toiminta käynnistyy Kuopiossa, Kirk-

kopalvelut on myöntänyt ehdollisena 8000 
euroa Kuopion moottoripajan varusteisiin.”

Moottoripajatoiminnasta mallinnetaan 
valtakunnallinen erityisnuorisotyön menetel-
mä, jonka avulla juurrutetaan toiminta py-
syväksi Nuoren Keskuksen hankkeen päätyt-
tyä. Menetelmä tukee kuntia nuorisotakuun 
toteutumisessa. Tähtäimessä on luoda kuusi 
uutta moottoripajaa erilaisille paikkakunnille 
ja kehittää jo olemassa olevia pajoja. Kuopion 
moottoripajaa kehitetään yhdessä nuorten ja 
eri toimijoiden kanssa esimerkkipajaksi.

Mikä Moottoripaja?

S uomessa toimii tällä hetkellä pa-
rikymmentä moottoripajaa mm. 
seurakuntien, kuntien ja työpa-
jojen toimesta. Moottoripajatoi-
minnan sisältöihin kuuluu liiken-

nekasvatus, kouluopintojen tukeminen, 
syrjäytymisen ehkäisy, sosiaalinen vahvis-
taminen ja nuoren kokonaisvaltaisen kas-

vun tukeminen. Moottoripajaan tullaan ka-
verien, kouluyhteistyön, työvoimahallinnon, 
seurakuntadiakonian tai sosiaalitoimen yh-
teistyön kautta.

Kuopion ev.lut. seurakuntien erityis-
nuorisotyö on etsivää, kohtaavaa ja läsnä 
olevaa nuorisotyötä.  Siinä toimitaan kun-
nioittaen yhdessä niiden lasten, nuorten ja 

perheiden kanssa, jotka tarvitsevat elämäs-
sään tukea ja haluavat sitä muun muassa 
seurakunnan taholta.

Nuorten Keskus on valtakunnallinen, 
kristillisen nuorisotyön palvelujärjestö. Jär-
jestön työ vahvistaa nuorta uskossa, tukee 
hänen kasvuaan tasapainoiseksi ihmiseksi ja 
innostaa nuorta osallistumaan itsenäiseen 

toimintaan sekä seurakunnassa että ympä-
röivässä yhteiskunnassa.

Nuorten Palvelu ry on valtakunnallinen 
sitoutumaton nuorisokasvatusjärjestö, jo-
ka on perustettu vuonna 1969. Nuorten Pal-
velu ry toimii nuorten todellisilla reviireil-
lä nuorten hyvinvoinnin puolesta. Järjestön 
keskustoimisto sijaitsee Kuopiossa. 

Moottoripajalla 
puuhailu on omiaan 
niille, joita teoria ei 
kiinnosta.
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Siilinjärven alakou-
lujen 4.–6.-luokkalai-
silta kysyttiin talven 
aikana näkemyksiä, 
kokemuksia ja toi-
veita seurakunnan 
toimintaan liittyen. 

K
ysely toteutettiin kouluai-
kana verkkokyselynä, ja sii-
hen vastasi 288 koululais-
ta. Kyselyssä lapset saivat 
kertoa, mihin seurakunnan 
toimintaan he ovat osal-
listuneet, ja millaiseksi he 

ovat kyseisen toiminnan kokeneet. 
Laulaminen, osallistuminen jumalanpal-

veluksen toteuttamiseen ja tunnelma ovat 
lapsille jumalanpalvelukseen liittyviä kivo-
ja asioita. Mukavaa on myös se, että jumalan-
palvelukseen voi mennä yhdessä perheen tai 
ystävien kanssa. Tylsää puolestaan ovat liian 
pitkät ja vaikeasti ymmärrettävät puheet sekä 
penkissä paikallaan istuminen. Jumalanpalve-
lukset koettiin toisinaan liian pitkiksi. 

Kerhoista ja leireistä tykättiin
Lapset olivat osallistuneet eniten kerhoihin, 
jumalanpalveluksiin ja leireille. Koululaisilla 
oli seurakunnan toiminnasta paljon hyviä ko-
kemuksia. Lapsista 68 prosenttia vastasi ”tyk-
käsin paljon” tai ”tykkäsin vähän” seurakun-
nan järjestämästä toiminnasta. Kerhoista ja 
leireistä sekä tapahtumista annettiin hyvää 
palautetta. Kivana pidettiin esimerkiksi jouk-
kohenkeä ja kavereiden kanssa yhdessä toimi-
mista. Myös oppia Jeesuksesta ja Raamatusta 
pidettiin kivana.

Vastaajista 20 prosenttia ilmaisi jonkun 
toiminnan olleen joskus kivaa ja joskus ei. 
Lapsista 12 prosenttia ei tykännyt seurakun-
nan järjestämästä toiminnasta. Avoimissa 
vastauksissa selvisi, että koko toiminta ei saisi 
lasten mielestä olla liian ohjelmoitua – myös 
vapaa-aikaa esimerkiksi leirillä tarvitaan. Jois-
sakin vastauksissa uskonto tai hartaushetket 
koettiin tylsiksi, kun taas jonkun mielestä oli 
ollut kivaa, kun uskonnon teemoja käsiteltiin 
toiminnallisesti. ”Tarinat saattavat joskus olla 
viihdyttäviä”, vastattiin myös. 

Mukana koulukinkereissä
Laulaminen jakoi eniten lasten mielipiteitä. 
Laulaminen koettiin useasti jumalanpalveluk-
sessa tärkeäksi, mutta myös tylsäksi.

”Tunnesanaa ’tylsä’ saa vastauksissa vain 
arvailla. Ilmaisu voi tarkoittaa ehkä sitä, että 
aikuisen puhe ei kohtaa lapsen kokemusmaa-
ilmaa ja sen vuoksi tilanne koetaan tylsäksi”, 
pohtii nuorisotyönohjaaja Anne Roivainen.

Vastausten perusteella huomattiin, ettei 
kirkko- tai hartaushetken tarvitse olla täyn-
nä toimintaa, vaan elävästi kerrotut kerto-
mukset ja tarinat ovat jo itsessään lapsille 
antoisia.

Yksi kysymys koski kouluilla järjestetty-
jä koulukinkereitä. Tänä vuonna jokaisel-
la alakoululla toteutettiin lasten avustuksel-
la pienoisjumalanpalvelus, jossa he saivat olla 
avustamassa ja valmistelemassa jumalanpal-

velusta. Nuorimmat alakoululaiset saivat en-
nakkotehtäväkseen alttaritaulun ja vanhem-
mat alakoululaiset esirukouksen työstämisen. 
Lähes puolet vastanneista piti paljon tai suu-
rimmaksi osaksi koulukinkereistä. Kinkereil-
lä hyväksi koettiin laulaminen, osallistuminen 
suunnitteluun ja toteuttamiseen, tunnelma 
ja uuden oppiminen. Kinkeriopetus koettiin 
myös sopivan mittaiseksi. Vajaa kolmannes 
koki kinkerit tylsäksi. Perusteluiksi he ilmoit-
tivat, että aihe oli tylsä ja etteivät he pidä kir-
kosta tai sen opetuksesta. 

Karkkia ja ihmissuhdetaitoja
Toiminnallisuus korostui, kun lapsilta kysyt-
tiin, mihin he tulevaisuudessa haluaisivat 
osallistua: leirit, kerhot ja retket saivat eniten 
kannatusta. Suurin osa vastaajista osallistuisi 
toimintaan mieluiten silloin tällöin. Säännölli-

sesti kokoontuvaan toimintaan haluaisi osal-
listua 15 prosenttia lapsista. 

Lapsilta tuli runsaasti uusia ideoita, mi-
tä he toivovat seurakunnan järjestävän. Eh-
dotuksina olivat mm. karkkia ja elokuva koko 
koululle, urheilua, metsästys- ja kalastusret-
kiä, tanssikerhoa ja nuorille ihmissuhdetaito-
jen opetusta.

”Lasten vastaukset antavat hyvää pohjaa 
arvioida lapsille tarjotun toiminnan tämän-
hetkistä tilannetta. Lisäksi ne antavat ideoita 
uudelle toimintasuunnitelmakaudelle 2016–
2018 ja seurakunnan varhaisnuorisoyön stra-
tegiaan”, Roivainen kertoo. 

Kyselyn toteuttivat Siilinjärven seurakun-
nan nuorisopappi Sanna Marin ja nuoriso-
työnohjaaja Anne Roivainen. 

ANNE ROIVAINEN  
TUIJA HYTTINEN

Laulaminen mukavaa,  
penkissä istuminen tylsää

Lapsilta tuli runsaasti toiveita, millaista toimintaa seurakunta voisi järjestää. Ratsastus oli yksi niistä. 

V että sataa taukoamatta ja pilvet 
roikkuvat matalalla. Sää ei näyt-
täisi suosivan Siilinjärven seura-
kunnan vapaaehtoistyöntekijöi-
den virkistysiltaa Ruokoniemen 

leirikeskuksessa. Yhteiskuljetuksen linja-auto-
ja seurakuntatalon pihalla odottaa sateenvar-
joja kannatteleva joukko, mutta puhe sorisee 
iloisesti. Vapaaehtoistoiminnan koordinaattori 
Jenni Shakya tarkastaa, että porukka on koos-
sa, ja kaksi bussilastillista vapaaehtoisia läh-
tee kohti Ruokoniemeä. Ja sitten tapahtuu yksi 
Luojan ihmeistä: kuin tilauksesta aurinko alkaa 
paistaa, kun päästään leirikeskuksen pihaan. 

Yksin tai yhdessä
Siilinjärven seurakunta on mukana valtakun-
nallisessa Suurella sydämellä -vapaaehtoistoi-
minnassa. Palvelulla saatetaan yhteen vapaa-
ehtoistyöntekijät ja avun tarvitsijat. Siilinjärvi 

on ollut toimintaa koordinoivassa verkkopal-
velussa mukana syksystä 2013 saakka, ja toi-
minta on lähtenyt vilkkaasti käyntiin. Va-
paaehtoisena voi toimia yksin, kaksin tai 
ryhmässä. Apua tarvitaan esimerkiksi lähim-
mäistyössä, kerho-ohjaajana, kahvittajana, ju-
malanpalveluksen rakentajana tai käsitöiden 
tekijänä. Tänä vuonna Suurella sydämellä -va-
paaehtoistyö on myös Yhteisvastuukeräyksen 
kohteena.

Leirikeskuksen kappelissa ilta aloitetaan Jaak-
ko Löytyn laululla ”Mistä löytyisi suuri sydän?” 
Siinä tiivistyy hienosti vapaaehtoistyön ajatus: 
”Eläis täydesti juuri tässä, suurella sydämellä.”

Sinä olet viesti
”Kaikki on vuorovaikutusta, ja kaikki on vies-
tiä”, tiivistää pappi Satu Väätäinen puhees-
saan vapaaehtoistyöntekijästä viestin viejänä. 

”Kun pappi työssään joutuu selittämättö-

män kärsimyksen eteen, viesti vaikenee. Ei ole 
viestiä, vain läsnäoloa, ja oikeus olla hetken ai-
kaa vierellä”, Väätäinen jatkaa. 

Hän kehottaa kaikkia olemaan rohkeasti 
oma itsensä. Jokainen riittää omana itsenään. 

”Jumalan armo ei ole instituutioita, ei stra-
tegioita, ei statuksia varten. Se on ihmistä var-
ten. Ole rohkeasti oma itsesi. Sinä olet viesti.” 

Pienet teot riittävät
Eila Niskanen on toiminut vapaaehtoistyös-
sä vuosikymmeniä. Seurakunnan vapaaeh-
toistyöntekijänä hän on ohjannut esimer-
kiksi Lähetysputiikissa myytävien käsitöiden 
tekoa. 

”Tässä tapaa innokkaita ihmisiä, ja työn tu-
lokset näkee heti”, Niskanen kehuu. 

Kun palveluiden määrää karsitaan, tarvi-
taan vapaaehtoistyötä enemmän.

”Aina ei tarvita isoja tekoja. Pienetkin riit-

tävät, vaikkapa kukkakimppu tai kippo mus-
tikoita vanhukselle, joka ei marjametsään 
enää itse pääse. Kaikille löytyy sopivaa vapaa-
ehtoistyötä.”

Eveliina Rissanen pitää seurakunnan lap-
sille arkipyhäkoulua.

”Haluan välittää ihmisille rakkautta. Toi-
voisin, että jatkossa vapaaehtoistyöntekijänä 
voisin kohdata myös vanhuksia, yksinäisiä tai 
erityislapsia.” 

Ismo Makkonen on laulanut seurakunnan 
kuorossa kolmekymmentä vuotta. 

”Laulamme esimerkiksi jumalanpalveluk-
sissa ja muissa seurakunnan tilaisuuksissa. 
Myös tämä on vapaaehtoistyötä, joka vaa-
tii sitoutumista. Virkistysillasta jäi hyvä fiilis. 
Erityisesti painui mieleen Satu Väätäisen pu-
he, jossa hän painotti, että ’Sinä olet viesti’ .”

TUIJA HYTTINEN

Mistä löytyisi suuri sydän?
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T
anssioppilaitokset On Sta-
ge järjestetään nyt viiden-
nen kerran Kuopio Tanssii ja 
Soin yhteydessä. Tämä tar-
joaa nuorille ainutlaatuisen 
mahdollisuuden esiintyä 
Pohjoismaiden vanhimmas-

sa tanssitapahtumassa. 
On Stage -katselmukseen haki tänä vuon-

na ennätysmäärä ryhmiä. Hakemuksia tuli 56 
ryhmältä 27 eri tanssikoulusta. 

”Valinnoissa painotettiin maantieteellis-
tä monipuolisuutta, uusia kouluja, eri-ikäi-
siä tanssijoita sekä eri tanssilajeja. Festivaali-
viikolla on tarjolla runsaasti ohjelmaa lapsille 
ja nuorille Tanssiharrastajien määrä on ko-
ko ajan kasvanut ja nuorille on tärkeää pääs-
tä esiintymään”, kertoo Kuopio Tanssii ja Soin 
tuottaja Sirpa Miettinen.

Kuopiolaistunut tanssija, tanssinopettaja 
Ville Nylén on On Stage -katselmuksen yksi 
koreografeista. Hänen työskentelyään leimaa 
rohkeus ja ennakkoluulottomuus. 

”Kehollisuus, hiljaisuus ja ulkopuolisuus 
ovat teemoja, jotka nousevat eri tavoin esiin 
kaikissa töissäni. Opettaminen kulkee käsi kä-
dessä muun taiteellisen työn kanssa, koska 

molemmissa ollaan aivan samojen asioiden 
äärellä.  Minua kiinnostavat erilaiset epäsel-
vät, sekavat ja sumeat asiat, jollaiseksi myös 
koko maailmassa olemisemme voisin määri-

tellä. Koen epätarkkuudessa jotakin loputto-
man kaunista ja kiinnostavaa. Tänä vuonna 
halusin tehdä nuorille esityksen, joka on tie-
toinen vastalause sovinnaiselle tanssikoulu-

esitykselle. Teoksen nimi ”Let’s go shopping” 
viittaa nykyajan ostosparatiiseihin. Ostos-
paratiisia teoksessa kuvaa tietosanakirja. Jo-
kaisen on mahdollisuus shoppailla sieltä it-
selleen sellaiset arvot, ajatukset, mielipiteet, 
tunnetilat ja tyylit, jotka sopivat omaan indi-
viduaaliin persoonaansa”, kertoo Nylén.

Tanssiin linkittyy monia erilaisia tekijöitä, 
jotka tuottavat yhdessä hyvinvointia. Tutki-
muksia aiheesta on runsaasti ja hyvinvointi-
vaikutukset ovat niissä selvästi havaittu.

"Tanssiharrastus tukee nuorten positii-
visen minäkuvan kehittymistä. Sen kautta 
voi käsitellä tunteita ja teemoja, jotka voisi-
vat muuten tuntua haastavilta. Nuorilla tai-
deharrastus kehittää myös dialogisia taito-
ja sekä tutkivaa ja kriittistä asennetta omaan 
ympäristöönsä. Näin ollen se tukee myös 
aktiiviseksi kansalaiseksi kasvamista. Ke-
hon jumppaaminen vaikuttaa tietysti suo-
raan myös fyysisen toimintakyvyn paranemi-
seen. Ei myöskään ole syytä jättää huomiotta 
tanssiharrastuksen sosiaalista merkitystä; sen 
kautta voi syntyä elinikäisiä ystäviä ja yhteisiä 
muistoja”, Nylén kiteyttää.

