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Kuopion ja Siilinjärven  
evankelisluterilaisten seurakuntien lehti

Uotisen 
kutsumus
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Mitä yhteistä  
herännäisyydellä ja 
helluntailaisuudella on?

 ➤  7  

Pidä paussi  
ja rauhoita 
mieli 
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Heikki Sederholm 
rohkaisee toimimaan  
hätätilanteessa

 ➤ 2 

kirkkojakoti.fi



Pyhä Henki, 
puolustaja 

M illoin olet viimeksi tuntenut Pyhän 
Hengen vaikutuksen tai onko sinulla 
aavistustakaan siitä, miltä sen pitäisi 
tuntua?

Luterilaisessa kirkossa Pyhän Hengen korostaminen 
ei ole ollut kovin voimakasta. Karismaattisissa liikkeissä 
sen sijaan Pyhän Hengen merkitys on konkreettisem-
paa. Siellä puhutaan kielillä, saadaan profetioita ja koe-
taan ehkä muutenkin voimakkaampia tunne-elämyksiä. 
Karismaattiset liikkeet ovatkin viime vuosina saaneet yhä 
enemmän jalansijaa erityisesti Latinalaisessa Amerikassa.

Helluntailaisuus on siellä nykyään voimakkaimmin 
kasvava liike. 

Tämä taitaa olla yksi konkreettinen esimerkki siitä, että 
ihmiset kaipaavat elämyk-
siä. Pitäisi tuntua joltain!

Myös meidän luterilaisessa 
kirkossamme on herätty 
uudella tavalla huomioi-
maan Pyhän Hengen mer-
kitys. Uskomme kolmiyh-
teiseen Jumalaan: Isään, 

Poikaan ja Pyhään Henkeen. Jumalan olemus on salai-
suus, mutta Jumala ilmoittaa itsensä ja tulee läsnäole-
vaksi Pyhän Hengen kautta. Pyhä Henki on rakkauden 
Henki. ”Niinkuin Isä on minua rakastanut, niin minä-
kin olen rakastanut teitä; pysykää minun rakkaudessani. 
Tämän käskyn minä teille annan: rakastakaa toisianne.” 
Joh. 15:9 ja 17.

Pyhä Henki tuo Jumalan hyvyyden ja Kristuksen rak-
kauden meidän keskellemme. Hengen hedelmiä ovat rak-
kaus, ilo, rauha, kärsivällisyys, ystävällisyys, hyvyys, 
uskollisuus, lempeys ja itsehillintä.  Gal. 5:22–23. Erin-
omaisen tavoiteltavia ominaisuuksia. 

 
Miten sinä haluat toteuttaa konkreettisesti näitä hen-
gen hedelmiä? Voisiko se olla esimerkiksi vapaaehtois-
työssä? Tai onko sinun elämässäsi juuri nyt kiireinen 
vaihe ja haluat levähtää kirkon penkillä hetkisen. 

 
Pyhää Henkeä kuvaillaan puolustajaksi ja rakkaudeksi. 
Onpa levollinen ja turvallinen mielikuva. Minua puolus-
tetaan, minua rakastetaan - kaikissa elämän myrskyissä. 
Tähän minäkin haluan uskoa. Ei tarvitse mennä merta 
edemmäs kalaan. Pyhä Henki on läsnä elämässä - niin 
minun kuin sinun.

 
“Pyhä Henki, lohduttaja,
valon lähde ainoa,
Pyhä Henki, puolustaja,
sydämeni taivuta”   

      Virsi 117

Maaningan kirkko juhlii 
Vuoden alusta Kuopion seurakuntayhtymään 
liittynyt Maaningan seurakunta on sopeutunut 
luontevasti osaksi Kallaveden seurakuntaa. 

P aikallinen toiminta jatkuu enti-
seen tapaan vilkkaana.  

 ”Väestömäärään nähden ju-
malanpalveluksiin osallistuu 
keskimääräistä enemmän ih-

misiä, olemme iloisia saadessamme jouk-
koomme aktiivisesti toimivan seurakunnan”, 
kertoo Kallaveden kirkkoherra Matti Pen-
tikäinen.  Yhtenä esimerkkinä Pentikäinen 
mainitsee vapaaehtoisvoimin toteutettavan 
jokaviikkoisen ruoka-avustusten jakelun. 

”Kesäkuisena keskiviikkona ruokapaketin sai 
24 avun tarvitsijaa”, iloitsee vapaaehtoistyönte-
kijä Margit Ruotsalainen.  Ruokajakelu toteu-
tetaan yhteistyössä alueen kauppiaiden kanssa. 

170-vuotias kirkko
Maaningan kappeliseurakunta perustettiin 
vuonna 1765. Nykyistä kirkkoa rakennettiin 
vuosina 1826-1845, rakennusmestarina oli kuu-
luisa kirkonrakentaja Heikki Kuorikoski ja hä-
nen poikansa Jaakko. Kirkkoa on korjattu kah-

desti, vuosina 1937 ja 2005. Arkkitehti ehdotti 
remontin yhteydessä sisäseinien maalaus-
ta, mutta maaninkalaiset eivät tähän innostu-
neet. ”Kansalaisadressiin kerättiin yli 1000 ni-
meä ja näin kirkon sisätilojen ilme päätettiin 
säilyttää entisen mallin mukaisina”, muiste-
lee historiaa Aarne Blom. Enteellisenä tulevas-
ta liitoksesta alttaritaulu on Ferdinand von 
Wrightin maalaama jäljennös Kuopion Tuo-
miokirkon alttaritaulusta ”Jeesus ristillä”, joka 
on Berndt Godenhjelmin teos. 

Seurakuntatilat kunnantalolle
Maaninkalaisten suunnitelmissa oli vielä vuosi 
sitten uuden seurakuntatalon rakentaminen. 
Liitoksen myötä suunnitelma kuitenkin muut-
tui ja nyt maaninkalaiset ovat saamassa uudet 
seurakuntatilat entiseltä kunnantalolta ensi 
syksystä alkaen. Kuopion kaupunki remontoi 
kunnantaloa parhaillaan seurakunnan ja mui-
den toimijoiden käyttöön. Kaupunki vuok-
raa seurakunnalle tiloja noin 350 neliömetriä. 

Kunnantalolle siirtyvät syksyn aikana kaikki 
entisen Maaningan seurakunnan toiminnot. 
Vanhasta valtuustosalista tulee kirkkosali. 

MINNA SIIKANIVA

 

Maaningan kirkon 170-vuotisjuhlamessu ja 
kirkkojuhla 16.8.2015 klo 10.00.

Messussa saarnaa piispa Jari Jolkkonen, 
liturgina toimii Kallaveden seurakunnan  
kirkkoherra Matti Pentikäinen. ” 

Pysykää minun  
rakkaudessani

L
omakausi alkaa 
olla kiihkeim-
millään. Ihmi-
set vaihtavat va-
paalle ja lähtevät 
reissun päälle se-
kä mökeilleen. 
Niin ihanaa kuin 
lomailu onkin, 

myös riski erilaisiin tapaturmiin ja 
sairauskohtauksiin kasvaa. 

”Kesällä ihmisten käyttäytymi-
nen muuttuu, mikä saattaa käydä 
terveyden päälle sekä altistaa onnet-
tomuuksille”, SPR:n ensiavun ja ter-
veystiedon kouluttaja Heikki Seder-
holm kertoo. 

Monta ihmishenkeä säästet-
täisiin ja moni vakava vammautu-
minen olisi ehkäistävissä, jos vain 
paikalla sattuisi olemaan ensiaputai-
toinen henkilö.

Alkoholilla osuutta asiaan
Sederholmin mukaan kesä on suo-
malaisille muun muassa erilaisten 
palovammojen sesonkiaikaa.

”Silloin maataan paljon auringos-
sa – joko kotimaassa tai etelän ran-
noilla. Iho saattaa helposti kärähtää 
ja lopputulemana voi olla pahojakin 
palovammoja.”

”Helteessä myös lämpöuupumi-
set ovat mahdollisia.”

Mökkeilijän hyvin alkanut loma 
saattaa kärventyä saunan kiukaan 
tai grillin kuumuuteen.

”Suomessa on vielä yllättävän 
paljon saunoja, joissa kiuasta ei ole 
suojattu. Oikeanlaisella suojauksella 
vältettäisiin aika monta vakavaa pa-
lovammaa.”

Palovammat eivät suinkaan ole 
mitään vähäpätöisiä vaivoja.

”Ne voivat olla todella kivuliai-
ta, ja jos niitä ei osata hoitaa oikein, 
ne saattavat helposti myös tuleh-
tua. Silloin paraneminen pitkittyy ja 
mutkistuu”, Sederholm painottaa.

Lomalla kun ollaan, niin joillekin 
se merkitsee myös alkoholin tavallis-
ta runsaampaa nauttimista.

”Hyvin usein alkoholi on 
edesauttamassa noiden palovam-
mojenkin syntymistä: ehkä sammu-
taan aurinkoon tai saunan lauteille, 
horjahdetaan päin kiuasta tai kuu-
maa grilliä.”

”Puhumattakaan, että alkoho-
li altistaa myös monille muille tapa-
turmille.”

Hätätilanteiden varalle Seder-
holm muistuttaa selvittämään kesä-
mökkien tarkat koordinaatit. 

”Mökin osoite kun ei aina ole ihan 
yksiselitteinen. Koordinaatit löytyvät 
netin 112.fi -sivuston kautta ja ne kan-
nattaa laittaa vaikka mökin seinälle, 
että vieraatkin ne löytävät.” 

Rohkeasti auttamaan
Sederholm kertoo, että joidenkin 
tutkimusten mukaan suomalais-
ten ensiaputaidot eivät ole kaikkein 
kehnoimmalla tasolla kansainväli-
sesti vertailtuna. Osaamista löytyy 
suhteellisen hyvin, mutta ongelma-
na on rohkeuden puute.

”Täällä ollaan vähän arkoja. Aja-
tellaan, ettei sitä arvaa mennä kos-
kemaan esimerkiksi tajuttomaan ih-
miseen, kun voi aiheuttaa vaikka 
lisävammoja.”

”Ei koskemalla vaurioita saa ai-
kaan, kunhan muistaa, ettei liikut-
tele ihmistä voimakkaasti ja vään-
nellen. Kylkiasentoon kääntämällä 
varmistetaan, että hengitystiet pysy-

MINNA SIIKANIVA 
minna.siikaniva@evl.fi

AJANKOHTAISTA

”Siilinjärven verkkokirkkolähetykset 
jatkuvat myös syksyllä. Kevään kuu-
si edellistä lähetystä on kerännyt yh-

teensä vajaat 5000 katselukertaa. Suosituin 
verkkokirkkolähetys on ollut helatorstain 
messu ja papiksi vihkiminen, se on saavutta-
nut jo 1700 katselukertaa.

”Radio Dei etsii kesän aikana Suomen 
kauneinta kirkkoa. Valinnan tekevät 
kanavan kuuntelijat, joilla on mah-

dollisuus äänestää suosikkiaan kanavan Face-
book-sivulla. Kesäkuussa äänestetään voittajaa 
modernien kirkkojen joukosta, heinäkuussa 
vuorossa ovat puukirkot ja elokuussa kivikir-
kot. Kesän lopulla finalistien joukosta ääneste-
tään kaikkein kaunein kirkko.

”Evankelis-luterilainen kirkko on avan-
nut uudistetut selkokieliset verkkosi-
vut. Sivujen osoite on selko.evl.fi.

Selkokielisillä sivuilla kristinuskon pe-
rusasiat on selitetty niin, että tekstiä on 
helppo lukea ja ymmärtää. Sivuilla on 
myös perustietoa kirkon toiminnasta, ju-
malanpalveluksesta ja kirkkovuodesta.

Selkokieliset verkkosivut on suunnattu 
ihmisille, joiden on vaikea lukea yleiskielis-
tä tekstiä.

5
Suomen Lähetysseura on viimeisten viiden vuoden aikana 
systemaattisesti tehostanut työtään kehitysmaiden vammais-
ten ihmisten oikeuksien toteutumiseksi. Vammaishankkeiden 
määrää on kasvatettu ja vammaisnäkökulmaa vahvistettu Lä-
hetysseuran kirkollisessa työssä ja kehitysyhteistyössä.

22
Vuoden kristillinen kirja valitaan tänä vuonna 22. kerran. Lop-
pukilpailukirjat julkistetaan lokakuun alussa Turun kirjames-
suilla. Voittajan valitsee kansanedustaja Jutta Urpilainen.

30 000
Kirkon mediasäätiön myöntämistä kevään tuotantotuista 
suurimman summan, 30 000 euroa, on saanut lapsille suun-
natun Raamatun kertomukset -animaatiosarjan suomenkieli-
nen versiointi.

PYSÄKILLÄ

KUUKAUDEN VALINNAT PÄÄKIRJOITUS

Kun minuu tit ratkaisevat
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Maaningan kirkko on myös yksi kesän tiekirkoista.

vät paremmin auki.”
Myös painelu-puhalluselvytyk-

seen ryhtymistä arastellaan.
”Aika ajoin elvytyssuositukset 

muuttuvat ja siitä ehkä on jäänyt 
ihmisille pelko, etteivät he osaa oi-
keaa painelurytmiä.”

”Parempi on kuitenkin tehdä 
edes jotain kuin jättää tekemättä. Jo-
kainen minuutti on elintärkeä, eikä 
se rytmi loppupeleissä kaikkea rat-
kaise. Voihan tangoakin tanssia vals-
sin askelin”, Sederholm rohkaisee. 

Elintärkeä taito
Ainakin ensiaputaidon perusteet 
olisi hyvä olla jokaisella kansalaisel-
la hyppysissään. Koskaan ei tiedä, 
missä ja milloin niille olisi käyttöä.

”SPR on pitkään yrittänyt saa-
da ensiapukoulutusta mukaan kou-
lujen opetussuunnitelmaan, mutta 
toistaiseksi siinä ei ole onnistuttu.”

”Lapsillehan olisi helppoa opet-
taa mitä tahansa asioita, jos ne vain 
esitetään kiinnostavalla tavalla.”

”Käytäntö on hyvin kirjavaa. 
Joissakin kouluissa annetaan jonkin 
verran opastusta ensiaputaidoissa, 
mutta toisissa ei.” 

Työpaikoilla sen sijaan kurssite-
taan henkilöstöä ahkerammin.

”Nykyinen lainsäädäntö edellyt-
tää, että työpaikoilla on oltava tiet-
ty määrä ensiapukurssin käyneitä 
työntekijöitä.”

Sederholmilla on pitkä kokemus 
ensiaputaitojen kouluttajana. Vuo-
sien varrella hän onkin saanut kurs-
silaisilta runsaasti palautetta, joka 
on omiaan vakuuttamaan koulu-
tuksen tärkeydestä.

”Kerran eräs kurssillani ollut 
rouva tuli kertomaan, että hänen 
lapsensa oli vetänyt henkeen jääty-
neen mansikan. Koska koulutuksen 
ensimmäisessä osassa oli käsitelty 
vieraan esineen poistamista hengi-
tysteistä, oli rouva osannut toimia 
hätätilanteessa oikein.”  

Ensiavun 1-kurssilla käydään lä-
pi muun muassa hätäensiapu el-
vytyksineen, verenvuodon ehkäisy, 
palovammat, pienempien haavojen 
ja vammojen hoito, myrkytykset ja 
yleisimmät sairauskohtaukset.

Defibrillaattorit  
tätä päivää
Viime vuosina julkisille paikoille 
on hankittu defibrillaattoreita, joi-
ta myös maallikoiden on helppo 
käyttää.

”Laitteen sähköinen isku antaa 
sydämelle mahdollisuuden palata 
normaalirytmiin esimerkiksi hen-
genvaarallisesta kammiovärinäkoh-
tauksesta.”

Sederholmin mukaan laitteita on 
Kuopion ydinkeskusta-alueella tällä 
hetkellä ainakin viidessä paikassa.

”Niistä pitäisi tiedottaa enem-
män ja rohkaista ihmisiä niiden 
käyttöön.”

”Laitteet antavat neuvoja käyt-
täjälleen eikä niillä voi saada vahin-

koa aikaiseksi. Ne osaavat tulkita 
sairauskohtauksen saaneen henki-
lön tilan ja antavat iskun vain, jos 
tilanne niin vaatii.”

Sederholm kertoo, että defibril-
laattoreita on tulossa Pohjois-Sa-
von alueelle koko ajan lisää.

”Niitä sijoitetaan muun muas-
sa huoltoasemille ja joihinkin ho-
telleihin.”

”Suomi on kuitenkin vielä vähän 
kehitysmaa tässä asiassa, sillä esi-
merkiksi Tukholman alueella lait-
teita on jo 3500.”

Vähintä, mitä jokainen voi teh-
dä kohdatessaan sairauskohtauk-
sen saaneen ihmisen, on soittaa 
yleiseen hätänumeroon 112:een. 

”Sinne pitää soittaa aina, kun on 
kyse sairauskohtauksesta, onnetto-
muudesta tai ylipäätään tilanteesta, 
johon sisältyy jokin vaara.”

HELI HARING
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Hätä- 
tilanteessa

 ✚ Soita yleiseen hätänume-
roon 112:een ja kerro mitä 
on tapahtunut.

 ✚ Vastaa hätäkeskuspäivys-
täjän kysymyksiin ja toimi 
hänen antamien ohjeiden 
mukaisesti.

 ✚ Sulje puhelin vasta, kun 
päivystäjä on antanut 
luvan.

Hätätilanne ei katso aikaa eikä paikkaa.    Silloin ensiaputaidot ovat kultaakin kalliimmat.

”Parempi 
tehdä edes 
jotain kuin  
jättää tekemättä

Heikki Sederholm on pereh-
tynyt myös ensiavun histori-
aan. ”Joskus entisinä aikoina 

ihmisiä on yritetty elvyttää 
muun  muassa ruoskimalla.”
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Tätienergiaa

P äätin kirjoittaa kolumnini ylistäen 
alkukesän kauneutta, kuulasta vihre-
yttä, eloon herääviä erivärisiä kukkia 
ja valoa, joka herkeämättä meille lois-
taa ja saa uuden elämän puhkeamaan 

pitkän, pimeän talven jälkeen.

Sitten sain kaksi suruviestiä vuorokauden 
sisällä. Ensin kummitätini nukkui pois, ja seu-
raavana päivänä puhelinsoitto toi viestin, että 
toinenkin tätini oli kuollut. Aiheeni alkukesän 
valosta, uuden elämän puhkeamisesta ja ilosta ei 
tuntunutkaan enää hyvälle.

Sen sijaan mieleeni alkoi nousta monia kuvia 
näistä kahdesta vahvasta naisesta ja yhteisistä 
hetkistäni heidän kanssaan, erityisesti ajalta jol-
loin olin lapsi.

Kummitätini oli kauppias. Lapsuudessani oli 
aika harvinaista, että nainen vastasi kokonai-
sesta ruokakaupasta. Nuorena tyttönä kävin 
hakemassa pienellä maitohinkillä juotavaa hänen 
kaupastaan. Tätini laski sitä kylmiön seinässä 
olevasta kahvasta. Parasta pienelle tytölle kum-
mitätini kaupassa oli se, että sain tulla kauppaan 
takakautta, sieltä mistä työntekijät tulevat, ja 
käydä tärkeitä papereita täynnä olevassa kaupan 
toimistossa. Noita papereita tarkastelemassa ja 
asiakkaita palvelemassa näen yhä tätini ajatellen, 
että hän taisi olla siinä työssä hyvin onnellinen. 
Merkittävä ja ainutlaatuinen kokemus minulle 
olivat arpajaiset, jotka järjestettiin kaupan asi-
akkaille. Voitin sinisen huovan, jossa on sinisiä 
kukkia. Kummitätini 
muistossa on aina kau-
niita, sinisiä kukkia.

Toinen edesmennyt 
tätini oli harras usko-
vainen ihminen. Hän 
oli myös yksi huumo-
rintajuisimmista ihmi-
sistä, joita olen kos-
kaan tavannut. Hänellä 
oli taito laskea leikkiä 
elämän pienistä arki-
sista asioista, ja hänellä 
oli pilke silmäkulmassa 
ja nauru herkässä. Lapsen mielessä hän oli käsit-
tämätön aikuinen. Erityisen mahtavaa oli, että 
tätini työskenteli siellä missä tehdään jäätelöä, 
meijerissä. Vieraillessani hänen luonaan jäätelö 
ei loppunut koskaan kesken. Se oli minusta tai-
vaallisen ihanaa. Täti oli myös luonnon ystävä, ja 
hänellä oli säästäväinen elämänasenne. Nykyi-
sin termein hän oli ekologinen. Hän saattoi läm-
mittää saunan luonnosta keräämillään pienillä 
kävyillä. Muistoissani pysyvät tätini vahva usko, 
huumori ja elämänilo.

Kiitollisena uuden alkukesän suurenmoisesta 
kauneudesta meidän kannattaa nauttia lähei-
sistämme, perheestämme ja hyvistä asioista. 
Olkaamme myös kiitollisia heistä, joiden elä-
mässä olemme nyt ja joiden elämässä olemme 
aiemmin saaneet olla osana.

EIJA TANNINEN-KOMULAINEN

” 
Kummitätini 
muistossa 
on aina  
sinisiä 
kukkia

KOLUMNI

HISTORIALLISTA MITÄ MIELESSÄ?

Vapaaehtoistoiminnassa on mukana 1,4 miljoonaa suomalaista. 
Nuoria haluttaisiin kasvattaa mukaan vapaaehtoistyöhön.

J
oka kolmas suomalai-
nen tekee vapaaehtois-
työtä. Vapaaehtoistyö-
tä tehdään keskimäärin 
18 tuntia kuukaudessa. 
Tuntimäärä on lisäänty-
nyt vuodesta 2010. Suu-
rimmat toiminnan ken-

tät ovat liikunta ja urheilu (350 000 
vapaaehtoista), seniorien ja vanhusten 
parissa tehty vapaaehtoistyö (344 000) 
sekä lasten ja nuorison parissa tehty va-
paaehtoistyö (343 000). Auttamistyö ja 
talkootyö ovat edelleen suosituimmat 
vapaaehtoistyön muodot.

Kyselyyn vastanneista 64 prosenttia 
ilmoitti tekevänsä pitkäkestoista vapaa-
ehtoistyötä. Puolet tehdystä vapaaeh-
toistyöstä tapahtuu järjestön tai yhtei-
sön organisoimana.

”Ihmisten itsensä organisoima ja 
spontaani vapaaehtoistoiminta on ol-
lut kasvussa viime vuodet, mikä on 
upea asia. Sosiaalinen media mahdol-
listaa aivan uusia tapoja auttaa ja toi-
mia. Samaan aikaan täytyy huomata, 
että monet haluavat edelleen sitoutua 
pidempikestoiseen ja säännölliseen toi-
mintaan. Kaikenlaisille vapaaehtoistyön 
muodoille, niin kertaluonteiselle kuin 
pitkäkestoiselle on tilaus ja tällä kentäl-
lä moninaisuus on ehdottomasti hyvä 
asia”, sanoo KansalaisAreenan toimin-
nanjohtaja Anitta Raitanen.

Sisältöä elämään
Kirkkohallituksen asiantuntijan Irene 
Nummelan mukaan myös kirkon va-

paaehtoistoiminta on ollut viime vuosi-
na kasvussa.

”Vapaaehtoisena voi toimia esimer-
kiksi isosena lapsi-isovanhempi leirillä, 
tukihenkilönä sairaalassa, tapahtuman 
järjestäjänä tai jumalanpalveluksessa 
tekstin lukijana. Haluaisin rohkaista jo-
kaista kysymään ystäviään ja tuttujaan 
tekemään vapaaehtoistyötä, sillä se an-
taa elämään sisältöä ja pidentää tutki-
musten mukaan jopa elinaikaa”, Num-
mela toteaa.

Yli puolet heistä, jotka eivät osallis-
tu tällä hetkellä vapaaehtoistoimintaan, 
olisivat halukkaita osallistumaan, jos 
heitä vain pyydettäisiin mukaan. Perä-
ti kaksi kolmesta 25–49-vuotiaista osal-
listuisi vapaaehtoistoimintaan, jos hei-
tä pyydettäisi.

Osaksi opintoja?
Useampi kuin kaksi kolmesta suomalai-
sesta on sitä mieltä, että lapsia ja nuo-
ria pitäisi kasvattaa vapaaehtoistyöhön 
osana koulujärjestelmää. Jopa 78 pro-
senttia opiskelijoista olisi halukas kokei-
lemaan vapaaehtoistyötä osana opinto-
ja, jos se olisi mahdollista.

”Vapaaehtoistoimintaan osallistu-
misella on tutkitusti moninaisia hyvin-
vointivaikutuksia. Se antaa konkreettisia 
osallisuuden ja tarpeellisuuden koke-
muksia ja kasvattaa aktiiviseen kansa-
laisuuteen. Toivon, että Suomi seuraa 
monia muita maita, ja integroi vapaaeh-
toistoimintaa osaksi opetussuunnitel-
mia – etenkin kun nuoret itse useiden-
kin tutkimusten näkökulmasta tätä 

innokkaasti toivovat”, sanoo vapaaeh-
toistoiminnasta vuonna 2012 väitellyt ja 
vapaaehtoistoimintaa yli 10 vuotta tut-
kinut HelsinkiMission kansalaistoimin-
nan johtaja Henrietta Grönlund.

Kuopiossa  
kannustetaan nuoria
Vapaaehtoistyön tiimoilta on Kuopiossa 
viime vuosina tehty yhteistyötä oppilai-
tosten kanssa. 

”Olen kiertänyt kouluja ja yhdes-
sä opettajien kanssa kannustanut nuo-
ria työkokemuksen hankkimiseen myös 
vapaaehtoistyön parissa. Vapaaehtois-
työstä saattaa saada myös jossain op-
pilaitoksissa opintopisteitä. Nuoret 
sitoutuvat mieluiten lyhytaikaiseen pro-
jektityöhön”, kertoo Kuopion ev.lut. 
seurakuntien vapaaehtoistyön koordi-
naattori Annu Paulus. 

”Nykyään suosituin auttamismuoto 
kaikenkäisten parissa on viedä vanhuk-
sia esimerkiksi ulkoilemaan, teatteriin 
tai muuhun virkistystoimintaan. Yh-
dessäolo ja kuunteleminen koetaan tär-
keäksi auttamisen muodoksi. Paras kei-
no saada vapaaehtoisia, on kutsua heitä 
mukaan henkilökohtaisesti, tarjota mo-
nenlaisia töitä ja innostaa itse räätälöi-
mään jokin uusi auttamismuoto”, Pau-
lus toteaa.

KIRKON TIEDOTUSKESKUS 
MINNA SIIKANIVA

Lähde: Vapaaehtoistyön tekeminen 
Suomessa. Taloustutkimus 2015. Tutki-
muksen teettivät Kansalaisareena ry, 
Kirkkohallitus ja HelsinkiMissio.