MINNA SIIKANIVA

K
uopiolainen kuva-
taiteilija  Maijariitta 
Karhulahti oppii elä-
mästä tekemällä tai-
detta. Uusilla teknii-
koilla työstäminen 
paljastaa, että kaik-
kea ei voi hallita. Ma-
teriaali ja elämä voi yl-
lättää. Täydellisyyden 

tavoittelija on päästänyt itseään nykyään vä-
hän helpommalla. Unelmoida täytyy, mutta eh-
kä onni löytyykin juuri siitä, missä olet ja mitä 
teet juuri nyt.

Karhulahti karsastaa ilmaisua ”oikea paikka”.
”Mitä sillä tarkoitetaan? Aina haaveillaan 

sen oikean paikan löytämisestä. Ihmiset lataa-
vat paljon odotuksia. Itse ajattelen, että tilan-
teet ja ajatukset muuttuvat. Joskus pitää pysäh-
tyä ja huomata, että arjessa on niitä palikoita, 
joita pitää tärkeinä. Harvoin unelmat täyttyvät 
täydellisesti.”

”Olen oppinut pelaamaan niillä korteilla, joita 
olen saanut. Itse uskon eläväni unelmaani. Saan 
työskennellä kulttuurialalla, minulla on työhuo-
ne ja mielenkiintoisia projekteja”, iloisen hersy-
västi kertoileva Karhulahti toteaa.

Riskien ottaminen kannattaa
”Olen pitänyt ohjat tiukasti omissa käsissäni. Niin 
elämässä kuin taiteen tekemisessä. Matkan var-
rella taide ja erityisesti sekatekniikka ovat opetta-
neet, ettei kaikkeen voi vaikuttaa.”

Sekatekniikassa Maijariitta käyttää muun 
muassa huovutusta, kirjontaa, ompelua, kankai-
ta, lankaa ja rautalankaa. Joskus taulun muoto, 
kuten eräässä huovuttamalla tehdyssä teokses-
sa, on vinksallaan. Enää taiteilija ei yritä saada si-
tä suoraksi.

”Vaikka en pidä kaksin käsin kiinni, niin elämä 
kantaa. Myöhemmin huomaa, että tämä reitti oli-
kin se paras”, nuori nainen tuumaa.

”Haluan ajatella positiivisesti. Kuppi on puo-
liksi täynnä. Olen lahjana saanut iloisen mie-
len ja asenteen, löydän mieluummin asioista hy-
vä puolet.”

Ehkä juuri siksi hän uskaltautui epävarmalle 
alalle. Vakaata toimeentuloa ei ole.

”Taiteentekijä kysyy usein, hyväksytkö itse-
si ja kädenjälkesi? Se on riskien ottamista, oman 
osaamisesi ja persoonasi laittamista peliin. Jos-
kus pitää hyväksyä, että ehkä tämä ei auennut 
nyt mulle, mutta kokeillaan seuraavaksi jotain 
toista.”

”Itse rakensin aikaisemmin tasoja, että tähän 
pitää yltää. Piti onnistua tietyn omarakentamani 
standardin mukaan. Toisaalta tavoitteet auttavat 
kehittymään. Ehkä nykyään luotan taitoihini enem-
män ja arvostan oppimista.”

Emme rakenna maailmaa
Maijariitta Karhulahti uskoo, että taiteentekijöil-
lä on paikka ja tehtävä yhteiskunnassa.

”Kuvaamme ja mietimme usein arvoja ja 
asenteita. Ehkä huomaamme sellaista, jota 
useimmilla ei ole aikaa tarkkailla. Olemme herk-
kiä tuntemaan ja aistimaan.”

”Kollegani kertoi, että häneltä ostetaan tänä 
päivänä teoksia, joita hän on tehnyt viisi vuot-
ta sitten. Aiheet, jotka nousivat hänelle maail-
masta silloin, puhuttelevat katsojaa vuosia myö-
hemmin.”

Tehtävänä on myös vastata ihmisten kysy-
myksiin. Nostaa esiin asioita. Havahduttaa, sa-
noittaa, kuvittaa.

”Olen ymmärtänyt, että usein näemme vain 
pienen ympäröivän maailmamme. Haluan näyt-

Taide havahduttaa, sanoittaa ja kuvittaa.  
Se voi olla myös hyvinvoinnin lähde – niin tekijälle kuin kokijallekin.  K

irjoittajan tuskan paikaksi on 
sanottu tyhjän paperin tai ny-
kyisin tyhjän ruudun tuijotta-
mista. Pitäisi sitä ja pitäisi tätä, 
on ehkä määräaikakin tuottaa 
määrämittainen teksti anne-
tusta aiheesta, mutta alkuun 

pääseminen voi olla työn ja tuskan takana.
Tunnustan: Itse en tuosta ole kärsinyt, vaan 

tekstiä syntyy nopeasti. Joskus mietin, onko aja-
tus nopeampi kuin sormet vai päinvastoin, kun 
suunnitelmat ja aikomukset muuttuvat moneen 
kertaan matkan varrella. Jos kyseessä on tilaus-
työ, on varminta tehdä mitä käsketään. Vapaas-
sa kirjoittamisessa saa antaa mielikuvituksen 
temmeltää ja sattumankin antaa satonsa – kun-
han edes auttavasti on logiikkaa mukana. 

Dunkel gesagt, dunkel gedacht, sanoo saksa-
lainen. Hämärästi ilmaistu on usein hämärästi 
ajateltu eli ei loppuun asti mietitty. Lukijaa tulee 
pääsääntöisesti armahtaa sen verran, että hän il-
man erityiskursseja tai kädestä pitäen neuvomis-
ta pääsee jyvälle, mikä on kirjoituksen tarkoitus.

Mistä kirjoittaisin?
Mieti, mitä osaat tai missä haluat kehittyä. Perus-
ohje on, että kannattaa aloittaa siitä, minkä var-
masti osaa. Ylevä runo tai juhlapuhe voi olla yllät-
tävän vaikea, mutta saat heti valmista, kun kuvaat 
jotakin tuttua. Mitä teit tänä aamuna herättyäsi? 
Miten korvapuustit leivotaan? Miksi Lamborghini 
ampaisee liikkeelle ärhäkämmin kuin papparaisen 
Lada? Millainen oli äsken näkemäsi TV-ohjelma?

Aika monen kirjoittajanura on lähtenyt päivä-
kirjasta. Voihan sitä raapustaa vaikka sulkakynällä, 
mutta yhtä hyvin omalle tietokoneellesi tai nyky-
aikaiseen tapaan blogiin, facebookiin tai muuhun 
sosiaaliseen mediaan. Kirjoittamista kun oppii kir-
joittamalla. Vielä upeampaa, jos olisi käytettävissä 
rehellisiä ja jotakin tolkkuavia kriitikoita, jotka ovat 
niin hyviä ystäviä, että tohtivat myös puutteista 
huomauttaa.

Tajunnan virtaa
On aikoja ja asioita, jolloin kirjoittamien on vel-
vollisuus, ja aihe ja määräajat sitovia. Asialliset 
hommat hoidetaan, sanoi Koskela, mutta jatkoi: 
”Muuten ollaan kuin Ellun kanat.” 

Iloa, tuskaa ja oivalluksia

 ”On  
muutakin kuin 
omat kapeat  
näkemyksemme

Luomisen tuskaa ja iloa  
– tekstintuottajan arkea

”Aivojen  
vaivaaminen on  
terveellistä 
ja suotavaa
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Marja-Sisko Aallon ensimmäisen dekkarin tapahtumat kiertyivät tuomiokapitulin istuntosalin ympärille.
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”Elämä on enemmän tekemistä kuin sanoja”, sanoo Maijariitta Karhulahti.

Kuopio Tanssii ja Soi -festivaali on nuorille näytön paikka

Tanssiharrastus tukee nuorten positiivisen minäkuvan kehittymistä. Kuvassa Tam-
pereen Balettiopiston ”Siskokullat” -esitys.

Tunnustan olevani Ellun kana. Nautin, kun 
saan kirjoittaa, mitä mieleen juolahtaa.

Aivojen vaivaaminen on terveellistä ja suota-
vaa, joskin myös lepoajat on syytä muistaa.

Kirjoittaminen tuo mielihyvää. Se on myös 
konkreettista, kun käsien ja aivojen yhteistyön 
tuotos näkyy heti.

Joskus tuo vapaa kirjoittaminen vie syrjä-
poluille, jotka eivät johda mihinkään tai johta-
vat ihan muuhun kuin suunniteltuun. Niistä voi 
kehkeytyä toisen kirjoitelman runko, ne voivat 
muuttaa alkuperäisen suunnitelman – mutta jo-
ka tapauksessa on syntynyt taas uutta tekstiä ja 
ehkä uutta opittu. Lue ajatuksen kanssa se min-

kä kirjoitit! Mikä siinä oli hyvää, missä kehittämi-
sen varaa, mihin sitä voisi käyttää? Jääkö se pöy-
tälaatikkoon vai olisiko siitä enempään?

Romaanin juonesta pyrin kehittelemään mie-
leen jonkin perushahmotelman. Se antaa ryhtiä 
ja auttaa, jos mieli huutaa hetken tyhjyyttään. 
Pian mielikuvitus herää.

Olen kuvitellut henkilöhahmoni sen verran 
valmiiksi, että näen heidät silmissäni. Mukavinta 
on, kun voin keskustella heidän kanssaan. Aatu, 
Annette, Herman ja muut saattavat minut kes-
keyttää ja todeta, ettei se noin ollut. Sen sijaan…  
Ei kun kirjoittamaan!

MARJA-SISKO AALTO

tää muille ja itselleni, että on muutakin kuin 
vain omat kapeat näkemyksemme.”

”Ihminen ei rakenna maailmaa, vaan raken-
namme maailmaan asioita. Luulemme tekeväm-
me maailman, vaikka se on ollut jo valmiina.”

Taiteelle ei kuitenkaan tarvitse väkisin luoda 
merkityksiä. ”Se on itsessään arvokasta ja mer-
kityksellistä. Taiteilija tosin voi käyttää halutes-
saan taidetta asioiden pohtimiseen.”

Ei ole pilalle mennyttä työtä
”Olen elänyt elämää ja se on vienyt tähän, tai-
teilijan uralle. Olen tehnyt asioita, joista olen 
kiinnostunut. Puhunut unelmiani ääneen ja 
kuunnellut kannustuksia. Olen kokenut, että 
minua on johdatettu elämässäni tähän suun-
taan.”

Halsualla kasvanut maalaistalon tyttö ajatte-
li pitkään, että taitelijan ammatti ei olisi mahdol-
linen hänen elämässään. Että siihen vaadittaisiin 
jotain, mitä hän ei ole.

”Rohkaisevana muistan tilanteen, kun äitini 
sanoi, että tuota lahjakkuutta pitää hyödyntää”. 
Lukioaikana sain kansalaisopiston kuvataiteen 
opettajalta tukea. ’Kun sinä haet taidekouluun’, 
hän aina tokaisi.”

Koulut ovat olleet kasvamista ammattiin se-
kä ihmiseksi. Prosessointia kuka on, millainen on 
ja mistä tulee.

”Se, onko sinut itsensä kanssa vaikuttaa kaik-

keen. Se, että uskaltaa virheistä huolimatta men-
nä eteenpäin. Uskaltaa tehdä omalla käsialalla, 
eikä vertaa muihin.”

Maijariitta Karhulahdelle tärkeästä sloganista 
voisimme kaikki ottaa oppia: ”Ei ole pilalle men-
nyttä työtä. On vaan keskeneräisiä.”

”On helpompi hengittää, kun ei ole niin an-
kara itseään kohtaan”, taiteilija summaa.  

Taide edistää itsetuntemusta
Taiteen tuomasta hyvinvoinnista Karhulahti 
ajattelee, että siinä on monia reittejä ja keinoja. 
Osa tiedostettuja, osa tapahtuu huomaamatta.

”Minusta on erityisen mielenkiintoista se, et-
tä taide edistää hyvinvointia edistämällä pahoin-
vointia. Taiteessa voi purkaa tuntemuksia ja aja-
tuksia, jotka eivät välttämättä ole kovin keveitä 
ja kauniita. Ne voivat ahdistaa sekä tekijää että 
kokijaa. Sitä ei pidä kuitenkaan säikähtää ja tor-
jua, vaan ikävien tunteiden rehellinen käsittely 
auttaa purkamaan niitä. Sen jälkeen voi taas tul-
la hyvä olo”, Karhulahti pohtii.

”Yleensäkin tunteiden ja ajatusten konkreti-
sointi voi tasapainottaa mieltä – olivat ajatukset 
sitten hyviä, huonoja tai neutraaleja. Itse esimer-
kiksi olen usein huomannut omissa teoksissa-
ni tunteita, toiveita tai näkökulmia, joita en ollut 
itsessäni aiemmin tunnistanut. Näin taide edis-
tää itsetuntemusta.”

HANNA KARKKONEN
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JUHANNUSJUHLA
Kuopion ev.lut. seurakuntien juhan-
nusjuhla perjantaina 19.6. klo 18 Pouka-
man leirikeskuksessa. Ohjelmassa lipun-
nosto, yhteislaulua, lapsille omaa ohjel-
maa, kahvit, makkaranpaistoa, hartaus ja 
juhannuskokko.

MAKSUTON  
LINJA-AUTOKULJETUS
Autot 1 ja 2 klo 17 Maljalahdenkatu 
(Kaupungintalon takaa), Puijonkatu, Kel-
lolahdentie, Kallantie, Poukama. Autot 
1 ja 2 klo 17.30 Antikkalan P-alue, Pouka-
ma. Auto 3 klo 17.10 Puijon kirkko, Tai-
vaanpankontie (Retkeilijäntien suun-
taan), Sammakkolammentie, Ahkiotie, 
Suurmäentie, Rypysuontie, Puijonsar-
ventie, Metsäkummuntie, Lakeissuon-
tie, Kallantie, Poukama. Auto 4 klo 17.10 
Maljalahdenkatu (Kaupungintalon ta-
kaa), Puijonkatu, Asemakatu, Pohjolan-
katu, Lönnrotinkatu (Ampiaisen edes-
tä), Kullervonkatu (Saariaitan edestä), 
Pohjantie, Saarijärventie (parittomien 
puoleiset pysäkit), Kellolahdentie (auto 
käy 5 päätepysäkillä), Suurahontie, Pih-
lajaharjuntie, Kallantie, Poukama. Mat-
kaan voi nousta kaikilta paikallisliiken-
teen pysäkeiltä. Autoissa kyltti Pou-
kaman Juhannus sekä reitin nu-
mero. Huom! Yksityisautojen py-
säköinti Antikkalan P-alueelle ja 
Kallantie 7 Kuopion Autokat-
sastuksen parkkipaikalle. Pouka-
man leirikeskukseen ei saa ajaa 
omilla autoilla. Järj. Männistön 
seurakunta.
Paluukuljetus: Klo 20.05 linja-au-
tot nro 1 ja 2 Poukama, Antikkalan 
P-alue, Kallantie, Kellolahdentie, Pui-
jonkatu, Asemakatu, Haapaniemenka-
tu, Maljalahdenkatu. Klo 20.20 linja-au-
to nro 3 Poukama, Kallantie, Lakeissuon-
tie, Metsäkummuntie, Puijonsarven-
tie, Rypysuontie, Suurmäentie, Ahkio-
tie, Sammakkolammentie, Taivaanpan-
kontie, Puijon kirkko. Klo 20.20 linja-au-
to nro 4 Poukama, Kallantie, Pihlajahar-
juntie, Suurahontie, Kellolahdentie (auto 
käy 5päätepysäkillä), Saarijärventie, Poh-
jantie, Kullervonkatu (Saariaitan eteen), 
Lönnrotinkatu (Ampiaisen eteen), Poh-
jolankatu, Asemakatu, Haapaniemen-
katu, Maljalahdenkatu. Klo 20.40 lin-
ja-auto nro 1 Poukama, Antikkalan P-
alue, Kallantie, Kellolahdentie, Puijonka-
tu, Asemakatu, Haapaniemenkatu, Mal-
jalahdenkatu.