Vapaaehtoistyön 
tekeminen kasvussa

Vuoden kestävä kulttuurimatka

T oukokuun alussa tuli markkinoille Museo-
kortti. Se on lähes 200 suomalaisen museon 
yhteinen pääsylippu, joka on voimassa vuo-
den ajan ostohetkestä alkaen. 

Eteläisin Museokortti-museo on Hangon museo 
ja pohjoisin Saamelaismuseo Siida Inarissa. 

Ensimmäisen kuukauden aikana kortteja 
on valtakunnallisesti myyty jo noin 6000.

”Kiinnostuksen määrä ei hämmästytä, 
sillä tuotehan on erinomainen”, Kuopion 
kaupungin museoiden museolehtori Sanna 
Reinikainen iloitsee.

Onko Kuopiossa innostuttu kortista?

”Kesäkuun alkuun mennessä meillä on 
myyty vajaa sata Museokorttia. 
Myös kyselyitä on tullut hyvin pal-
jon.”

Mihin museoihin kortilla  
pääsee täällä päin?

”Kuopion museoon, kortte-
li- ja taidemuseoon sekä 
Riisaan. Siilinjärvellä puo-
lestaan pääsee Harjamäen 
sairaalamuseoon ja Pöljän 
kotiseutumuseoon.”

Miten kortin voi hankkia?

”Mistä tahansa mukana olevasta 
museosta tai netin kautta osoit-
teesta www.museot.fi. Samaisel-
ta sivustolta löytyy päivittyvä lis-

ta mukana olevista museoista, niiden näyttelyistä ja 
sijainneista.” 

Mistä syntyi idea tällaiseen?

”Museoliitto otti mallia Hollannista, jossa kort-
tia myydään tällä hetkellä miljoonan kappa-
leen vuosivauhtia. Ajatuksena on madaltaa 
kynnystä museokäyntiin. Museoon voi pii-
pahtaa vaikka päiväkävelyn lomassa ja niin 

usein kuin haluaa. Ei ole pakko juosta ko-
ko taloa läpi, vaan voi tutustua muse-

oon pala kerrallaan.”  

Mitä uutta on tälle kesälle 
tarjolla?

”Kuopion museossa on From Pi-
retta with love -näyttely, jonka 
yhteydessä on lapsille pape-
rinukketyöpaja. Myös kar-
huherra Benjamin on lasten 
ilona kesän ajan. Kortteli-
museossa on esillä Puu-
taloasumisen ihanuus 
– kurjuus? -näyttely, jo-
hon liittyy paikan päällä 
myös tehtäviä perheille. 

Kesällä korttelimuseol-
la pyörii erilaisia työpajoja. 

Taidemuseon kesänäyttelyssä puo-
lestaan nähdään Leonardo Da Vil-
hun eli Risto Vilhusen töitä.”

teksti: HELI HARING 
kuva: SEIJA RYTKÖNEN

M itä meillä oli ennen digitalisaatiota, jonka pelä-
tään jakaneen kansan kyydissä olijoihin ja nii-
hin muihin?  Käpylehmiä?

1990-luvulla syntyneet diginatiivit eivät 
välttämättä tiedosta, että tietoyhteiskunnan historia on ly-
hyt ja siksi se ei tarkoita samaa kaikille. Kun vauhti on ol-
lut kova, käyttäjäystävällisyys ei ole ollut ensimmäinen kehi-
tettävä. Siksi moni saattaa yhä pelätä joutuvansa tekemisiin 
jonkun mystisen aateekoon kanssa.

www-aika nimittäin alkoi vasta vuonna 1993, jolloin in-
ternet muuttui nykyisen oloiseksi niin Suomessa kuin muu-
allakin. Suomesta avautui ensimmäisen kerran internet-
yhteys maailmalle vuonna 1988, mutta vasta 1990-luvulla 
internet alkoi levitä korkeakoulujen ulkopuolelle.

Varsinaisen läpimurron internet ja sen tärkein sovellus 
sähköposti tekivät parissa vuodessa: kun vuoden 1994 lo-
pussa www-sivuja oli 800 000, niitä oli vuoden 1996 lo-

pussa 100 miljoonaa. 
Eivät aikalaisetkaan hahmottaneet digitalisaation alkua, 

vaikka historiallinen käännekohta rymähti päälle.  Vuon-
na 1996 julkaistussa Kuopion kaupungin kuvateoksessa on 
hauska esimerkki. Tunnetuilta kuopiolaisilta kysyttiin, mil-
lainen Kuopio on vuonna 2010. Silloinen yliopisto-opiskelija 
Ari Paanala visioi, että hänellä on vuonna 2010 taskutieturi, 
joka yhdistää puhelimen, kalenterin ja tietokoneen. 

Paanala kuvitteli taskutieturiinsa sähköpostin ja visioi jok-
seenkin julesvernemäisesti, että julkinen liikenne toimii kut-
supohjaisesti eli kyydintarpeen kun ilmoitti teknisen viraston 
ylläpitämään kuljetusjärjestelmään, tieturi hoiti loput kyyti-
maksua myöten. Sen vallankumouksellisemmaksi ei hän kuvi-
tellut juuri alkanutta digiaikaa: hyödyt olivat käsinkosketeltavia 
aivan samaan tapaan kuin aiemmin tietokoneiden hyötykäy-
tön arveltiin rajoittuvan pakastimen sisällön seurantaan.

Vuonna 1995 somea tuskin osattiin edes kuvitella, mutta 
niinpä vain Google aloitti vuonna 1998, Wikipedia 2001, Fa-
cebook 2004, YouTube 2005 ja Twitter 2006. Instagramilla-
kin on ikää vasta viisi vuotta.

Nyt nähdään, että digitalisaatio on vallankumouksista 
suurin.

Mieluummin siis kehityksen kelkassa kuin käpylehmäsillä 
– seurakunnissakin, sillä takaisin päin ei ole paluuta. 

Mahdollisuuksiin nähden tarjontaa näyttää olevan yllättä-
vän vähän. Kuopion hiippakunnasta hyvänä joskin ainoana 
esimerkkinä on Siilinjärven seurakunta, jonka jumalanpalve-
luksia voinut adventista lähtien seurata suoratoistona ohjat-
tuina monikameralähetyksinä. 

Jakelualusta YouTubesta on se hyöty, että lähetyksiä voi 
ladata myös arkistosta. 

KAIJA VUORIO

Vallankumous tuli jo
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Siilinjärven verkkokirkko toteutetaan oppilaitosyh-
teistyönä. Kuvaajana tässä Kalevi Pitkäkangas ja ka-
meramiehenä media-alan opiskelija Tatu Naumanen.
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Eila Myöhänen tekee va-
paaehtoistyötä Maaningalla 
seurakunnan järjestämässä 
ruoka-avustusten jakelussa

Valtakunnallinen Kristus-juhla
Laukaassa 8.–9.8.2015
Laista riippumatta Jumala on tuonut
ilmi vanhurskautensa
Sydän-Laukaan koulu, lukio ja
liikuntahalli, Saralinnantie 3, Laukaa
Suomen evankeliumikoulu -
Evankeliumin opintoyhdistys ry.

KRASAN RIPARIT2016
E l ä m ä n  s u u r i a  k y s y m y k s i ä
I k i m u i s t o i n e n  k e s ä
U u s i a  y s t ä v i ä ,  L e i r i f i i l i s t ä
Kansan Raamattuseuran rippikoululeirit 
ovat käsite. Jokaisen leirin päätteeksi nuorten 
huulilta nousee sama huokaus: tämä oli elämäni 
paras ripari. Kräsän ripari kannattaa kokea itse!

“ O l i n  v u o s i  s i t t e n  V i v a m o n  r i p p i l e i r i l l ä  j a 
s e  o n  t ä h ä n  m e n n e s s ä  y k s i  m u n  e l ä m ä n i 
k o h o k o h d i s t a .  h y v ä  m e i n i n k i ,  k i v a t  v e t ä j ä t , 
m a h t a v a  p a i k k a  j a  t i e t y s t i  J u m a l a n  r a u h a . ” 
- J o h a n n e s 
Vivamossa, Lohjalla
I       8.6.-18.6.2016 II    29.6.-9.7.2016
III   13.7.-23.7.2016 IV   27.7.-6.8.2016
hinta 420 e Puh. 0207 681 760

Oronmyllyllä, Parikkalassa
8.6.-18.6.2016 
hinta 392-420 e Puh. 0207 681 740

:

:

KÄVELY-
KIERROKSET

Kirjailijoiden jalanjäljillä

keskiviikkoisin klo 18
 1.7., 8.7., 15.7., 22.7. ja 29.7. 

kesto n. 2 h
käteismaksu 5 €

Lähtö torilta
Veljmies-patsaalta

OPASTETUT 
KIERROKSET 
KUOPIOSSA

KIERTOAJELUT

24.6. - 7.8.2015
ke, to, pe klo 11 - 13

15 € / 10 € / 5 € käteisellä
Sis. pääsyn Puijon torniin

Lähtö kaupungintalon
edestä torin puolelta

Lisätietoa ja varaukset
p. 044 737 1449
menoinfo.fi

Kuopion
Oppaat ry

Jääskeläisen Auto Oy

KÄVELY-
KIERROKSET

Kirjailijoiden jalanjäljillä

KIERROKSET KIERROKSET 
KUOPIOSSAKUOPIOSSA

KIERTOAJELUT
Kuopion

Oppaat ry
Kuopion

Oppaat ry
Kuopion

KESÄSEURARADIO

Katso tarkemmat ohjelmatiedot verkko
sivuiltamme: srk.fi tai suviseurat.fi

24.6.–27.7.

KESÄSEURARADIO

96,3 
MHz SRK

54 Nro 6 — 24.6.2015 Nro 6 —  24.6.2015& &

http://www.museot.fi


S
uuri joukko helluntailiikkeen 
vaikuttajia ja joitakin herän-
näisyyden tuntijoita osallis-
tui harvinaiseen kohtaami-
seen Nilsiän Aholansaaressa. 
Kohtaaminen oli yhden mie-
hen idea ja aikaansaannos.  

Ristin Voitto -lehden pää-
toimittajalla, Leevi Launosella on harvinainen 
tapa viettää syntymäpäiviään. Täyttäessään 
50 vuotta hän kutsui ystävänsä Valamon 
luostariin ekumeeniseen Elämänkaari-semi-
naariin. Hän oli tuolloin kansakouluopetuk-
sen eettisen kasvatusajattelun muutoksesta 
väitellyt kasvatustieteiden tohtori Jyväskylän 
yliopistossa.  Kun Leevi Launonen hellun-
taina täytti 60 vuotta, hän järjesti kutsusym-
posiumin, jonka aiheena oli Pyhä Henki. Hel-
luntailiikkeen vaikuttajat ja herännäisyyden 
tuntijat kohtasivat toisensa Nilsiän Aholan-
saaressa keskinäisen tutustumisen, keskuste-
lemisen ja kuuntelemisen hengessä.

”Opillisista eroista huolimatta niin herän-
näisyydessä kuin helluntailaisuudessa kaik-
ki hengellisesti arvokas ja kestävä on ollut Py-
hän Hengen aikaansaamaa”, Launonen sanoo.

Henkiset ja  
hengelliset juuret
Helluntailaisen Launosen perheen poika tu-
tustui kotikylällään Nilsiän Lastulahdessa 
herännäisyyteen ja ortodoksisuuteen. Par-
haat lapsuuskaverit olivat körtti- ja orto-
doksikodin poikia. Hyvä kylähenki, aito naa-
pureiden kunnioitus ja Paavo Ruotsalaisen 
hengellinen perintö leimasivat lapsuusky-
län elämää. 

”Helluntailaisten tupa- ja telttakokouk-
sissa ja körttiseuroissakin lapsuudessani istu-
neena, sekä ortodoksisiin jumalanpalveluk-
siin osallistuneena, arvostan 60-vuotiaanakin 
kristittyjen yhteistä kohtaamista yhteisten 
teemojen äärellä.” 

Herännäisyyden ikävöivä usko ja hidas vei-

suu, sekä sen vahva luterilainen, ihmis-
keskeisyyttä ja ratkaisukristillisyyttä vas-
tustava teologia.  Helluntailaisuuden 
iloinen ja rytmikäs hurmoksellisuus, se-
kä sen evankeliointia, pyhitystä ja Jee-
suksen pikaista tulemista korostava 
teologia. Voiko herännäisyydellä ja 
helluntailaisuudella olla muutakin 
yhteistä kuin samat alkukirjaimet? 
Vastausta symposiumissa haettiin 
kahden pääesitelmän ja yhteisen 
keskustelun kautta. Rovasti Pentti 
Simojoki esitelmöi aiheesta Paavo 
Ruotsalainen ja Pyhä Henki, ja teo-
logian tohtori Jouko Ruohomäki 
aiheesta Helluntailiike ja Pyhä Hen-
ki.  Kommenttipuheenvuorot käyt-
tivät Helsingin Saalem-seurakunnan 
johtajana toiminut helluntailiikkeen 
vaikuttaja Klaus Korhonen, rovas-
ti Hannu Komulainen, Suomen hel-
luntaikirkon toiminnanjohtaja Esko 
Matikainen ja pastori Satu Väätäinen. 

Karismaattisuus  
yhteisenä juurena 
Savon herännäisyyden alkuna pidetään 
Lapinlahden Telppäsniityn tapahtumia 
vuonna 1796. Kesken heinänteon voi-
makas tuulenpuska kaatoi kuin suurella kä-
dellä niityllä olleet ihmiset maahan. Heinävä-
ki piti tätä Pyhän Hengen työnä ja ihmeenä; 
ilmeni kielillä puhumista, näkyjen näkemistä 
ja unissa saarnaamista. Voimakas herätys le-
visi laajalle.  Paavo Ruotsalaisesta kasvoi kah-
den vuosikymmen kuluessa vähitellen tämän 
karismaattisen liikkeen originelli sielunhoita-
ja ja johtaja.

Pentti Simojoen mukaan Ukko-Paavo oli 
tarkka siitä, olivatko karismaattiset ilmiöt ai-
toja.  Toisia kielilläpuhujia hän kuunteli, toisia 
kielsi rumastikin. Ukko-Paavo arvioi kaikkea 
hengellisyyttä sen perusteella, löytääkö ihmi-
nen sen kautta hiljaisen ja sisäisen sielun le-
von ja rauhan.

”Ihmiset tahtovat unohtaa kristillisyyden 
ja elää hengellisessä hekumassa. Ja kun Juma-
lan viisaus näkee hyväksi, että armon koke-
mukset otetaan heiltä pois, he jäävät orjalli-
seen pelkoon ja epäuskoon. Jäädessään joko 
aivouskoon tai tavoitellessaan tunteita ja ko-
kemuksia, kummassakin tapauksessa ihmi-
nen tulee ’surkeesti petetyksi’”, Simojoki si-
teerasi Paavo Ruotsalaista.

Jouko Ruohomäen mukaan Suomen hel-

luntailiikkeen 
juuret työntyvät 

kansainväliseen me-
todistiherätykseen ja siitä 

alkunsa saaneisiin pyhitys-
kirkkoihin, mutta myös hyvin karismaattises-
ti alkaneeseen Pohjois-Savon ja Pohjois-Karja-
lan herännäisyyteen, Lapin lestadiolaisuuden 
alkuherätykseen ja Länsi-Suomen hyppyherä-
tykseen ja rukoilevaisuuteen. ”Näiden syrjäis-
ten seutujen asukkaat saivat olla maailman-
laajan Pyhän Hengen vaikutuksen keskiössä. 
On mielenkiintoista havaita, että ilmiöt olivat 
hyvin samanaikaisia Englannissa, Skotlannissa 
ja Yhdysvalloissa.”

Suomen helluntailiikkeen toiminnan kat-
sotaan varsinaisesti alkaneen norjalaisen T. B. 
Barrattin Suomen vierailusta syksyllä 1911. 

Juuret ja siivet
Esko Matikainen totesi, että jokaisen herätys-
liikkeen identiteetti muodostuu ydinkertomus-
ten ympärille. Heränneillä näitä ovat kerto-
mukset Paavo Ruotsalaisesta ja helluntailaisilla 
kertomukset Barrattin Suomen vierailusta.

”Se, että kertomukset luovat myös identi-

teettiä kuvaavan kielen, voi olla eräs syy siihen, 
että olemme puhuneet samoista Hengen ilmi-
öistä niin eri tavoin. Emme ole edes tunnista-
neet toisissamme saman Pyhän Hengen työtä.”

Rovasti Hannu Komulainen arveli Paavo 
Ruotsalaisella ja helluntailaisilla olevan kui-
tenkin aivan eri painotukset. Tämä näkyy hä-
nen mielestään esimerkiksi elämän vaivoihin 
ja vaikeuksiin suhtautumisessa.

”Ukko-Paavo surkutteli niitä, joiden mie-
lestä murhehuoneesta ja vaivan alta pitäi-
si päästä nopeasti pois. Helluntailaiset ovat 
kuitenkin tässä asiassa olleet pahimman luo-
kan hoppuilijoita.” 

Myönteisen vastaanoton symposiumiin 
osallistuneilta helluntailaisilta sai Paavo Ruot-
salaisen perusopetus siitä, että ihminen ei ole 
hengellisessä elämässään ottaja vaan saaja.

Klaus Korhonen pohti, mitä seuraisi, jos kai-
ken ulkonaiseen keskittyvän kiireen ja toimin-
nan tilalla tavoittelisimme eri kirkkokunnissa 
sisäistä kanssakäymistä Kristuksen kanssa.

”Voisiko se johtaa siihen uudistukseen, jo-
ta monet kristityt tänään kaipaavat?”

SATU VÄÄTÄINEN 
grafiikka: TUIJA HYTTINEN

O n todettu, että parisuhdetyytyväisyys las-
kee 4–5 vuoden kuluttua yhteen menos-
ta. Tällöin riidat ja toisen kanssa yhdessä 
eläminen voivat alkaa tuntua uuvuttavil-
ta ja elämä arkipäiväiseltä. Apua perheen 

arjen ja parisuhteen asioihin voi hakea maksuttomista 
palveluista, kriisikeskuksesta, kuntien perheneuvolois-
ta ja kirkon perheasiain neuvottelukeskuksesta. Näihin 
palveluihin voi kuitenkin joutua jonottamaan. 

Odotellessa voi tarttua esimerkiksi verkkopalvelui-

hin. Niistä voi löytää omaan tilanteeseen uutta näkö-
kulmaa joko muiden samanlaisessa tilanteessa olleiden 
kokemuksista tai asiantuntija-artikkeleita lukemalla. 

Nettiapu on sinua varten silloin, kun sinä itse haluat 
ilman jonottamista ja ajanvaraamista.  Tietoa on tarjol-
la paljon. Käy rohkeasti lukemassa artikkeleita! Ne tuo-
vat vertaistuen ja asiantuntija-avun kotisohvallesi. Huo-
maat, että et ole yksin asioittesi kanssa. 

IRENE VENEJÄRVI 
Kuopion perheasiain neuvottelukeskus

S iilinjärven Kolmisopen maa- ja kotitalousseura 
ja Siilinjärven seurakunta toivat rippikoululai-
set istuttamaan riippapihlajan Kaaripolun pal-
velukodin pihalle. 

”Puun istutus on osa valtakunnallista Met-
sästä voimaa -kampanjaamme”, Pohjois-Savon maa- ja 
kotitalousnaisten toiminnanjohtaja Heli Sulola kertoo. 

”Halusimme rippikoululaisten kanssa ilahduttaa 
muistisairaita vanhuksia. Palvelukodissa vierailu oli mo-
nelle uusi kokemus”, jatkaa Siilinjärven seurakunnan 
nuorisotyöntekijä Anne Roivainen.

Yhteisellä kahvihetkellä riparilaiset tarjoilivat kahvit 
palvelukodin asukkaille. Riparilaisten isonen Riina Huh-
tanen istahti keskustelemaan erään vanhuksen kanssa, 

ja piti häntä samalla kädestä kiinni.
”Voi miten pieni ja lämmin käsi sinulla on”, vanhus ih-

metteli Huhtaselle.
Kahvihetken aikana ehdittiin käydä keskustelu maan-

viljelyksestä, traktoreista ja maatilan eläimistä. 
”Ajattelin käydä vierailemassa palvelukodissa jatkos-

sakin. Olen suunnitellut opiskelua terveydenhuollon pa-
rissa, ja vierailu vahvisti ajatuksiani ammatinvalinnasta”, 
Huhtanen pohdiskeli.

TUIJA HYTTINEN

Tukea  
klikkauksen 
päässä

 ✚ Suhdeklinikassa kirkon perheneuvojat vastaa-
vat parisuhteeseen ja muihin ihmissuhteisiin liitty-
viin kysymyksiin. Viime vuonna suhdeklinikalla oli 
450 000 lukijaa. Aihealueita ovat mm. pettäminen, 
eroaminen, puolisoiden välinen vuorovaikutus, mus-
tasukkaisuus, seksi, sitoutuminen ja uusperhe. 

 ✚ Perheaikaa -verkkopalvelua ylläpitää Väestö-
liitto. Sen tavoitteena on tukea vanhemmuutta eri-
ikäisten lasten perheissä. 

 ✚ Tunnekeskeinen parisuhdekurssi löytyy Väes-
töliiton sivuilta. Tällä hyödyllisellä nettikurssilla saa 
tietoa parisuhteen läheisyyden parantamiseen ja ris-
tiriitojen ratkaisuun. Kurssin voi tehdä joko yhdes-
sä kumppanin kanssa tai yksin. Kurssilla käsiteltäviä 
asioita ovat mm. suhteen kipupisteiden tunnistami-
nen, loukkausten anteeksi antaminen, seksuaalisuus 
ja rakkauden ylläpitäminen. Sivuilla on useita netti-
luentoja parisuhteesta.

 ✚ Nettikurssi eroa suunnitteleville ja eron ko-
keneille miehille kuuluu myös Väestöliiton tar-
jontaan. Kurssi auttaa erosta selviämisessä ja tun-
teiden kanssa pärjäämisessä. Se tukee hyvää isyyttä 
eron jälkeen. Kurssilla paneudutaan mm. seuraaviin 
aiheisiin miksi näin kävi, miten kerron lapsille, minä 
vanhempana, miten kestän ahdistusta. Kurssi sisäl-
tää videoita, tehtäviä ja vinkkejä avun tarjoajista.

 ✚ Parisuhteen palikat -sivusto on työkalu, joka 
auttaa hahmottamaan parisuhteen eri osa-alueita. 
Parisuhdetalossa sitoutuminen on kivijalka, tunteet 
ovat lämpökeskus. Riidat ja seksuaalisuus muodos-
tavat tunteiden ääripäät. Sanat ja teot parisuhteessa 
määrittelevät suhteen lämpötilaa. Luottamus ja an-
teeksianto muodostavat harjapalkin ja rakkaus kai-
ken kattavana on kattona. Jokainen pari voi toki itse 
miettiä oman parisuhteensa tärkeät tekijät. Olen-
naista on asioista puhuminen. Sen kertominen mi-
tä minä ymmärrän milläkin osa-alueella ja miten sen 
toivoisi näkyvän parisuhteessa.

 ✚ Apua.info -sivustolta löytyy myös linkkejä muihin 
nettiosoitteisiin, joista voi saada tukea ja apua eri 
elämäntilanteisiin. 

 ✚ Tukinet.net on kriisikeskus netissä. Sieltä voit saa-
da tukea erilaisiin henkilökohtaisiin elämänvaikeuk-
siin, parisuhdeongelmiin sekä myös lasten kasvatuk-
seen liittyvissä asioissa. 

 ✚ Rakkaudeksi.fi – parisuhteesi parhaaksi -sivuil-
la käsitellään parisuhteen asioita laidasta laitaan se-
kä asiantuntijavoimin että erilaisien keskustelutee-
mojen puitteissa. 

Rakkauden lukot voivat joskus mennä jumiin.

Verkosta ensiapua 
parisuhdeasioihin
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Mieleenpainuva hetki  
muistisairaiden luona

Patrik Lappalainen tarjoili kahvin 94-vuotiaalle 
Helmi Kainulaiselle. 

Rovasti Pentti Simojoki ja päätoimittaja Leevi Launonen seurapuhujina Paavon 
pirtissä kutsusymposiumin päättäneissä Siioninvirsiseuroissa.

”Herätysliikkeiden 
 identiteetti muodostuu  
ydinkertomusten  
ympärille

Yhteistä on Pyhä Henki
Herännäisyys ja helluntailaisuus. Onko liikkeillä muuta yhteistä kuin kaksi alkukirjainta?

Noin puoli miljoonaa suomalaista hakee vuosittain 
ulkopuolista keskusteluapua parisuhdeongelmiinsa. 
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kokemus jokaiselle meistä. Joku kokee levon vain 
nukkuessaan ja ollessaan passiivinen, toinen nu-
kuttuaan hyvin ja ollessaan aktiivinen toimija 
harrastuksissaan.”

”Levollinen olotila ja mieli vaativat omakoh-
taista elämänhallintaa ja ymmärrystä oman mie-
len liikkeistä ja ajatuksista. Voi kysyä, mitä ta-
voittelen, kuinka haluan elää ja millä tavoin on 
mahdollista elää hyvää arkea? Kuinka tavoit-
teellista on oma työelämä ja vapaa-aika? Kuka 
on asettanut tavoitetasot kummassakin? Omal-
la urallani olen voinut tehdä työtä hyvin moni-
muotoisesti ajasta ja paikasta riippumatta. Tä-
män olen kokenut erityisen voimaannuttavaksi 
ja se tuo hallinnan tunteen työn tekemiselle ja 
tavoitteiden saavuttamiselle.” 

Päivittäin pitää rauhoittua
Onko lepo sinulle enemmän passiivista vai 
 aktiivista?

”Molempia. Rauhoittua pitää hektisyydes-
tä päivittäin ja tarkastella omaa tekemistä sopi-
van matkan päästä. Työ on tärkeä paikka toteut-
taa itseään ja siksi suhtaudun siihen vakavasti. 
Vapaalla harrastan ja teen asioita yksin ja läheis-
teni kanssa.”

Niemelä harrastaa lukemista ja monipuolis-
ta liikuntaa, niin jääkiekkoa kuin pyöräilyäkin. 
Hänet on nähty usein laulamassa myös kuorois-
sa. Purjehdus ja veneily tuovat kesällä vaihtelua 
ja virkistystä arkeen. Onko helppoa ottaa  aikaa 
 levolle?

”Välillä menee pitkiäkin jaksoja hyvin tiukoil-
la aikatauluilla ja vastuita hoidellen. Nekin lop-
puvat aikanaan ja sen jälkeen on aikaa itsellekin. 
Normaalia aikuisen ja perheellisen elämää. Rikas-
ta ja oikein antoisaa”, Jari Niemelä kertoo.  

HANNA KARKKONEN

että päätyisit siihen viimeisen syvän huokauksen 
saattelemana.

”Lepo ei ole sama asia kuin passiivisuus – si-
säänhengityskin vaatii muutakin kuin rentou-
tumista – niin sisäänhengitystä kuin uloshengi-
tystäkin. Jostakin lepääminen ja jonkun varassa 
lepääminen ovat molemmat yhtä tärkeitä”, sitee-
raa Sjödin teologi Göran Larssonia. 

Sinua kannatellaan
Levon vihollisia ovat muun muassa huoli, kylläs-
tyminen ja rauhattomuus.

”Ne ihmiset, jotka itse huolestuvat harvoin, 
luulevat yleensä tietävänsä, miten huolestunei-
suus tulee käsitellä. Nouse vain reippaasti ylös, 
syö aamiaismurosi, lue hieman tai mene kyl-
pyyn”, Sjödin karrikoi.

Miten huolehtimisesta ja murehtimisesta voi-
si levätä? 

”Rabbit väittävät, että on mahdollista laka-
ta huolehtimasta jonkun vuorokauden ajaksi vii-
kossa. En usko, että se on mahdollista. Ei huo-
lesta voi levätä. Oikea tapa onkin ehkä opetella 
lepäämään kaikessa siinä, mitä on. Opetella no-
jautumaan muihin kuin omiin voimiinsa. Siinä 
on levon syvin salaisuus: kun omat voimat eivät 
riitä, toiset voimat ottavat asiat huolekseen.” 

”Olen hyvin tietoinen siitä, että ihmiselämän 
vaikeat ajat ja prosessit voivat olla kipeitä ja että 
niiden hyväksyminen vaikeaa. Mutta uskon, et-
tä on olemassa jotain yleispätevää ja toivoa he-
rättävää siinä, että taistelee levon vihollisia vas-
taan juuri levolla. Lepo sisältää hyviä voimia, 
jotka kannattelevat sinua, kun omat voimasi uu-
puvat. Se armo, jota ei voi ansaita ja jonka arvoi-
seksi tullakseen ei tarvitse ponnistella, annetaan, 
kun olet tullut umpikujaan.” 

Voiko lepo olla mahdollisuus oppia elämään 
huoltensa kanssa, oppia hyväksymään ne? ”Äl-
kään mistään murehtiko”, sanoi Jeesus seuraa-
jilleen. Se ei ole sama asia, kuin kieltää huolten 
olemassaolo. ”Kullakin päivällä on omat vaivan-
sa.” Huolet ovat osa elämän kitkaa, osa sitä, että 
elämä on liikkeessä. 

”Kun rauhattomuus iskee kyntensä meihin, 
tuntuu, että jotain pitäisi tehdä ja heti. Mut-
ta rauhattomuutta ei voi poistaa aktiivisella toi-
minnalla. Omasta kokemuksesta sanoisin, et-
tä ainoa asia, joka siihen auttaa, on jonkinlainen 
vastaveto: täytyy ajatella, ettei tarvitse tehdä yh-
tään mitään. Levottomalta puuttuu lepo ja rau-
hattomalta rauha. Olennaista on ottaa lepotau-
ko ja rauhoittaa mieli”, Sjödin tuumaa. 

Aktiivista ja passiivista lepoa
Kuopiolaisella opettajalla, tuotekehitys- ja inno-
vaatioasiantuntija Jari Niemelällä on, kuten sa-
nonta kuuluu, monta rautaa tulessa. Hänelle le-
po tarkoittaa ennen kaikkea levollisuutta mielen 
tasolla. Lepo ja levännyt olotila ovat perusasioi-
ta ennen uusia haasteita.

”Lepo on hyvin yksilöllinen ja ainutlaatuinen 

”On viisasta 
levätä jo ennen 
kuin on uupunut

S ana lepo on niin lyhyt, vaatimaton ja 
hienotunteinen, että se helposti peit-
tyy muun metelin alle. Se ei kuiten-
kaan ole pieni sana. Sen sisään mahtuu 
ikään kuin suuri huone tai suojaava 

katos, rakkauden tyyssija. Se tarjoaa meille pa-
luutien kadotettuun paratiisiin, se haluaa pelas-
taa henkemme”, kirjoittaa pastori Tomas Sjödin 
kirjassaan ”Se tapahtuu kun lepäät” (Perussano-
ma 2015).  

Lepoa on sekä hetkellinen pysähdys että mo-
nen viikon loma. Torkut tai juoksulenkki, hetkel-
linen silmien sulkeminen työtuolissa tai kun istuu 
tuntikausia katselemassa merta tai aaltoilevaa vil-
japeltoa. Valitsemme levon, koska me tarvitsem-
me sitä elämässämme pidemmän päälle.

Tomas Sjödin puhuu levosta irti päästämisenä.
”Elämässä on monia asioita, jotka ovat saa-

vuttamattomissa niin kauan kuin niitä hampaat 
irvessä yrittää saavuttaa, mutta jotka voi saavut-
taa, kun päästää irti. Jos olet joskus yrittänyt rat-
kaista sanaristikkoa, tiedät, mistä puhun. Kun 
puuha ei luista, on parasta panna tehtävä syr-
jään. Jonkun ajan kuluttua se luistaa taas. Väitän 
siis, että irti päästäminen on eräänlainen perus-
strategia, joka pätee useimpiin asioihin elämäs-
sämme, kuten rakkauteen. Rakastaminen on pu-
toamista. Lepo on kontrollista luopumista, irti 
päästämistä. Sitä, että antaa elämän tulla.” 

Kaikki alkoi levolla
Lepo on tämän päivän maailmassa siirtynyt tai 
siirretty ensimmäisestä viimeiseksi. On tyypillistä, 
että lähes kaikki lepoon viittaavat ilmaukset ku-
ten palautuminen tai toipuminen liittyvät juuri 
siihen, että lepo tulee vasta jonkun muun jälkeen. 
Jos palaamme hetkeen aikojen alussa, kun lepo 
luotiin, havaitsemme, että ihmisen näkökulmas-
ta katsoen kaikki alkoi levolla. On viisasta levätä 
jo ennen kuin on täysin uupunut, lepäämiseenkin 
tarvitaan voimia. Ainakin, jos levoksi ymmärre-
tään muutakin, kuin nukkuminen. 

Lepo on muun muassa uudistumista. Eng-
lannin kielen lepoa ja virkistystä merkitsevis-
tä sanoista ”recreation” tarkoittaa oikeastaan 
uudelleen luomista tai uudeksi luomista. Uudis-
tumista tapahtuu ruumiin levätessä unen aika-
na, ja kun sielu lepää valveilla ollessaan. 

”Kun valitsemme levon, annamme sen teh-
dä tehtävänsä meissä. Lepäämme edistyksestä 
ja muutoksista, annamme kaiken jäädä hetkeksi 
paikoilleen. Tästä tilanteesta lähtee liikkeelle jo-
tain vähemmän pakotettua.”

Kirjoittajan perusperiaate on siis, ensin lepo, 
sitten työ. Aloita levolla sen sijaan, 

Pidä paussi

Jari Niemelän mieli 
lepää ja virkistyy niin 

jääkiekkokaukalos-
sa kuin järvellä 

purjeveneessä. 

Luontomaiseman katselu tarjoaa monelle lepoa ja rauhaa.

Lepo on irti päästämistä, kontrollista luopumista. 
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Hyvää kesää!

kirkkojakoti.fi

Ota 

talteen!

Kuopion ja Siilinjärven seurakunnissa tapahtuu 24.6.–25.8.2015

Kesän tapahtumat
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Sana ja Sävel valtaa Tuusniemen

Heinäkuussa Tuusniemen sata-
massa, kirkossa ja Juojärven 
aalloilla juhlitaan Kansan Raa-
mattuseuran 70-vuotista tai-
valta Sana ja Sävel -tapahtu-

man merkeissä. Kokonaisen viikon kestävä 
rupeama pitää sisällään hartaushetkiä, mu-
siikkia ja päivittäisiä järviristeilyjä Suvi-Tuu-
li -laivalla.

”Valtaosa viikon tilaisuuksista pidetään 
ulkosalla ja veden äärellä, joten vähän jän-
nittää säiden puolesta. Ne kun vaikuttavat 
paljonkin kävijämääriin”, tapahtuman järjes-
telyissä mukana olevan Tuusvesi Oy:n toi-
mitusjohtaja Eino Räsänen pohtii. 

Tapahtuman Sana-risteilyiksi tituleeratut 
laivaristeilyt ovat jatkumoa 60-luvulla val-
linneelle käytännölle.

”Tuolloin risteiltiin levittämässä Sa-
naa useampanakin kesänä maantieteelli-
sesti melko laajalla alueella, muun muas-
sa ympäri Saimaata. Sittemmin käytäntö 
hiipui.”  

”Kymmenen vuotta sitten oltiin edellisen 
kerran Sana-risteilyllä. Nyt se haluttiin ot-
taa taas ohjelmaan Kansan Raamattuseuran 
juhlavuoden kunniaksi.”

”Päätösristeily tehdään Heinäveden Kir-
kastusjuhlille.”

 Sana ja Sävel -tapahtumaa toteuttamas-
sa on myös lukuisa joukko seurakunnan va-
paaehtoisia. 

”Aluepappimme on niin ikään luvannut 
osallistua niin paljon kuin pystyy.”  

Räsänen korostaa, että tapahtuma on 
avoin kaikille kävijöille läheltä ja kaukaa.

”Voi vaikka kerätä isomman porukan ja 
tulla kauempaakin kuulemaan Sanaa Tuus-
niemen kauniisiin maisemiin.”

Sana ja Sävel -viikkoa vietetään 17.–24.7.

HELI HARING

Ajellaan motoristimessuun

Elokuussa polkaistaan moottori-
pyörät käyntiin ja suunnataan 
kohti Alavan kirkkoa. Jo perin-
teeksi muodostunut motoristi-
messu kerää väkeä laajemmalta-

kin alueelta kirkonmenoihin.

”Pyöriä on ollut yleensä 40–70, vähän 
vuodesta riippuen. Kuopiolaisten lisäksi 
osallistujia on saapunut useasti muun mu-
assa Joensuusta ja Jyväskylästä, viime vuon-
na jopa Helsingistä saakka”, motoristimessu-
aktiivi Sakari Kainulainen kertoo.

Motoristimessuja on järjestetty Ala-
van kirkossa kerran vuodessa aina vuodes-
ta 2005 alkaen.

”Viime vuonna messu pidettiin remontin 
vuoksi kirkon pihalla.”

Idea motoristimessusta on Kainulaisen 
mukaan lähtöisin Saksasta.

”Suomeen käytäntö rantautui 70-lu-
vun loppupuolella ja pikkuhiljaa lähti le-
viämään ympäri maata. Kuopion alueella 
esimerkiksi Syvänniemen kirkossa on muu-
taman vuoden ajan järjestetty motoristi-

messu aina alkukesästä.”
Alavan messu käynnistyy perinteises-

ti yhteisellä kokoontumisella Puijon tornin 
juurelle.

”Sinne on helppo ulkopaikkakuntalais-
tenkin osata. On myös mukava ajaa yhdessä 
paraatina kirkolle.”

”Messun lopuksi meillä on aina motoris-
tihenkinen ylistysseremonia: käynnistämme 
samaan aikaan kaikkien pyörien moottorit 
ja sillä tavalla ylistämme Jumalaa.” 

Alavan seurakunnan lisäksi motoristi-
messun järjestelyihin osallistuvat Kuopion 
Moottoripyöräclubi ja Gospel Riders.

Messu järjestetään 23.8. klo 11. Kokoontu-
minen Puijon tornin juurelle alkaa klo 10.

HELI HARING

Valtakunnallisia  
kesätapahtumia

1 Suviseurat 26.–29.6. Vaa-
sassa. Suviseurat on Poh-
joismaiden suurin hen-
gellinen tapahtuma, joka 
kokoaa noin 75 000 kävijää. 

Tapahtuma on vanhoillislestadiolai-
sen herätysliikkeen jokavuotinen ke-
säjuhla. Kesäseuraradio välittää koko 
seurojen ajan puheiden lisäksi toimi-
tettua ohjelmaa. Ohjelma on kuun-
neltavissa myös verkossa.

2 Valtakunnallinen Evan-
keliumijuhla 26.–28.6. 
Sastamalassa. Valtakun-
nallinen Evankeliumijuhla 
tarjoaa kasvua ja elämyksiä 

Jumalan sanan äärellä kaiken ikäisil-
le. Mukana muun muassa Turun Piis-
pa Kaarlo Kalliala, stand up -koomik-
ko Mikko Vaismaa, Club for Five ja 
Hanna Ekola. Evankeliumijuhlan jär-
jestävät Suomen Luterilainen Evanke-
liumiyhdistys, Sastamalan seurakun-
ta ja Sastamalan kaupunki. 

3 Herättäjäjuhlat 3.–5.7. 
Sotkamossa. Herännäis-
seuraliikkeen sydän syk-
kii veisatuissa Siionin virsis-
sä. Ne ovat pääsääntöisesti 

seuraväen rukouksia, mutta myös 
seurapuheita ja herännäisyyden us-
kon tulkintaa. Vuokatin vaaroistaan 
tunnetun Sotkamon juhlien tunnuk-
seksi valittiin ”En pelkää vaarojen 
matkaa”.

4 Valtakunnalliset Kansan-
lähetyspäivät 3.–5.7. Tu-
russa. Kansanlähetyspäivil-
lä Turun Messukeskuksessa 
teemana on armo. Järjes-

täjänä Suomen Evankelisluterilainen 
Kansanlähetys.
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KUOPION KESKUSTASSA
Ison hautausmaan kävelykierrokset alkavat
linja-autoaseman puoleiselta pääportilta klo 18.
Sankaripuiston kierrokset alkavat Tulliportinkadun 
puoleisilta portailta klo 18.

Torstai 2.7. Iso hautausmaa
Kirjailijoita, kauppiaita, kansanmiehiä ja muita mie-
lenkiintoisia elämäntarinoita. Oppaana Nina Pelli.

Torstai 16.7. Sankaripuisto (Hatsala)
Kalmiston kertomaa. Oppaina Helena Riekki ja Merja 
Marin sekä Heikki Lukkarinen.

Torstai 23.7. Iso hautausmaa
Kirjailijoita, kauppiaita, kansanmiehiä ja muita mie-
lenkiintoisia elämäntarinoita. Oppaana Nina Pelli.

Torstai 13.8. Iso hautausmaa
Kirjailijoita, kauppiaita, kansanmiehiä ja muita mie-
lenkiintoisia elämäntarinoita. Oppaana Nina Pelli

Torstai 20.8. Sankaripuisto (Hatsala)
Kalmiston kertomaa. Oppaina Helena Riekki ja
Merja Marin.

JÄRVI-KUOPIOSSA
Sunnuntai 5.7. Horkanlahden hautausmaa
Hautausmaa 150 vuotta. Oppaana Väinö Matti Miet-
tinen. Sanajumalanpalvelus hautausmaalla klo 13. 
Kierros alkaa klo 14

Sunnuntai 5.7. Kankaisen hautausmaa
Viime vuosisadan nilsiäläisiä merkkihenkilöitä.
Oppaina Matti Töyräs ja Raili Pursiainen. Kierros 
alkaa hautausmaan pääportilta klo 18. Iltavirsi 
paarihuoneella

Keskiviikko 8.7. Hussonmäen hautausmaa
Oppaina Esa Heikkinen ja Elsa Iskanius.
Kierros alkaa klo 18. Iltavirsi.

Sunnuntai 19.7. Vehmersalmen hautausmaa
Oppaana Väinö Matti Miettinen. Kierros alkaa kappe-
lilta klo 11.30. Messu kirkossa klo 13, kesäasukkaiden 
kirkkopyhä.

Torstai 23.7. Muuruveden hautausmaa
Muuruveden historian merkkihenkilöt. Oppaana Niilo 
Lintunen. Kierros alkaa klo 18.

Keskiviikkona 29.7. Kaavin hautausmaa 
Vanhojen muistomerkkien kertomaa. Oppaana Merja 
Marin. Kierros alkaa hautausmaan ja kirkon paikoi-
tusalueelta klo 17. Hartaus kirkossa.

Hautausmaakävelyt 
Kuopion seurakunnissa
Tapahtumat ovat maksuttomia
Tervetuloa!

Hautausmaiden osoitteet löytyvät
www.kuopionseurakunnat.fi
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TUOMIOKIRKKO

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

KESKUSSEURAKUNTATALO 
Suokatu 22
Seurakuntamestarit 040 4848 259

Viikkomessu ke 24.6. klo 18.

Messu su 28.6. klo 10. Saarna Liisa Pentti-
nen, liturgia Satu Karjalainen, kanttorina 
Pekka Leskelä.
BarokkiKuopio-festivaalin konsert-
ti ”Saints & Sinners” ti 30.6. klo 21. Kon-
sertissa esiintyvät: Debi Wong, mezzo-
sopraano & Solmund Nystabakk, luuttu. 
Ohjelmaliput 15/10 € ovelta puoli tuntia 
ennen konsertin alkua.
BarokkiKuopio-festivaalin konsert-
ti ”Oriental Marais” ke 1.7. klo 21. Kon-
sertissa esiintyvät: Markus Kuikka, gam-
ba, Leif Karlson ud & qanun ja Solmund 
Nystabakk, teorbi. Ohjelmaliput 
15/10 € ovelta puoli tuntia en-
nen konsertin alkua.
BarokkiKuopio-festivaa-
lin konsertti ”Domino 
– kypsää ranskalais-
ta” to 2.7. klo 21. Kon-
sertissa esiintyvät: Cor-
nucopia yhtye: Pekka 
Silén, nokkahuilut, Lou-
na Hosia, gamba ja Ma-
rianna Henriksson, cem-
balo. Ohjelmaliput 15/10 € 
ovelta puoli tuntia ennen kon-
sertin alkua.
BarokkiKuopio-festivaalin konsertti 
”Canto Italiano” pe 3.7. klo 21. Konser-
tissa esiintyvät: Katja Vaahtera, sopraano 
ja Marianna Henriksson, cembalo. Oh-
jelmaliput 15/10 € ovelta puoli tuntia en-
nen konsertin alkua.
Messu su 5.7. klo 10. Saarna Lauri Kasta-
rinen, liturgia Liisa Penttinen, kanttorina 
Anu Pulkkinen.

Viikkomessu ke 8.7. klo 18.

Messu su 12.7. klo 10. Saarna Lauri Kasta-
rinen, liturgia Satu Karjalainen, kanttori-
na Anna Kosola.
Messu su 19.7. klo 10. Saarna Kirsi Perä-
maa, liturgia Liisa Penttinen, kanttorina 
Anu Pulkkinen.

Viikkomessu ke 22.7. klo 18.

Messu su 26.7. klo 10. Saarna Liisa Pent-
tinen, liturgia Kirsi Perämaa, kanttorina 
Anu Pulkkinen.
Messu su 2.8. klo 10. Saarna Marjo Part-
timaa, liturgia Ilpo Rannankari, kanttori-
na Johanna Isokangas.

Viikkomessu ke 5.8. klo 18.

Messu su 9.8. klo 10. Saarna Ilpo Ran-
nankari, liturgia Lauri Kastarinen, kant-
torina Johanna Isokangas.
Messu su 16.8. klo 10. Saarna Kirsi Perä-
maa, liturgia Marjo Parttimaa, kanttori-
na Johanna Isokangas. Kaustisen kirkko-
kuoro, johtaa Annukka Rannankari.

Viikkomessu ke 19.8. klo 18.

Messu su 23.8. klo 10. Saarna Lauri Kas-
tarinen, liturgia Satu Karjalainen, kantto-
rina Anu Pulkkinen. Äijälaulajat, johtaa 
Mari-Anni Hilander.

Viikkomessu ke 26.8. klo 18.

MUMMON MÖKKI
040 4848 272 Puijonkatu 10
Avoinna ma-to klo 11–15
Kesälomalla 17.6.–2.8.
Pihaseurat ti 4.8. klo 13. Ilpo Rannankari.
Papin päivä ti 25.8. klo 13. Kirsi Perämaa.

MUUTA
Pihaseurat ke 1.7. klo 18. 
Kahvi klo 17.30 Vanhan 
Pappilan pihassa, Kunin-
kaankatu 12.
Konfirmaatiomes-
su Alavan kirkos-
sa su 12.7. klo 14. Saar-
naa Satu Karjalainen, li-
turgina Lauri Kastarinen, 
kanttorina Anna Kosola. 
Hirvijärvi II rippikoululeiri.

Pihaseurat ke 15.7. klo 18. Kahvi klo 
17.30. Vanhan Pappilan pihassa, Kunin-
kaankatu 12.
Pihaseurat ke 29.7. klo 18. Kahvi klo 
17.30. Vanhan Pappilan pihassa, Kunin-
kaankatu 12. Pihaseuroissa lauletaan Su-
vilinnun laulukirjasta kaikenlaisia kesäisiä 
lauluja. Kolehti KUA:n kautta lasten kou-
lunkäynnin tukemiseen Kambodzhassa.
Pihaseurat ke 12.8. klo 18. Kahvi klo 17.30 
Vanhan Pappilan pihassa, Kuninkaan-
katu 12.

Kansanlaulukirkko su 16.8. klo 12. 
Tätilässä, Inkiläntie. Kirsi Perämaa ja 
Marjo Parttimaa. Pelimannit ”Naapu-
rin pojat”.

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

ALAVAN KIRKKO 
Keihäskatu 5

040 4848 298
Kesäillan musiikki pe 26.6. 

klo 18. Laura Ikäheimo, 
sopraano, Ossi Jauhiai-
nen, tenori, Leena Toiva-
nen, piano. Ohjelmas-
sa Schumannia, Sonnis-
ta ja unkarilaisia laulu-
ja. Ohjelma 10 € lähe-

tystyön hyväksi.
Konfirmaatiomessu su 

28.6. klo 11. Saarna ja litur-
gia Anu Kiviranta, kanttorina 

Ossi Jauhiainen. Partaharjun rip-
pileirin konfirmaatio.
Konfirmaatiomessu su 28.6. klo 14. 
Saarna ja liturgia Anu Kiviranta, kant-
torina Risto Eskola. Rytky 1 rippikoulun 
konfirmaatio.
Romantische Reise -urkukonsertti pe 
3.7. klo 18. Konstantin Schrempf (Itäval-
ta), Risto Eskola, Salla Lehtinen, sopraa-
no. Romanttista musiikkia Suomesta ja 
maailmalta. Ohjelma 10 € lähetystyölle.
Messu su 5.7. klo 11. Saarnaa Hannu Kos-
kelainen, liturgina Pirjo Kuula, kanttori 
Risto Eskola.
Messu su 12.7. klo 11. Saarnaa Santeri Ka-
leva, liturgina Anna Väätäinen, kanttori-
na Risto Eskola.
Konfirmaatiomessu su 12.7. klo 14. Tuo-
miokirkkoseurakunnan rippikoulun kon-
firmaatio.
Konfirmaatiomessu su 19.7. klo 11. Saar-
na ja liturgia Pirjo Kuula, kanttorina Ris-
to Eskola. Rytky 2 rippikoulun konfir-
maatio.
”Kitaroiden polkuja pitkin” su 19.7. 
klo 18. Kaimar-kitaraduo: Kai Lahtinen 
ja Marko Rutanen. Ohjelma 10 € lähe-
tystyölle.
Messu su 26.7. klo 11. Saarnaa Pirjo Kuu-
la, liturgina Anna Väätäinen, kanttorina 
Leila Savolainen.
Messu su 2.8. klo 11. Saarnaa Anna Vää-
täinen, liturgina Pirjo Kuula, kanttorina 
Ossi Jauhiainen.
Konfirmaatiomessu su 9.8. klo 11. Saar-
na ja liturgia Anu Kiviranta, kanttorina 
Leila Savolainen. Hirvijärvi rippikoulun 
konfirmaatio.
Rauhanyhdistyksen seurat su 9.8. klo 
14. Harri Korteniemi, Kauko Ylikärppä.

Koulunsa aloittavien siunaaminen 
koulutielle su 9.8. klo 18. Pirjo Kuula, 
Sirpa Pesonen ja Ossi Jauhiainen.

Messu su 16.8. klo 11. Saarnaa Pirjo Kuu-
la, liturgina Anna Väätäinen, kanttorina 
Risto Eskola.

Motoristimessu su 23.8. klo 11. Saar-
naa Sons of Abraham MCC:n presi-
dentti Ari “Sande” Santaharju, litur-
gina Hannu Koskelainen, kanttori-
na Leila Savolainen, Zipporim-kuoro. 
Keittolounas. Järjestäytyminen Pui-

jon tornin juurella klo 10 al-
kaen. (Huom! aika) Paraa-

ti tornilta Alavan kirkol-
le lähtee klo 10.30. Lisä-
tietoja Sakari Kainulai-
nen 040 502 8558 tai 
sakari.kainulainen@
kuh.fi. Järjestäjää Ala-
van seurakunta, Kuo-

pion Moottoripyörä 
Clubi ja Gospel Riders.
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ALAVAN KIRKOSSA
Kesäillan musiikki pe 26.6. klo 18.
Romantische Reise -urkukonsertti pe 3.7. 
klo 18.
Kitaroiden polkuja pitkin -konsertti           
su 19.7. klo 18. 

Kauneimmat hengelliset laulut/virret ja 
psalmit Neulamäen kirkossa ke 24.6. ja 5.8., 
Alavan seurakuntasalissa 22.7. ja Särkinie-
men kerhotilassa 15.7. klo 18.

KALLAVEDEN SEURAKUNNASSA
Kesäillan konsertti Syvänniemen kirkossa 
su 28.6., 19.7., 2.8. ja 9.8. klo 18.
Huiluugospel Maaningan kirkossa su 12.7. 
klo 17.
Countrygospel-tapahtuma Viannan Wan-
halla Myllyllä la 15.8. klo 11–15.

PYHÄN JOHANNEKSEN KIRKOSSA
Kesälaulajaiset ke 24.6., 8.7. ja 22.7. klo 17.
Päivämusiikki ma 6.7., 13.7., 20.7. ja 27.7. 
klo 12.

PUIJON KIRKOSSA
Kesäinen musiikkituokio ke 1.7., 15.7. ja 
29.7. klo 13.
Kesäinen lauluilta ke 12.8. klo 18. 

RIISTAVEDELLÄ
Kesälaulujen ilta Museopirtillä ke 1.7. klo 18 
ja Jännevirran Uudistalolla ma 13.7. klo 18.

JUANKOSKEN TEHTAAN KIRKOSSA
Siionin virsien yhteislauluilta ke 8.7. klo 19.
Uusien hengellisten laulujen yhteislauluil-
ta ke 15.7. klo 19.
Viisikielisen yhteislauluilta ke 5.8. klo 19.
Brynolfin päivän Merikanto-konsertti pe 
14.8. klo 18.

MUURUVEDEN SATAMASSA
Siionin virsien yhteislauluilta to 9.7. klo 19.
Uusien hengellisten laulujen yhteislauluil-
ta to 16.7. klo 19.
Viisikielisen yhteislauluilta to 6.8. klo 19.
Hengellisten laulujen ja virsien yhteislau-
luilta to 27.8. klo 19.

NILSIÄN KIRKOSSA
Iltakonsertti: Kohtaamisia pe 26.6. klo 18.
Kansanlaulukirkko kirkon pihassa su 28.6. 
klo 10.
Matinea I ma 29.6. klo 14.
Matinea II ti 30.6. klo 14. 
Toivevirsien ilta ke 12.8. klo 18.30.