TUOMIOKIRKKO

Tuomiokirkkoseurakunnan toimisto 
040 4848 248 ma–pe klo 9–15
tuomiokirkko.kuopio@evl.fi

KESKUSSEURAKUNTATALO 
Suokatu 22
Seurakuntamestarit 040 4848 259
Viikkomessu ke 27.5. klo 16.
Messu su 31.5. klo 10. Saarna Satu Karja-
lainen, liturgia Ilpo Rannankari, kanttori-
na Anna Kosola. Kirkkokahvit.
Nordic Historical Keyboard -festivaa-

lin konsertti ma 1.6. klo 18. Anna Maria 
McElwain, klavikordi.
Viikkomessu ke 3.6. klo 18.
Messu su 7.6. klo 10. Saarna Marja-Sisko 
Aalto, liturgia Liisa Penttinen, kanttorina 
Pekka Leskelä.
Viikkomessu ke 10.6. klo 18.
Messu su 14.6. klo 10. Saarna Kirsi Perä-
maa, liturgia Satu Karjalainen, kanttorina 
Anna Kosola.
Juhannuspäivän sanajumalanpalvelus 
la 20.6. klo 10. Saarna Ilpo Rannankari, li-
turgia Liisa Penttinen, kanttorina Pek-
ka Leskelä.
Messu su 21.6. klo 10. Saarna Kirsi Perä-
maa, liturgia Ilpo Rannankari, kanttorina 
Pekka Leskelä.
Viikkomessu ke 24.6. klo 18.

MUMMON MÖKKI 
Puijonkatu 10
ma–to klo 11–15, 040 4848 272
Pihaseurat ti 16.6. klo 13. Liisa Penttinen.

DIAKONIA
Tuomiokirkkoseurakunnan eläkeläis-
ten leiri Rytkyn leirikeskuksessa 19.8–

21.8. Leirillä mukana dia-
koni Kirsi Launo-

nen ja diakonis-
sa Pirjo Litma-

nen. Ilmoit-
tautuminen 
31.7. mennessä 
seurakuntien 
vaihteeseen 

017 158 111.

MUUTA
Lettukestit Tätiläs-

sä ke 10.6. klo 11–13. Kir-
si Launonen, Ohjelmallinen tapahtuma, 
sateen sattuessa sisällä.
Konfirmaatiomessu Alavan kirkossa 
su 14.6. klo 14. Saarnaa Satu Karjalainen, 
liturgina Kirsi Perämaa, kanttorina Anna 
Kosola. Hirvijärvi 1 rippikoululeiri.
Pihaseurat ke 17.6. klo 18. Kahvi klo 
17.30. Vanhan Pappilan pihassa, Kunin-
kaankatu 12.

KASTETUT
Samuel Tuomas Makkonen, 
Jooa Veikko Viljam Kärk-
käinen, Daniel Jon Erik 
Raitala, Alex Oskari Par-
tanen, Amanda Sophia 
Hill, Kaapo Veikko Aukus-
ti Kaskipalo, Kerttu Meeri 
Matilda Vehviläinen, Eemil 
Oliver Soininen, Niilo Jussi 
Santeri Vainikainen.

AVIOLIITTOON 
KUULUTETUT
Panu Tapio Launonen ja Karoliina Mar-
jut Lamminaho.

KUOLLEET
Martva Marjatta Falkenberg 87 v, Taimi 
Lilja Partanen 92 v, Erkki Haikonen 89 v, 
Kauko Olavi Laaksonen 81 v, Elma Hiller-
vo Uotinen 82 v, Kari Veikko Kalevi Ryy-
nänen 62 v, Elsi Vuokko Lemmikki Hir-
vinen 93 v, Emil Erik Johannes Tuovi-
nen 87 v, Eino Kalevi Tuomainen 73 v, Lii-
sa Marjatta Huttunen 79 v, Yrjö Kivinen 
80 v, Pentti Paavo Kekäläinen 88 v, Pirk-

ko Marja Annikki Helin 81 v, Onni Au-
kusti Haatainen 79 v, Anja Tellervo Vää-
nänen 69 v, Anja Esteri Pulkkinen 64 v, 
Pekka Juhani Konttinen 66 v, Lahja Ri-
patti 79 v, Aino Eliina Niiranen 88 v.

ALAVA

Alavan seurakunnan toimisto
040 4848 286, ma–pe klo 9–15
alava@evl.fi

ALAVAN KIRKKO 
Keihäskatu 5
040 4848 298
Messu su 31.5. klo 11. Saarna Pirjo Kuu-
la, liturgina Anna Väätäinen, kanttorina 
Ossi Jauhiainen. Gideonien kirkkopyhä.
Messu su 7.6. klo 11. Saarnaa Hannu Kos-
kelainen, liturgina Anu Kiviranta, kantto-
rina Leila Savolainen.
Konfirmaatiomessu su 14.6. klo 11. Saar-
na ja liturgia Raimo Hakkarainen, kant-
tori Leila Savolainen. Päivärippikoulun 
konfirmaatio.
Konfirmaatiomessu su 14.6. klo 14. Tuo-
miokirkkoseurakunnan rippikoulun kon-
firmaatio.
Musiikkiryhmä Cuminan konsert-
ti su 14.6. klo 19. Konserttiohjelmisto af-
roja ja suomalaista gospelmusiikkia. Va-
paa pääsy.
Sanajumalanpalvelus la 20.6. klo 11. 
Saarna Pirjo Parviainen, liturgia Santeri 
Kaleva, kanttorina Ossi Jauhiainen.
Messu su 21.6. klo 11. Saarnaa Santeri Ka-
leva, liturgia Hannu Koskelainen, kantto-
ri Risto Eskola.

ALAVAN SEURAKUNTAKESKUS 
Keihäskatu 5 B
Kauneimmat hengelliset laulut/vir-
ret ja psalmit ke 10.6. klo 18 seurakun-
tasalissa. Hannu Koskelainen, Leila Sa-

volainen.

NEULAMÄEN KIRKKO 
Vesurikuja 4

040 4848 311
Messu su 14.6. klo 16. 
Saarna ja liturgia Juha 
Antikainen, kanttori-
na Leila Savolainen.

Kauneimmat hen-
gelliset laulut/virret 

ja psalmit ke 24.6. klo 
18. Hannu Koskelainen, 

Ossi Jauhiainen.

MUUTA
Kansanlaulukirkko su 7.6. klo 14 Pöl-
hönsaaren laavulla. Hannu Koskelainen, 
Anna Väätäinen, Leila Savolainen, Zippo-
rim-kuorolaisia. Makkarat ja kahvit.

KASTETUT
Rafael Asseri Malmberg, Aatos Benjamin 
Tuomikoski, Kaisla Elina Mähönen, Ele-
na Aurora Varjola, Stella Maria Jaakkola, 
Jooa Eemil Porokka, Roosa Mimosa Hä-
mäläinen, Mila Maria Korhonen, Ama-
lia Pauliina Remes, Silvia Katriina Remes, 
Erika Emma Alisa Kaipainen, Hugo Aa-

ron Ilmari Kuusipalo, Juho Ilmari Tirro-
niemi, Roni Henrik Elias Turunen.

AVIOLIITTOON KUULUTETUT
Teemu Juhani Moilanen ja Marjo Kristii-
na Mustonen, Timo Tapani Reijonen ja 
Elina Kukka-Maaria Järvelä, Jarkko Juhani 
Porokka ja Soili Johanna Väisänen , Sami 
Oskari Lyytinen ja Janni Tatjaana Ruotsi, 
Henri Mikael Jolkkonen ja Inna Maria Ol-
sonen, Jesse Joonas Jalmari Honkanen ja 
Yuka Hara, Esko Juhani Matias Nevanpe-
rä ja Aira Kaarina Tervonen.

KUOLLEET
Aune Esteri Toroi 78 v, Helmi Maria 
Holm 97 v, Raakel Siviä Vainikainen 90 v, 
Pentti Olavi Ritvanen 64 v, Juha Pekka 
Hartikainen 63 v, Jenny Annikki Ikonen 
90 v, Eino Ilmari Keinänen 84 v, Vesa An-
ton Kortelainen 65 v, Aino Irja Mikkonen 
85 v, Anna Helena Miettinen 88 v.

KALLAVESI

Kallaveden seurakunnan toimisto
040 4848 327, ma–pe klo 9–15
kallavesi@evl.fi

KALLAVEDEN KIRKKO 
Rauhalahdentie 21
040 4848 336
Messu su 31.5. klo 10. Liturgia Sirpa Num-
menheimo, saarna Veli Mäntynen ja 
kanttorina Talvikki Attila-Pekonen.
Messu su 7.6. klo 10. Sotaveteraani-
en kirkkopyhä. Saarna Ilpo Rannanka-
ri, liturgia Matti Pentikäinen, kanttori-
na Anna-Mari Linna ja Dolce. Ruokai-
lu ja kahvit.
Messu ja R1 konfirmaatio su 14.6. klo 
10. Liturgia Veli Mäntynen, saarna Anni 
Tanninen ja kanttorina Richard Nicholls.
Päivärippikoulun konfirmaatiomes-
su su 14.6. klo 14. Liturgia Anni Tanninen, 
saarna Veli Mäntynen ja kanttorina Rami 
Tuomikoski.
Juhannuspäivän messu la 20.6. klo 10. 
Liturgia Risto Huotari, saarna Sanna Ala-
nen ja kanttorina Richard Nicholls.
H2: n konfirmaatiomessu su 21.6. klo 14. 
Liturgia Petteri Hämäläinen, saarna Sirpa 
Nummenheimo ja kanttorina Mari Vuo-
la-Tanila.

PETOSEN SEURAKUNTATALO  
– MUUTA
Petosen toritapahtuma la 29.5. klo 10–
14.
Petosen kesäseurat to 11.6. klo 18 seura-
kuntatalon pihalla, Pyörönkaari 21. Juha 
Määttä, Terhi Vesterinen ja Valtteri Tuo-
mikoski.

VEHMASMÄEN KAPPELI 
Sotkanniemi 15, Hiltulanlahti
040 4848 351
Juhannuskirkko la 20.6. klo 13. Sanna 
Alanen ja Richard Nicholls.

HIRVILAHDEN KAPPELI – MUUTA
Musiikkileirin luontokirkko ma 29.6. 
klo 18. Matti Pentikäinen ja Valtteri Tuo-
mikoski.

KARTTULAN KIRKKO – MUUTA
Ehtoollishartaus Ainolassa to 28.5. klo 
14. Mikko Väisänen ja Anne Keränen
Miesten lenkkipiiri to 28.5. klo 17.30. Sy-
vänniemen pappila ja rantasauna, 
ekumeeninen iltahetki Syvän-
niemen tsasounassa, op-
paana Tuomo Tuovinen. 
Isäntänä Tauno Salmi, 
illan sana Mikko Väi-
sänen.
Laulutuokio to 4.6. klo 
14 Jaakkolassa. Anne 
Keränen.
Miesten lenkkipiiri la 
6.6. klo 17.30. Kevätret-
ki Maaningan Korkeakoskel-
le, lisätiedot ja ilm. Tauno Salmi 
040 027 5237.
Juhannuskirkko la 20.6. klo 10. Riutta-
lassa, Mikko Väisänen, Valtteri Tuomi-
koski.

KARTTULAN SEURAKUNTAKOTI 
Kissakuusentie 14
040 4848 547
Karttulan alueen vapaaehtoisten kii-
tosjuhla to 28.5. klo 18.

SYVÄNNIEMEN KIRKKO 
KARTTULA 
Kuttajärventie 117
Motoristikirkko su 31.5. klo 15 Syvännie-
men kirkon pihassa. Matti Pentikäinen 
ja Richard Nicholls. Kirkkokahvit kirk-
kopihalla.
Messu su 7.6. klo 10. Sanna Alanen, 
Anne Keränen, Jari Oinonen, vetopa-
suuna.
Kesäillan konsertti su 7.6. klo 18. Talvik-
ki Attila-Pekonen, sopraano ja Vesa Ka-
java, urut.
Messu su 14.6. klo 10. Mikko Väisänen ja 
Rami Tuomikoski.
Messu su 21.6. klo 10. Mikko Väisänen ja 
Valtteri Tuomikoski.

MAANINGAN KIRKKO 
Maaningantie 33
Koulujen kevätkirkko la 30.5. klo 9.15.
Messu su 31.5. klo 10. Juha Määttä ja An-
na-Mari Linna.
Messu su 7.6. klo 10. Raija Jokela ja Tal-
vikki Attila-Pekonen.
Messu su 14.6. klo 10. Matti Pentikäinen 
ja Valtteri Tuomikoski.
Messu su 21.6. klo 10. Risto Huotari ja 
Richard Nicholls.

MUUTA
Kodin siunaaminen Pihlajakodissa to 
28.5. klo 13.30. Raija Jokela.
Kotiseurat ke 3.6. klo 18.30 Riekoilla, 
Keskusraitti 23, Maaninka. Jouko Kauha-
nen, Maija ja Jorma Rämö.
Hautojenlaittopäivä ke 10.6. klo 10–12 
Kirkonkylän hautausmaalla. Kahvit, ar-
pajaiset. Kirppari avoinna. Hartaudessa 
mukana oikeita karitsoita, joita pääsee 
myös hoitamaan.
Juhannusaaton Kansanlaulukirkko 
la 20.6. klo 12 Viannan Vanhalla myllyl-
lä. Petteri Hämäläinen ja Valtteri Tuo-
mikoski.

DIAKONIA
Lasten eroryhmä 3. ja 4.6. klo 16–20. 
Ryhmä on tarkoitettu 7–13 v. lapsille, joi-

den vanhempien erosta on kulunut jo 
jonkin aikaa. Ryhmäkoko 4–6 lasta. Hin-
ta 10 €/lapsi sis. iltapalat ja materiaalin. 
Ryhmä toteutetaan yhteistyössä Kallave-

den seurakunnan ja Yhden Vanhem-
man Perheiden Liiton kanssa. Il-

moittautuminen 28.5. men-
nessä Mervi Hakkaraisel-

le0400 441 708 tai mervi.
hakkarainen@yvpl.fi.
Kallaveden srk:n dia-
koniatyön kesäretkel-
le lähtö ilmoittautu-

neille to 4.6. seuraavas-
ti: Karttulasta klo 9, Pe-

toselta (Pyörönkaari 21) ja 
Kallaveden kirkon pysäkiltä 

sekä Maaningalta klo 10. Oma-
vastuu 20 €. Paluulähtö Siilinjärveltä 

noin klo 17.
Kallaveden seurakunnan diakonia-
työn perheretki vähävaraisille lapsi-
perheille ti 30.6. klo 8 Ouluun Tiede-
keskus Tietomaahan. Lähtö klo 8 Kalla-
veden kirkolta ja paluu n. klo 22.30. Ret-
ken ov. 10 € aikuisilta ja 5 € lapsilta, alle 
3 v. ilmaiseksi. Hinta sisältää pääsymak-
sut ja kyydin. Ruuan jokainen kustantaa 
itse. Ilmoittautumiset 15.6. mennessä Ire-
ne Savolaiselle 040 4848 373 maanantai-
sin klo 8–14.
Kallaveden seurakunnan Varttuneen 
väen leiripäivä ma 24.8. klo 10.30–14.30 
Rytkyn leirikeskuksessa. Ohjelmaa, ruo-
kailu ja kahvit. Ilmoittautumiset Irene 
Savolaiselle 040 4848 373 (heinäkuun lo-
malla) tai sähköisesti www.kuopionseu-
rakunnat.fi/kallavesi-diakonia. Osallistu-
jat järjestävät itse kuljetuksen. Tarvitta-
essa järjestetään kimppakuljetus. Oma-
vastuu 5 €.
Levon ja virkistyksen leiripäivä ke 2.9. 
Levon ja virkistyksen leiripäivä Rytkyn 
leirikeskuksessa Sinulle, joka olet työikäi-
nen ja koet itsesi yksinäiseksi. Omavas-
tuu 5 €, sis. kuljetuksen, ruokailut ja oh-
jelman. Tarkemmat tiedot ja ilmoittau-
tumiset 26.8. mennessä Irene Savolaiselle 
puh. 040 4848 373 (heinäkuun lomalla) 
tai sähköisesti www.kuopionseurakun-
nat.fi/kallavesi-diakonia. Päivä on tarkoi-
tettu Kallaveden seurakuntalaisille.

PIIRIT
Puutossalmen ja Sotkanniemen piiri-
en kevättapahtuma to 28.5. klo 14 Sot-
kan Onnissa, Pääharjunniementie 161. 
Arpajaiset. Sanna Alanen.