SÄYNEISEN SEURAKUNTAKODISSA
Yhteislauluilta to 25.6. klo 18.30.

TUUSNIEMELLÄ
Kohti kirkkautta – laulun ja evankeliumin 
ilta Tuusniemen kirkossa su 19.7. klo 19.
Sana ja sävel Tuusniemen satamassa pe 
17.7. klo 18.
Kauneimmat hengelliset laulut Tuusnie-
men torilla pe 31.7. klo 18.

Lisätietoja www.kuopionseurakunnat.fi

SIILINJÄRVEN SEURAKUNNASSA
Siilifolk-konsertti kirkossa ti 30.6. klo 18.
Kansanlaulukirkko torilla Siilifolk-teltassa to 
2.7. klo 12.
Laulaen Luojaansa kiittää -konsertti kirkossa 
su 19.7. klo 19.
Kesäillan kamarimusiikkia kirkossa su 9.8. 
klo 18.

Lisätietoja www.siilinjarvenseurakunta.fi

BarokkiKuopio-festivaali
KESKUSSEURAKUNTATALOSSA
Saints & Sinners ti 30.6. klo 21.
Oriental Marais ke 1.7. klo 21.
Domino – kypsää ranskalaista to 2.7. klo 21.
Canto Italiano pe 3.7. klo 21.

PYHÄN JOHANNEKSEN KIRKOSSA
Klavikordimatinea la 4.7. klo 15.
Bach-ilta la 4.7. klo 19.
Barokkiurut ja barokkitrumpetti -matinea 
su 5.7. klo 15.
Kuudella gamballa ja uruilla su 5.7. klo 19.

Lisätietoja www.barokkikuopio.com
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11. BarokkiKuopio -festivaali kokoaa van-
hojen soitinten taitajat Kuopioon 30.6.–
5.7.2015. Konserteissa kuultavista renessans-
si- ja barokkiajan soittimista erikoisimmat 
ovat tänä vuonna ud ja qanun, joita kuullaan 
Oriental Marais -konsertissa 1.7.

Festivaalin päätöskonsertissa 5.7. kuul-
laan kuudesta viola da gamban soittajasta 
koostuvan Jaye Consort Helsinki -yhtyeen 
soittoa palkitun urkurin Ilpo Laspaksen 
kanssa.

BarokkiKuopio laajenee tänä kesänä Män-
nistöstä Kuopion keskustaan. Konserttipaik-
kana on Pyhän Johanneksen kirkon lisäksi 
keskusseurakuntatalon sali Suokadulla, mi-

kä sopii mainiosti vanhan musiikin esityspai-
kaksi. Festivaalin lastenkonsertti toteutetaan 
viime vuodesta tuttuun tapaan pääkirjas-
tolla.

BarokkiKuopion taiteellisena johtajana on 
toiminut alusta saakka gambataiteilija Mar-
kus Kuikka. Kuopion kaupunginorkesterin 
soolosellistinä pitkään toimineen Kuikan ko-
koama monipuolinen ohjelma noudattaa 
yhtä periaatetta: konserteissa kuullaan mu-
siikkia vain ajanmukaisessa sointiasussa ole-
villa soittimilla.  Konserttiyleisö saa kuulta-
vakseen musiikin juuri sellaisena kuin se on 
aikanaan soinut ruhtinaiden hoveissa ja sa-
longeissa iltojen viihdykkeenä.

BarokkiKuopio  
laajenee keskustaan

ALAVAN SEURAKUNTAKESKUS 
Keihäskatu 5 B
Kauneimmat hengelliset laulut/virret 
ja psalmit ke 22.7. klo 18 seurakuntasa-
lissa. Pirjo Kuula, Leila Savolainen.

NEULAMÄEN KIRKKO 
Vesurikuja 4
040 4848 311
Kauneimmat hengelliset laulut/virret 
ja psalmit ke 24.6. klo 18. Hannu Koske-
lainen, Ossi Jauhiainen.
Messu su 26.7. klo 16. Saarnaa Pirjo Kuu-
la, liturgina Anna Väätäinen, kanttorina 
Leila Savolainen.
Kauneimmat hengelliset laulut/virret 
ja psalmit ke 5.8. klo 18. Pirjo Kuula, Ossi 
Jauhiainen.

Koulunsa aloittavien siunaaminen 
koulutielle su 9.8. klo 17. Pirjo Kuula, 
Tuija Turunen ja Ossi Jauhiainen.
Messu su 16.8. klo 16. Saarnaa Pir-
jo Kuula, liturgina Anna Väätäinen, 
kanttorina Risto Eskola.

SÄRKINIEMEN KERHOTILA 
Särkiniementie 4, ent. kirjasto
Kauneimmat hengelliset laulut/virret 
ja psalmit ke 15.7. klo 18. Anna Väätäi-
nen, Risto Eskola.

MUUTA
Pihaseurat su 28.6. klo 18. Hannu ja Kai-
ja Koistisella, Silmukuja 1. Hannu Koske-
lainen, Pentti Rissanen ja Risto Eskola. 
Kahvitarjoilu.
Lähetyksen kesäseurat ti 7.7. klo 18. Ki-
pinäkatu 19, Sakari Kainulainen, Hannu 
Koskelainen, Anna Väätäinen ja Risto Es-
kola. Kahvitarjoilu.

Puutarharetriitti ti 18.8. klo 9–17 
Kettulanlahdessa. Ohjaajina retriiti-
nohjaajat Marja Leena Virolainen ja 
Ulla Turunen. Ilm. pe 14.8. mennessä. 
Marja Leena Virolainen 044 062 7751 
tai Ulla Turunen 044 2757 963.

PERHETYÖ
Vielä on kesää jäljellä! la 12.9. klo 14. 
Perheiden retki Poukamaan (Poukaman-
tie 105) omin kyydein. Aloitamme päi-
väkaffeilla klo 14. Omaa ohjelmaa lapsil-
le ja aikuiset sukeltavat Irene Venejärven 
johdolla aiheeseen: Perheen voimavarat 
ja tunteet. Päivällinen, ulkoilua, mahdol-
lisuus saunomiseen ja makkaranpaistoa 
(omat makkarat). Hinta 7 € aikuinen ja 3 
€ lapset, alle 1-v. ilmaiseksi. Ilm. 7.8. men-
nessä netissä www.kuopionseurakun-
nat.fi/alava Lisätietoja Sirpa Pesonen 040 
4848 297 ja Pirjo Kuula 040 4848 318.

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

KALLAVEDEN KIRKKO 
Rauhalahdentie 21
040 4848 336
Sanajumalanpalvelus su 28.6. klo 
10. Juha Määttä ja kanttorina Richard 
Nicholls.
Messu ja H3 konfirmaatio su 5.7. klo 
10. Liturgia Veli Mäntynen, saarna Panu 
Pohjolainen ja kanttorina Anne Keränen.
Törmalä 1:n konfirmaatiomessu su 
5.7. klo 14. Liturgia Sanna Alanen, saar-
na Veli Mäntynen ja kanttorina Jarkko 
Maukonen.
Messu ja Törmälä 2 konfirmaatio su 
12.7. klo 10. Liturgia Juha Määttä, saarna 
Sirpa Nummenheimo ja kanttorina An-
na-Mari Linna.
Rytky 2 Konfirmaatiomessu su 12.7. klo 
14. Liturgia Sirpa Nummenheimo, saar-
na Juha Määttä ja kanttorina Rami Tuo-
mikoski.
Messu ja Aholansaari 1 konfirmaa-
tio su 19.7. klo 10. Liturgia Sanna Alanen, 
saarna Marjo Parttimaa ja kanttorina 
Valtteri Tuomikoski.
Aholansaari 2 konfirmaatiomessu su 
19.7. klo 14. Liturgia Marjo Parttimaa, 
saarna Sanna Alanen ja kanttorina Valt-
teri Tuomikoski.
Messu ja H5 konfirmaatio su 26.7. klo 
10. Liturgia Juha Määttä, saarna Anni 
Tanninen ja kanttorina Rami Tuo-
mikoski.
H6 Konfirmaatiomessu su 
26.7. klo 14. Liturgia Anni 
Tanninen, saarna Juha 
Määttä ja kanttorina 
Rami Tuomikoski.
Messu ja H7 konfir-
maatio su 2.8. klo 10. 
Liturgia Anni Tanni-
nen, saarna Petteri Hä-
mäläinen ja kanttorina 
Valtteri Tuomikoski.
Messu ja R4 konfirmaatio 
su 9.8. klo 10. Liturgia: Anni Tanni-
nen, saarna Sanna Alanen ja kanttorina 
Richard Nicholls.
Sanajumalanpalvelus su 16.8. klo 10. 
Sanna Alanen ja Anna-Mari Linna.

Nuorten messu su 23.8. klo 10. Pette-
ri Hämäläinen, Eija Huuskonen, Mar-
jukka Pakkala, Jari Alanen, Richard 
Nicholls ja nuorten bändi.

PETOSEN SEURAKUNTATALO 
Pyörönkaari 21
040 4848 345

Kansainvälinen messu la 4.7. klo 17. 
Nicholas Louis Kumbo, Esko Kontti-
nen, Markku Heikkonen sekä sudani-
laisten musiikkiryhmä. Etnoruokaa, 
vapaaehtoinen ruokamaksu.

MUUTA
Petosen kesäseurat to 2.7. klo 18. seura-
kuntatalon pihalla, Pyörönkaari 21. Risto 
Huotari ja Valtteri Tuomikoski.
Petosen kesäseurat to 23.7. klo 18. seu-
rakuntatalon pihalla, Pyörönkaari 21. 
Juha Määttä.
Petosen kesäseurat to 13.8. klo 18. seu-

rakuntatalon pihalla, Pyörönkaari 21. 
Anni Tanninen ja Anna-Mari Linna.

HIRVILAHDEN KAPPELI 
Länsirannantie 2410
044 275 7936
Sanajumalanpalvelus su 23.8. klo 13. Veli 
Mäntynen ja Richard Nicholls.

MUUTA

Musiikkileirin luontokirkko ma 
29.6. klo 18 Niemisjärvellä. Matti Pen-
tikäinen ja Valtteri Tuomikoski.

KARTTULAN KIRKKO – MUUTA
Miesten saunailta to 25.6. klo 17.30 Ju-
hani Airalla, Mustikkavuorentie 73. Sau-
na lämmin klo 17.30 alkaen.
Kansanlaulukirkko su 12.7. klo 10 Riut-
talassa. Matti Pentikäinen, Rami Tuomi-
koski ja Tervon pelimannit.
Airakselan kesämessu su 26.7. klo 14 Ai-
rakselan seurantalolla. Risto Huotari, Tal-
vikkia Attila-Pekonen.

KARTTULAN SEURAKUNTAKOTI 
Kissakuusentie 14
040 4848 547
Rukousilta ma 29.6. klo 19.

Rukousilta ma 13.7. klo 19.
Kansanlähetyksen telttapäi-

vät 1.–2.8. Seurakuntakodin 
pihalla.

Rukousilta ma 17.8. 
klo 19.
Nuorten iltakirkko ke 
19.8. klo 18. Petteri Hä-
mäläinen, Riikka Kukko-
nen ja Anne Keränen.

SYVÄNNIEMEN 
KIRKKO,  

KARTTULA 
Kuttajärventie 117

Messu su 28.6. klo 10. Risto Huotari ja 
Mari Vuola-Tanila.
Kesäillan konsertti su 28.6. klo 18. Anna 
Maria McElwain klavikordi. Vapaa pää-
sy, ohjelma 7 €.
Messu ja H4 konfirmaatio su 5.7. klo 14. 
Liturgia Risto Huotari, saarna Mikko Väi-
sänen ja kanttorina Anne Keränen.
Messu su 19.7. klo 14. Esko Konttinen ja 
Anna-Mari Linna.
Kesäillan konsertti su 19.7. klo 18. Pirjo 
Honkanen, Anna-Mari Linna. Vapaa pää-
sy, ohjelma 7 €.
Messu ja Rytky 3 konfirmaatio su 2.8. 
klo 10. Liturgia Risto Huotari, saarna 
Olli Viitaniemi ja kanttorina Anna-Ma-
ri Linna.
Kesäillan konsertti su 2.8. klo 18. Jouni 
Oksman laulu, Juha Vilhunen kitara. Va-
paa pääsy, ohjelma 7 €.
Messu su 9.8. klo 10. Olli Viitaniemi ja 
Anne Keränen.
Kesäillan urkukonsertti su 9.8. klo 18. 
Alexander Gorin Israelista. Vapaa pääsy, 
ohjelma 7 €.
Messu su 16.8. klo 18. Anni Tanninen ja 
Anne Keränen.
Messu su 23.8. klo 10. Johanna Porkola ja 
Anne Keränen.

Syvänniemen kirkko 90-vuotisjuh-
lamessu su 30.8. klo 10. Liturgia Mat-
ti Pentikäinen, saarna piispa Matti 
Sihvonen, Petteri Hämäläinen, Anne 
Keränen, Anna-Mari Linna ja kirkko-
kuoro. Juhlakahvit kirkkopihalla.

MAANINGAN KIRKKO 
Maaningantie 33
Messu su 28.6. klo 10. Sanna Alanen ja 
Rami Tuomikoski.
Messu su 5.7. klo 10. Matti Pentikäinen ja 
Valtteri Tuomikoski.
Messu su 12.7. klo 10. Raija Jokela ja An-
na-Mari Linna.
Messu su 19.7. klo 10. Risto Huotari ja 
Anna-Mari Linna.
Messu ja Poukama 1 konfirmaatio su 
26.7. klo 10. Liturgia Risto Huotari, saar-
na Raija Jokela ja kanttorina Talvikki At-
tila-Pekonen.
Sanajumalanpalvelus su 2.8. klo 14. Ris-
to Huotari ja Valtteri Tuomikoski.
Messu ja Poukama 2 konfirmaatio su 
9.8. klo 10. Liturgia Risto Huotari, saarna 
Raija Jokela ja Talvikki Attila-Pekonen.

Maaningan kirkon 170-vuotisjuh-
lamessu ja kirkkojuhla su 16.8. klo 
10. Liturgia Matti Pentikäinen, saar-
na Piispa Jari Jolkkonen, Talvikki Atti-
la-Pekonen, Richard Nicholls ja Anne 
Keränen. Kahvitarjoilu ulkona ka-
toksessa.

Messu su 23.8. klo 10. Matti Pentikäinen 
ja Mari Vuola-Tanila.

MAANINGAN KIRKKO – MUUTA
Kesäseurat la 1.8. klo 16 Toini Puurusella, 
Iisalmentie 986. Petteri Hämäläinen, Jou-
ko Kauhanen ja Anna-Mari Linna.
Korkeakosken ekumeeninen luonto-
kirkko su 9.8. klo 14. Raija Jokela, Talvikki 
Attila-Pekonen ja isä Harri Peiponen.
Countrygospel-tapahtuma la 15.8.klo 
11–15 Viannan Wanhalla Myllyllä, Talvikki 
Attila-Pekonen.

DIAKONIA
Lasten eroryhmä 7–12-vuotiaille lap-
sille pe 21.8. klo 17–19 ja la 22.8. klo 10–
16 Ryhmä on tarkoitettu lapsille joiden 
vanhemmat ovat eronneet. Vertaistuki-
ryhmässä lapsi saa käsitellä vanhempien-
sa eroa aikuisen johdolla toisten lasten 
kanssa. Mukaan otetaan 6 lasta. Hinta 
10 €/lapsi sis. iltapalan, lounaan ja mate-
riaalit. Ryhmä järjestetään yhteis-
työssä Yhden Vanhemman 
Perheiden Liiton kanssa 
os. Teletie 4–6 E, Kuo-
pio. Ilmoittautumi-
set 14.8.2015 mennes-
sä Mervi Hakkaraiselle 
0400 441 708 tai mer-
vi.hakkarainen@yvpl.fi.
Diakoniatyön vas-
taanotot ja päivystyk-
set kesällä seuraavas-
ti: Petosen diakoniatoimisto 
(Petosen seurakuntatalo, Pyö-
rönkaari 21) puhelinpäivystys ma ja ke 
klo 9–10 puh. 040 4848 333 ja ajanva-
rausvastaanotto klo 10–11, Maaningan 

diakoniatoimisto (Maaningan virastota-
lo, Satamatie 5) to klo 9–11 puh. 040- 
4848 372, Huom. 3.–15.8. diakoniatoi-
misto suljettu, tuona aikana kiireellisis-
sä asioissa soita 040 4848 369. Karttulan 
diakoniatoimisto (Karttulan seurakunta-
koti, Kissakuusentie 14), to klo 9–11 puh. 
040 4848 539, huom. 15.6.–6.7. dia-
koniatoimisto suljettu. Tuolloin voi soit-
taa Petosen diakoniatoimistoon.
Kallaveden seurakunnan Varttuneen 
väen leiripäivä ma 24.8. klo 10.30–14.30. 
Rytkyn leirikeskuksessa klo 10.30–14.30. 
Ohjelmaa, ruokailu ja kahvit. Ilmoittau-
tumiset Irene Savolaiselle puh. 040 4848 
373 (heinäkuun lomalla) tai sähköises-
ti www.kuopionseurakunnat.fi/kallavesi-
diakonia Osallistujat järjestävät itse kul-
jetuksen. Tarvittaessa järjestetään kimp-
pakuljetus. Omavastuu 5 €.
Aamupuuro tiistaisin klo 9–10.30 al-
kaen 25.8. Työttömille, pienituloisille ja 
toisten ihmisten seuraa kaipaaville. Peto-
sen seurakuntatalon kahviossa. Kanssasi 
aamupuurolla on seurakunnan työnteki-
jä. Vapaaehtoinen ruokamaksu.
Levon ja virkistyksen leiripäivä ke 2.9. 
klo 10. Rytkyn leirikeskuksessa. Sinulle, 
joka olet työikäinen ja koet itsesi yksi-
näiseksi. Bussikuljetus klo 10 Kallaveden 
kirkon bussipysäkki (Rauhalahdentie 21), 
klo 10.05 Pyöröntorin bussipysäkki (Pyö-
rönkaari 26). Paluumatkalle lähdetään 
klo 18. Paikan päällä mahdollisuus mm. 
liikkua luonnossa, hiljentyä ja ruokail-
la hyvässä seurassa. Osallistumismaksu 
5 €. Tarkemmat tiedot ja ilmoittautumi-
set 26.8. mennessä Irene Savolaiselle 040 
4848 373 (heinäkuun lomalla) tai sähköi-
sesti www.kuopionseurakunnat.fi/kalla-
vesi-diakonia. Päivä on tarkoitettu ensi-
sijaisesti Kallaveden seurakunnan alueel-
la asuville.

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

PYHÄN JOHANNEKSEN KIRKKO 
Kellolahdentie 8
040 4848 386
Kesälaulajaiset ke 24.6. klo 17–18.

Törmälän rippikoulun konfirmaa-
tiomessu su 28.6. klo 10. Saar-

na Aulikki Mäkinen, Joona 
Kärnä.

BarokkiKuopio: Klavi-
kordimatinea la 4.7. klo 
15. Anna Maria McEl-
wain.
BarokkiKuopio: Bach-
ilta la 4.7. klo 19. Ilpo 

Laspas.

Messu 1600-luvun ta-
paan su 5.7. klo 10. Saarna 

Sanna Mertanen, Tintti Tinkala. 
Messu toteutetaan yhteistyössä Ba-
rokkiKuopion kanssa.
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Murremestarin 

lauluja Puijon 

kirkossa  

ke 12.8.

Savvoo niin 

puhheet kun 

virrettii su 

26.7. klo 10

BarokkiKuopio: Barokkiurut 
ja barokkitrumpetti –ma-
tinea su 5.7. klo 15. Pilvi ja 
Juhani Listo.
BarokkiKuopio: Kuu-
della gamballa ja 
uruilla su 5.7. klo 19. 
Jaye consort Helsinki ja 
Ilpo Laspas.
Päivämusiikki ma 6.7. 
klo 12.
Kesälaulajaiset ke 8.7. klo 
17–18.
Messu su 12.7. klo 10. Saarna Wille-
Hermanni Riekkinen, Sanna Mertanen, 
Joona Kärnä.
Päivämusiikki ma 13.7. klo 12.
Messu su 19.7. klo 10. Saarna Heikki Hy-
värinen, Wille-Hermanni Riekkinen, Joo-
na Kärnä.
Päivämusiikki ma 20.7. klo 12.
Kesälaulajaiset ke 22.7. klo 17–18.

Savonkielinen sanajumalanpalve-
lus su 26.7. klo 10. Saarna Heikki Hy-
värinen, Heikki Mononen.

Päivämusiikki ma 27.7. klo 12.
Hirvijärvi I -rippikoulun konfirmaa-
tiomessu su 2.8. klo 10. Saarna Sanna 
Mertanen, Joona Kärnä.
Hirvijärvi II -rippikoulun konfirmaa-
tiomessu su 9.8. klo 10. Saarna Salla Tyr-
väinen, Heikki Mononen.
Messu ja ikääntyneiden syntymäpäi-
vät su 16.8. klo 10. Saarna Aulikki Mäki-
nen, Heikki Hyvärinen, Tintti Tinkala.
Päiväkerhot alkavat ma 17.8. Ryhmä 1 
maanantaisin klo 9–11.30 ja perjantaisin 
klo 13.30–16. Ryhmä 2 maanantaisin klo 
13.30–16 ja perjantaisin klo 9–11.30. Tii-
na Tiainen 040 4848 396 ja Anita Tilles 
040 4848 395.
Toimintatupa 18.8. alkaen tiistaisin ja 
torstaisin klo 12–15. Tiina Tiainen 040 
4848 396 ja Anita Tilles 040 4848 395.
Syksyn nuorten illat 20.8. alkaen tors-
taisin klo 18–21 takkahuoneessa. Anu 
Viippola, 040 4848 408.
Majataloilta la 22.8. klo 18. KRS, Heikki 
Hyvärinen, Salla Tyrväinen.
Messu su 23.8. klo 10. Saarna Heikki Hy-
värinen, Salla Tyrväinen, Heikki Mono-
nen.
Rauhanyhdistyksen seurat su 23.8. klo 
15.

DIAKONIA
Ikääntyneiden / ikääntyvien leiri ”Juh-
laa kaiken aikaa” Hirvijärven leirikes-
kuksessa Karttulassa 11.–14.8. Ilm.viim. 
ma 6.7. Ulla Haloselle 040 4848 405.
Kuopion ev.lut. seurakuntien lähim-
mäispalvelun peruskurssi 23.–25.10. Py-
hän Johanneksen kirkolla, Kellolah-
dentie 8. Lisätietoja Anne-Ma-
ri Mertanen 040 4848 406. 
Ilmoittautuminen 12.10. 
mennessä seurakuntien 
vaihteeseen, mirja.pou-
tiainen@evl.fi tai 017 
158 111.

MUUTA
Messu su 12.7. klo 13 
Mäntylän palvelutalos-
sa, Untamonkatu 5. Saar-
na Wille-Hermanni Riekkinen, 

Sanna Mertanen, Minna Toi-
vanen.

Messu su 16.8. klo 13 Män-
tylän palvelutalossa, Un-
tamonkatu 5. Saarna 
Aulikki Mäkinen, Heik-
ki Hyvärinen, Anne-
Mari Mertanen, Tint-

ti Tinkala.

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

PUIJON KIRKKO 
Taivaanpankontie 3
040 4848 419
Messu su 28.6. klo 10. Saarna Pekka Nie-
minen, Teemu Voutilainen, Laura Kemp-
painen, Joona Saraste. Lapsille pihapyhä-
koulu, sateella pallosalissa.
Herättäjäjuhlien lähtöseurat su 28.6. 
klo 18. Laura Kemppainen, Reijo Mattila, 
Teemu Voutilainen, Sirpa Ylikotila.
Kesäinen musiikkituokio ke 1.7. klo 13. 
Lina Sandellin elämä ja virret. Tapani 
Rautio, Päivi Perttilä. Kahvitarjoilu.
Messu su 5.7. klo 10. Saarna Miia Gabel, 
Mari Voutilainen, Pekka Nieminen, Nik-
las Grönholm, Päivi Perttilä.
Messu su 12.7. klo 10. Saarna Laura 
Kemppainen, Kari Kuula, Pekka Niemi-
nen, Markku Puhakka, Mari Voutilainen, 
Anna Antikainen.
Kesäinen musiikkituokio ke 15.7. klo 13. 
Anna Antikainen.
Messu su 19.7. klo 10. Saarna Kari Kuula, 
Pekka Nieminen, Miia Gabel, Anna An-
tikainen.
Messu su 26.7. klo 10. Saarna Miia Gabel, 
Kari Kuula, Markku Virta, Päivi Perttilä.
Kesäinen musiikkituokio ke 29.7. klo 
13. Päivi Perttilä, Anna Antikainen. Kah-
vitarjoilu.
Messu su 2.8. klo 10. Saarna Jaana Mar-
janen, Kari Kuula, Teemu Voutilainen, 
Anna Antikainen.
Messu su 9.8. klo 10. Saarna Kari Kuula, 
Teemu Voutilainen, Joona Saraste.
Kesäinen lauluilta ke 12.8. klo 18. Murre-
mestari Irja Turusen sanoittamia lauluja 
virsisävelmiin. Joona Saraste, Anna An-
tikainen, Päivi Perttilä, Jaana Marjanen. 
Kolehti lähetystyölle.
Messu su 16.8. klo 10. Saarna Teemu 
Voutilainen, Mari Voutilainen, Markku 
Puhakka, Kari Kuula, Anna Antikainen.

Viikkomessu ke 19.8. klo 14.30. 
Jaana Marjanen, Anna Anti-

kainen.
Messu su 23.8. klo 10. 
Saarna Pekka Nieminen, 
Jaana Marjanen, Anna 
Antikainen.

PUIJON SEURA-
KUNTAKESKUS 

Taivaanpankontie 3
Pihaseurat ke 24.6. klo 18. 

Teemu Voutilainen, Riitta Murtorinne, 
Joona Saraste.
Pihaseurat ke 8.7. klo 18. Mari Voutilai-
nen, Miia Gabel, Päivi Perttilä.
Pihaseurat ke 22.7. klo 18. Miia Gabel, 
Kari Kuula, Anna Antikainen.
Pihaseurat ke 5.8. klo 18. Jaana Marja-
nen, Outi Reuter, Joona Saraste.

POUKAMA 
Poukamantie 105
Sadonkorjuujuhla su 23.8. klo 18. Mari 
Voutilainen, Päivi Perttilä. Erkki Voutilai-
nen kertoo omenapuista ja niiden kas-
vattamisesta.

MUUTA
Kansanlaulukirkko to 25.6. klo 18 Kar-
honsaaressa. Teemu Voutilainen, Joo-
na Saraste.
Kesähartaus to 2.7. klo 18 Virranniemen 
siirtolapuutarhassa. Pekka Nieminen, 
Miia Gabel, Päivi Perttilä.
Kansanlaulukirkko su 12.7. klo 12 Kont-
tilassa Puijon mäellä. Mari Voutilai-
nen, Laura Kemppainen, Anna Antikai-
nen. Aaro Leinonen, mandoliini ja kitara, 
Hanna Lavaste, ukulele. Lounas 12 €. Ajo-
ohje: Puijontieltä oikealle Antikkalantie-
tä n. 1 km.
Kesähartaus su 23.8. klo 12. Päiväran-
nan siirtolapuutarhassa. Jaana Marjanen, 
Anna Antikainen.

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

JÄRVI-KUOPION SEURAKUNNAN 
YHTEISET

Papin päivystys kesäaikana ma klo 
9–11 Juankosken virastotalolla.

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.

RIISTAVEDEN KIRKKO 
Joensuuntie 2505
Messu su 5.7. klo 10. Hannu Komulainen, 
Parviainen.
Messu, kesävieraiden kirkkopyhä su 
12.7. klo 10. Kirkkokahvit kirkon pihalla, 
M. Mäkinen Tuura.
Messu su 26.7. klo 10. Hagman-Puusti-
nen, Tuura.
Messu su 9.8. klo 10. Pursiainen, Tuura.
Messu su 23.8. klo 10. U. Mäkinen, Tuura.

RIISTAVEDEN SEURAKUNTATALO 
Keskustie 2
Sanajumalanpalvelus su 28.6. klo 10. M. 
Mäkinen, Pauliina Vuorinen
Sanajumalanpalvelus su 19.7. klo 10. 
Kimmo Kivelä, Tuura

Sanajumalanpalvelus su 16.8. klo 10. U. 
Mäkinen, Tapio Heikkilä.
Päiväkerho maanantaisin klo 9–11.30 ja 
klo 13–16, alkaa 17.8.
Varttuneen väen virkistyspäivä ti 18.8. 
klo 12.
Perhekerho tiistaisin klo 9.30–11, al-
kaa 1.9.
Vauvaryhmä alkaa ti 1.9. klo 14–15.30 
parilliset viikot, kerran kuussa

MUUTA
Kesälaulujen ilta ke 1.7. klo 18 Muse-
opirtillä. Laulamme ja kuuntelemme ke-
säisiä toive-, kansan- ja -hengellisiä lau-
luja. Kahvit.
Hautausmaakävely ke 8.7. klo 
18 Hussonmäen hautaus-
maalla. Oppaina Elsa Is-
kanius ja Esa Heikkinen, 
kävelemässä mukana 
Marjaana-pappi. Iltavir-
si ja kahvit.
Kesälaulujen ilta ma 
13.7. klo 18 Jännevirran 
Uudistalolla. Laulamme 
ja kuuntelemme kesäisiä 
toivelauluja, kansanlauluja, 
hengellisiä lauluja.

Eräkirkko su 2.8. klo 10 Vierunpään-
tien metsästysmajalla. M. Mäkinen, 
Pauliina Vuorinen.

YLÖSNOUSEMUKSEN KIRKKO 
Mäntytie 5, Juankoski
Messu su 5.7. klo 10. Keihänen, Saarela.
Konfirmaatiomessu, Aholansaari2 su 
12.7. klo 10. K. Leino, Saarela.
Messu su 26.7. klo 10. Hannu Komulai-
nen, Parviainen.
Messu su 2.8. klo 10. U. Mäkinen, Jukka 
Leutonen.

Messu su 9.8. klo 10. Keihänen, Parvi-
ainen.
Messu su 23.8. klo 10. K. Leino, Jukka 
Leutonen.

JUANKOSKEN SEURAKUNTATALO 
Mäntytie 5
Päiväkerhot maanantaisin alkaen 17.8. 
klo 13.30–16 4–5-vuotiaat ja tiistaisin al-
kaen 18.8. klo 9–11.30 3–4-vuotiaat.
Liikunta- ja näkörajoitteiset pe 28.8. 
klo 12. Lisät. Leila 040 4888 620.
Perhekerhot alkaen ma 31.8. klo 9.30–11.
Sururyhmä Juankoski/Säyneinen ti 
1.9. klo 18. Seuraavat kerrat sovitaan en-

simmäisessä tapaamisessa. Ilm. 17.8. 
mennessä Leila 040 4888 620 

tai toimistosihteerit 040 
4888 602 ja 040 4888 611.

JUANKOSKEN 
TEHTAAN KIRKKO 
Mäntytie 5
Jumalanpalvelus su 

28.6. klo 10. Kesävierai-
den kirkkopyhä, K. Leino, 

Saarela. Kirkkokahvit.
Siionin virsien yhteislau-

luilta ke 8.7. klo 19.
Uusien hengellisten laulujen yhteis-

lauluilta ke 15.7. klo 19.
Kirkastussunnuntain jumalanpalvelus 
su 19.7. klo 10. Keihänen, Saarela.
Viisikielisen yhteislauluilta ke 5.8. klo 
19.
Brynolfin päivän Merikanto -konsertti 
”Laula tyttö” pe 14.8. klo 18. Sanna Ma-
tinniemi sopraano, Tiina Pirinen huilu, 
Karoliina Komulainen klarinetti, Markku 
Laakso kitara. Käsiohjelma 15 €.
Brynolfin päivän kansanlaulukirkko 
su 16.8. klo 10. Radiointi. R Leino, K. Lei-
no, Tuura, Lukkari-Lohi.

Kiitos!
Kuopion ev.lut.seurakunnat
kiittävät kaikkia vapaaehtoisia
yhteisvastuukerääjiä ja
lahjoittajia.

Brynolfin 

päivän 

kansanlaulu-

kirkko 16.8.

V uorelan kirkon remonttiin valmistautumi-
nen on alkanut. Kesätauon jälkeen juma-
lanpalveluksia pidetään Kylpylähotelli Kun-
nonpaikassa noin kerran kuussa. Muitakin 

Vuorelan kirkolla kokoontuneita ryhmiä kokoontuu 
syksyllä Kunnonpaikan tiloissa, mutta aiempaa har-
vemmilla kokoontumiskerroilla. Päiväkerhot ja perhe-
kerhot kokoontuvat syksyn ajan Vuorelan nuorisota-
lolla, ja lapsikuoron harjoitukset pidetään Siilinjärven 
seurakuntatalolla.

Elokuun loppuun asti diakoniatyöntekijöiden ajan-
varausvastaanotto on vain kirkonkylän toimistolla. 
Syksyllä 7.9. alkaen diakoniatyöntekijän vastaanotto 
on Kunnonpaikassa maanantaisin klo 10–11. 

Alustavan suunnitelman mukaan yläkerrassa sijait-
sevat kirkkosali, keittiö, kahvio ja toimistotilat ovat 
käytössä jälleen joulukuun alussa. Alakerran tilat saa-

daan laajennettuina käyttöön alustavan suunnitelman 
mukaan helmikuussa 2016. Alakerran remontin yhte-
ydessä kerhotilat laajenevat, ja samalla saadaan lisää 
toimistotiloja. 

”Käytännössä alakerran kerhotiloissa mahtuu sitten 
toimimaan useampi ryhmä yhtä aikaa”, kuvailee kirk-
koherra Seppo Laitanen.

Alakerran tiloja laajennetaan ns. ristiulokkeen al-
le. Remontin yhteydessä tilojen toimivuus paranee. Re-
montissa myös ilmanvaihto uusitaan kokonaan ja sei-
nä- ja kattorakenteita tiivistetään. Samalla korjataan 
myös ulko-ovet ja osa ikkunoista. Kattoikkunat poiste-
taan kokonaan ja ikkunoita lisätään julkisivun puolelle. 

Hankkeen kokonaiskustannukset tulevat nouse-
maan vajaaseen 2,3 miljoonaan euroon.

TUIJA HYTTINEN

Vuorelan kirkon kokoontumisia Kunnonpaikkaan

Vuorelan kirkon remontissa alakerran tilat laajenevat ristiulok-
keen alle. 
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SEURAKUNNAT 24.6.–25.8.2015

Katso 

hautausmaa- 

kävelyt 

sivulta 2

Hengellisten laulujen ja virsien yhteis-
lauluilta ke 26.8. klo 19.

MUUTA
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 28.6. klo 13. M. Mäkinen, Tai-
ja Miettinen.
Messu su 5.7. klo 13. Huhtala, Pauliina 
Vuorinen.
Messu su 12.7. klo 13. Huhtala, 
Tapio Heikkilä.
Messu su 26.7. klo 13. 
Hagman-Puustinen, Pau-
liina Vuorinen.
Messu su 2.8. klo 13. 
Hagman-Puustinen, 
Lukkari-Lohi.
Messu su 9.8. klo 13. 
Hagman-Puustinen, Luk-
kari-Lohi.
Messu su 23.8. klo 13. Huhta-
la, Parviainen.

KAAVIN SEURAKUNTATALO 
Kirkkorannantie 1
Päiväkerho torstaisin klo 9.30–12, aloi-
tus 20.8.
Perhekerho perjantaisin klo 9.30–11, 
aloitus 4.9.
Sururyhmä Kaavi ma 7.9. klo 17. Ilm. 
17.8. mennessä Pirjo 040 4888 627 tai 
toimistosihteerit 040 4888 602 ja 040 
4888 611.

MUUTA

Mäntyjärven metsäkirkko su 19.7. 
klo 13, Riihijärventie 105. Hagman-
Puustinen, Pauliina Vuorinen.

Muistomerkkien kertomaa kävelykier-
ros ke 29.7. klo 17 Kaavin hautausmaal-
la. Kierroksen jälkeen hengellisten lau-
lujen ilta kirkossa. Merja Marin ja Alii-
sa Lukkari.

Maakirkko Telkkämäessä su 16.8. 
klo 13. Puhe Seppo Kononen, Huhta-
la, Lukkari-Lohi.

Vanhemman väen retki Nurmekseen 
ma 21.9. Lähtö klo 9 Kaavin matkahuol-
losta. Paluu illalla klo 17 jälkeen, mat-
kan hinta 15 €. Ilm. 10.–24.8. Pirjolle 040 
4888 627.

MUURUVEDEN KIRKKO 
Kirkkotie 2
Sanajumalanpalvelus su 28.6. klo 13. K. 
Leino, Saarela.
Messu su 5.7. klo 13. Pursiainen, Saarela.
Sanajumalanpalvelus su 12.7. klo 13. K. 
Leino, Saarela.
Sanajumalanpalvelus su 26.7. klo 13. 
Hannu Komulainen, Lukkari-Lohi.
Messu su 2.8. klo 13. M. Mäkinen, Jukka 
Leutonen.
Sanajumalanpalvelus su 9.8. klo 13. Kei-
hänen, Tuura.
Messu su 16.8. klo 13. Keihänen, Tuura.
Sanajumalanpalvelus su 23.8. klo 13. 
Keihänen, Jukka Leutonen.

MUURUVEDEN 
SEURAKUNTATALO 
Kirkkotie 1
Päiväkerhot alkaen tiistaisin 18.8. klo 
13.30–15.30, 3–4-vuotiaat.
Päiväkerhot alkaen torstaisin 20.8. klo 
13–15.30, 4–5-vuotiaat.
Seurakuntakerho to 27.8. klo 13.
Perhekahvila alkaen to 3.9. klo 9.30–11 
parillisilla viikoilla.
Perhekerho alkaen to 10.9. klo 9.30–11 
parittomilla viikoilla.

MUUTA

Kesäkahvila to 9.7. klo 11–13 kirkon-
mäellä, Ortju.

Siionin virsien yhteis-
lauluilta to 9.7. klo 19 
Muuruveden sata-
massa.
Uusien hengellisten 
laulujen yhteislauluil-
ta to 16.7. klo 19 Muu-

ruveden satamassa.

Kesäkirkko Väärälam-
men rannalla su 19.7. klo 13. 

Keihänen, Saarela. Ei messua klo 
13 kirkossa.

Hautausmaakävely to 23.7. klo 18. Niilo 
Lintunen kertoo Muuruveden historian 
merkkihenkilöistä. Iltakahvi ja -tee.
Kesäkahvila to 6.8. klo 11–13 kirkonmä-
ellä, Ortju.
Viisikielisen yhteislauluilta to 6.8. klo 
19 Muuruveden satamassa.
Hengellisten laulujen ja virsien yhteis-
lauluilta to 27.8. klo 19 Muuruveden sa-
tamassa.

NILSIÄN KIRKKO 
Kirkonmäentie 1
Iltakonsertti Kohtaamisia pe 26.6. 
klo 18. Kolme monessa mukana ollutta 
muusikkoa kohtaavat spontaanin musi-
soinnin merkeissä. Ohjelmistona on soit-
tajien omia sävellyksiä ja niitä lähesty-
tään uudella, kokoonpanon innoitta-
malla tavalla improvisaatiota unohta-
matta. Masa Orpanan ja Antti Nykäsen 
sävellyksiä. Masa Orpana saksofoni, Ant-
ti Nykänen sello, Tapio Nykänen kosket-
timet. Vapaa pääsy.
Kansanlaulukirkko kirkon pihassa su 
28.6. klo 10. Keihänen, Kärppä-Leskinen. 
Sateella kirkossa.
Matinea I ma 29.6. klo 14. Musiikkileirin 
oppilaat konsertoivat. Kesäistä klassista. 
Vapaa pääsy.
Matinea II ti 30.6. klo 14. Musiikkilei-
rin oppilaat konsertoivat. Kesäistä 
klassista. Vapaa pääsy.
Messu su 5.7. klo 10. Pursi-
ainen, Kärppä-Leskinen.
Konfirmaatiomessu, 
Aholansaari1 su 12.7. 
klo 10. R Leino, Keihä-
nen, Kärppä-Leskinen.
Messu su 19.7. klo 10. 
Korkalainen, Arja Aho-
nen.
Sanajumalanpalvelus su 
26.7. klo 10. Korkalainen, Luk-
kari-Lohi.
Messu su 2.8. klo 10. Korkalainen, Par-
viainen.
Messu su 9.8. klo 10. Korkalainen, Juk-
ka Leutonen.
Toivevirsien ilta ke 12.8. klo 18.30. Virsi-

toiveita voi jättää kesän aikana toivelaa-
tikkoon kirkon eteisessä.
Messu su 16.8. klo 10. Pursiainen, Kärp-
pä-Leskinen.
Sanajumalanpalvelus su 23.8. klo 10. 
Pursiainen, Kärppä-Leskinen.

MUUTA

Pihakirppis lähetyksen hyväksi la 
27.6. klo 10–14 Ison Pappilan pihassa. 
Voit tuoda tavaraa myytäväksi  
klo 9 lähtien. Myymättä jääneet tava-
rat palautetaan lahjoittajille.

Hautausmaakiertokävely Kankaisen 
hautausmaalla su 5.7. klo 18. Lähtö pää-
portilta, iltavirsi kierroksen lopuksi paa-
rihuoneella.
Aino Rissasen muistoseurat su 12.7. klo 
15 Rasimäessä, Rasimäentie 40 A.

Siioninvirsiseurat ti 28.7. klo 18 Nil-
siän satamassa.

Seurat su 9.8. klo 19 Tolppasella, Raatin-
tie 170.
Päiväkerhot alkaen maanantaisin 17.8. 
klo 9–11 (3-vuotiaitten ryhmä) ja klo 
13.30–16 (4-5 -vuotiaitten ryhmä), Iso 
Pappila, Pappilankuja 7.
Päiväkerhot alkaen perjantaisin 21.8. 
klo 9–11.30 (4–5-vuotiaitten ryhmä). Iso 
Pappila, Pappilankuja 7.
Perhekerhot alkaen tiistaisin 1.9. klo 
9.30–11 Iso Pappila, Pappilankuja 7.
Perhekerhot alkaen torstaisin 3.9. klo 
9.30–11 Iso Pappila, Pappilankuja 7.

SÄYNEISEN KIRKKO 
Kirkkoharjuntie 2
Messu su 28.6. klo 13. Keihänen, Kärppä-
Leskinen.
Messu su 5.7. klo 13. Keihänen, Kärppä-
Leskinen.
Messu su 12.7. klo 13. Keihänen, Kärppä-
Leskinen.

Sanajumalanpalvelus hautaus-
maalla su 19.7. klo 13. Korkalainen, 
Raija Kilpeläinen-Somero.

Messu su 26.7. klo 13. Korkalainen, Par-
viainen.
Messu su 9.8. klo 13. Korkalainen, Par-
viainen.
Messu su 16.8. klo 13. Pursiainen, Kärp-
pä-Leskinen.
Messu su 23.8. klo 13. Pursiainen, Kärp-
pä-Leskinen.

SÄYNEISEN SEURAKUNTAKOTI 
Kirkkoharjuntie 2 A

Yhteislauluilta to 25.6. klo 18.30.
Perhekerho alkaen pe 4.9. klo 

13.30–16.

MUUTA
Jounin rantaseurat to 
9.7. klo 18 Salakkalah-
dessa, Likolahdentie. 
Muistetaan Jari ja Mik-
ko Mathaltia.

Seurat ma 20.7. klo 19 
Kypäräisellä.

Seurat ma 27.7. klo 18 Koti-
seutumuseolla.

Kansanlaulukirkko su 2.8. klo 13 Ke-
säteatterilla. Korkalainen, Parviainen.

Sururyhmä Juankoski/Säyneinen ti 1.9. 
klo 18. Seuraavat kerrat sovitaan ensim-
mäisessä tapaamisessa. Ilm. 17.8. men-

nessä Leila 040 4888 620 tai toimistosih-
teerit 040 4888 602 ja 040 4888 611.

TUUSNIEMEN KIRKKO 
Keskitie 21
Messu su 28.6. klo 10. U. Mäkinen, Tai-
ja Miettinen.
Messu ja kesävieraiden kirkkopyhä su 
5.7. klo 10. Huhtala, Pauliina Vuorinen.
Messu su 12.7. klo 10. Huhtala, Taija 
Miettinen.

Kohti kirkkautta – laulun ja evan-
keliumin ilta su 19.7. klo 19. Mukana 
Tuula Hakkarainen ja Esko Luukko-
nen Kansan Raamattuseurasta sekä 
Paula Hagman-Puustinen.

Kesäillan viikkomessu ke 22.7. klo 
18. Paula Hagman-Puustinen.

Konfirmaatiomessu su 26.7. klo 10. M. 
Mäkinen, Pauliina Vuorinen.

Kesäpäivän viikkomessu ke 29.7. klo 
13.30. Myös muistisairauksista kärsi-
ville, omaisille ja meille kaikille. Mes-
su kirkossa, kahvit kirkonmäellä. Pau-
la Hagman-Puustinen, Eeva Väätäi-
nen.

Perinnejumalanpalvelus su 2.8. klo 10. 
Hagman-Puustinen, Lukkari-Lohi. Kirk-
kokahvit kotiseutuyhdistys.
Messu su 16.8. klo 10. Hagman-Puusti-
nen, Taija Miettinen.
Messu su 23.8. klo 10. Huhtala, Parviai-
nen.

TUUSNIEMEN SEURAKUNTAKOTI 
Koivukuja 2

Nukketeatteriesitys ja Yhdessä-il-
ta to 23.7. klo 18 Lapsille, perheille ja 
kaikenikäisille. Nukketeatteri Sanan-
jalka Kansan Raamattuseurasta. Va-
paa pääsy.

Päiväkerho maanantaisin klo 9–11.30 ja 
klo 13–15.30, aloitus 17.8.
Perhekerho tiistaisin klo 9–11.30, aloi-
tus 8.9.

MUUTA

Sanan ja yhteyden ilta to 25.6. klo 
18.30 laivalla Tuusniemen satamassa. 
Mukana Kansanlähetys.

Luontokirkko la 4.7. klo 14 Paimen-
saaressa. Kuljetukset Levälahden lai-
turilta klo 13.00. Heinänniittotalkoot 
alkavat aamusta, kuljetukset sinne 
klo 9.00 laiturilta. Mikko Huhtala.

Naisten risteily ke 8.7. klo 18. Lähtö 
Tuusniemen satamasta, kahvitarjoilu.

Kansan Raamattuseuran 70-vuo-
tisjuhlan Sana-laiva viikko Tuus-
niemellä pe–to 17.–23.7. satamassa, 
laivalla ja seurakunnan tiloissa. Seu-
raa ilmoittelua!

Sana ja sävel pe 17.7. klo 18 Tuusnie-
men satamassa, mukana muusikko 
Tuula Hakkarainen ja Esko Luukko-
nen Kansan Raamattuseurasta.

Satamakirkko su 19.7. klo 10 Tuus-
niemen satamassa. Hagman-Puusti-
nen, Pauliina Vuorinen. Ei messua kir-
kossa.

Järvi-Kuopion Sana-laiva ristei-
ly Valamoon to 23.7. klo 9–16. Pau-
la-pappi risteilyemäntänä. Hinta 
52 €, sis. edestakaisen risteilyn ja lou-
naan Valamossa noutopöydästä (il-
man lounasta 37 €). Ilmoittautumi-
set 15.7 mennessä 0500 671 898 tai 
050 412 1021.

Luontokirkko Kaavinkosken savu-
saunalla ke 29.7. klo 18, Kaavinkos-
kentie 631, Tuusniemi. Koillis-Tuusnie-
men kyläyhdistys yhteistyössä. Paula 
Hagman-Puustinen.

Kauneimmat hengelliset laulut pe 31.7. 
klo 18 Tuusniemen torilla. Aliisa Lukkari.

Luontokirkko su 9.8. klo 10 Kojan-
lahden venesatamassa. Hagman-
Puustinen, Lukkari-Lohi.

VEHMERSALMEN KIRKKO 
Lempeläntie 17
Vehmersalmen kirkko on tiekirkkona 
avoinna 15.6.–31.7. ma–pe klo 11–16. (ei 
juhannusaattona). Näyttely ”Josef Sten-
bäck – kirkkoarkkitehtuuria”
Messu Vehmersalmipäivänä su 28.6. 
klo 13. U. Mäkinen, Pauliina Vuorinen, 
Heidemarie Hillebrecht.
Ei jumalanpalvelusta kirkossa su 5.7., 
26.7. ja 9.8. Katso Vehmersalmi-Muuta.
Messu su 12.7. klo 13. M. Mäkinen, Tuura.
Messu – Kesäasukkaiden kirkkopy-
hä su 19.7. klo 13. Kimmo Kivelä, Tuura. 
Mansikoita ja jäätelöä.
Konfirmaatiomessu su 2.8. klo 13. U. 
Mäkinen, Pauliina Vuorinen, T. Kantele.
Messu – Rauhanyhdistyksen kirkko-
pyhä su 16.8. klo 13. Saarna Teuvo Mo-
nonen, U. Mäkinen, Tapio Heikkilä. Seu-
rakuntakodissa ruokailu, kahvit ja klo 15 
seurat, puhujina Olli Rantala ja Teuvo 
Mononen.
Messu su 23.8. klo 13. Saarna Eevakaarina 
Launis, U. Mäkinen, Tuura.

VEHMERSALMEN 
SEURAKUNTAKOTI 
Lempeläntie 15
Päiväkerho torstaisin klo 9–11.30 ja 
13.30–16, aloitus 20.8.
Kirkkokuoro to 27.8. alkaen klo 14. Kant-
tori R. Tuura 040 4888 634.
Perhekerho perjantaisin alkaen 28.8. klo 
9.30–11.

MUUTA
Jumalanpalvelus – Horkanlahden hau-
tausmaa 150 vuotta su 5.7. klo 13. Han-
nu Komulainen, Parviainen, kotiseutuyh-
distys, hautausmaakävely ja kahvit. Lem-
pelänniementie 286.
Mökkiseurat su 12.7. klo 16 Aili ja Ilkka 
Sormusella, Lahnasalontie 565.
Vehmersalmen hautausmaakävely su 
19.7. klo 11.30. Väinö-Matti Miettinen.

Litmaniemen kesäkirkko tanssila-
valla su 26.7. klo 13. M. Mäkinen, Tuu-
ra, Litmaniementie 1520.

Miettilän kanalakirkko to 30.7. klo 
18. Ylämäen Timo Pekkarisella, Terva-
salontie 229.

Viimeiset Siioninvirsiseurat Veh-
mersalmen kotiseutumuseolla,  
Lossirannantie 10, su 9.8. klo 18. Kah-
vit.

Muistathan 

verkkolehden 

www.kirkko-

jakoti.fi

Kukkien tuoksu, laineiden liplatus ja ke-
säyön valo. Kesällä luonto on kauneim-
millaan ja siitä kannattaa nauttia. Kuo-
pion seurakunnat järjestävät kesäaikaan 
luonnon helmassa muun muassa juma-
lanpalveluksia sekä yhteislaulu- ja mu-
siikkitilaisuuksia.

Katso oman seurakuntasi tilaisuudet 
tästä liitteestä tai verkosta www.kuopi-
onseurakunnat.fi/kalenteri 

Luonto  
kirkkoni  
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DIAKONIAKESKUS

Suokatu 31
040 4848 464. Ulko-ovi avataan klo 9.40, 
hartaus 9.50, diakonien vastaanotot il-
man ajanvarausta, kahvio Nuotta ja kier-
rätyspiste avoinna 10–12.
Kierrätysmyymälä ja diakoniatyönte-
kijöiden vastaanotot avoinna ke 24.6. 
ja pe 26.6. klo 10. Ovet avataan klo 10. 
Kierrätysmyymälä ja diakoniatyönteki-
jöiden vastaanotot ilman ajanvarausta 
avoinna klo 10–12.
Diakoniakeskus on suljettu, päivystä-
vä diakoniatyöntekijä numerossa 040 
4848466 ma–pe 29.6.–3.7. klo 10.
Diakoniakeskus on suljettu ma–pe 6.–
31.7. Yhteydenotot tarvittaessa yhtymän 
puhelinvaihteeseen 017 158 111.
Diakoniatyöntekijöiden vastaanotot il-
man ajanvarausta avoinna klo 10–12, 
kierrätysmyymälä suljettu ma 3.8., ke 
5.8., pe 7.8., ma 10.8., ke 12.8., pe 14.8., ma 
17.8., ke 19.8. ja pe 21.8.
Diakoniakeskus muuttaa viikolla 35. 
Yhteydenotot yhtymän puhelinvaihteen 
kautta 017 158 111.

ARKKI

Kauppakeskus Apaja
040 4848 445, arkki.kuopio@evl.fi
Arkki on kesätauolla. Avataan jälleen 
3.8. klo 10.

PERHEASIAIN
NEUVOTTELUKESKUS

Suokatu 22
Kuopion perheasiain neuvottelukeskus 
on suljettuna heinäkuussa 6.–19.7. Pari-
suhdeasioissa voitte tarvittaessa ottaa 
yhteyttä Kuopion kriisikeskuksen päivys-
tykseen 017 262 7733.