KASTETUT
Liinu Emilia Nissinen, Inna Sade Onerva 
Pikkarainen, Vili Antero Eronen, Amelia 
Elle Marleena Pehkonen, Kiira Maria Kur-
ki, Aatu Pekka Eemeli Kylmälä, Onni Kas-
peri Happonen, Lilli Mila Hannele Aho-
nen, Elias Onni Elmeri Visuri, Selma Ada 
Aurora Holopainen, Linnea Nuppu Maa-
ria Iskanius, Emma Katriina Vepsäläinen, 
Sulo Olavi Kettunen, Saaga Enni Ani-
ta Rissanen, Niilo Esa Olavi Huttunen, 
Kiira Milka Matleena Mikkonen, Mona 
Matilda Räsänen, Emma-Leena Kata-
riina Strömberg, Inka Irmeli Pakarinen, 
Jimi Altti Kasperi Alhonmäki, Aada Hil-
ma Emilia Poimela, Luukas Petteri Kemp-
painen, Noel Kalevi Kristian Laakkonen, 
Aapo Antti Sakari Lemmetty.

AVIOLIITTOON KUULUTETUT
Jesse Mikael Hyttinen ja Anne Maarit 
Kaukovuori.

KUOLLEET
Hannu Kullervo Rissanen 66 v, Hilkka 
Marjatta Vehviläinen 83 v, Liisa Annik-
ki Kumpulainen 77 v, Aino Marjatta Nie-
meläinen 93 v, Kari Vilho Antikainen 61 v, 
Eero Aukusti Sutinen 88 v, Briitta Teller-
vo Ruuskanen 61 v, Viljo Petter Hakkarai-
nen 67 v, Matti Tapio Laakso 66 v, Helvi 
Maria Miettinen 96 v, Edla Maria Tossa-
vainen 88 v, Helmi Tuhkanen 86 v, Aino 
Helena Valkama 74 v. Pentti Johannes 
Pöysälä 86 v, Pekka Kalevi Tuovinen 68 v, 
Eini Esa Antero Miettinen 84 v, Mikko 
Johannes Laitinen 89 v, Sinni Tukiainen - 
kastamaton lapsi.

MÄNNISTÖ

Männistön seurakunnan toimisto
040 4848 379, ma–pe klo 9–15
mannisto@evl.fi

Takana talvi ja talven työ, 
tulevasta en tiedä. 
Kiitos teistäni, 
kiitos että kuljit kanssani, 
kannoitkin.
Isä, auta minua löytämään 
paikkani.
Auta siihen suostumaan 
ja siitä ilo löytämään.

SEURAKUNNAT 27.5–23.6.2015

RUKOUS

Oletko 
huomannut, 
että kevään 
edetessä kuk-
kia on alkanut 
kukkia, linnut 
laulavat ja 
nurmet vihe-
riöi? Väritä 
kuvan linnut 
ja kukat sekä 
tutustu aikui-
sen kanssa 
Raamatun 
luomiskerto-
mukseen  
(1. Moos. 1: 
1-31 & 2: 1-4).

PYHÄPUUHA

Tehtävän laati: SANNA OLLIKAINEN

Viikkomessu 

kesäkeski-

viikkoisin klo 18

Kansanlaulu-

kirkko su 7.6. 

 klo 14  

Pölhönsaaren 

laavulla

Juhannuskirkko 

la 20.6. klo 10 

Riuttalassa
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Ilmoitusaineistot 
osoitteeseen

ilmoitusmyynti@kotimaa.fi

• HAUTAKIVET
• KAIVERRUKSET

• KULTAUKSET
ENTISÖINTITYÖT

• KIVILYHDYT

Sari Kämäräinen 
Jääskelänkatu 1

70780 Kuopio 
puh. 050 575 0004

www.kivipajasarik.fi

Suru on
hitaasti vaalenevia varjoja...

Hautaustoimisto
J. NURRO OY

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

puh. 040 585 0456

• Matot
• vuodevaatteet • ym.

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

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

Hautakivi näyttely
liikkeessämme

-tervetuloa tutustumaan!

LÄNSIVUOREN
HAUTAUSHUOLTO

040 5844 045 

 
 
 

Kotitalous-
vähennys 45% 

Tietokoneapu 

www.orden.fi 

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

Uudet hammasproteesit, pohjaukset ja korjaukset
LAATU- JA TYÖTAKUU

KOTONA ASUMISEN TUEKSI
• Kotipalvelut

• Fysio- ja toimintaterapia kotiin, lähetteellä tai ilman!
• Ota yhteyttä: 044 977 9825, 044 977 4654

M T Kotikunto Oy

Kysy myös

lahjakortteja!
FYSIOTERAPIA - TOIMINTATERAPIA - KOTIPALVELU

KULTTUURIKESKUS SOFIA
NAUTI LUONNOSTA JA  
KULTTUURISTA MEREN ÄÄRELLÄ. 
MAJOITU EDULLISESTI.  
HILJENNY.

Kulttuurikeskus Sofia
Kallvikinniementie 35
00980 Helsinki
p. 010–277 900
reception@sofia.fi   

www.sofia.fi

KESÄTARJOUS 68,00 / vrk
sis. standardihuone kahdelle,  
aamiainen, sauna ja uinti, pysäköinti. 
Voimassa 18.6. – 9.8.2015.

Saa  
rakastaa.

www.askellehti.fi
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Pyhän 
kolminaisuuden päivä
Matt. 28: 16-20

Kaikki yksitoista opetuslasta lähtivät Galileaan ja nousivat vuorel-
le, minne Jeesus oli käskenyt heidän mennä. Kun he näkivät hänet, 
he kumarsivat häntä, joskin muutamat epäilivät. Jeesus tuli heidän 
luokseen ja puhui heille näin: ”Minulle on annettu kaikki valta tai-
vaassa ja maan päällä. Menkää siis ja tehkää kaikki kansat minun 
opetuslapsikseni.”
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PYHÄN JOHANNEKSEN KIRKKO 
Kellolahdentie 8
040 4848 386
Messu su 31.5. klo 10. Saarna Heikki Hy-
värinen, Salla Tyrväinen, Heikki Mono-
nen.
Urkukonsertti su 31.5. klo 19. Heikki Mo-
nonen.
Diakoniatyöntekijöiden ajanvaraus-
vastaanotot kesällä ma, ti, ke klo 9–10.
Kesäkahvila tiistaisin 2.6.–25.8. klo 13–
15 A-aulassa.
Kehitysvammaisten rippikoulun kon-
firmaatiomessu su 7.6. klo 10. Saarna 
Matti Pehkonen, Heikki Hyvärinen, Jark-
ko Maukonen.
Kesälaulajaiset ke 10.6. ja 24.6. 
klo 17–18.
Messu su 14.6. klo 10. 
Saarna Heikki Hy-
värinen, Salla Tyr-
väinen, Tintti Tin-
kala.
Varhaisnuorten 
kerho keskiviik-
koisin ja torstai-
sin 17.6.–23.7. klo 
10–13.
Kesän nuorten il-
lat torstaisin 18.6.–16.7. 
klo 18–21.
Sanajumalanpalvelus juhannuspäivä-
nä 20.6. klo 10. Saarna Aulikki Mäkinen, 
Heikki Mononen.
Messu su 21.6. klo 10. Saarna Salla Tyrväi-
nen, Joona Kärnä.
Kesälaulajaiset ke 24.6. klo 17–18.

MUUTA
Männistön seurakunta kiittää Yh-
teisvastuukeräykseen osallistuneita 
vapaaehtoisia ja lahjoittajia. Keräystu-
lokset nähtävillä Männistön nettisivuil-
la kesän aikana.
Hartaus to 28.5. klo 13.30 
Mäntylän palvelutalossa, 
Untamonkatu 5. Ulla 
Halonen.
Messu su 14.6. klo 13 
Mäntylän palveluta-
lossa, Untamonkatu 5. 
Salla Tyrväinen, Heikki 
Hyvärinen, Ulla Halo-
nen, Tintti Tinkala.
Päivärannan siirtolapuu-
tarhan hartaus juhannuspäi-
vänä 20.6. klo 12. Aulikki Mäkinen, 
Heikki Mononen.
Ikääntyneiden/ikääntyvien leiri 
”Juhlaa kaiken aikaa” Hirvijärven 
leirikeskuksessa Karttulassa 11.–14.8. 
Tiedustelut ja ilmoittautumiset Ulla 
Halonen 040 4848 405.
Perheleiri 28.–30.8. Rytkyllä. Ohjel-
massa ulkoilua, marjastusta ja kalastusta 
sekä kalakukkojen tekoa. Hinta 40 € / 
aikuinen, 16 € / lapsi. Alle 1-vuotiaat 
ilmaiseksi. Ilmoittautuminen 28.7.–16.8. 
www.kuopionseurakunnat.fi/mannisto-
lapset-ja-perheet

KASTETUT
Aarno Veikko Huttunen, Esme Daalia 
Haring, Inga Tuulia Haring, Helmi Aino 
Elina Ruotsalainen.

AVIOLIITTOON KUULUTETUT
Jussi Aleksi Ryhänen ja Anna-Elina Jäntti, 
Otto Johannes Daavitsainen ja Elli Riik-
ka Pääkkönen.

KUOLLEET
Henni Elinda Räsänen 87 v, Sirkka Lii-
sa Inkeri Hämäläinen 72 v, Pentti Hyvä-
rinen 85 v, Liisa Marjatta Saavala 97 v, 
Maire Irene Markkanen 91 v, Silja Sinikka 
Ahonen 81 v, Aura Hellin Karppinen 97 v, 
Maire Kyllikki Eloranta 89 v, Sirpa Annik-
ki Ruotsalainen 57 v, Anna Katri Kuronen 
90 v, Heikki Tapani Vartiainen 68 v, Saara 
Maria Hiltunen 88 v.

PUIJO

Puijon seurakunnan toimisto
040 4848 410, ma–pe klo 9–15
puijo@evl.fi

PUIJON KIRKKO 
Taivaanpankontie 3
040 4848 419
Esikoululaisten kouluun siunaaminen 

ke 27.5. klo 18 ja 19. Mari Voutilainen, Eli-
na Hakkarainen, Outi Keskisipilä.
Messu su 31.5. klo 10. Saarna Pekka Nie-
minen, Teemu Voutilainen, Jaana Marja-
nen, Joona Saraste. Lapsille pyhäkoulu.
Kesäinen musiikkituokio ke 3.6. klo 13. 
Anna Maria McElwain, Joona Saraste.
Messu su 7.6. klo 10. Saarna Teemu Vou-
tilainen, Jaana Marjanen, Pekka Niemi-
nen, Miia Gabel, Joona Saraste.
Messu su 14.6. klo 10. Saarna Mark-
ku Virta, Pekka Nieminen, Päivi Perttilä. 
Lapsille pyhäkoulu.
Kesäinen musiikkituokio ke 17.6. klo 13. 
Päivi Perttilä.
Juhannuspäivän messu la 20.6. klo 10. 
Saarna Jaana Marjanen, Mari Voutilai-
nen, Päivi Perttilä.

Messu su 21.6. klo 10. Saarna Mari 
Voutilainen, Jaana Marjanen, Päi-

vi Perttilä.

PUIJON  
SEURAKUNTAKESKUS 
Taivaanpankontie 3
Perhekahvila lapsiperheille 

pe 5.6. ja 12.6. klo 10–14 päivä-
kerhotiloissa. Kahvilaan voi tul-

la oman aikataulun mukaan. Oh-
jatut toimintatuokiot tasatunnein. 

Muuna aikana vapaata tekemistä, pien-
tä tarjoilua ja yhdessäoloa.
Pihaseurat ke 10.6. klo 18. Pekka Niemi-
nen, Maija Antikainen, Päivi Perttilä.
Pihaseurat ke 24.6. klo 18. Teemu Vouti-
lainen, Riitta Murtorinne, Joona Saraste.

MUUTA
Virsituokio ja hartaus pe 29.5. klo 13.30. 
Puijonlaakson palvelukeskus, juhlasali. 
Pekka Nieminen, Päivi Perttilä.
Kansanlaulukirkko su 7.6. klo 13. Salme 
ja Heikki Louhelaisen mökki, Neulamä-
ki. Teemu Voutilainen, Miia Gabel, Joona 

Saraste. Ajo-ohje 0400 577 336.
Kirkkovenesoutu Karhonsaa-

reen ja kansanlaulukirk-
ko to 25.6. Lähtö klo 16 Jul-

kulan venerannasta Kar-
honsaareen. Kansanlau-
lukirkko klo 18. Teemu 
Voutilainen, Joona Sa-
raste. Lisätietoja Tee-
mu Voutilainen 040 

4848 434.

KASTETUT
Emma Felicia Kurki, Lenni Mis-

ka Kristian Räsänen, Luukas Joakim 
Tissari, Akseli Johannes Honkanen, Lau-
ri Johannes Julkunen, Kaapo Eemeli Kok-
konen, Ella Vilhelmiina Kalla, Saima Elina 
Dagmar Koivula.

AVIOLIITTOON KUULUTETUT
Rene Niko Silfsten ja Jutta Eveliina Ojan-
perä, Eemil Heikki Johannes Närhi ja Elli 
Kaarina Hintikka, Henrik Juhani Väisä-
nen ja Anni Sofia Heikkonen.

KUOLLEET
Viljo Tapio Lempinen 90 v, Irja Kyllik-
ki Hietanen 79 v, Kaarlo Olavi Kaikkonen 
70 v, Anja Sinikka Kuosmanen 75 v, Mai-
ja Marjatta Pulkkanen 84 v, Marja Lee-
na Heiskanen 60 v, Rauha Maria Linnas-
kari 89 v.

JÄRVI-KUOPIO

Järvi-Kuopion seurakunnan toimisto
040 4888 602, 040 4888 611
ma–pe klo 9–15

RIISTAVEDEN KIRKKO 
Joensuuntie 2505
Yläkoulun kevätkirkko pe 29.5. klo 9.30.
Alakoulujen kevätkirkko pe 29.5. klo 12.
Messu su 31.5. klo 10. M. Mäkinen, Tuura.
Konfirmaatiomessu su 7.6. klo 10. Päi-
värippikoulu, Hagman-Puustinen, 
U Mäkinen, Tuura.
Messu su 14.6. klo 10. M. Mäkinen, 
Parviainen.
Messu su 21.6. klo 10. U Mäkinen, 
Parviainen

RIISTAVEDEN SEURAKUNTATALO 
Keskustie 2
Koko seurakunnan kevätlaulajaiset 
ti 26.5. klo 18.
Kesis-kerho 5–9-vuotiaille tytöille ja 
pojille 1.–4.6. klo 10–14. Pikaiset ilm. 
Sari Huttunen 040 4888 610.
Veteraaninien elämää sävelin -kon-
sertti to 4.6. klo 18. Muuruveden laulu-

miehet sekä Kaukopartio Juankoski. Oh-
jelma 10 €. Kahvit klo 17.30 alkaen.
Kesäkahvila perheille pe 5.6. klo 10–14. 
Toimintatuokiot klo 10, 11, 12 ja 13. Voit 
tulla mukaan oman toiveen mukaan.

MUUTA
Tervetuloa tiekirkko-oppaaksi, kir-
konvartijaksi. Riistaveden kirkko tie-
kirkkona 15.6.–31.7. ma–pe klo 11–16. Ilm. 
tapahtumien yhteydessä sekä sihteerit 
040 4888 602 tai 040 4888 611.
Kesälauluilta ti 16.6. klo 18. Arinahovi 
(entinen Kurkiharjun koulu). Laulamme 
rakkaimpia kesälauluja ja hengellisiä lau-
luja yhdessä. Myyjäiset. Klo 17.30 mah-
dollisuus kahvitella omakustanteisesti.
Juhannuspäivän Kansanlaulukirkko 
Museopirtillä la 20.6. klo 10. 
U. Mäkinen, Pauliina Vuorinen.

YLÖSNOUSEMUKSEN KIRKKO 
Mäntytie 5, Juankoski
Messu su 31.5. klo 10. K. Leino, Saarela.
Messu su 7.6. klo 10. R. Leino, Parviainen.
Jumalanpalvelus su 14.6. klo 10. Radi-
ointi, K. Leino, R. Leino, Saare-
la, Kärppä-Leskinen. Järvi-
Kuopion yhteinen kirk-
kokuoro.
Messu su 21.6. klo 
10. Huhtala, Saarela.

JUANKOSKEN 
SEURAKUNTA-
TALO 
Mäntytie 5
Kesäkahvila perheille 
pe 5.6. klo 10–14. Toiminta-
tuokiot klo 10, 11, 12 ja 13. Ei en-
nakkoilmoittautumista.
Liikunta- ja näkörajoitteisten sekä 
Aivoparkkien retki Viitakkoon Tuus-
niemelle pe 29.5. Lähtö klo 9.30. Ret-
ken omavastuu 20 €, ilm. toimistosihtee-
reille 040 4888 602 tai 040 4888 611 25.5. 
mennessä.