SIILINJÄRVI
Kirkkoherranvirasto ja taloustoimisto 
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.
vapaaehtoistyo.fi/siilinjarvi

SIILINJÄRVEN KIRKKO 
Haarahongantie 2
Konfirmaatiomessu su 28.6. klo 10 (ryh-
mä 6). Matti Hoffrén, Leena Laurinkari, 
Anne Roivainen, Airi Heiskanen.
Sävelten siivin -konsertti ti 30.6. klo 18. 
Rauno Tikkanen, Petri Makkonen, Aura 
Koistinaho. Liput 20 €, tuntia ennen 
ovelta. Järj. Siilifolk.
Konfirmaatiomessu su 5.7. klo 10 (ryh-
mä 7). Unto Niskanen, Seppo Laitanen, 
Tuomo Toivanen, Marjaana Kaisto.
Konfirmaatiomessu su 12.7. klo 10 
(ryhmä 8). Leena Laurinkari, Heik-
ki Kastarinen,Tuomo Toivanen, Marjaa-
na Kaisto.
Messu su 19.7. klo 10. Satu Väätäinen, 
Seppo Laitanen, Marjaana Kaisto.
”Laulaen Luojaansa kiittää” -konsertti 
su 19.7. klo 19. Marjaana Kaisto, laulu Re-
bekka Kinnunen, urut. Vapaa pääsy.
Sanajumalanpalvelus su 26.7. klo 10. 
Heikki Kastarinen, Satu Väätäinen, Mar-
jaana Kaisto.
Konfirmaatiomessu su 2.8. klo 10 (ryh-
mä 9). Heikki Kastarinen, Matti Hoffrén, 
Marjaana Kaisto.
Konfirmaatiomessu su 2.8. klo 14 (ryh-
mä 10). Satu Väätäinen, Sanna Marin, 
Kari Kolehmainen, Vesa Kajava.
Messu su 9.8. klo 10. Matti Hoffrén, 
Heikki Kastarinen, Vesa Kajava.
Kesäillan kamarimusiikkia -konsert-
ti 9.8. klo 18. Rigoroso-jousikvartetti. Lu-
vassa musiikkia säveltäjänimiltä Mozart, 
Haydn ja Sibelius. Sakari Tervo, viulu, Eija 
Kajava, viulu, Sonja Koistinen alttoviu-
lu ja Aino Alanne, sello. Vapaa pääsy, kä-
siohjelma 5 €.

 
Kouluun lähtevien siu-
naaminen ke 12.8. klo 18. 
Leena Laurinkari, Mar-
jaana Kaisto.

Sanajumalanpalve-
lus su 16.8. klo 10. Leena 
Laurinkari, Matti Hof-
frén, Airi Heiskanen.

SEURAKUNTATALO 
Haarahongantie 4
Herättäjäjuhlien lähtöveisut su 
28.6. klo 12.30, pieni sali.
Lähetystyön kesäkahvit ke 15.7. klo 
9–12 lähetyskellarissa. Lähetystyön Pu-
tiikki auki.
Rauhanyhdistyksen seurat su 9.8. klo 
15, iso sali.

Kerhonohjaajakurssi ti 18.8. klo 17, 
nuorten kerhotila. Riparin käyneille 
nuorille ja nuorille aikuisille. Kokoon-
tumiset Siilinjärven seurakuntatalol-
la 13.8., 15.8., 18.8., ja 5.9. Tied. ja ilm. 
nettisivuilla.

Lähetystyön kesäkahvit ke 19.8. klo 
9–12 lähetyskellarissa. Lähetyssihtee-
ri Pauliina Ruotsalaisen töihintulokah-
vit klo 10.30.

Eläkeikäisten syntymäpäivät su 23.8. 
klo 13–14.30 seurakuntasalissa. Ennak-
koon ilmoittautuneille.

VUORELAN KIRKKO 
Rissalantie 2
Vuorelan kirkon toiminnat tauolla re-
montin vuoksi.

MUUTA
Aikamiehet to 25.6. klo 18. Vierailu In-
nocumiin. Lähtö klo 17.45 srk-talon park-
kipaikka.

Kansanlaulukirkko to 2.7. klo 12 to-
rilla Siilifolk-teltassa.

Jännevirran kesäkirkko ke 8.7. klo 18 
Lapinluhdantien laavulla.
Hartaushetki ke 15.7. klo 14 Akuliinassa. 
Satu Väätäinen, Marjaana Kaisto.
Jälän kesäkirkko ke 15.7. klo 18 Annikki 
Oinosen rannassa, Selkärannantie 141.
Koivusaaren kesäkirkko ke 29.7. klo 18 
Riihirannassa.
Vuorelan kesäkirkko ke 5.8. klo 18 Tarja 
ja Olli Korhosella, Paasinotkontie 25.
Hartaushetki ke 12.8. klo 14 Akuliinassa. 
Unto Niskanen, Airi Heiskanen.
Tupaseurat su 16.8. klo 17 Pöljän koti-
seutumuseossa.
Vuorelan päiväpiirin retki ma 17.8. Vii-
takkoon. Lähtö klo 10 Vuorelan kirkol-
ta. Ilmoittautumiset ma 10.8. mennes-
sä diakoniatoimistoon Eeria Niemi 044 
728 4643.
Korpiseurat pe 21.8. klo 19 Nilsiän Pa-
justenmäki.

Messu su 23.8. klo 10 Mäntyrannan 
kesäteatterilla. Unto Niskanen, Lee-
na Laurinkari, Vesa Kajava. Tänä sun-
nuntaina ei ole messua kirkossa. Sii-
linjärven kunnan 90-vuotistapah-
tumana kirkkovenesoutu Vuorelas-
ta Jännevirran kautta teatterin ran-
taan Siilinlahdelle, matka noin 30 km. 
Lähtö Vuorelasta klo 6.30. Ilmoittau-
tuminen soutajaksi 17.7. mennessä 
kirkkoherranvirastoon 017 288 4600. 
Tiedustelut Seppo Laitanen 044 728 
4611.

JÄRJESTÖT
POHJOIS-SAVON EV.LUT.  
KANSANLÄHETYS 
Sairaalakatu 11
Toimisto suljettu 15.6.–31.7. Lähetys-
kodin tiloja vuokrataan kristillisessä 
hengessä järjestettäviä päivätilaisuuksia 
varten: rippi- ja kastejuhlat, merkkipäi-
vät, seurat jne. Hinnat: 50 €/jäsen, 75 €/
muut. Lisätiedot ja tilavaraukset Ossi 
Hella, ossi.hella@sekl.fi, 017 262 2082. 
Loma-aikana: 15.6.–21.6. ja 6.7.–9.8. 
Pentti Rissanen, pj.rissanen@dnainter-
net.net.
Pienryhmät ovat kesätauolla 1.6.–31.8.
Kesäraamikset pidetään yhteistyössä 
OPKO:n kanssa. Kokoontuminen aina 
Lähetyskodilla Kuopiossa ke klo 18, mut-
ta välillä lähdemme muualle pitämään 
raamiksen. Päivämäärät ovat 24.6., 1.7., 

5.8., 12.8. ja 19.8.
Laivaseurat to 25.6. klo 

18.30 Tuusniemen sata-
massa Ms Juovesi -lai-
valla, Pekka Huttunen, 
Risto Happonen.
Kesäseurat Lähetysko-
dilla sunnuntaisin klo 

19. 12.7. Pentti Rissanen, 
19.7. Ritva Holopainen, 

26.7. Pekka Kiiski, 2.8. Eero 
Heikkinen, 9.8. Martti Ängesle-

vä, 16.8. Panu Rantakokko, 23.8. Ilkka 
Sormunen ja 30.8. Esko Iisalo.
Telttapäivät Karttulassa la–su 1.–2.8. 
klo 19. Isto Pihkala, Pekka Huttunen.

KANSAN RAAMATTUSEURA 
Sanan Kulma, Tulliportinkatu 22
www.kansanraamattuseura.fi/kuopio
krs-kuopio@sana.fi, 020 768 1660
Bussimatka Kirkastusjuhlille Heinä-
vedelle la 25.7: Maaningan kko klo 7, 
Siilinjärven kko klo 7.30,kyytiin pääsee 
tarvittaessa Vuorelan kirkon kohdalta, 
Kuopio Maljalahdenkatu (kaup. talon 
takaa) klo 8. Paluu illalla samaa reittiä. 
Hinta edestakaisin 25 €, lapset alle 12 
v. puoleen hintaan. Ilm. 13.7. alkaen 
040 558 8302 / Kyllikki.
Majataloilta Pyhän Johanneksen kirkos-
sa, Kellolahdentie 8, la 22.8. Pekka Simo-
joki, Eliina Heinonen. Ohjelma alkaa klo 
18. Ruokailumahdollisuus klo 17–19.
Rukousretriitti Tervonsalmessa 28.–
30.8. Mari ja Kari Valkonen.

HERÄTTÄJÄ-YHDISTYS 
Kuninkaankatu 22
Herättäjäjuhlille lähtöseurat su 28.6. 
klo 18 Puijon kirkolla.
Seurat ti 28.7. klo 18 Nilsiän satamassa.
Seurat su 9.8. klo 19 Tolppasella, Raatin-
tie 170, Nilsiä.

SUOMEN RAAMATTUOPISTO
Rukous- ja raamattupiiri jäi kesätauol-
le, jatkamme ma 31.8. klo 16.30.
Ystäväristeily Juojärvellä la 22.8. Raa-
mattuopiston Pohjois-Savon alueen ys-
täville. Lähtö Tuusniemen satamasta klo 
12 Suvi-Tuuli -aluksella. Risteilyn jälkeen 
lounas satamassa olevassa Juovesi-laivas-
sa. Risteily lounaineen on ILMAINEN kai-
kille ystävillemme. Tiedustelut ja varauk-
set, Jouko Kauhanen 050 577 3780.
Ruskaretki Pallastunturin Vuontispirtil-
le 5.–12.9. Linja-autokuljetus Kuopiosta. 
Tied. ja ilm. 29.6. mennessä Jouko Kauha-
nen 050 577 3780.

KUOPION YMPÄRISTÖN  
RAUHANYHDISTYS 
Ahmatie 22
Seurat heinäkuussa sunnuntaisin klo 18.
Seurat 2.8 klo 18.
Seurat su 9.8. klo 14 Alavan kirkossa ja 
klo 15 Siilinjärven seurakuntatalossa.
Vehmersalmen kirkkopyhä su 16.8. klo 
13 Vehmersalmen kirkossa.
Seurat su 23.8. klo 15 Pyhän Johannek-
sen kirkossa.

AHOLANSAARI
Lounasristeilyt heinäkuussa keskiviik-
koisin ja sunnuntaisin. Laiva Sääskinie-
mestä klo 12, lounas noutopöydässä 
lounasravintola Hunajan pisarassa. Hinta 
20 €, sis. edestakaisen laivamaksun ja 
lounaan.
Perhepäivä Paavon saaressa tiistaisin ja 
torstaisin 7.7.–7.8. Tutustuminen Paavon 
saareen ja savupirttiin, perinneleikkejä, 
kotiruokalounas, metsäseikkailu, väli-
pala kodalla, traktorikyytiä. Hinta 25 €, 
4–15-vuotiaille 15 €.
Pieni Pyhiinvaellus 18.7. ja 1.8. Aho-
lansaaren esittely, vaellus luontopolulla, 
hiljentymistä rukoushetkiin, kotaruokai-
lu ja nokipannukahvit. Hinta 36 €.
Elämän palasia – runo- ja musiikkima-
tinea su 26.7. klo 16, ke 29.7. klo 18, la 
1.8. klo 13, su 2.8. klo 16, pe 7.8. klo 18 ja 
su 9.8. klo 16.
Eläkeläisten syyspäivät 25.–27.8. Tee-
mana Talkoopapin matkassa. Ohjelma-
vastuussa Alpo Järvi ja Lilja Lindholm.
Tiedustelut ja ilmoittautuminen 050 
4641 000, www.aholansaari.fi, aholansaa-
ri@aholansaari.fi.

Seuraava  

lehti 

ilmestyy 26.8.

Sinulle 
surun aikana
Kuolema ja suru ovat tulleet lähellesi. On kuljettava läpi pimeän, 
jotta voi nähdä valon. Jos tahdot jakaa kysymyksiäsi, ajatuksiasi,  
ehkä itkuasikin toisten kanssa, olet tervetullut sururyhmään.

Ryhmien koko on enintään kahdeksan henkilöä. Ilmoittautuminen 
tapahtuu verkossa www.kuopionseurakunnat.fi/sururyhma 

Sururyhmä ikääntyneille 
MAANANTAISIN  24.8., 31.8., 7.9., 14.9., 21.9., 28.9., 5.10. ja 12.10. 
klo 13.00–15.00
Keskusseurakuntatalo, Suokatu  22 B, 4. krs kokoushuone
Diakonissa Maija Antikainen ja sairaanhoitaja Riitta Saarinen
ILMOITTAUTUMISET  13.8. mennessä. Lisätietoja ryhmäohjaaja 
Maija Antikaiselta puh. 040 4848439, maija.antikainen@evl.fi 

Sururyhmä työikäisille 
Ma 24.8., 7.9., ke 16.9., ma 21.9., 28.9., 5.10., 19.10. klo 17.00–18.30 
Keskusseurakuntatalo, Suokatu 22 C, kerhohuone Aaron 
Pastori Kirsi Perämaa ja diakoni Kirsi Launonen
ILMOITTAUTUMISET  14.8. mennessä verkossa tai 3.–14.8.
Raija Luomanperälle puh. 040 4848 248

Järvi-Kuopion sururyhmät
Juankoski/Säyneinen ti 1.9. klo 18.00 Juankosken seurakuntatalo
Seuraavat kerrat sovitaan ensimmäisessä tapaamisessa. 
Kaavi 7.9., 22.9.,28.9.,5.10. ja 12.10. klo 17.00 Kaavin srk-koti
Nilsiässä syksyllä 2015
ILMOITTAUTUMISET verkossa tai Juankosken osalta 17.8. mennes-
sä Leila puh. 040 4888 620 tai toimistosihteerit 040 4888 602 ja 
040 4888 611, Kaavin osalta 1.9. mennessä Pirjo Julkunen puh.
040 4888 627 ja Nilsiän osalta Raili Pursiainen puh. 040 4888 609

Sururyhmä itsemurhan tehneiden omaisille
TORSTAISIN 10.9., 17.9., 1.10., 8.10., 15.10. ja 22.10.
klo 17.00–18.30
Keskusseurakuntatalo, Suokatu 22 B, 4.krs. kokoushuone
Rovasti Pekka Nieminen ja diakonissa (eläk.) Pirjo Miettinen
ILMOITTAUTUMISET  21.8. mennessä. Lisätietoja ryhmänohjaaja 
Pekka Niemiseltä puh. 040 4848 431, pekka.nieminen@evl.fi

Maaningan sururyhmä
Aloitus su 11.10. klo 10.00 messun jälkeen kirkossa
Pastori Raija Jokela ja diakonissa Vuokko Laitinen
ILMOITTAUTUMISET verkossa tai Vuokko Laitiselle
vuokko.laitinen@evl.fi, puh. 040 4848 254

Karttulan ja Tervon yhteinen sururyhmä
PERJANTAISIN 11.9., 18.9., 25.9., 9.10., 6.11. klo 10.00–11.30. 
Tervon kirkkoherranviraston takkahuone, Pappilantie 3
Diakoniatyöntekijät Tuula Makkonen ja Salme Selamo
ILMOITTAUTUMISET verkossa tai Karttulassa Tuula Makkoselle 
tuula.k.makkonen@evl.fi, puh. 040 4848 539 tai Tervossa Salme 
Selamolle salme.selamo@evl.fi, puh. 044 387 2457

www.kuopionseurakunnat.fi
www.kirkkojakoti.fi
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J
orma Uotinen löy-
si kutsumuksen-
sa jo viisivuotiaana. 
Hän päätti ostaa 
Porin Kaupungin-
teatterin ja palkata 
kaikki sukulaisen-
sa sinne näytte-

lemään. Kun ostaminen ei onnis-
tunut, Jorma kolkutti muutaman 
vuoden kuluttua teatterin johtajan 
ovea ja vaati päästä töihin.

”Onnekseni ensimmäisen vuo-
den aikana minua tarvittiin kolmen 
pikkupojan rooliin. Näytelmät oli-
vat: Havukka-ahon ajattelija, Fyy-
sikot ja Täällä Pohjantähden alla. 
Vaikutuin siis jo pienenä teatterin il-
mapiiristä. Olin sanonut isoäidille-
ni, että haluan teatteriin, koska siellä 
voi teeskennellä. Lapsen oivallus oli 
mielestäni aivan loistava, siinä on sy-
vä totuus”, muistelee Uotinen ensi-
askeleitaan pitkällä taiteilijaurallaan.

”Kutsumuksen löytäminen on 
tärkeää, sillä sen omaavilla ihmisil-
lä on viesti  ja heistä loistaa sisäinen 
valo. Minun kutsumukseni on tans-
sitaide. Kysymys ei ole palkkatyöstä 
vaan elämäntyöstä. Minusta taiteili-
jat osoittavat suurta herkkyyttä, roh-
keutta, älyä ja riskinottokykyä antau-
tuessaan omalle työlleen. Taiteilijalla 
pitää olla voimakas usko omaan te-
kemiseensä. Se ajaa eteenpäin. On 
tärkeää löytää sisäinen valonsa.”

Liike lähti lentoon 
Toinen tärkeä Uotisen elämää lei-
maava kokemus tapahtui 19-vuo-
tiaana.

”Sairastuin hermojuurituleh-
dukseen ja menetin liikunta- ja pu-
hekykyni. Olen ikuisesti kiitollinen 
siitä, että lääkärini osasi silloin va-
laa minun toivoa. Hän sanoi heti, 
että paranen. Muistan aina sen het-
ken, kun pystyin itse viemään taas 
lusikan suuhuni, nousin seisomaan 
ja otin ensimmäisen askeleeni. Sen 
jälkeen minusta tuli himotreenaaja 
ja koin, että minun on pakko tans-
sia. Liikkeen merkitys syveni ja suh-
de omaan kehoon muuttui. Liike 
on lahja. Minun oma liikkeeni lähti 
lentoon ja se oli tanssi.”

Kolmas tärkeä elämänvaihe Uo-
tisen nuoruudessa oli muutto Parii-
sin ja kiinnitys Pariisin Oopperaan, 
jossa hän työskenteli viisi vuotta.  
”Pariisi avasi minulle kokonaan uu-
den maailman ja muutti elämäni. 
Silloin minusta tuli taiteilija. Mat-
kustin tuolloin paljon, sillä laajat 
kiertueet veivät tanssimaan myös 
ympäri maailmaa. Olen saanut 
esiintyä yli 40 maassa.”

Suorittamisesta vapaa
Uotisen ura jatkui Suomessa Hel-
singin Kaupunginteatterin tanssi-
ryhmän ja Kansallisbaletin johtajan 
tehtävistä Kuopio Tanssii ja Soi -fes-

tivaalin taiteelliseksi johtajaksi, jossa 
hän on toiminut jo 14 vuotta.

”On upeaa saada työskennellä 
taiteellisena johtajana. Tunnen suur-
ta vastuuta valitsemistani teoksista. 
On suuri etuoikeus päästä valitse-
maan ohjelmistoa. Esiintyjät täyttä-
vät ammatilliset kriteerit. Kulttuu-
rilla on aina sivistävä tehtävä. Koen 

kunnianosoituksena, että ihmiset 
luottavat valintoihini. Käfigin Boxe 
Boxe, Danish Dance Theatren Black 
Diamond ja Suomen Kansallisbaletin 
Spazio-Tempo olivat tämän festivaa-
liviikon huippuja”, Uotinen sanoo.

”Nuorten tanssiopiskelijoiden 
On Stage oli erittäin positiivinen 
kokemus. Siellä oli paljon osuvia 

teoksia  ja tanssin monimuotoi-
suus pääsi hienosti esille. Nuorten 
tanssijoiden kohtaaminen on tär-
keä osa työtäni. Annan heille myös 
kriittistä palautetta, sillä on tärkeää 
kehittyä. Puutteita voi korjata, vain 
siten pääsee eteenpäin. ”

”Festivaalijakso on hyvin inten-
siivinen. Sen jälkeen tarvitsen le-

poa. Minulle on tärkeää välillä ol-
la suorittamatta mitään. En tarvitse 
erityistä paikkaa, sillä viihdyn hy-
vin kotona omissa oloissani. Kun 
olen levännyt tarpeeksi, on muka-
va tavata ystäviä. Bikram-jooga on 
minulle tärkeä harrastus, se hoi-
taa minua kokonaisvaltaisesti ja on 
myös erittäin rauhoittava. Olen jos-
kus käynyt Helsingin Tuomasmes-
sussa. Pidän sen hienosta musiikis-
ta ja ilmapiiristä.”

”Usko saa luovat  
voimat liikkeelle”
Charlie Chaplinin pohdinta omas-
sa elämänkerrassaan uskosta on 
koskettanut Uotista syvästi.

”Vanhentuessani olen yhä 
enemmän alkanut miettiä uskoa. 
Elämme uskosta enemmän kuin 
tajuammekaan. Saavutamme us-
kon kautta enemmän kuin aavis-
tammekaan. Usko on järkemme 
jatke, sisältäpäin nouseva voima. 
Uskon kieltäminen on itsensä kiel-
tämistä. Sen hengen kieltämistä, 
joka saa kaikki luovat voimat liik-
keelle. Uskoni on uskoa tuntemat-
tomaan, kaikkeen siihen mitä em-
me ymmärrä järjellämme. Uskon, 
että kaiken ymmärtämisen takana 
on määrätön varasto voimaa, jon-
ka voi saavuttaa. Usko on kaikkien 
saavutusten alku.”

”Tämä Charlie Chaplinin poh-
dinta on lähellä omaa uskonkäsi-
tystäni”, Uotinen toteaa.

Uotinen jatkaa Tanssii ja Soi 
-festivaalin taiteellisena johtaja-
na. Kuopion Tuomiokirkko täyt-
tää 200 vuotta ja on jo sovittu, 
että yksi vuoden 2016 tanssiteok-
sista esitetään Kuopion Tuomio-
kirkossa.

”Teos voisi olla vaikkapa Hetkien 
Vaellus, jossa esitän Fernando Pes-
soan runoja. Ne merkitsevät mi-
nulle paljon.”

Jorma Uotinen kannustaa usein 
nuoria seuraavan Fernando Pesso-
an runon säkein: 

”Ollaksesi suuri, pane kaikki mi-
tä olet, pienimpäänkin mitä teet. 
Älä mitään itsessäsi liioittele, äläkä 
mitään sulje pois. Ole kaikki kaikes-
sa. Kuu mahtuu joka lampeen, kos-
ka se loistaa niin korkealta”. 

MINNA SIIKANIVA

”Minulla  
ei ollut muuta 
vaihtoehtoa,  
kuin alkaa 
tanssia!”

”Usko on kaikkien  
saavutusten alku”
Jorma Uotinen suunnittelee jo ensi vuoden Tanssii ja Soi -festivaalia.  
Yhtenä esiintymispaikkana tullaan näkemään Kuopion Tuomiokirkko,  joka täyttää 200 vuotta. 

Kutsumuksensa löytäneillä ihmisillä on viesti ja heistä loistaa sisäinen valo.
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Pysähdy taivaalliselle  
taukopaikalle
Tiekirkot ovat ikkuna paikkakunnan historiaan, arkkitehtuuriin ja kulttuuriin. 

N
oin 260 Tiekirkkoa ym-
päri Suomen kutsuu 
kesällä 2015 leppoisalle 
tauolle avoimeen kirk-
koon. Tiekirkot odotta-
vat ovet avoimina pää-
teiden varsilla ympäri 
kesäistä Suomea. Kir-

kossa voi pitää toisenlaisen tauon nauttien 
rauhasta, kauneudesta ja pyhästä. 

Tiekirkot löytyvät tiekirkot.fi-verkkopalve-
lusta, jonne on listattu kaikki Tiekirkot auki-
oloaikoineen ja kuvauksineen. Sivuston kart-
tahaku neuvoo tarkan sijainnin ja ajo-ohjeet 
perille. Tien päällä avoimiin kirkkoihin joh-
dattavat tutut Tiekirkko-liikennemerkit.

Tiekirkkojen valtakunnallista ketjua Kirk-
kopalveluissa luotsaava kehittämispäällik-
kö Jari Kupiainen iloitsee siitä, että seura-
kunnat avaavat kesäisin kirkkonsa ja niiden 
vaalitut ympäristöt matalan kynnyksen tau-
kopaikoiksi matkailijoille ja paikkakunnalla 
asuville tai lomaileville.  

”Lähes kaikissa Tiekirkoissa on opas, jolta 
voi kysyä kirkon lisäksi myös lähialueen muis-
ta kiinnostavista nähtävyyksistä”, Kupiainen 
sanoo. ”Monet seurakunnat ovat tarjonneet 
kesätöitä nuorille Tiekirkko-oppaina. Lisäksi 
oppaan tehtävissä toimii suuri joukko koke-
neita vapaaehtoisia.”

Tiekirkkojen aukioloajat vaihtelevat, jo-
ten tiedot on hyvä tarkistaa. Yleisimmin ovet 
ovat auki 10.6.–20.8. klo 11–16. Kirkoissa jär-

jestetään myös jumalanpalveluksia ja vaihte-
levasti muutakin ohjelmaa konserteista ur-
kuaarioihin. Kuopion Tuomiokirkko on yksi 
suomen suosituimpia Tiekirkkoja. Remon-
tin vuoksi Tuomiokirkko on kiinni 28.11.2015 
saakka, joten tänä kesänä kirkkoon ei pääse 
tutustumaan. 

Alttaritaulu puhuttelee Nilsiässä
Kun astut Nilsiän kirkkoon, alttarilta sinut 
kohtaa ristiään kantava Kristus. Hänen sil-
mänsä tuntuvat katsovan sinua murheellisi-
na ja väsyneinä, punainen viitta hohtaa muu-
ten melko tummasävyisestä alttaritaulusta 
kaikkialle kirkkoon. Hyvällä syyllä voisi sanoa, 
että Juho Rissasen maalaama alttaritaulu ei 
päästä sinua unohtamaan pitkääperjantaita 
yhtenäkään vuoden päivänä. Taulussa Simon 
Kyreneläinen tarttuu juuri ristiin ja Kristuk-
sen ympärillä on sotilaiden, pilkkaajien, nais-
ten ja opetuslasten joukkio. 

Näiden ihmisten malleina olivat nilsiäläi-
set tavalliset ihmiset. Heidän kasvonpiirteen-
sä olivat tunnistettavissa ja aluksi nilsiäläiset 
paheksuivatkin omien naapurien käyttämis-
tä mallina ristintien varren hahmoille. Vähi-
tellen kuitenkin taulusta tuli rakas ja tärkeä 
kirkkoon kokoontuvalle seurakunnalle. Rissa-
nen on maalannut Kristuksen silmät niin, et-
tä ne tuntuvat katsovan juuri sinne, missä is-
tut. Silmissä ei ole syytöstä, vaan murheen 
ja väsymyksen lisäksi silmät tuntuvat sano-
van, että juuri sinun vuoksesi olen tässä, juu-

ri sinulle kuuluu armo siksi, että kuljin tä-
män tien.