JUANKOSKEN TEHTAAN KIRKKO 
Mäntytie 5
Virsien yhteislauluilta ti 9.6. klo 19.
Virsikirjan lisävihkoehdotuksen laulu-
jen yhteislauluilta ke 17.6. klo 19.

MUUTA
Retki Kuopion ortodoksiseen kirkko-
museoon ja Topin maatilamyymälään 
to 4.6. klo 9.30. Yhteinen Säyneisen seu-
rakuntakerhon kanssa. Lähtö Juankosken 
kirkolta klo 9.30. Hinta 20 €. Ilm. seura-
kunnan toimistoon 040 4888 611 tai 040 
4888 602 1.6. mennessä.
Juhannuspäivän kansanlaulukirkko 
Pikonniemen hiiliuuneilla la 20.6. klo 
10. Huhtala, Saarela. Juhannuskahvit.
Hautausmaakierros. Hautausmaat 
rautaruukilla ke 24.6. klo 18. Kierros al-
kaa ruukin hautausmaalta virastotalon 
viereltä ja jatkuu Juankosken vanhalle 
hautausmaalle. Hartaus tehtaan kirkos-
sa. Oppaana Marja-Sisko Pihl.

KAAVIN KIRKKO 
Kaavintie 24
Messu su 31.5. klo 13. Huhtala, Lukka-
ri-Lohi.
Messu su 7.6. klo 13. M. Mäkinen, 
Lukkari-Lohi.
Konfirmaatiomessu, P1 su 14.6. klo 13. 
Huhtala, Hagman-Puustinen, Lukka-
ri-Lohi
Messu la 20.6. klo 13. Huhtala, 
Lukkari-Lohi.
Messu su 28.6. klo 13. M. Mäkinen, 
Taija Miettinen.

MUUTA
Hautainhoitopäivä pe 5.6. klo 9 Kaavin 
hautausmaalla, hartaus klo 9.
Kansanlaulukirkko Luikonlahden ran-
nassa su 21.6. klo 13. Laituritie, Jari Muta, 
Lukkari-Lohi.
Kehitysvammaisten leiri 25.–27.8. Ryt-
kyn leirikeskuksessa. Lähtö Kaavilta toi-
mintakeskukselta linja-autolla 25.8. klo 
9.15. Paluu 27.8. klo 13.30. Leirimaksu 30 
€. Ilmoittautumiset, lähiomaisen yhteys-
tiedot ym. 8.–12.6. välisenä aikana Pirjol-
le 040 4888 627.
Mielenterveyskuntoutujien leiri 31.8.–
2.9. Poukaman leirikeskuksessa. Lähtö 
Kaavilta matkahuollosta 31.8. klo 9 ja pa-
luu 2.9. klo 13. Ilmoittautumiset, lähio-
maisen yhteystiedot ym. Pirjolle 8.–12.6. 
välisenä aikana 040 4888 627.

MUURUVEDEN KIRKKO 
Kirkkotie 2
Koulun kevätkirkko la 30.5. klo 9. Kei-
hänen, Saarela.

Sanajumalanpalvelus su 31.5. klo 13. Kei-
hänen, Saarela.
Messu su 7.6. klo 13. Saarna Rauhanyh-
distyksen pappi Teuvo Mononen, 
R. Leino, Parviainen. Kahvit ja seurat seu-
rakuntakodissa. Tuomo Kraft, Mononen.
Sanajumalanpalvelus su 14.6. klo 13. 
K. Leino, Saarela.
Kirkko on tiekirkkona avoinna 15.6.–
31.7. (ei juhannusaattona) klo 11–16 ma–
pe. Kirkossa päivystävät Muuruveden 
Eläkeliiton jäsenet.
Kesäkahvila kirkonmäellä ke 17.6. klo 
11–13. Mukana Jouko Ortju.
Juhannuspäivän sanajumalanpalvelus 
la 20.6. klo 13. Saarela.
Konfirmaatiomessu, Poukama2 su 21.6. 
klo 10. Pursiainen, Parviainen.

MUURUVEDEN  
SEURAKUNTATALO 
Kirkkotie 1
Kesiskerho ilmoittatuneille 4–7-vuoti-
aille ke–to 10.–11.6. klo 10–14. Tieduste-
lut 040 4888 629 (ei 040 4888 622).
Lapsiperheiden kesäkahvila pe 12.6. klo 

10–14. Toimintatuokiot tasatunnein. 
Ei ennakkoilmoittautumista.

MUUTA
Virsien yhteislauluilta 
to 11.6. klo 19. Muuruveden 
satamassa
Virsikirjan lisävihkoeh-
dotuksen laulujen yh-

teislauluilta to 18.6. klo 19. 
Muuruveden satamassa

NILSIÄN KIRKKO 
Kirkonmäentie 1

Messu su 31.5. klo 10. Saarna nimikkolä-
hetti Ossi Kuoppala, Korkalainen, Parvi-
ainen. Messun jälkeen lähetystilaisuus ja 
Kuoppaloiden eläkkeellesiirtymisjuhla.
Nilsiän alueseurakunnan kuorojen yh-
teinen kevätkonsertti ke 3.6. klo 18.
Messu su 7.6. klo 10. Pursiainen, 
Kärppä-Leskinen.
Messu su 14.6. klo 10. Huhtala.
Juhannuslaulajaiset pe 19.6. klo 12 
kirkon pihassa.
Messu la 20.6. klo 10. Pursiainen, 
Parviainen.
Sanajumalanpalvelus su 21.6. klo 10. 
Juhani Pyykkönen.

NILSIÄN SEURAKUNTAKOTI 
Nilsiäntie 59
Vapaaehtoistyön tuumailuilta ti 2.6. 
klo 18. Vapaaehtoistoiminnan kehittämi-
seksi ja suunnittelemiseksi.

MUUTA
Miesten saunailta ke 27.5. klo 18 
Tiirinlahden leirikeskuksessa.
Siioninvirsiseurat su 14.6. klo 19 
Hiltulanmäellä.
Siioninvirsiseurat su 21.6. klo 19 
Romeikossa, Rommeekonraitti 84.

SÄYNEISEN KIRKKO 
Kirkkoharjuntie 2
Säyneisen koulun kevätkirkko la 30.5. 
klo 8.30.
Messu su 31.5. klo 13. Saarna nimikkolä-
hetti Ossi Kuoppala, Korkalainen, Parvi-
ainen. Messun jälkeen lähetystilaisuus ja 
Kuoppaloiden eläkkeellesiirtymisjuhla.
Messu su 7.6. klo 13. Pursiainen, Kärp-
pä-Leskinen.
Messu su 14.6. klo 13. R. Leino, 
Kärppä-Leskinen.
Messu la 20.6. klo 13. Pursiainen,  
Parviainen.

MUUTA
Retki Kuopion ortodoksiseen kirkko-
museoon ja Topin maatilamyymälään 
to 4.6. klo 9.30. Yhteinen Juankosken 
seurakuntakerhon kanssa. Lähtö Juan-
kosken kirkolta klo 9.30. Hinta 20 €. Ilm. 
1.6. mennessä seurakunnan toimistoon 
040 4888 611 tai 040 4888 602.
Hautojenhoitopäivä ma 8.6. Hartaus 
klo 9 hautausmaan portilla
Seurat su 14.6. klo 18 Kaarina ja Veli 
Löfgrenillä, Juuantie 706.
Maakirkko Pisalla su 21.6. klo 13. 
Huhtala, Saarela.

TUUSNIEMEN KIRKKO 
Keskitie 21
Koulujen kevätkirkko pe 29.5. klo 9.15. 
Hagman-Puustinen, Lukkari-Lohi, Ho-
lopainen.
Messu su 31.5. klo 10. Hagman-Puusti-
nen, Lukkari-Lohi.
Messu su 7.6. klo 10. M. Mäkinen, 
Lukkari-Lohi.
Juhannusmessu la 20.6. klo 10. 

Lukkari-Lohi.
Tapulikirkko su 21.6. klo 10. Ei jumalan-
palvelusta kirkossa. Pursiainen, 
Lukkari-Lohi.

TUUSNIEMEN SEURAKUNTAKOTI 
Koivukuja 2
Palvelupäivä ke 27.5. klo 10.
Toivevirsi-ilta ke 27.5. klo 18. Aiheena 
Pyhä Henki.

MUUTA
Parikanniemen ystäväseurat su 7.6. 
klo 13 Katri ja Pekka Juutilaisella, Mustin-
järvellä. Mukana Matti Kostamo ja 
Lauri Konttinen.
Naisten piiri pe 12.6. klo 18 Aino-Marjat-
ta Holopaisen mökillä, Kapeasalmentie.
Luontokirkko su 14.6. klo 10 Koivulah-
den retkisatamassa, Tuusjärvellä. Ei ju-
malanpalvelusta kirkossa. Hagman-Puus-
tinen, Lukkari-Lohi.
Sanan ja yhteyden ilta to 25.6. klo 18.30 
laivalla Tuusniemen satamassa.

VEHMERSALMEN KIRKKO 
Lempeläntie 17
Kouluvuoden päättämisjumalanpal-
velus pe 29.5. klo 8.45. Koko kylä on ter-
vetullut.
Messu su 7.6. klo 13. U. Mäkinen, Tuura.
Vehmersalmen tiekirkko on avoinna 
15.6.–31.7., ma–pe, klo 11–16.
Kansanlaulukirkko la 20.6. klo 13. 
U Mäkinen, Pauliina Vuorinen.

VEHMERSALMEN  
SEURAKUNTAKOTI 
Lempeläntie 15
Sanajumalanpalvelus su 31.5. klo 13. 
U. Mäkinen, Tuura. Kirkkokahvit.
Lapsiperheiden kesäkahvila ma 15.6. 
klo 10–14, Toimintatuokiot klo 10, 11, 12 
ja 13. Ei ennakkoilmoittautumista.
Vehmersalmen kesis 16.–17.6 klo 10–
14. Maksutonta kesätoimintaa 5–9-vuo-
tiaille lapsille. Lapsille omat eväät mu-
kaan. Ilmoittaudu Sari Huttuselle 040 
4888 610.

MUUTA
Syvähiekan kesäkirkko su 14.6. klo 13. 
M. Mäkinen, Parviainen. Syvähiekan 
kesäteatterilla.
Puutosmäen kesäkirkko su 21.6. klo 13. 
U. Mäkinen, Pauliina Vuorinen. Puutos-
mäen kappelilla.

JÄRVI-KUOPION SEURAKUNNAN 
YHTEISET
Papin päivystys kesäaikana ma klo 9–11 
Juankosken virastotalolla. Päivystävä 
pappi 040 4888 623.
Nuorten yö 2.–3.6. Nilsiän nuortentila 
Paatissa. Ilm. 27.5. mennessä reetta.kank-
kunen@evl.fi.
Järvi-Kuopion tiekirkot ovat avoin-
na 15.6.–31.7. ma–pe klo 11–16 (ei juhan-
nusaattona) Riistavedellä, Juankoskel-
la, Muuruvedellä, Nilsiässä, Tuusniemellä 
sekä Vehmersalmella.

KASTETUT
Venla Emilia Heiskanen, Riistavesi, Nii-
na Alisa Kristiina Kainulainen, Kaavi, 
Alma Olivia Kiiski, Tuusniemi, Aapo Oli-
ver Korhonen, Vehmersalmi, Nelli Sofia 
Maksimainen, Nilsiä, Ahti Matias Stråhl-
berg, Vehmersalmi, Peetu Juhani Kristi-
an Eskelinen, Säyneinen, Tuukka Kalevi 
Holopainen, Pajulahti, Joona Daniel Vii-
danoja, Kaavi, Karri Olavi Kärkkäinen, 
Pajulahti, Ida Elsa Maria Hallikainen, Väs-
tinniemi, Jerry Oskari Tiilikainen, Kaavi.

AVIOLIITTOON  
KUULUTETUT
Jani Johannes Paananen ja Jenna Kata-
riina Pasanen, Timo Matias Virkkala ja 
Marjo Hannele Oksman, Ari-Pekka Jo-
hannes Vartiainen ja Milla Erika Toivo-
nen.

KUOLLEET
Sulo Ensio Räsänen 89 v, Kaavi, Hilja 
Kukkonen 93 v, Kaavi, Keijo Harri Rop-
ponen 45 v, Nilsiä, Raimo Matias Saare-
lainen 78 v, Riistavesi, Saima Annikki Sa-
volainen 89 v, Muuruvesi, Kauko Ensio 
Puustinen 83 v, Nilsiä, Matti Kalevi Mik-
kanen 71 v, Kaavi, Erkki Johannes Riekki-
nen 78 v, Nilsiä, Hilma Maria Huuskonen 
92 v, Vehmersalmi, Elina Annikki Ovas-
kainen 61 v, Säyneinen, Kalle Pekka Tas-
kinen 66 v, Juankoski, Toimi Vihtori Ha-
lonen 87 v, Säyneinen, Janne Roivainen 
79 v, Nilsiä, Elvi Johanna Partanen 87 v, 
Juankoski, Tyyne Mirjam Hämäläinen 
93 v, Juankoski, Reijo Veikko Vainionpää 
82 v, Kaavi, Mikko Juhani Nykänen 51 v, 
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SANALLISTA

Siunausta ei voi tilata
Kannoin aiemmin kaulassani kultaista ristiä. Vaan en 
kanna enää. Nyt hopeisessa ketjussa killuu hopealaatta, 
jossa on katkelma Herran siunauksesta. Alkukielellä, hepre-
aksi.  

Risti on helppo ymmärtää. Häpeäpaalu, josta tuli voiton 
merkki. Ei siinä ole mitään salattua tai tulkinnanvaraista. 
Kuolemallaan Kristus kuoleman voitti. Pelastus on ulkois-
tettu, enkä sen määrään tai laatuun voi vaikuttaa. Jumala 
on jo täydellisesti tehnyt sen, mihin ihminen ei kykene. 

Jumalan siunausta en ymmärrä. Se on mysteeri, täyttä 
hepreaa. Perin kummallista toimintaa. Jumala siunaa, ih-
minen menestyy. Jumala siunaa, ihminen kompuroi. So-
dan kauhuissa, Jumala siunaa. Jumala siunaa, koittaa rau-
ha. Aurinko porottaa tai sataa puukkoja, Jumala siunaa. 
Terveyttä, sairauksia, voittoja tai tappioita. Jumala siunaa.

Hyvällä elämällä voi olla Jumalan siunaus. Tai sitten ei. 
Siunausta ei voi tilata. Ei sanoilla eikä teoilla. Sellainen oli-
si vain tympeää magiaa. Kuin lahja, jonka tietäisi jo etu-
käteen.

Siksi kolmiyhteisen Jumalan siunaus on parasta, mitä 
toinen toisellemme voimme toivoa. Siinä salattu Jumala 
lahjoittaa omalla tavallaan juuri niin paljon ja juuri sitä, mi-
tä me oikeasti tarvitsemme. Vaikka me emme ymmärrä.

JARKKO MAUKONEN 
NUORISOKANTTORI

Luontokirkko 

su 14.6. klo 10 

Koivulahden 

retkisatamassa

Päivärannan 

siirtolapuu- 

tarhan hartaus 

20.6. klo 12

Kesäinen 

musiikkituokio 

Puijon kirkossa 

ke 3.6. klo 13

Ilmoittaja, ota yhteyttä. 
Ilmoitusmarkkinointi

Pirjo Teva 040 680 4057
pirjo.teva@kotimaa.� 

PERHEOIKEUDEN LAKIASIAT 
esim. avioehto, testamentti, perunkirjoitus 

alkaen 300 e + kulut + alv 24 %

Asianajotoimisto Kalevi Pitkänen Oy
Puistokatu 6, 70110 Kuopio 

puh. (017) 282 2211 • faksi (017) 282 3101
www.kalevipitkanen.com • aatsto@kalevipitkanen.com

ASIANAJOTOIMISTO  
KOLARI&CO.OY

Seppo Kolari, Matti Reinikainen, 
Ville Heikinheimo, Katriina Manninen, Kristian Kakko

Kauppakatu 39 A, 4.krs, 70100 KUOPIO
(017) 265 7777/puh. (017) 261 1085/fax. 

www.kolari-co.fi

erikoishammasteknikko
Niina Toivanen

Kauppakatu 48, Kuopio
ajanvaraus 0440 228 984

Perunkirjoitukset, perinnönjaot, testamentit ym.