Ja ne tien varren ihmiset, itkevät naiset, 
pois kääntyneet opetuslapset, vartioivat soti-
laat, Simon Kyreneläinen, pilkkaajat ja etääm-
pänä olijat, ovat niin kuin me ihmiset olemme 
nytkin. Jostakusta heistä ehkä löydät itsesi. Pu-
huttelevaa on se, että keskellä on Kristus, hän 
on kaikenlaisten ihmisten lähellä. Niin Nilsiän 
kirkon alttaritaulussa kuin tavallisessa arjessa-
kin. Sitä tuo Juho Rissasen ”Ristin tie” tahtoo 
julistaa kaikkina vuoden päivinä.

Evakkojen turvapaikka  
Siilinjärvellä
Myös Siilinjärven kirkko on yksi kesän Tie-
kirkoista. Sitä voisi luonnehtia kuvakirkok-
si – kirkkoa koristavat taiteilija Bruno Tuuk-
kasen koristemaalaukset ja sivuikkunoiden 
lasimaalaukset, jotka kuvaavat ihmisen osaa 
luomisesta nykypäivään. Kuoriosa on myös 
koristeltu kuvin: kuorin yläosan seinämaala-
ukset, alttaritaulu ja kuori-ikkunan lasimaa-
laus kuvaavat Jeesuksen syntymää, ristin-
kuolemaa ja voitonlippua kantavaa Jumalan 
Karitsaa. 

Kirkkoon liittyy mielenkiintoinen tari-
na talvisodan ajalta. Eräänä pakkaspäivänä 
nimittäin Siilinjärven asemalle tuli juna, jo-
ka toi evakkoja Karjalasta. Tulijoiden suuren 
määrän vuoksi tuli ongelma: mihin heidät 
majoitettaisiin pakkasen alta. Kylän poliisi, 
ylikonstaapeli Huttunen, päätti silloin kään-

tyä kirkkoherran puoleen, hän kun asuikin 
pappilan naapurissa ja oli kirkkoherran hy-
vä tuttu. Huttunen pyysi, että tulijat majoi-
tettaisiin Siilinjärven kirkkoon. Tässä asiassa 
kirkkoherra kuitenkin asettui tiukasti vasta-
hankaan. Tutun poliisin taivuttelu ei hänen 
päätään kääntänyt. Kirkkoherra ilmoitti jyrk-
kään sävyyn Jumalan suuttuvan, jos vierasus-
koisia tuodaan kirkkoon. Silloin ylikonstaape-
li Huttunen totesi rauhallisesti: ”Kuulehan, se 
on nyt niin, että minä oon Jumala!” 

Niin joutui kirkkoherra taipumaan ja 
evakkoväki sai majapaikan kirkosta.

Kuopion ev.lut. seurakuntien 
Tiekirkot vuonna 2015:
Juankoski, Muuruveden kirkko
15.6.–31.7. ma–pe klo 11–16
Juankoski, Ylösnousemuksen kirkko
17.6.–31.7. ma–pe ko 11–16
Maaningan kirkko
15.6.–7.8. ma–pe klo 11–16
Nilsiän kirkko
15.6.–31.7. ma–pe klo 11–16
Riistaveden kirkko
15.6.–31.7. ma–pe klo 11–16
Vehmersalmen kirkko
15.6.–31.7. ma–pe klo 11–16
Tuusniemen kirkko
15.6.–31.7. ma–pe klo 11–16

Siilinjärven Kristuksen tulemisen kirkko
Avoinna 22.6.–31.7. klo 11–16

Tiekirkot 
tarjoavat toi-
senlaisen le-
vähdyspaikan 
matkalaisille.
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Kesän aikana  
vietetään muutamia 
vähemmän tunnet-
tuja pyhäpäiviä.

Apostolien päivä 
Apostolien päivänä muistellaan apostoleita, 
joista moni koki marttyyrikuoleman. Aiem-
min useilla apostoleilla oli oma muistopäivän-
sä, esimerkiksi keskiajalla vietettiin kesäkuun 
lopulla Paavalin ja Pietarin kuoleman muisto-
päiviä. Nämä yhdistettiin vuonna 1772 aposto-
lien päiväksi, jota alettiin viettää kuudentena 
sunnuntaina helluntaista. Tänä vuonna muis-
topäivää vietetään 5. heinäkuuta.

Apostolien määrä vaihtelee tulkintojen 
mukaan.

”Yksinkertaisimman käsityksen mukaan 
apostolit olivat ne 12 Raamatussa nimeltä 
mainittua opetuslasta. Raamatussa kerrotaan 
myös, että Jeesus lähetti 72 opetuslasta kier-
tämään Israelin aluetta”, kertoo tulkinnoista 
rovasti Raili Pursiainen.

Apostoleiksi valikoitui hyvin erilaisia ihmi-
siä: kalastajia, tullimiehiä, tavallisia kansalaisia, 
ei niinkään eliittiä tai kirjanoppineita. Mutta 
miten nämä apostolit sitten valikoituivat?

”Kulkiessaan siellä ihmisten keskellä Jeesus 
aina löysi ihmisiä, joita hän halusi mukaansa.”

Ehkä yllättävin Jeesuksen seuraajista oli 
Paavali, joka aiemmin vainosi kristittyjä.

”Paavali on tavallaan se kolmastoista ope-
tuslapsi. Paavali oli matkalla ja sai näyn, jossa 
Jeesus kutsui hänet opetuslapsekseen.” 

Marttyyrikuolemat loivat apostolien päi-
vän, mutta millainen sanoma siihen kätkeytyy?

”Ylipäätään se, että muistamme uskosta 
todistamista ja sitä, että me kaikki olemme 
Jeesuksen kutsumia kristittyjä ja todistamme 
kukin omalla tavallamme siitä uskostamme”, 
Pursiainen kiteyttää.

Kirkastussunnuntai
Kirkastussunnuntaita, toiselta nimeltään 
Kristuksen kirkastumisen päivää, vietetään 
kahdeksantena sunnuntaina helluntaista. Tä-
nä vuonna päivä sijoittuu sunnuntaille 19. 
heinäkuuta. Suomessa kirkastussunnuntaita 
on vietetty 1500-luvulta lähtien.  

Kirkastussunnuntain teemana on kirkas-
tettu Kristus. Raamatunteksteissä kerrotaan, 
kuinka Jeesus lähti kolmen opetuslapsensa 
kanssa vuorille yksinäisyyteen. 

”Jeesus vetäytyi Pietarin, Jaakobin ja Jo-
hanneksen kanssa vuorelle. Siellä ollessaan 
Jeesuksen habituksessa tapahtui jotain aika 
erikoista”, kertoo Puijon seurakunnan pastori 
Teemu Voutilainen.

“Hänen kasvonsa loistivat kuin aurinko ja 
hänen vaatteensa tulivat valkoisiksi kuin va-
lo.” (Matt. 17)

”Eikä siinä vielä kaikki, sillä seuraan liittyi-
vät myös edesmenneet Mooses ja Elia. Ker-
rotaan heidän käyneen keskustelemaan Jee-
suksen kanssa tämän poislähdöstä, joka oli 
tapahtuva pian Jerusalemissa.”

Kaiken kruununa taivaasta kuului ääni, 
Isä Jumalan ääni, joka kertoi: “Tämä on mi-
nun rakas poikani, johon minä olen miel-
tynyt”. 

Opetuslapset ovat kaiken tämän keskellä 
ymmärrettävästi kovin ihmeissään.

Mutta millainen rooli kirkastusvuoren ta-
pahtumilla on Jeesuksen elämässä?

”Pian tuon kirkastusvuoren tapahtuman 
jälkeen alkaakin Jeesuksen tie kohti Golgatan 
ristiä. Eli Jeesuksen elämän loppuhuipennus 
on käsillä ja on ajateltu, että tämä tapahtu-
ma valmisti Jeesusta pian alkavalle ristin tiel-
le”, Voutilainen kiteyttää.

Luomakunnan sunnuntai 
Luomakunnan sunnuntailla ei ole kirkkovuo-
dessa tarkkaan määritettyä ajankohtaa. Si-
tä voidaan viettää minä tahansa sunnuntaina 
touko-lokakuun aikana.

Luomakunnan sunnuntai kutsuu meitä kat-
somaan kaikkea sitä, mitä Jumala on ympäril-
lemme luonut, ja iloitsemaan ja kiittämään sii-
tä. Luonto on voiman ja virkistyksen lähde. 
Se kertoo meille Luojan luovuudesta ja hänen 
mielikuvituksensa rajattomuudesta. Vuodenai-
kojen vaihtelu ja luonnon kiertokulku opetta-
vat meille elämänviisautta. Kaikella on aikansa: 
syntymisellä, kasvamisella ja kuihtumisella. Elä-
män arvo ei riipu sen pituudesta. Ihmisenkään 
ei tarvitse aina olla aktiviinen ja tuottelias, vä-
lillä on aika vetäytyä lepoon ja hiljaisuuteen.

Samalla luomakunnan sunnuntai muis-
tuttaa meitä vastuusta, joka ihmiselle an-
nettiin jo luomiskertomuksessa: meidän tu-
lee viljellä ja varjella luontoa. Vaikka ihminen 
saa luonnosta lämmön ja ravinnon, hän ei 
saa ryhtyä luonnon herraksi ja valjastaa luon-
toa omien itsekkäiden pyrkimystensä käyt-
töön. Tiedämme yhä enemmän luonnon 
haavoittuvuudesta. Siksi luomakunnan sun-
nuntai kutsuu meitä pysähtymään ja tarkas-
telemaan omaa suhdettamme luontoon ja 
kaikkiin luotuihin. Luonnon monimuotoi-
suuden jatkuminen on riippuvainen ihmisen 
antamasta hoivasta ja kohtelusta. Luoma-
kunnan sunnuntai kannustaa meitä vastuu-
seen ja pieniin tekoihin ympäristön hyväksi.

Seurakunnille luomakunnan sunnuntain 
vietto antaa mahdollisuuden lähteä kirkkora-
kennuksista ulos luontoon viettämään mes-
sua tai hartautta vaikkapa puistoon, met-
siin tai rannoille. Siellä luonto itse voi puhua 
meille omalla kielellään.

KIMMO SALVÉN 
JA KIRKON TIEDOTUSKESKUS

Kuuntele lisää kirkon pyhistä: 
http://www.kantti.net/kirkonpyhat

Elää se herrakin  
elämäänsä ja kärsii
Viisinkertaisen olympiavoit-
tajan Hannes Kolehmai-
sen tarina, välähdys Ameri-
kan keväästä 1921, on kerrottu 
nykyään kovin suositulla me-
netelmällä, faktan ja fikti-
on sekoituksella, joka hyvin 
toteutettuna toimii etenkin 
menneisyyttä eloon herätet-
täessä. 

Totisesti Tossavainen näin 
tekeekin: yhtä lailla silmiem-
me eteen hän loihtii juoksija-
tähden niin Kuopion köyhän 
lapsuuden kuin kaikki Ame-
riikan ihmeet, sillä posliinipy-

tyllä istuessa ymmär-
si erinomaisesti 

sen, mistä suo-
malainen sisu 
on peräisin: 
kylmistä yh-

teishuusseista, joissa peräpää-
tä karaistiin tikkuisella Savon 
työmiehellä …

Jouni Tossavainen sai kirjal-
laan vuoden 2014 Savonia-pal-
kinnon. Ja varmasti ansiosta. 
Kirjailija on nimittäin vuosi-
en aikana kokeillut monen-
laista ja onpa häntä moitittu 
lukijaepäystävälliseksikin. Sa-
volaisen sanailun hallinta yh-
distettynä hienosti hankittuun 
tietoon tuo eläväksi palan ur-
heilumme ja kotikaupunkim-
me historiaa. Onpa mukana 
hippunen rakkauttakin, kun 
tunteissaan kömpelö Koleh-
maisen Taavetin poika yrittää 
osoittaa kiellettyä ihastumis-
taan käly Martalle.

TERHI LAITINEN

Heiskasen huomasta 
laman lannistajaksi
Matka Kuopion Asemakou-
lusta Aino Heiskasen luokal-
ta maamme vallanpidon hui-
pulle on ollut henkisesti yhtä 
pitkä kuin fyysisestikin. Mut-
ta senhän me olemme jo saa-
neet lukea lehdistä. Vähem-
män tunnettua on sen sijaan 
tieto, että nuorena Lipponen 
aikoi arkkitehdin ammattiin. 
1980–90-luvun kova kuntoi-
luharrastus taas toimi vasta-
painona kabinettien keino-
elämään, kuten Lipponen itse 
asian määrittelee. 

Vaikka ei olisi innokas po-
litiikan ystävä, savolaisen sup-
liikkimiehen sananrieska 

houkuttaa tätä tiiliskiveä tut-
kimaan. Rehellisiä muistojakin 
on luvassa, esimerkiksi se, ku-
ka valtiomies määritteli toisen 
paskahousuksi … Ja tietenkin 
kirja on paitsi maamme tärke-
ää yhteiskunnallista historiaa 
ajalta, jona tehtiin monia kan-
sakunnan kannalta merkittä-
viä päätöksiä. Samalla se aut-
taa ymmärtämään nykyajan 
poliittista keskustelua ja eten-
kin tätä kirjoitettaessa halli-
tusneuvotteluja! Niin muo-
doin toverien ja kulttuurin 
pitkän perinteen Paavo Lippo-
nen tuo esille.

TERHI LAITINEN

Armahtakaa!
5. sunnuntai helluntaista

Luuk. 13: 1-5
Juuri siihen aikaan Jeesuksen luo tuli ihmisiä, jotka kertoivat Pilatuk-
sen surmauttaneen uhraamaan tulleita galilealaisia, niin että heidän 
verensä oli sekoittunut uhrieläinten vereen. Jeesus sanoi siihen: ”Luu-
letteko, että he olivat suurempia syntisiä kuin kaikki muut galilealai-
set, koska saivat tuollaisen lopun? Eivät suinkaan - samalla tavoin te 
kaikki olette tuhon omia, ellette käänny.”
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SANALLISTA

Ihminen unohtuu
On jännittävää ajatella, että samanlaiset tunteet yh-
distävät meitä Jeesuksen ajan ihmisiin. Myös heissä traa-
giset tapahtumat herättivät järkytystä, jota piti puida yh-
teisöllisesti, kuten me puimme.

Pilatuksen toteuttama galilealaisten surma ja Siilo-
an tornin sortuminen kuolonuhreineen olivat tragedioi-
ta, joita ihmiset tahtoivat Jeesuksen arvioivan. Kysyttiin 
kärsimyksen kysymystä: miksi? Oliko kyseessä rangaistus? 
Jeesuksen mukaan ei. Jeesus ei ole keskustelussa kiilto-
kuvamaisen lempeä, vaan esittää ehdollisen uhkauksen: 
”Samoin te olette tuhon omia, ellette käänny.” Tuomit-
seminen, epähieno uteliaisuus, toisten yksityisten asioi-
den levittely: kaikessa siinä tunteva ja kärsivä ihminen 
unohtuu. Maailman skandaaleihin ja toisten kohtaloi-
den pohtimiseen on helppo eksyä – ja paeta. Kääntymi-
nen on Jumalan totuudellisuuden eteen asettumista. Ju-
malan kutsu jo paratiisin pensaisiin paenneelle ihmiselle 
oli kysymys: ”Missä sinä olet?” Hänen edessään saa pysäh-
tyä päivittämään omaa tilannetta: mitkä ovat ajankohtai-
set tarpeeni ja vastuuni, sekä miten ihmissuhteeni voivat. 
Sillä pian paratiisikertomuksen jälkeen ihmiseltä kysytään 
myös: ”Missä on veljesi?” 

Rauhaan jättäminen ja yksityisyyden kunnioittaminen 
voivat olla suurta armollisuutta. Ehkä joku huomaa Ju-
malan eteen pysähtyessään olevansa itse itselleen kaik-
kein armottomin vaatija. Armahtakaa!

SALLA TYRVÄINEN 
Rovastikuntapastori 

Männistön seurakunta

Auta kesäiselle metsäretkelle lähteviä Emmiä, pikku-Oivaa, 
ukkia ja mummoa etsimään jokaiselle sopivat kumisaap-
paat. 
Yhdistä viivalla kenkä ja sen omistaja.
Keskustele kotona, kuinka sinä voisit auttaa ja ilahduttaa 
lähimmäistäsi.

Pyhäpuuhan laati  PAULA  REMES

PYHÄPUUHA

Paavo Lipponen: 
Murrosten aika. 
Muistelmat 1979–1995. 
WSOY. 2014. 558 s.

Jouni Tossavainen:  
New Yorkin lentävä  
suomalainen.  
Like. 2014. 429 s.
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Rakkaamme

Selma Maria
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ent. Thil, Pulkkinen
o.s. Pyykönen
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Pois kutsui Herra jo uupuneen,
tien pitkän kulkea antoi.

Ajan katsoi Herra jo täyttyneen.
Ikirauhaan luoksensa kantoi.

Kiitäen ja rakkaudella kaivaten
Ahti, Vuokko ja Juha

Tiina, Jari ja Miia
muut sukulaiset ja ystävät

Siunaus on toimitettu 18.6.2015 
läheisten läsnä ollessa. 

Lämmin kiitos osanotosta.

H autojenlaittopäivä on seura-
kunnissa vuosikymmenien pe-
rinne. Silloin omaiset ja ys-
tävät kokoontuvat yhteen ja 
kunnostavat rakkaidensa hau-

dat kesäkuntoon. Moni pohtii, millaisia kuk-
kia haudoille voi istuttaa, jotta ne kasvavat ja 
menestyvät koko kesän. Mitäpä siihen sanoo 
puutarhamyyjä Janne Lappalainen? 

”Ihmiset kyselevät lajeja ja hoito-ohjei-
ta, mutta usein tietyt kukat ovat jo mielessä, 
kun he tulevat valitsemaan kukkia haudoille”, 
Lappalainen tuumii. 

Monet hautakukat ovat kestosuosikke-
ja vuodesta toiseen. Uusia tuttavuuksiakin 
on tullut, mutta perinteiset kukat vievät vielä 
voiton. Kestosuosikkeihin kuuluvat punainen 
ruusubegonia tai hautabegonia, kuivuutta 
kestävä verenpisara, punainen pikkubegonia 
ja vivahteikas hopealehti. 

Daalia taas muodissa
Lappalainen on huomannut, että keväällä 
haudoille laitetaan pakkasenkestäviä orvok-
keja, jotka vaihdetaan kesäksi muihin kuk-
kiin. Mutta moni jättää orvokit myös koko 
kesäksi. 

”Niissä suosikiksi on noussut kelta-violetti 
sävy. Kannattaa muistaa, että orvokeista pi-
tää nyppiä vanhat kukat pois, niin ne kukki-
vat lannoituksen avulla yhä uudelleen.”.

Haudoille voi laittaa myös kesäkukkamul-
taa, jossa on jo lannoitteet valmiina. Mutta 

sellaista elävää kesäkukkaa ei taida olla, joka 
menestyisi koko kesän ilman hoitoa ja vii-
koittaista kastelua, toki kasvupaikka huomi-
oiden. Entä onko uusia kesäkukkatulokkaita?

”Värikäs daalia on tullut jälleen muotiin, 
samoin kauniit marketat. Kiinanmyrtti on 
myös kaunis ja kestävä hautakukka, etenkin 
kuiville paikoille.” 

Stressittä ja rakkaudella 
Yksi ahkeroija haudalla on siilinjärveläinen 
Salme Tolonen. Hän käy hoitamassa Maanin-
galla miehensä Veikon ja hänen sukunsa hau-
toja. Hoidettavia hautoja on peräti seitsemän. 
Mutta Tolonen ei revi niistä stressiä, vaan hoi-
taa hautoja rakkaudella ja ajan kanssa. 

”Orvokit toin jo aikaisin keväällä, nyt istu-
tan hautabegoniat ja siistin haudan. Laitan 
aina millaisia kukkia milloinkin, tässä kohden 
menestyvät myös samettiruusut ja hopealeh-
det”, Tolonen selvitti. 

Tummaa hautakiveä hän ei ole erityisem-
min huoltanut, mutta on nähnyt, että jot-
kut pesevät hautakivet pehmeällä harjalla ja 
mäntysuovalla. Ehkä senkin työn aika tulee 
myöhemmin. 

Määkinä säesti Suvivirttä 
Hautojenlaittopäivässä oli tarjolla myös kah-
vit ja kirpputori arpajaisineen sekä erikoisia 
vieraita. Kesken diakoni Virpi Jukaraisen pi-
tämän alkuhartauden ja kanttori Talvikki 
Attila-Pekosen johtaman Suvivirren saattoi 

kuulla vienoa määkinää. Se ei ollut suinkaan 
protesti, vaan kahden pienen uuhen, Pepen 
ja Cindarellan, ääntelyä Virpi-emännälle.  

Jukarainen lampaineen herätti mones-
sa vanhuksessa ja läheisen päiväkodin lap-
sissa runsaasti iloa. Vanhukset muistelivat 
menneitä aikoja lammaspaimenena ja lapset 
saivat taputella elävää lammasta, tuota Raa-
matussa useasti mainittua eläintä. Raamatus-

sa Jumala on paimen ja kristittyjä verrataan 
lammaslaumaan. 

”Seurakunnan työntekijän näkökulmas-
ta mikäpä olisikaan parempi terapiaeläin kuin 
lammas. Mikään ei ole muuttunut 2000-vuo-
den aikana, jolloin paimen kulki lampaidensa 
edellä, kuten piispa nykyään symbolisesti te-
kee”, Jukarainen hymyili.

SEIJA RYTKÖNEN

Haudat saivat kesäksi kukkaloiston

Salme Tolonen on käynyt hoitamassa miehensä ja miehen suvun hautoja jo kohta 
kymmenen vuotta. 
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Maaningalla kesäkuinen hautojenlaittopäivä keräsi runsaasti väkeä.
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Kesäisiä pyhäpäiviä
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KASTETUT, KUULUTETUT, KUOLLEET

TUOMIOKIRKKO

KASTETUT
Salla Riia Seelia Pitkänen, Joakim Vilho 
Johannes Pesonen, Joona Eemil Kuvaja, 
Daniel Aarre Iisak Halmetoja, Wilho Ola-
vi Jaara, Eemi Sakari Koljonen, Miro Valt-
teri Kuronen, Leo Joeli Kaipainen.

AVIOLIITTOON KUULUTETUT
Henri Markus Auvinen ja Laura Anna 
Karoliina Kosonen, Miika Johannes Koi-
visto ja Iiris Anniina Savolainen, Leif Jarl 
Allan Salenius ja Kaija Margareeta Niska-
nen, Ilkka Aslak Heponiemi ja Anna Elina 
Konttinen, Ari Jukka Pirnes ja Riika Emi-
lia Keränen, Petteri Oskari Kairinen ja 
Petra Pauliina Rantala, Juho Antti Kiiski 
ja Jonna Mari Emilia Ylitalo, Miikka Alek-
si Enbuske ja Kati Marjut Sipilä.

KUOLLEET
Pentti Johannes Miettinen 86 v, Raimo 
Tapio Thure 76 v, Salme Iines Mustakor-
pi-Timonen 84 v, Aila Elina Mikkonen 
76 v, Lilja Anneli Kesti 69 v, Toini Elina 
Heikkinen 94 v, Joosef Ruotsalainen 97 v, 
Toini Elisa Rissanen 94 v, Kaisu Marjat-
ta Väyrynen 65 v, Taina Inkeri Nykänen 
79 v, Aino Maria Konttinen 92 v, Kari 
Jukka Kumpulainen 65 v, Kauko Einari 
Naumanen 80 v, Raija Hellevi Korhonen 
77 v, Lauri Eelis Sirkka 100 v, Terttu Tel-
lervo Markkio 87 v, Aino Johanna Hap-
ponen 89 v, Aino Marjatta Kaplas 79 v, 
Sirkka Kyllikki Ruuskanen 91 v.

ALAVA

KASTETUT
Iida Ella Aurora Nenonen, Akseli Onni Il-
mari Ahonen, Aapo Veikko Eemeli Miet-
tinen, Tomi Otto Kalevi Partanen, Niko 
Johannes Miettinen, Aleksis Sulo Kristian 
Kukko, Milo Sulo Matias Pietarinen, Bea-
ta Seelia Kiuru, Kimi Aleksanteri Pirinen.

AVIOLIITTOON KUULUTETUT
Niko Markus Manninen ja Liisa Eveliina 
Mikkonen, Anssi Mikael Perälä ja Maija 
Eveliina Hämäläinen, Mikko Jupiter Oksa 
ja Noora Pauliina Määttänen, Simo Lasse 
Johannes Parkkinen ja Maria Heidi An-
niina Nykänen, Jarno Mikael Ullgren ja 
Virve Maija Johanna Lähivaara, Kalle Au-
lis Kettunen ja Riikka Johanna Haapalai-
nen, Ilpo Erkki Olavi Moilanen ja Satu 
Maarit Juttula.

KUOLLEET
Impi Maria Laitinen 88 v, Jarmo Juhani 
Seppänen 51 v, Ritva Anneli Luukkainen 
76 v, Raimo Aatos Saarelainen 81 v, Matti 
Tapani Soininen 52 v, Aaro Veikko Jälän-
ne 92 v, Taina Annikki Leskinen 79 v.

KALLAVESI

KASTETUT
Kaisa Saimi Sofia Tarvainen, Topi Otso 
Ilmari Suhonen, Wilma Katariina Myk-
känen, Oona Enni Julia Smolander, Inka 
Vivian Vartiainen, Aatto Luis Miguel 
Husso, Eevi Aino Lilian Hiltunen, Paavo 
Niilo Samuli Sivonen, Alvar Toivo Rafael 
Kivioja, Veikka Petteri Vanhatalo, Essi 
Maria Miettinen, Tarmo Veijo Severi 
Koffert, Iisa Helena Peltokorpi, Eetu Eelis 
Anselmi Kemppinen, Annika Emilia 
Niemi, Essi Helmiina Uusisuo, Jasmiina 
Ella Viola Sainio, Lucas Reino Gabriel 

Gjata, Daniel Antti Eemil Apajamies, 
Eemil Aleksi Rutanen, Paulus Joakim 
Temonen, Oliver Rambo Johannes Kiis-
kinen, Verneri Viljami Matias Puttonen, 
Isak Jia Amos Uusimäki, Jerry Elias Kallio, 
Leo Jalmari Lamminpää, Veikka Petter 
Toivanen, Alisa Peppi Kaarina Oinonen, 
Alisa Josefiina Antikainen.

AVIOLIITTOON KUULUTETUT
Jani Tapani Nöjd ja Sirpa Hannele Lem-
pinen, Janne Olavi Keränen ja Elina Su-
sanna Salo, Joni Mikko Juhani Raitakivi ja 
Henna Mailen Sillanpää, Petri Tapio Häk-
kinen ja Pipsa Johanna Karjula, 
Saku Markus Rönkkö ja Sissi Irina Tans-
kanen, Toni Tuomas Hakkarainen ja Anu 
Maria Kämäräinen, Teemu Kristian Tur-
tiainen ja Maiju-Pauliina Timonen, Juha 
Yrjö Karhu ja Ritva Helena Välimäki, Juk-
ka Matias Väisänen ja Eija Elina Heikki-
nen, Jarkko Juhani Leppänen ja Mari Ka-
roliina Airaksinen, Marko Pekka Juha-
ni Virolainen ja Satu Maarit Virkkunen, 
Markku Erik Juhani Ahonen ja Milja 
Maarit Korhonen, Pauli Mikael Korkalai-
nen ja Sirpa Helena Tuomikoski.