ASIANAJOTOIMISTO
ESA AIRAKSINEN

Tull iport inkatu 34, Kuopio
(017) 262 5300, esa.airaksinen@kolumbus.f i

PERUNKIRJOITUKSET
testamentit - kauppakirjat ym. asiakirjat ammattitaidolla

ja joustavin maksuehdoin
Herastuomari Leila M. Tuomainen

p. 044 211 9876

Perunkirjoitukset
Luotettavasti – asiakasystävällisin hinnoin 

Tapionkatu 5–9 Kuopio 
(myös Siilinjärvi, Nilsiä) 
Tilisara p. 040 140 3262

1900 € 
85 € 

Kauniit, edulliset 
kivet ja pronssit 

www.HautakiviHalvemmalla.fi 

GSM: 045 109 1809 
E-mail: hautakivi@ 
hautakivihalvemmalla.fi 

105 € 

480 € 

860 € 

118 € 

 

Tulevia kulttuurimatkoja
26.6. Heinäveden kirkossa 

musiikkipäiviin liittyen konsertti. 
Ohj. Sibeliuksen 1.5. ja 6. sinfonia. 

Helsinki Sinfonietta ja Santtu-Matias Rouvali 
johtaa. Ruokailu Karvion Kievarissa.

10.–14.9. 
Islantiin liitäntälennolla Kuopiosta. 
Ohj. mm.kultainen kolmio/geoterminen 

alue, etelärannikko sekä Reykjavikin ihmeet. 
Juhlakonsertti Harpan Musiikkitalossa.

Suunn. taidematka Mänttään 
syyskuun lopulla.

13.–18.10. Portugali. Douron viinilaaksot 
ja Portto. Oppaana suosittu Erkki Gerovoi. 

Liitäntälennolla Kuopiosta. 
Vast.matkanjärj. toim. matkatoimistot.

Tiedustelut ja ilm. yht.henk. 
puh. 050-529 1814

Tervetuloa mukaan tuttuun seuraan! !
 le

ik
ka

a 
ir

ti

Kotini kaipaa maalaus ja remontointi
apua maalla. Sopii esim. alalla 
työskenneelle luot. eläkeläiselle.  
Puhelin päivisin 040 487 4854.

Puijon Maja
 palvelee lämmöllä
 arjessa ja juhlassa
 niin ilon kuin 
 surunkin hetkinä

www.puijo.com

Puijotie 135, 70300 Kuopio

 • juhlaravintola
 • lounasravintola
 • hotelli
 • sauna- ja kokoustilat
 
Kysy lisää ja pyydä tarjous

puh. 044 552 4810
myynti@puijo.com

Heikkisen Kukkatarha
Jokipellontie 96,  Vehmasmäki  •  p. 017 3623 215 

MA-PE 9-20, LA-SU 9-18 (2.5. alk.) • www.kukkatarha.fi • myynti@kukkatarha.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

Linjurin Kukka
 Puijonkatu 45 • p. 046 921 4720 

•  JOKA PÄIVÄ 8-18 • info@linjurinkukka.fi

Tarhurin Kukka ja Sidonta
Kalevankatu 31–33 •  p. 2622 821  •  MA-PE 9-17, LA-SU 9-14, TI sulj.

Sielunhoito-
terapia 
SYDÄN-
JUURI

Helena Lehtimäki, YTM
Sos.työntekijä, uusperheneuvoja
Sielunhoitoterapeutti (ACC)
P. 045 3156464, Kuopio 
hennalehtimaki@gmail.com
www.sydanjuuri.fi 

terapeuttista sielunhoitoa
uusperheneuvontaa
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Tuusniemi, Eeva Liisa Kröger 79 v, Riista-
vesi, Aune Orvokki Kuronen 87 v, Kaavi, 
Rauni Repo 86 v, Nilsiä, Ilkka Arimo Lai-
tinen 68 v, Kaavi, Olavi Aatos Akseli Siu-
kola 71 v, Kaavi, Eero Topi Halonen 84 v, 
Tuusniemi, Terttu Kyllikki Rissanen 77 v, 
Juankoski, Ritva Annikki Ronkainen 73 v, 
Nilsiä, Hilja Kyllikki Partanen 89 v, Nilsiä, 
Aune Ester Savolainen 86 v, Nilsiä, Eeva 
Katri Vilhelmiina Simonen 76 v, Juankos-
ki, Pentti Antero Niskanen 84 v, Juankos-
ki, Erkki Johannes Toivanen 85 v, Kaavi.

ARKKI

Kauppakeskus Apaja
040 4848 445, arkki.kuopio@evl.fi
Arkki jää kesätauolle juhannusaattona 
19.6. Avataan jälleen 3.8. klo 10.

DIAKONIAKESKUS  

Suokatu 31
040 4848 464
Nuotta-kahvio, kierrätysmyymälä ja 
diakoniatyöntekijöiden vastaanotot il-
man ajanvarausta avoinna ke 17.6. saakka 
maanantaisin, keskiviikkoisin ja perjan-
taisin klo 10–12. Ovet avataan klo 9.40, 
aamuhartaus klo 9.50. Kahviossa luetta-
vissa päivän lehdet SS ja HS sekä kristilli-
siä viikko- ja kuukausilehtiä.
Kierrätysmyymälä ja diakoniatyönte-
kijöiden vastaanotot ilman ajanvaraus-
ta avoinna ma 22.6. sekä ke 24.6.

PERHEASIAIN-
NEUVOTTELUKESKUS  

Suokatu 22
Luottamuksellista keskusteluapua pa-
risuhteen kysymyksissä. Yhteydenotot 
ma–pe klo 9–11 040 4848 480 tai sähkö-
postitse perheneuvonta.kuopio@evl.fi

SIILINJÄRVI

Kirkkoherranvirasto ja taloustoimis-
to avoinna arkisin klo 9–11 ja 12–14 p. 017 
288 4600 (khranvirasto), 017 288 4620 
(talouststo). Haarahongantie 4, 71800 
Siilinjärvi.
www.siilinjarvenseurakunta.fi, www.face-
book.com/siilinjarvenseurakunta, www.
suurellasydamella.fi

KIRKKO 
Haarahongantie 2
Messu su 31.5. klo 10. Satu Väätäinen, 
Matti Hoffrén, Airi Heiskanen.
Siilinjärven kunnan 90 v. messu su 7.6. 
klo 10. Seppo Laitanen, Matti Hoffrén, 
Vesa Kajava, Airi Heiskanen, Sekaset-
kuoro. Kirkkokahvit.
Konfirmaatiomessu la 13.6. klo 14 (ryh-
mä 3). Satu Väätäinen, Matti Hoffrén, 
Anne Roivainen, Vesa Kajava.
Konfirmaatiomessu su 14.6. klo 10 (ryh-
mä 4). Leena Laurinkari, Seppo Laitanen, 
Kari Kolehmainen, Vesa Kajava.
Konfirmaatiomessu su 14.6. klo 14 (ryh-
mä 5). Sanna Marin, Unto Niskanen, Kirsi 
Pyöriä-Kolehmainen, Airi Heiskanen.
Messu la 20.6. klo 10. Unto Niskanen, 
Seppo Laitanen, Vesa Kajava.

Sanajumalanpalvelus su 21.6. klo 10. 
Leena Laurinkari, Airi Heiskanen.
Tiekirkkokauden avaus ma 22.6. klo 11. 
Rukoushetki ja kirkon esittely sekä kirk-
kokahvit kirkkopihalla (sateella diakonia-
toimiston aulassa).

SEURAKUNTATALO 
Haarahongantie 4
Lähetystyön kesäkahvit ke 17.6. klo 
9–12 lähetyskellari. Vs. lähetyssihteeri 
Jenni Shakyan lähtökahvit.

VUORELAN KIRKKO 
Rissalantie 2
Messu su 31.5. klo 13. Matti Hoffrén, 
Airi Heiskanen.

MUUTA
Hautojenlaittopäivä ti 9.6. Viinamäen 
hautausmaa.
Hartaus ja ehtoollinen ke 17.6. klo 14 
Akuliina. Leena Laurinkari.
Koko perheen juhannusjuhla pe 19.6. 
klo 18–21 Ruokoniemen leirikeskus. Ju-
hannuskokko klo 20.30. Ohjelmaa kai-
kenikäisille, kahvia ja mehua sekä mak-
karaa ja muurinpohjalettuja. Linja-auto-
kuljetus Vuorelan kirkolta klo 17, seura-
kuntatalolta klo 17.15, paluukuljetus Ruo-
koniemestä klo 21. Edestakaisen kuljetuk-
sen hinta 5 €. Seppo Laitanen, Airi Heis-
kanen ja Jenni Shakya sekä juhannuslei-
riläisiä.
Retki Hämeenlinnan seudulle 18.–
20.8. Hinta n. 270 €. Lisätiedot ja ilm. 12.6. 
mennessä Eija Laitanen 044 728 4642 tai 
Erja Valkonen 044 728 4644.

KASTETUT
Enna Saini Sofia Tuutti, Venla Linnea 
Västi, Vilma Lumia Västi, Kaapo Jare Ju-
hani Fröberg, Oiva Hermanni Rantala, 
Aino Amalia Huttunen, Eevi Sohvi Ali-
de Lappalainen, Tomas Bengt Olavi Eske-
linen, Timi Onni Daniel Kosunen, Ukko 
Eino Kalevi Savolainen, Ella Aino Sofia 
Soininen, Mauno Antero Asmundela, 
Niilo Kalle Iisakki Korpela, Niiles Joakim 
Korhonen, Valtteri Jukka Pekka Pulkki-
nen, Eetu Aapeli Malinen.

AVIOLIITTOON KUULUTETUT
Petri Juhani Makkonen ja Jenni Riikka 
Puustinen, Aki Juhani Miettinen ja Min-
na Maarit Kontkanen, Urpo Kaleva Re-
ponen ja Kaisa Helena Saravesi, Timo 
Olavi Ylönen ja Tiina Hilma Maritta 
Mustonen.

KUOLLEET
Liisa Hellevi Viinikka 77 v, Reima Heikki 
Tapani Törrönen 63 v, Ilma Kaarina Hak-
karainen 69 v, Olli Kalevi Malinen 78 v, 
Asko Juhani Virolainen 46 v, Lauri Johan-
nes Kasanen 80 v, Jani Kristian Tuunai-
nen 39 v.

JÄRJESTÖT

POHJOIS-SAVON  
EV.LUT. KANSANLÄHETYS 
Sairaalakatu 11
017 262 2082
www.p-savonkl.sekl.fi
Facebook: Pohjois-Savon Kansanlähetys
Twitter: @SEKL_Savo
Pienryhmät ovat kesätauolla 1.6.–31.8.
Kesäraamikset pidetään yhteistyös-
sä OPKO:n kanssa. Kokoontuminen aina 
Lähetyskodilla Kuopiossa ke klo 18, mut-
ta välillä lähdemme muualle pitämään 
raamiksen. Päivämäärät ovat 3.6., 10.6., 
17.6., 24.6., 1.7., 5.8., 12.8. ja 19.8.
Juhannusjuhla pe 19.6. klo 15 Kaija ja 

Osmo Brandtilla, Ruuskalantie 105, Sii-
linjärvi.
Laivaseurat to 25.6. klo 18.30 Tuusnie-
men satamassa Ms Juovesi -laivalla.

HERÄTTÄJÄ-YHDISTYS 
Kuninkaankatu 22
Toimipiste avoinna keskiviikkoisin klo 
10–13 10.6. saakka, virsihetki klo 11–12. 
Saatavana HY:n ja Aholansaaren tuot-
teita.
Seurat su 14.6. klo 19 Hiltulanmäellä, 
Muuruvedentie 131, Nilsiä.
Seurat su 21.6. klo 19 Romeikossa, 
Rommeekonraitti 84, Nilsiä.

SUOMEN RAAMATTUOPISTO
Rukous- ja raamattupiiri jäi kesätauol-
le, jatkamme ma 31.8. klo 16.30.
Miesten erähenkinen viikonloppu 
Tiilikkajärven kansallispuistossa pe–
su 12.–14.6., Uiton kämpällä, Rautavaa-
ralla. Kuljetus kimppakyydeillä Kuopi-
osta. Tied. ja ilm. Jouko Kauhanen 050 
577 3780.
Ystäväristeily Juojärvellä la 22.8. Raa-
mattuopiston Pohjois-Savon alueen ystä-
ville. Lähtö Tuusniemen satamasta klo 12 
Suvi-Tuuli-aluksella. Risteilyn jälkeen lou-
nas satamassa olevassa Juovesi-laivassa. 
Risteilyn hinta matkustajamäärästä riip-
puen 20–30 €/hlö, lounas 10 €. 
Tiedustelut ja varaukset Jouko Kauhanen 
050 577 3780.
Ruskaretki Pallastunturin Vuontispir-
tille 5.–12.9. Linja-autokuljetus Kuopios-
ta. Tied. Jouko Kauhanen 050 577 3780 
tai sro.fi.

KUOPION YMPÄRISTÖN  
RAUHAN-YHDISTYS 
Ahmatie 22
Seurat su 24.5. klo 18 ja 19.30 Ry:llä.
Seurat su 31.5. klo 18 ja 19.30 Ry:llä.
Messu, Muuruveden kirkkopyhä su 7.6. 
klo 13 Muuruveden kirkko, kahvit klo 14 
Muuruveden srk-talo.
Seurat, Muuruveden kirkkopyhä su 
7.6. klo 14.30 Muuruveden srk-talo.
Seurat su 14.6. klo 18 ja 19.30 Ry:llä.
Seurat su 21.6. klo 18 ja 19.30 Ry:llä.

ELÄKELÄISJÄRJESTÖT
Kielonpäivän tapahtuma ja juhla ke 3.6. 
klo 10–15 Musiikkikeskuksessa.

SEURAKUNNAT 27.5–23.6.2015

Kes äkahvi la p heill e
• EI ENNAKKOILMOITTAUTUMISTA• TOIMINTATUOKIOT KLO 10, 11, 12 ja 13 

Nilsiän iso pappila  ma 1.6., 8.6. ja 15.6.
Vehmasmäen kappeli  ma 1.6., 8.6. ja 15.6.
Jynkänvuoren kerhotilat  ke 3.6., 10.6. ja 17.6.
Petosen  seurakuntatalo  to 4.6., 11.6. ja 18.6. 
Puijon kirkko  pe  5.6. ja 12.6. 
Neulamäki  pe  5.6.
Juankoski  pe  5.6.
Riistavesi  pe 5.6.
Lehtoniemi  pe 12.6.
Muuruvesi  pe 12.6.  
Tuusniemi  pe 12.6.  
Kaavi  ma 15.6.
Vehmersalmi  ma 15.6.
Suokatu  ma 15.6. ja ke 17.6.

KLO 10–14 •

•  T E R V E T U L O A  K O K O  P E R H E !  •

Lisätietoja toiminnasta saa Kuopion seurakuntien 
yhteisen lapsityön toimistosta, p. 040 484 8482

Juankoskelta lähetetään tänä vuonna neljän radiojumalanpalveluksen sarja. 

R
adiojumalanpalveluksen jäl-
keen ystävä Sonkajärvel-
tä soitti ja kertoi, että oli ol-
lut juankoskelaisten kanssa 
Ylösnousemuksen kirkossa 
jumalanpalveluksessa. Teks-
tiviestissä todettiin, että oli-

pa mukava ja raikas jumalanpalvelus. Tämän 
tyyppisiä viestejä tuli radiojumalanpalveluk-
sessa mukana olleille useita kymmeniä. 

Dialogisaarnoista pidettiin
Viime vuoden alkupuolella kysyttiin Järvi-
Kuopion seurakunnalta radiointimahdolli-
suuksia Ylösnousemuksen kirkosta. Tämä 
kirkko vihittiin käyttöönsä 25 vuotta sitten. 
Kirkkoherra Reijo Leino ja Juankosken alue-
pappi Kirsi Leino innostuivat asiasta ja vas-
tasivat myöntävästi Kirkon tiedotuskeskuk-
sen kyselyyn. 

Kirsi Leino toteaa, että sitten lähdettiin 
miettimään mikä olisi meidän näköisemme 
jumalanpalvelus. ”Halusimme sellaisen pal-
veluksen, jollaisia meillä tavallisestikin on. 
Olemme Reijon kanssa tehneet dialogisaar-
noja joskus yhdessä ja sen heitimme ideana 
eteenpäin.” 

”Nyt teemme neljä dialogisaarnaa tämän 
vuoden aikana. Saimme myönteistä palau-
tetta sekä sähköposteilla että tekstareina uu-
den vuoden jumalanpalveluksen saarnasta. 
Sitä pidettiin tuoreena, raikkaana ja mielen-
kiintoisena.”

Lähetyksen tekeminen oli tiimityötä. ”Tä-
mä oli hieno mahdollisuus seurakunnan teh-
dä konkreettisesti yhdessä asioita. Meillä on 
ollut hyvä yhdessä tekemisen fiilis. Saarnaryh-
mässä mietittiin teemoja ja tehtiin aihioita ja 
kanttorit miettivät musiikkia.”

Lähetysvalo syttyy
Radiointi tuli suorana Yleisradion lähetysau-
ton kautta. Tuntia ennen lähetyksen alkua oli-
vat kaikki paikalla. Laulajat avasivat ääntään ja 
soittajat testasivat soittimiaan. Testattiin vielä 
kerran, että kaikki mikrofonit toimivat. Kirkon-

kellojen ääni oli jo nauhoitettu valmiiksi. 
Sitten alkoikin tulla väkeä kirkkoon. Lähes 

70 seurakuntalaista halusi olla mukana teke-
mässä yhteistä radiolähetystä. 

Oli aivan hiljaista, kaikki odottivat punai-
sen lähetysvalon syttymistä urkujen vieressä. 
Valo syttyi ja suora lähetys alkoi, kun urkuri-
na toiminut Taru Parviainen aloitti alkumu-
siikilla. Jo ensimmäisessä virressä oli mukana 

Hanne Lappalainen huiluineen ja kantto-
ri Matti Saarela oli seurakuntalaisten muka-
na laulamassa. Muusta musiikista huolehtivat 
Ari ja Maija Kukila.

Heti radioinnin jälkeen alkoi palaute seu-
rakuntalaisilta. Yksi osa lopullista kokonai-
suutta on jumalanpalveluksen analysointi eli 
mikä meni hyvin ja missä olisi parannettavaa. 
Palautteessa todettiin muun muassa, että 

dialogisaarnassa sisältö avautui tavallista pa-
remmin. Kommentoitiin myös, että jumalan-
palvelus oli rauhallinen.

ERIKA SUOMINEN

Seuraava radiointi Juankoskelta on 14.6.  
Brynolfin päivän jumalanpalvelus vanhasta 
tehtaankirkosta radioidaan 16.8. Tämän  
vuoden viimeinen radiojumalanpalvelus  
Juankoskelta kuullaan pyhäinpäivänä 31.10.

Riisan uusittu perusnäyttely Pyhyyden portailla 
kertoo esineiden kautta ortodoksisesta elämästä 
ja kirkkovuodesta Bysantin ajasta nykypäivään.

V uonna 1957 Kuo-
pioon perustetun 
kirkkomuseon teh-
tävänä on tallentaa, 
säilyttää, tutkia ja 
pitää näytteillä Suo-

men ortodoksisen kirkon histori-
aan liittyvää kulttuuriperintöä sekä 
hyödyntää sitä kasvatus- ja opetus-
tarkoituksiin. Lisäksi museo jatkaa 
Valamon luostariin 1911 peruste-
tun muinaismuistokokoelman toi-
mintaa.

Uusi perusnäyttely on koot-
tu museon kuudesta kokoelmako-
konaisuudesta: ikoneista, esineistä, 

tekstiileistä, asiakirjoista, harvinais-
kirjoista ja valokuvista. 

Aikaisemmin useista pienistä 
huoneista koostunut museon ylä-
kerta on nyt yksi tila, jossa tarkas-
tellaan kahdeksaa teemaa: Bysantin 
aikaa, Suomen ortodoksisen kirkon 
historiaa, luostarilaitosta, ortodok-
sisen kirkkorakennuksen alttaria, 
karjalainen rukoushuonetta, jälleen-
rakennuskautta, ikonitaidetta sekä 
keisarillisia lahjoja ja Valamon mui-
naismuistokokoelmaa.

Kirkkomuseon ikonikokoelma 
sisältää yhteensä noin 800 puul-
le maalattua, painettua tai metalliin 

valettua ikonia. Uudessa perusnäyt-
telyssä ikoneja on esillä aikaisempaa 
enemmän, ja niistä kiinnostavim-
pia on Käkisalmen ihmeitäteke-
vä ikoni 1700-luvulta. Ikoniin liit-
tyy ihmekertomus, jonka mukaan 
Käkisalmen kaupunki pelastui kole-
raepidemialta, kun ikonia kannet-
tiin ristisaatossa ympäri kaupunkia.

Perusnäyttely päättyy ”Kuolemas-
ta ylösnousemukseen” -nimeä kan-
tavaan kokonaisuuteen, jota voi ku-
vata myös hiljaisuuden huoneeksi.

Museo on avoinna tiistaista 
sunnuntaihin klo 10–16.

Ortodoksinen kirkkomuseo  
RIISA taas avoinna
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 Jumalanäiti Ennusmerkki -ikoni.

Radiojumalanpalvelus syntyy tiimityönä
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Kirkkoherra Reijo Leino ja aluepappi Kirsi Leino lähtivät innolla mukaan toteuttamaan radiojumalanpalvelusta.
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www.kuopionseurakunnat.fi

PUIJON KIRKON PIHASEURAT
keskiviikkoiltaisin klo 18
10.6., 24.6., 8.7., 22.7. ja 5.8.

PETOSEN KESÄSEURAT
Seurakuntatalon pihassa
torstai-iltaisin klo 18
11.6., 2.7., 23.7. ja 13.8.

MUMMON MÖKIN PIHASEURAT
Puijonkatu 10
tiistaina klo 13, 16.6. ja 4.8.

PIHASEURAT VANHAN
PAPPILAN PIHALLA
Kuninkaankatu 12
keskiviikkoina klo 18
17.6., 1.7., 15.7., 29.7. ja 12.8.

Vanhan Pappilan pihaseurojen 
kanssa vuoroviikoin joka toinen kes-
kiviikko on keskusseurakuntatalolla 
Viikkomessu, joka kesäaikana alkaa 
klo 18 samoin kuin pihaseuratkin.

Kesäseurat
Kuopion ev.lut.seurakunnissa

POHJOIS-SAVON VETERAANIEN JA RESERVILÄISTEN KIRKKOPYHÄ
alkaa messulla klo 10. Messussa saarnaa tuomiorovasti Ilpo 
Rannankari ja liturgina toimii kirkkoherra Matti Pentikäinen.

SEPPELPARTIOT lähetetään sankaripatsaalle, Karjalaan jäänei-
den muistomerkille ja Jynkänlahden taistelun muistomerkille.

RUOKAILU klo 11.30.

PÄIVÄJUHLA alkaa klo 13. Juhlapuhujina hallintojohtaja
Timo Korhonen, Itä-Suomen aluehallintoviraston johtaja
Elli Aaltonen ja Rintamaveteraanien Pohjois-Savon piirin 
puheenjohtaja Hannu Savinainen. Juhlan musiikista vastaa-
vat Pohjois-Savon reserviläispuhallinyhtye, Anna-Mari Linna 
sekä Kuopion Sotaveteraanien Mieskuoro.

Veteraanien kirkkopyhä
KALLAVEDEN KIRKKO-SEURAKUNTAKESKUKSESSA

sunnuntaina 7.6.2015 klo 10
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mailto:arkki.kuopio@evl.fi
http://www.facebook.com/siilinjarvenseurakunta
http://www.facebook.com/siilinjarvenseurakunta
tel:017 262 2082
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Sadekaan ei onnistunut sumentamaan lasten iloa Riemu-festareilla
”Ihan mahtavan hyvä, että pääsitte paikalle!” 
Näillä sanoilla liikennepoliisit Matti ja Valt-
ti toivottivat monet perheet tervetulleeksi sa-
tamatorille viettämään helatorstaita Kuopion 
seurakuntien järjestämän Riemu-festivaalin 
merkeissä. Lasten innostuneet katseet ja au-
rinkoiset ilonkiljahdukset onnistuivat lopulta 
päihittämään vallitsevan pilviverhon, sillä vä-
hitellen saimme laittaa sateenvarjot takaisin 
laukkuun – ainakin hetkeksi – ja nauttia päi-
vän ohjelmasta.

Kalaonni suosi
Tapahtuma tarjosi jokaiselle jotakin ja täydet 
toimintapisteet pitivät työntekijänsä kiireisi-
nä. Perheen pienimmät pystyi bongaamaan 
pehmolelua silittämässä tai tekemässä ennä-

tysmäärän jalkapallomaaleja. Tilla Martikai-
nen ja äiti Lina pääsivät kokeilemaan myös 
kalaonneaan – ja värikästä saalista sieltä tuli-
kin. He olivat tulleet paikalle jo aivan tapah-
tuman alussa. Yleisen kiertelyn tuloksena Tilla 
oli löytänyt tiensä pisteelle, jossa hänen hiuk-
sensa olivat saaneet hiukan lisäväriä. Samal-
la pisteellä pystyi myös lakkauttamaan kyn-
net tai saamaan pienen taideteoksen poskea 
koristamaan.

Yhdessä perheensä kanssa tapahtumaa 
viettämässä oli myös Aatos Nupponen. Juu-
ri nyt hän oli testaamassa kädentaitojaan po-
rauksen muodossa, sisarusten seuratessa 
tarkasti vieressä. Porakone ja muutkin työväli-
neet vaihtoivat omistajaansa tiheään tahtiin.

”Jostain syystä vanhemmat unohtavat aina 

hengittää tämän tempun aikana”, kertoi Tai-
ka-Petteri, yksi tapahtuman esiintyjistä. 

Hän oli saanut yleisöstä rohkean avustajan 
rikkomaan kepin päässä pyörivien lautasten 
maailmanennätystä. 

”Mutta ottakaa vaan ihan rennosti.” 
Beat box -taidot ja vatsastapuhuminen 

saivat yleisön puhkeamaan aplodeihin. 

Letut tekivät kauppansa
Iloinen tunnelma puski pilviä pois, joten 
saimme edelleen nauttia päivästä hymyssä 
suin. Moni pysähtyi pitämään ruokatauon, ei-
kä ahkeran touhuamisen jälkeen mikään let-
tu ja mansikkahillomäärä ollut liian suuri. Jää-
telökioskikin oli avoinna ja tuutit ehti juuri ja 
juuri syödä ennen uutta lavanumeroa.  

Pekka Laukkarinen Trio laulatti ja tanssitti 
lapsia ja vanhempia tuttujen sävelten ja tari-
noiden tahtiin. 

Matin ja Valtin kyselyiden tuloksena saim-
me kuulla, että Riemu-festareille oli saapu-
nut väkeä läheltä ja kaukaa, jalan ja julkisilla 
ja muutama oma autokin oli onnistuttu saa-
maan parkkiin. Uusia innokkaita lapsia virtasi 
sisään taukoamatta. Osa heistä joutui hetkek-
si pysähtymään ja kysymään vanhemmilta, 
että mihinkä mennään ensiksi. Valinnanvaike-
us oli suuri, kun kaikki näytti ja kuulosti niin 
kovin mielenkiintoiselta. Kun perheet alkoivat 
vähitellen astella uloskäyntiä kohti, katsoivat 
lapset monta kertaa olkansa yli. Tästä päiväs-
tä puhuttiin varmasti vielä kotona.

MIIA TIKKANEN

Tekemisen meininkiä

RISTIVETOA

Nuorten näköistä toimintaa

K ävelen sisään Ruokonie-
men leirikeskuksen päära-
kennukseen. Aulassa istuu 
joukko parikymppisiä nuo-
ria. Äänekäs puheensorina 

ja nauru kaikuvat tilassa. Osa nuorista 
ei ole nähnyt toisiaan vuosiin. Jälleen-
näkemisen riemu täyttää koko huoneen. 
Nuorten aikuisten leiri on alkamassa.

Nuoret aikuiset ovat ikäluokkana haas-
tava ryhmä. Moni lähtee parikymppisenä 
opiskelemaan tai töihin toiselle paikka-
kunnalle. Yhteys kotiseurakuntaan saat-
taa katketa ja kynnys osallistua seurakun-
tatoimintaan uudella paikkakunnalla voi 
olla suuri. Kiinnostusta toimintaa koh-

taan olisi, mutta onko sitä tarjolla?
Siilinjärven seurakunnassa järjes-

tettiin pääsiäisenä ensimmäinen nuor-
ten aikuisten K-20 -leiri. Aloite tuli jou-
kolta nuoria. He suunnittelivat itse lei-
riohjelman, huolehtivat ilmoittautumi-
sesta sekä varasivat tilat ja ruokailut leiri-
keskuksesta. Leirille osallistui parikym-
mentä nuorta aikuista. Kaikki olivat olleet 
nuorempana seurakunnan toiminnassa 
mukana isosina tai kerhonohjaajina.

Viikonlopun mittaiseen leiriin mahtui 
laulua, leikkejä, rentoutumista, keskus-
telua ja saunomista. Leirillä keskusteltiin 
myös, millaista toimintaa nuoret aikui-
set kaipaisivat seurakuntaan. Ehdotuksia 
toiminnasta tuli paljon: leffailtoja, vael-
lusta, retkiä, teemailtoja ja urheilua. Kiin-
nostusta olisi, mutta haasteeksi muodos-
tui yhteisen ajankohdan löytyminen. Lei-

rille osallistuneet nuoret 
asuvat ympäri Suomea, 
joten toiminnan tulisi 
rajoittua muutamaan 
tapahtumaan vuodessa.

Siilinjärven seu-
rakunnassa ryhdy-
tään tulevana syksynä 
suunnittelemaan nuor-
ten aikuisten toimin-
taa. Nuorisotyöntekijöi-
den lisäksi päävastuu on joukolla nuo-
ria aikuisia, jotka ilmoittautuivat leirillä 
suunnittelutiimiin. Pääsiäisen K-20 -leiri 
on tavoitteena järjestää jatkossa vuosit-
tain. Sen lisäksi tarkoitus on toteuttaa 
viikonlopun mittainen vaellusretki sekä 
säännöllisemmin tapahtuvaa toimintaa 
yli 18-vuotiaille.

Tavoitteena on vastata nuorten 

aikuisten tarpeisiin osallistua seurakun-
nassa tapahtuvaan toimintaan. Monet 
putoavat pois seurakunnan kuvioista 
isoskoulutuksen jälkeen, koska koke-
vat, ettei heille ole sopivaa toimintaa tar-
jolla. Nuoriin aikuisiin panostaminen on 
tärkeää, koska seurakunnassa tulisi olla 
jokaiselle oma paikkansa.

SANNA MARIN 
seurakuntapastori  

Siilinjärven seurakunta

KERRON KIRKOSTA
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Elina Luukkainen  
– Ilkka Markkula:  
Jäämeren myrskylintu. 
DoSome. 2014. 148 s.

Merete Mazzarella:  
Sielun pimeä puoli. 
Tammi. 2014. 245 s.

Yhden valokuvan lapsuus
16-vuotias Elina oli yksi niistä Kuo-
lan n. 4000 suomalaisesta, jotka 
Stalin kesällä 1940 määräsi karko-
tettavaksi Neuvosto-Karjalan al-
keellistakin alkeellisempiin oloi-
hin. Kotoa sai ottaa mukaansa vain 
sen, minkä jaksoi kantaa ja mat-
kaan lähti Elinan kanssa äiti: isä oli 
tapettu jo aiemmin ja pakkomuu-
ton tiimellyksessä myös muu suku 
katosi tietämättömiin. Ja pian Elina 
menetti äitinsäkin tämän upotessa 
evakuointiproomun mukana. 

Tästä alkoi uskomaton selviyty-
mistarina, sillä suomalaisten vanki-
leiriltä ja myöhemmin Valpon valvo-
van silmän alaisuudesta rauhalliseen 

vanhuuteen Siilinjärvellä on ollut 
pitkä matka. Elinan siteet Savoon 
ovat kuitenkin jo vuodelta 1882, jol-
loin Saara-mummi sai Muurmans-
kissa toimia ehtoisana emäntä-
nä kuopiolaiselle papille, Johannes 
Schwartzbergille, jolle Saara pani 
pötyä pöytään sekä kahvia ja jopa 
ryssänrommia palanpainikkeeksi.

Mutta jätänpä kuitenkin pal-
jastamatta kehen kypsempien 
kuopiolaisten hyvin tuntemaan 
kirkonmieheen Elina ja hänen opis-
kelutoverinsa olivat ihastuneita …

TERHI LAITINEN

&
Kuopion ja Siilinjärven  

seurakuntalehti.  
102. vuosikerta.

Seuraava numero ilmestyy 24.6.2015

Pahuuden pauloissa
Heti kirjansa alussa Merete Mazza-
rella kirjoittaa: ”Hirviöt ovat usein 
– elleivät aina – rumia, vastenmieli-
siä ja pelottavia, mutta ne ovat pal-
jon enemmän kuin inhottavia mie-
likuvituksen projektioita: niillä on 
oma roolinsa niin uskonnossa, kir-
jallisuudessa ja taiteessa, kuin luon-
nontieteissä ja politiikassakin.” 

Mutta ennen kaikkea hirviöt tar-
joavat välineen käsitellä toiseutta. 
Kristinusko on muuttanut hirviöi-
den roolia, niistä on tullut Kaikkival-
tiaan luomia, sillä aina hirviö ei ole 
olento, vaan myös ihmiset voivat 
olla hirviömäisiä. Ja toisaalta hirvi-
öt ihmismäisiä. Keskiöön nouseekin 

alati ihmismieltä kiehtova kysymys: 
miksi hyvä Jumala sallii pahuuden 
olemassaolon?

Mazzarella on saanut hämmen-
tävääkin palautetta tästä teokses-
taan, ettei hän kuulemma käsitte-
le siinä aiempien kirjojensa aiheita. 
Mutta käsittelisikö sittenkin? Nimit-
täin kirjailija sanoo, ettei hänen luki-
jansa tarvitse olla kiinnostunut hir-
viöistä, sillä Frankensteinin hirviön 
kirjoittajan Mary Shelleyn itsensä 
elämäntarina on kylliksi kiehtova. Se 
on naishistoriaa, teema, joka yhdis-
tää Mazzarellan kaikkia kirjoja.

TERHI LAITINEN

Yli 120 kesä-
työntekijää 
Kuopion seurakunnat ovat pal-
kanneet tänä vuonna yhteensä 
114 nuorta. Hautausmaille on 
tulossa 83 kesätyöntekijää eri-
laisiin kunnostustöihin. Hake-
muksia tuli 310, joka on yli 100 
enemmän kuin viime vuonna. 
Valituista 25 % on uusia. Lisäk-
si on palkattu 8 kesäteologia, 6 
kesäkanttoria, 5 nuorisotyönte-
kijää ja 10 leirikeskuksen valvo-
jaa. IT-yksikössä sijaistaa kaksi 
työntekijää. Kesäleirit työllis-
tävät puolestaan 440 isosta. 
Työssäoppimispaikkoja sekä 
harjoittelupaikkoja on seura-
kunnassa tarjolla läpi vuoden.

Siilinjärvelle palkataan 20 
kesätyöntekijää. 

Hakemuksia hautausmaille 
tuli reilu 100, joista palkattiin 
14. Kesäteologeja palkataan 
kaksi ja nuorisotyöntekijöitä 
yksi. Leirikeskus sekä kirkko-
herranvirasto työllistävät yh-
teensä kolme henkilöä ja kesä-
leirit 92 isosta. 

Avustukset 
kristillisille 
järjestöille 
Kuopion ev.lut. seurakun-
tien yhteinen kirkkoneuvos-
to myönsi avustukset kristilli-
sille järjestöille vuodelle 2015. 
Avustuspäätöksessä ja avus-
tusten suuruudessa huomioi-
daan järjestöjen paikallisen toi-
minnan laajuus Kuopion ev.lut. 
seurakuntayhtymän alueella 
sekä yhteydet ja yhteistyö seu-
rakuntien kanssa. Avustusten 
saajat ovat Aholansaarisäätiö 
7 300, Changemaker-nuoriso-
verkosto 500, Herättäjä-Yh-
distys kotimaa 2 000, Kansan 
Raamattuseura 1 200, 
Kuopion Nuorten 
Miesten Kristillinen Yh-
distys 1 200, Kuopion Van-
kien Ystävät 700, Suomen 
Ekumeeninen Neuvosto 1 
000, Suomen Merimies-
kirkko 500 ja Suomen 
Raamattuopiston Sää-
tiö 500 euroa. 

1. 2. 3.

KULTTUURIKULMA KIRJALLISTA

LYHYESTI

Koonnut PIIA JULKUNEN

Menovinkit 27.5.–24.6.2015
Lähetä vinkit osoitteeseen kulttuurikulma@gmail.com  
kaksi viikkoa ennen seuraavan lehden ilmestymistä.

NÄYTTELYT
G12 Kuopio

 ✚ 30.5.–25.6. 
 Ritva-Liisa Pohjalainen

Galleria Valohuone
 ✚ 5.6.–8.8. Heikki Lehtonen

VB-valokuvakeskus
 ✚ 6.6.–30.8.  
A Groovy Kind of Life

 ✚ 6.6–30.8  
ADÈLE – rakkaani

 ✚ 6.6.–30.8  
Anssi Männistö

Eemilän kotimuseo
 ✚ Humalajoki 28,  
Hiltulanlahti 
Avoinna 18.6.–17.8.  
to–la klo 11–16 
www.eemilankotimuseo.fi

Riuttalan Talonpoikaismu-
seo

 ✚ Avoinna 12.6.–30.8.  
pe–su klo 12–17 
www.riuttala.fi

Pöljän kotiseutumuseo
 ✚ Avoinna 2.–18.6.  
ti–pe 10–17,  
24.6.–30.7.  
ke–su klo 10–17

Suomen ortodoksinen  
kirkkomuseo Riisa

 ✚ Pyhyyden portailla  
-perusnäyttely

ESITYKSIÄ
 ✚ Anne Hiekkaranta:  
Conus Marmoreus!!!  
29.5. klo 19 Sotku

Koko perheen  
Kikatuslauantai

 ✚ Kallo Collective  
– Caterpillars  
6.6. klo 16 Sotku

MILjazz 2015
 ✚ 14.6. klo 14  
Kuopion Satamatori

Siilinjärven Teatteri
 ✚ Kuin ensimmäistä päivää  
17.6.–26.7. ke, to, su  
Mäntyrannan kesäteatteri

TAPAHTUMIA
 ✚ 26.5.–4.6. The Nordic Historical  
Keyboard Festival 
www.nordicclavichord.org

Kulttuurikeskus Vuorilinna
 ✚ Avoimet ovet ja batiikkipaja  
10.6 klo 12–16.  
Kesäjuhla 11.6 klo 14. 12.6 klo 18–20 
opetellaan israelilaisia tansseja. 
www.kulttuurikeskusvuorilinna.fi

 ✚ 10.–16.6. Paikallisliike-festivaali  
www.itak.fi

 ✚ 10.–16.6.  
Kuopio Tanssii ja Soi-festivaali 
www.kuopiodancefestival.fi

 ✚ 13.–14.6. Kuopio Taitaa ja Luo,  
kädentaitajien myyntitapahtuma 
Kuopion tori

Kino Kuvakukko,  
ohjelmassa mm.

 ✚ 22.5. alkaen: Rooli  
(ohj. Konstantin Lopushanski)

Kuopion Musiikkikeskus
 ✚ 3.6. klo 10–15  
Kielonpäivän juhla

Naisten  
Pankille koru 
Vuonna 2007 perustettu Nais-
ten Pankki on suomalainen in-
novaatio. Se on vapaaehtoisten 
muodostama verkosto, jo-
ka kerää rahaa kehitysmaiden 
naisten koulutukseen, yrittäjyy-
teen ja toimeentuloon. Verkos-
ton rahastoa hallinnoi Kirkon 
Ulkomaanapu, joka yhdes-
sä Naisten Pankin kanssa valit-
see avustuskohteet. Kahdeksan 
vuoden aikana rahaa on kerät-
ty yli 8 miljoonaa euroa. Tukea 
on saanut yli 25 000 kehitys-
maiden naista. Kuopion pai-
kallisryhmä tekee yhteistyötä 
kuopiolaisen muotoilijan An-

namaija Halosen kanssa. Hän 
on suunnitellut silmälasi-
en kierrätysmateriaaleis-

ta korun ”Kaksin”, jonka 
hinta on 35 euroa. Sa-
malla summalla pysty-

tään hankkimaan 
yhdelle kehitys-
maan naiselle 
ammatti. 

Risto Vilhusen 70-vuotisjuhlanäyttely on 
esillä taidemuseossa. Kuvassa Keltahousui-
nen nainen, 1967. 

VB-valokuvakeskuksen kesänäyttelyssä 
on esillä mm. maailman ainoa kuva Marilyn 
Monroesta näyttämässä kieltään.
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Siilinjärvellä nuoret ovat mukana suunnittelemassa 
toimintaa.

Aatos Nupponen 
keskittyi käden-
taitoihin. 
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Liikennepoliisit 
Maltti ja Valtti olivat 
Riemun vetonauloja.
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Juha Heinonen 
poseerasi Kirkko ja 
koti -lehden kannessa 
vuonna 2013. Se oli 
linkki rakkauteen.

K uopiolaiset Mervi ja Juha Hei-
nonen katsovat toisiinsa. Hy-
myilevät, väsyneenä, mutta on-
nellisena viikonlopun keikkailun 
jälkeen. Siinä hän on – ihminen 

jakamassa arkea ja juhlaa, väsyneenä tai pir-
teänä, vierellä kulkemassa. 

”Olemme täydelliset puuttuvat palaset toi-
sillemme”, molemmat kertovat. 

”Mervi hyväksyy minut tällaisena kuin 
olen. Saan olla oma itseni”, Juha sanoo.

”Juhalla on turvallinen, hyväntuoksuinen kai-
nalo, johon on hyvä käpertyä”, Mervi naurahtaa. 

”Sitä olen etsinyt ja kaivannut, rukoillut 
pitkään Jumalalta”, hän lisää. 

Tapahtukoon sinun tahtosi
Kohta kaksi vuotta naimisissa olleet Heinoset 
näyttävät ja kuulostavat edelleen umpirakas-
tuneilta. Pahin huuma on kuulemma kuiten-
kin mennyt ohitse. Sivustaseuraaja huomaa, 
miten he huomioivat toisen, miten katsovat 
ja puhuvat toisilleen. Polku tähän hetkeen on 
ollut monimutkainen. Pariskunta piirsi oikein 
kartan selvittääkseen polkujen kohtaamista. 

Muutama vuosi sitten Mervi ja Juha asui-
vat molemmat Puijonlaaksossa ja kävivät Pui-
jon kirkon tilaisuuksissa. Mervi kiinnitti jo sil-
loin huomiota uuteen mieheen. Sattumalta he 
kohtasivat myös kaupassa, jossa Juha tarjou-
tui auttamaan Mervin poikaa, jota pyörrytti 
kesken ostosreissun. Herrasmies kävi hakemas-
sa juotavaa, ja Mervi tunnisti miehen samaksi, 
jonka hän tiesi kirkkoreissuilta. Nimeä tai mi-
tään muutakaan hän ei vaan tiennyt. 

Meni kuitenkin vuosi ennen kuin talvel-
la 2013 alkoi tapahtua. Molempien elämä oli 
muutoksessa.

”Niinä aikoina sanoin ensimmäistä kertaa 
Taivaan Isälle tosissani, että tässä olen. Johda-
ta minua, annan elämäni sinulle”, kertoo Juha 
uskonratkaisustaan.

Koitti sunnuntaiaamu ja Juha lähti Alavan 
kirkkoon. Kirkkoon, jossa hän ei yleensä käy. 
Ennen lähtöään hän rukoili ”tapahtukoon Isä 
sinun tahtosi”. 

”Pääsin istuutumaan penkkiin, kun Kirk-
ko ja koti -lehden toimittaja lähestyi ja kysyi, 
suostuisinko kuvattavaksi. Olivat tekemässä 
juttua kirkon remontista. Muistan, kun poh-
din, että olin juuri luvannut Jumalalle kul-
kea Hänen johdatuksessaan. Uskaltaisinko 

julkisesti näyttää kaikille, että käyn kirkossa”, 
Juha kertoo. 

”Onneksi en tiennyt, että kuva tulee kan-
teen”, hän nauraa.

Kihlat kolmen viikon päästä
Mervi teki muuttoa ja uuden kodin postilaa-
tikossa oli kyltti ”ei ilmaisjakelua”. Siksi lehti, 
jossa Juha komeili, ei saapunut hänen luetta-
vakseen. Maaliskuun Tuomasmessussa kat-
seet kohtasivat ja Mervi oli aikeissa mennä 
jututtamaan miestä, mutta ei harmikseen eh-
tinyt. Hän sai kuitenkin bongattua auton, jo-
hon Juha nousi ja otti selvää rekisteritieduste-
lusta, kuka tuo mies oli. Kasvot saivat nimen. 
Mervi hymyilee tapahtumalle, mutta tilanne 

kuvastaa sitä, että rakkaus pistää tekemään 
hullunkurisiakin temppuja. 

Mervi kertoi kiinnostavasta tyypistä ystä-
välleen, joka tunnisti tämän veljensä tuttavan 
bändikaveriksi. Vihdoin mutkainen yh teys 
kahden ihmisen välillä saavutettiin ja selvisi 
sekin, että Juha oli vapaa mies. 

Alkoi viestittely Facebookin kautta ja kol-
me viikon seurustelun jälkeen pari meni kih-
loihin, ja seuraavana kesänä naimisiin.

”Olen elämänkokemusten myötä tullut va-
rovaiseksi ihmissuhteissa. Tiesin silti heti, että 

näin on tarkoitettu”, Juha kertoo. 
Heinoset kertovat, että he molemmat oli-

vat rukoilleet vuosia puolison löytymisen 
puolesta. Juhalla on kaksi poikaa, Mervillä yk-
si ja molemmilla parisuhteet takanaan. Kui-
tenkin oli toive löytää elinikäinen kumppani. 

”Olemme jo yli nelikymppisiä ja vielä tässä-
kin iässä löysimme puuttuvan palasen. Kaikki 
on siis mahdollista”, Mervi rohkaisee odottavia. 

Parasta koko paketti 
Mitä se rakkaus sitten on?

”Se on täydellistä luottamusta. Sitä, että 
on hyvä olla toisen lähellä.”

”Toisen kunnioittamista ja huomioonotta-
mista”, jatkaa Mervi. 

”Erilaiset ihmissuhteet vuosien varrella 
ovat muokanneet käsitystäni siitä, mitä halu-
an ja kaipaan, mitä oikeanlainen rakkaus on. 
On pitänyt käydä läpi vaikeita vaiheita, et-
tä osaa arvostaa nyt sitä, mitä on saanut. Tär-
keintä ei ole ulkonäkö tai ulkoiset asiat, rakka-
us on paljon syvemmällä”, Juha muotoilee.

”Alussahan me vielä ollaan, suhteellisen 
nuori pari”, hymyilee Mervi. 

”Mutta olemme huomanneet, miten suh-
de syvenee.” 

”Minä tarvitsin hoitajaa”, Juha virnistää 

katsoessaan sairaanhoitajavaimoaan.  
”Juhassa on parasta koko paketti. Hän on 

puolison lisäksi myös kaveri, jonka kanssa on 
mahtavaa tehdä yhdessä asioita.”

Kokemukset kasvattavat
Heinosia voi tavata erityisesti entisellä Inki-
länmäen seurakuntatalolla, ravintola Ajassa, 
jossa Juha on töissä ja jossa syksyllä jatkuvat 
suositut Majataloillat. Kuopion seurakuntayh-
tymän ja Kansan Raamattuseuran järjestämis-
sä Majataloilloissa on ruokailun ohella mu-
siikkia, ohjelmaa ja rentoa tutustumista.

”Illat syntyivät omasta tarpeesta yhteiseen 
olohuoneeseen, johon kutsua ihmisiä. Olim-
me kaivanneet paikkaa viikonlopulle, jossa 
voisi viettää yhdessä aikaa. Rukousvastaus se-
kin, että myös muut olivat ja ovat innostu-
neet asiasta.”

”Yleensä johdatuksen ja rukousvastaukset 
huomaa vasta myöhemmin. Erilaisia elämän-
kokemuksia on tarvittu, että on kasvanut ih-
misenä. Että on ehkä ollut valmiimpi Jumalan 
suunnitelmiin”, Mervi pohtii.

”Tarvitaan rukousta, ja kuulevia korvia, et-
tä osaisi kulkea niitä polkuja, joita Jumala ha-
luaa viedä eteenpäin”, pariskunta miettii.

 HANNA KARKKONEN

Oot mun puuttuva palanen…

”Makuuhuoneemme seinällä lukee ”Remember to kiss me good night”. Siitä olemme yrittäneet pitää kiinni, että jutellaan miel-
tä kaivavat asiat ennen nukkumaanmenoa”, Juha ja Mervi Heinonen kertovat.
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Hääpäivästä on Heinosilla jäänyt 

mieleen, että se oli ainoa lämmin ja 

aurinkoinen päivä sateiden keskellä.
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”Yleensä  
johdatuksen  
huomaa vasta 
myöhemmin
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