KUOLLEET
Marja-Leena Kilpeläinen 64 v, Aune Alii-
na Kumpusalmi 91 v, Olavi Tapio Ruot-
salainen 76 v, Markku Ilmari Lappalai-
nen 43 v, Aarne Hiltunen 78 v, Aune Ire-
ne Melama 91 v, Paavo Kröger 81 v, Ee-
lis Raatikainen 83 v, Niilo Vilppu Pirinen 
81 v, Seppo Ensio Kokkonen 63 v, Vilho 
Olavi Mielonen 90 v, Jari Kalervo Korho-
nen 53 v, Pasi Kalervo Soininen 41 v, Jou-
ko Juhani Sidoroff 62 v, Arvo Olavi Krö-
ger 61 v, Tyyne Annikki Tiirikainen 89 v, 
Valto Olavi Lapveteläinen 76 v, Kari Väi-
nö Olavi Nyman 67 v.

MÄNNISTÖ

KASTETUT
Aleksi Johannes Leinonen, Neea Emilia 
Kristiina Voutilainen, Liisa Maaria Lam-
massaari, Touko Tapani Peltola, Topi-
as Onni Juhani Ruotsalainen, Miika Mar-
kus Hynynen.

AVIOLIITTOON KUULUTETUT
Matti Oskari Laitinen ja Jaana Marika 
Laitinen.

KUOLLEET
Ester Linnea Juvonen 89 v, Liisa Marjat-
ta Kontu 86 v, Erkki Antero Tossavainen, 
53 v, Raimo Lauri Hämäläinen 77 v, Hilja 
Kainulainen 86 v.

PUIJO

KASTETUT
Pyry Mikael Helin, Niilo Armas Oska-
ri Väätäinen, Justus Veikko Ilmari Koski-
nen, Minni-Olivia Vanessa Tujamo, Aino 
Amalia Kangaslaakso, Tommi Teppo Ver-
neri Rovio, Venla Eveliina Korhonen.

AVIOLIITTOON KUULUTETUT
Jari Markus Toropainen ja Leeni Margit 
Mönkkönen.

KUOLLEET
Asko Sakari Korhonen, 58 v, Aino Anna-
Liisa Aro 93 v, Sami Matti Mikael Nur-
minen 43 v, Mirjam Siippainen 90 v, Lea 
Maria Hirvonen 95 v, Onni Ilmari Puusti-
nen 77 v, Sisko Toini Lappi 78 v, Toivo Fa-
bian Ahlo 95 v, Maila Annikki Kurki 85 v, 
Heikki Ilmari Kaarakainen 72 v, Kert-

tu Tellervo Hynninen 93 v, Matti Ilmari 
Luoma 84 v, Mika Petri Pohjolainen 44 v, 
Toivo Kalevi Miettinen 75 v.

JÄRVI-KUOPIO

KASTETUT
Helmi Linnea Adeliina Ilvonen, Haluna, 
Eetu Esa Arvid Leskinen, Nilsiä, Akseli Ee-
lis Rissanen, Vehmersalmi, Vilja Iina Eeri-
ka Lamminaho, Räsälä, Nea Sofia Olivia 
Puustinen, Juankoski, Emmi Ilona Marti-
kainen, Pajulahti, Ahti Edvard Kraft, Nil-
siä, Ville Samuli Filipoff, Riistavesi, Niklas 
Niki Sakari Ahonen, Nilsiä.

AVIOLIITTOON KUULUTETUT
Reijo Kalevi Saarelainen ja Sirpa Orvok-
ki de Jong.

KUOLLEET
Helmi Elina Tirkkonen 81 v, Kaavi, Syl-
vi Voutilainen 90 v, Tuusniemi, Iida Vää-
täinen 97 v, Nilsiä, Esko Johannes Piri-
nen 70 v, Nilsiä, Martti Pellervo Krö-
ger 91 v, Riistavesi, Martta Annikki Tirk-
konen 84 v, Kaavi, Jussi Tapani Kukko-
nen 59 v, Kaavi, Tiina Marjatta Ryynä-
nen 53 v, Tuusniemi, Maija Kaarina Anti-
kainen 68 v, Vehmersalmi, Tuomo Juhani 
Rytkönen 41 v, Juankoski, Anna Liisa Laa-
sanen 85 v, Kaavi, Elsa Hakkarainen 87 v, 
Juankoski, Martti Juhani Miettinen 70 v, 
Muuruvesi, Hannu Olavi Holopainen 
58 v, Säyneinen, Timo Heikki Huuskonen 
48 v, Nilsiä, Irja Annikki Ikäheimo 79 v, 
Nilsiä, Martti Yrjö Karioja 83 v, Juankos-
ki, Reino Ilmari Hassinen 86 v, Säyneinen, 
Toini Ester Kuosmanen 86 v, Nilsiä, Hel-
li Maria Vartiainen 83 v, Nilsiä, Lauri Al-
var Kettunen 87 v, Tuusniemi, Elma Ali-
na Asikainen 95 v, Kaavi, Sulo Aulis Har-
tikainen 88 v, Kaavi, Veli Antti Hakkarai-
nen 87 v, Kaavi.

SIILINJÄRVI

KASTETUT
Leo Vilho Johannes Julkunen, Miro Val-
demar Tolvanen, Martta Kerttu Hele-
na Ikäheimo, Akseli Martti Airaksinen, 
Elsi Hilja Aliisa Lintunen, Eemil Petteri 
Ylikärppä, Pekka Pertti Sakari Mustapar-
ta, Venla Elli Maria Katainen, Essi Reet-
ta Sylvia Laukkanen, Lucas Eemil Rautiai-
nen, Taika Tuuli Johanna Nyyssönen, El-
meri Johannes Ritanen, Touko Onni Ola-
vi Miettinen, Kira Ester Lindholm, Vili 
Jasper Kokkonen, Iikka Erkko Ensio Huo-
tilainen, Samu Reino Tapio Korhonen, 
Hilma Olivia Knuutinen, Jesse Oskari 
Karkkonen.

AVIOLIITTOON KUULUTETUT
Sami Antti Antero Heikkurinen ja Emmi 
Elina Ollikainen, Janne Olavi Markkanen 
ja Laura Anniina Hammar, Sami Petteri 
Virtanen ja Maire Susanna Laitinen, Ma-
tias Juhani Korri ja Suvi Marjaana Poik-
kimäki, Veli Markus Syrjäniemi ja Alii-
sa Lukkari.

KUOLLEET
Pentti Aulis Korhonen 77 v, Eeva Marjat-
ta Räisänen 66 v, Hannu Tapani Luodes 
52 v, Aini Elina Ruuskanen 92 v, Herkko 
Topias Pulkkinen 83 v, Paavo Jalo Ruot-
salainen 87 v, Vesa Petteri Hyttinen 65 v, 
Toini Tuomainen 82 v, Urpo Tapani Lång 
62 v, Anja Katri Tiilikainen 82 v.

Minä ihmettelen kättesi töitä,
kaikkivaltias Jumala.
Sinun tahtosi mukaan
kukkivat kummut
ja vesovat varvut.
Niin suhisevat oksistot
ja huokaavat valoisat rannat :
Näin on hyvä,
näin on oikein, 
ylistys Luojallemme!
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Puh. 044 355 5451
LUOTETTAVAA KOTIHOITOPALVELUA VUODESTA 1993

Yksilöllistä  
kotipalvelua ja  
omaishoitoa!

Tilaa ilmainen 
kartoituskäynti!

erikoishammasteknikko
Niina Toivanen

Kauppakatu 48, Kuopio
ajanvaraus 0440 228 984

• Matot
• vuodevaatteet • ym.

Itkonniemenkatu 27, 70500 Kuopio
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Kotitalous-
vähennys 45% 

Tietokoneapu 

www.orden.fi 

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

RIPPIRAAMATUT

RAAMATTUJA SUOMEN KANSALLE

UUtUUsteos

www.piplia.fi  ■  

Vaikuttava teos Suomen 
Pipliaseuran  ja raamattu
kustannuksen historiasta.

Tulossa elokuussa:

365 päivää Raamatun keRtomuksia 

FARKKURAAMATTU

Suosikkiraamatussa kestävät 
kangaskannet, oikea tasku ja vetoketju.

Laajin valikoima kansivaihtoehtoja. Uudistuneet liiteosat. 
Pyydä tarjous tai tilaa Pipliakaupasta.

Suomen Pipliaseura    |     myynti 010 838 6520    |    myynti@piplia.fi     |   www.pipliakauppa.fi   

Tartu Pipliaan!

P
voimasanoja 

IPLiA.  
       t       ™ 

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

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

SERLACHIUS MUSEOT
Suomalaiset mestarit ja Monet! 
11.8 Hinta 147 € 

 
 

Lisätiedot ja myynti

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

www.snellmanmatkat.�
    

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

IHANAT YKSITYISPUUTARHAT
Mörönperä ja Vanha Kilkkilä 
23.7 Hinta 85 €

RIUTTALAN TALONPOIKAISMUSEO
13.8 Hinta 80€

VALAMO: TAIDETTA JA VIINIÄ 
8.10 Hinta 98€

 

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

Snellman Matkat tavattavissa Kuopion torilla la 27.6 klo 8-12.

UUSIA PÄIVÄMATKOJA KUOPIOSTA

Snellman Matkat

• HAUTAKIVET
• KAIVERRUKSET

• KULTAUKSET
ENTISÖINTITYÖT

• KIVILYHDYT

Sari Kämäräinen 
Jääskelänkatu 1

70780 Kuopio 
puh. 050 575 0004

www.kivipajasarik.fi

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

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

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

Hautakivi näyttely
liikkeessämme

-tervetuloa tutustumaan!

LÄNSIVUOREN
HAUTAUSHUOLTO

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

Uudet hammasproteesit, pohjaukset ja korjaukset
LAATU- JA TYÖTAKUU

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

 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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K esäkuisena maanantaina Nil-
siän ison pappilan eteisessä 
käy kova kuhina. Taaperoikäi-
set ovat saaneet ulkovaatteet 
riisuttua ja sitten juostaan-
kin jo hippasilla kavereiden 

kanssa.
Seurakunnan kesäkahvila on taas avannut 

ovensa ja paikalla on heti aamupäivästä reilu 
neljäkymmentä kävijää.

”Ensimmäisellä kerralla täällä oli lähemmäs 
viisikymmentä henkeä. Tänään tulee toden-
näköisesti enemmän, koska sää on parempi”, 
kesäkahvilaa pyörittävät lastenohjaajat Arja 
Korkalainen ja Irma Korhonen arvelevat.

Paluu kotiseudulle
”Meillä on nyt mitä ihanin kesäaika käsillä ja 
siitä saadaan kiittää Taivaan Isää. Kesän kun-
niaksi voisimme yhdessä laulaa Ken on luonut 
kukkasen? -laulun”, Irma Korhonen ehdottaa 
leikkihuoneeseen kokoontuneelle porukalle.

Yhteisen laulu- ja leikkihetken jälkeen al-
kaa kuistilta kulkeutua houkutteleva kahvin 
tuoksu. Omenapuiden katveeseen nostetut 
pöydät ja nurmikolle levitetyt viltit alkavat 
täyttyä kahvi- ja mehuhetken viettäjistä.

Joona Lappalainen on pistäytynyt kesä-
kahvilaan ensimmäistä kertaa vaimonsa ja 
kolmen lapsensa kanssa.

”Muutimme tänne aivan hiljattain Jyväsky-
lästä, joten hirveästi ei vielä ole ehtinyt tapah-
tumiin osallistua”, Lappalainen kertoo.

”Olen täältä kotoisin ja ajatus maaseudun 

rauhasta houkutteli takaisin.”
Lappalainen oli kuullut kesäkahvilasta siskol-

taan ja päätti tulla kurkistamaan, mistä on kyse.
”Ehkä täältä saa uusia tuttavia.” 
”Jään syksyllä lasten kanssa kotiin ja var-

masti silloin tulee käytyä säännöllisesti perhe-
kerhossa.”

Kesäkahvilaa odotetaan
Ensivisiitillä oli myös Susanna Parviainen las-
tensa Eetun ja Neean kanssa.

”Tämä vaikuttaa tosi kivalta toiminnalta. 
On paljon porukkaa ja lapsillekin tekemistä ja 
kavereita”, Parviainen tuumaa.

Perheeseen odotetaan lähiviikkoina kol-
matta lasta syntyväksi, joten kesä menee uu-
teen perheenjäseneen tutustuessa.

”Neea on jo koululainen, mutta Eetun 
kanssa olen käynyt aktiivisesti perhekerhossa. 
Syksyllä olisi tarkoitus jatkaa, sillä se tuo mu-
kavaa vaihtelua kotiäidin viikkoon.”

Kuopion seurakunnat ovat järjestäneet ke-
säkahvilatoimintaa vuodesta 2011 alkaen. Nil-
siässä kesäkahvila pyörii kolmatta kautta.

”Meillä tämän kesän teemana on luomi-
nen. Sen ympärille laadimme kahvilan toi-
mintatuokiot”, Irma Korhonen selvittää.

”Perhekerhot kokoontuvat viimeistä ker-
taa toukokuun puolivälissä ja siksi näitä kesä-
kahviloita odotetaan kovasti”, Arja Korkalai-
nen puolestaan kertoo.

Kesäkahvilat sulkivat ovensa juhannusvii-
kolla, mutta onneksi ensi kesänä tavataan taas.

HELI HARING

Julkaisija Kuopion ev.lut. seurakunnat, PL 1064, 70101 Kuopio, p. 017 158 111, www.kuopionseurakunnat.fi. Toimitusneuvosto Paavo Kaitokari,  
Hannu Koskelainen, Pauli Kurkirinne, Kirsi Leino, Marketta Rantama, Painos 73 670 kpl Toimitus Kirjastokatu 5 A 1, 70100 Kuopio Viestintäpäällikkö, 
Kirkko ja koti -lehden päätoimittaja Minna Siikaniva, puh. 040 4848 273, minna.siikaniva@evl.fi Tiedottaja Merja Tapio, puh. 040 4848 236,  
merja.tapio@evl.fi Tiedottaja Heli Haring puh. 044 414 4801 Verkkotoimittaja Seija Rytkönen puh. 040 4848 514, seija.rytkonen@evl.fi  
Taitto Kotimaa Oy Ilmoitukset Pirjo Teva, puh. 020 754 2284, 040 680 4057, pirjo.teva@kotimaa.fi Tilaukset 20 €/vuosikerta 
Jakelu Posti Oy, Suora Lähetys Oy. Jakelupalaute jakelupalaute@kotimaa.fi, Posti puh. 0200 71000, Suora Lähetys puh. 017 264 7800

 kirkkojakoti.fi fo www.facebook.com/kirkkojakoti to @Kirkkojakoti

&
Kuopion ja Siilinjärven  

seurakuntalehti.  
102. vuosikerta.

Seuraava numero ilmestyy 26.8.2015

KULTTUURIKULMA Koonnut PIIA JULKUNEN

Menovinkit 24.6.–26.8.2015
Lähetä vinkit osoitteeseen kulttuurikulma@gmail.com kaksi viikkoa ennen seuraavan lehden ilmestymistä.

NÄYTTELYT
G12 Kuopio

 ✚ 27.6.–16.7. Tarja Wallius
 ✚ 18.7.–6.8. Katja Härkki
 ✚ 8.8.–27.8. Tiina Heiska

Luovien alojen keskus Mylly
 ✚ Mylly Summer Exhibition 18.6.–

26.7. www.artmylly.com

Keramiikkastudio Jenni Linnove  
Studion Vintti, Siilinjärvi

 ✚ Katri Suonio 26.6.–15.8.

Kuopion Sotaveteraanimuseo
 ✚ 6.6.–6.9. la–su klo 12–16. 
 ✚ Vaihtuva näyttely: Sodasta rauhaan 

– Lapin sota ja jälleenrakennus-
vuodet 
www.kuopionsotaveteraanit.fi/ 
museo

Kuopion museo
 ✚ From Piretta with love 26.9. saakka

Kuopion korttelimuseo
 ✚ Puutaloasumisen ihanuus  

– kurjuus? 19.9. saakka

Suomen ortodoksinen  
kirkkomuseo Riisa

 ✚ Pyhyyden portailla -perusnäyttely

TAPAHTUMIA
 ✚ Pikku-Pietarin Torikuja 

Avoinna 1.6.–31.8. 
www.pikkupietarintorikuja.fi

 ✚ Taidetori Kids 2015 23.–28.6. 
Kallamarina, Kuopio 
www.satamankulma.fi

 ✚ Siilifolk 29.6.–4.7. Siilinjärvi 
www.siilifolk.com

 ✚ XI BarokkiKuopio Festivaali  
30.6.–5.7.  
www.barokkikuopio.com

 ✚ Opastetut kaupunkikiertoajelut 
Kuopiossa 24.6.–7.8.2015 ke, to ja pe 
klo 11. Lähtö Tulliportinkadulta  
kaupungintalon edestä.  
Kuopion Oppaat ry

 ✚ Kirjailijoiden Kuopio  
– Opastettu kävelykierros 
1.7.–29.7. ke klo 18–20, lähtö Kuopi-
on torilta Veljmies-patsaalta 
Kuopion Oppaat ry

 ✚ Pikku-Marjan kesäpäivä ja Pöljän 
Wanhat Markkinat 2.8. klo 10. Pöl-
jän kotiseutumuseo

Kuopion Musiikkikeskus
 ✚ 11.–12.7. Animecon
 ✚ 13.8. klo 19 Konserttisali:  

Game on -pelimusiikkikonsertti
 ✚ 20.8. klo 18 Konserttisali:  

Kesä pukeutuu poplariin

KESÄTEATTEREITA
 ✚ Siilinjärven Teatteri,  

Mäntyrannan kesäteatteri 
Kuin ensimmäistä päivää 17.6.–26.7. 
www.siilinjarventeatteri.fi

 ✚ Lastukosken kanavateatteri, Nilsiä 
Tuntihommia urakalla 17.6.–11.7. 
www.lastukoskenkylat.blogspot.fi

 ✚ Vätysteatteri, Maaninka 
Pokka Pitää 19.6.–16.8. 
www.vatysteatteri.fi

 ✚ Teatteri Hermanni, Syvänniemi 
Tositarkoituksella 25.6.–30.7. 
www.teatterihermanni.fi

 ✚ Kesäteatteri Tammenranta, 
Vehmasmäki,  
Maarian piha 28.6.–26.7.  
www.kesateatteritammenranta.fi

 ✚ Nilsiän Harrastajateatteri,  
Simolan Kesäteatteri 
Liian paksu perhoseksi 1.–26.7. 
www.nilsianharrastajateatteri.fi

 ✚ Kuopion Uusi Kesäteatteri,  
Rauhalahden kesäteatteriareena 
Solistina Olavi Virta -musikaali  
30.6.–9.8. 
www.kuopionuusikesateatteri.com

 ✚ Kallamariinan makasiinit, Kuopio 
Nummisuutarit 2.7.–16.8. 
www.satamankulma.fi

 ✚ Teatteri Vivates, Pöljän kotiseu-
tumuseo / Riuttalan talonpoikais-
museo, Roinilan talossa 12.–19.7. 
www.vivates.tk

Kohtaamisia kesäkahvilassa
RISTIVETOA

Miksi musiikki on kirkollinen kuningaslaji?

E i seurakunnan tilaisuutta 
ilman musiikkia. Laulu, urut, 
kitara tai vaikka triangeli. 
Jumalanpalveluksessa lau-
letaan paljon sellaistakin, 

minkä voisi aivan hyvin lausua. 
 Miksi juuri musiikille on annettu 

niin keskeinen rooli?
 Vastaus perustuu musiikin kau-

neuteen. Lähes jokainen ihminen nauttii 
musiikista ja kokee sen kauniina. 

 Tämä on sitä musikaalisuutta. 
Musikaalisuus ei ole vain taitoa tuottaa 
musiikkia, vaan se on myös kykyä naut-
tia siitä.

 Välillä keskustellaan musiikkila-
jeista. Mikä sopii kirkkoon? Silloin on 
hyvä muistaa, että musiikkimakumme 
on paljon laajempi kuin luulisi. 

 Voimme kokea hyvin erilaisen 
musiikin kauniina, jos haluamme. Siksi ei 
ole olemassa vain yhtä kirkkoon sopivaa 

musiikin lajia. Monenlainen musiikki toi-
mii, kun sille vain antaa mahdollisuuden.

Musiikin kauneus tarjoaa mahdollisuu-
den myös hengelliseen kokemukseen. 
Jumalan hyvyyteen liittyy nimittäin 
kauneus, harmonia ja sopusointi.

 Siksi musiikki herkistää tajua-
maan, että on olemassa aineellista todel-
lisuutta syvempi ja suurempi todellisuus. 
Kaunis musiikki viittaa itse Kauneuteen. 
Näin musiikki auttaa sielua kohoamaan 
Jumalaa kohti.

”Joka rukoilee laulaen, rukoilee kak-
sinkertaisesti”, kirkkoisä Augustinus on 
luonnehtinut.

Onhan kuvataidekin kaunista, joku 
toteaa tähän. Kyllä on, mutta musiikki 
eroaa kuvataiteesta eräässä suhteessa.

 Musiikki koetaan yhdessä. Kun 
yhdyn virteen tai kuuntelen urkujen 

sointia, koen musiikin muiden kanssa. 
Musiikki on enemmän sukua tanssille 
kuin kuvataiteelle.

 Sosiaalisen liiman tavoin se liittää 
ihmiset hetkeksi yhteiseen kokemukseen.

 Näin musiikin kokemus ilmentää 
kristittyjen keskinäistä yhteyttä. Sama 
Pyhä Henki liittää meidät yhdeksi per-
heeksi.

 Silti monet raja-aidat erotta-
vat meidät toisistamme. Siksi kaunis 
musiikki virittää meissä myös kaipuun 
ja aavistuksen taivaslupauksesta. Kerran 
rajat puretaan, sielut eheytyvät ja ihmis-
kunta yhtyy samaan uuteen virteen. 

 Musiikki kuuluu seurakunnan elä-
mään. Jos nyt ei aivan olennaisesti, niin 
tärkeää ja hyödyllistä se kuitenkin on.

Runsaalla seurakuntalaulamisella on 
varjopuolensakin. Jotkut ihmiset eivät 
laula koskaan kotiarjessaan, eikä se 

kiinnosta muutenkaan, vaikka toisten 
laulua kuunnellaankin mielellään.

 Niinpä virren veisuuseen ei osal-
listuta. Ääni kun ei vain lähde. Silloin 
jää väkisinkin hieman ulkopuoliseksi. 
Kuunteleminenkin on toki osallistu-
mista, mutta jotakin silti puuttuu.

 Jotkut laulamattomat ovat tottu-
neet tilanteeseen, toisia se hieman vaivaa.

Teologian tohtori Kari Kuula vastaa palstalla 
kysymyksiin kirkosta ja uskosta. Lähetä 

kysymyksesi osoitteeseen kirkkojakoti@evl.fi

KYSY USKOSTA

Susanna, Neea 
ja Eetu Parvi-
aiselle maistui-
vat virvokkeet 
ulkoilmassa. 
Takana lasten-
ohjaaja Arja 
Korkalainen.   Joona Lappalaisen Aatos-poika löysi kesäkahvilasta mieluisaa puuhaa.

Leikkiä, laulua ja uusia ystäviä. Nilsiän kesäkahvilasta tuli lapsiperheiden suosikki.

Anssi Männistön Maiseman voimat näyttely on esillä VB-valokuvakeskuksen puutarhassa. Päänäyttely-
nä elokuun loppuun saakka on A Groovy Kind Of Life. Barson kellarissa esillä Adèle – rakkaani.
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Tarja Walliuksen Dream – 
Unelma -näyttely esillä G12 
galleriassa

Risto Vilhusen 70-vuotisjuhlanäyttely jatkaa taidemuseolla syyskuulle saakka. Kuvassa Kosmos 360° 
-sarja, 1972. Kuopion kaupungin kokoelma.
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E merituspiispa Matti Sihvonen oli ystävänsä luona 
kylässä. Yhteistä puhumista ei löytynyt, sillä muis-
tisairaus oli haukannut ystävän muistot eletystä 
elämästä. Sihvonen tunsi voimattomuutta. Mutta 
hänpä ryhtyi muistelmaan yhdessä tehtyjä kalareis-

suja. Hymynväre tuli ystävän huulille, ja lähtiessä lausuttuun 
Isä meidän -rukoukseen jo muistisairas ystäväkin kuin ihmeen 
kaupalla yhtyi.

Kun kustantaja tarjosi emerituspiispa Sihvoselle mahdol-
lisuutta kirjoittaa lapsuuden aikaisista tapahtumista pieniä 
kertomuksia, hän ei epäröinyt. Tässä olisi keino, jonka avulla 
hän voisi tarjota mahdollisuuden vuorovaikutukseen ja kon-
taktiin muistisairaiden kanssa. Ja samalla hän voisi kertoa tie-
tokonesukupolvelle elämästä vuosikymmeniä sitten sekä ra-
jantakaisesta Karjalasta. Kaksi kertaa evakkoreissun tehnyt 
82-vuotias emerituspiispa on syntyisin Sortavalan Rautalah-
desta. Vaimo Annaliisan ja seitsemän lapsenlapsen kanssa 
onkin käyty ukin lapsuusmaisemissa. 

”Emme saa hylätä muistisairaita, sillä tehtävämme on olla 
lähimmäinen, olla toiselle ihmiselle läsnä. Marjareissu – Kerto-
muksia muistelun tueksi -kirjan tarinoilla voikin saada koske-
tuksen toiseen ihmisen muistelun kautta”, kertoo Sihvonen. 

Kirjanjulkistustilaisuudessa Kuopion ev.lut. seurakuntien 
Diakoniakeskuksessa oli tupa täynnä. Kirja ja sen sisältämät 
virikeaineistot saivat ihmiset suitsuttamaan kilvan kiitosta 
emerituspiispalle. Esko Pelkonen ja Aira Kontinen kertoivat, 
että nytpä he menevät käymään läheisensä luona ja lukevat 
hänelle kirjasta tarinan kerrallaan. Sitten muistelemme! 

”Ihmisen arvokas kohtaaminen on tärkeää, sillä muistisai-
raus ei vähennä ihmisen arvoa. Kristillistä vakaumusta tukeva 
muistelutyö tukee ja auttaa jaksamaan”, painotti diakoniajoh-
taja Seppo Marjanen. 

SEIJA RYTKÖNEN

Muistatkos, 
kun ne muikkuverkot  
karkas silloin kerran?

Emerituspiispa Matti Sihvosen kirjassa kerrotaan 
muun muassa lapsuuden marja-, kala- sekä mummolan 
yökyläreissusta.
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Tarinankertoja Jumalan armosta
Antti Heikkiselle jokainen työ on uusi retki ja maailma mahdollisuuksia täynnä.

A
ili ja Veijo Heikkisen 
maanviljelijäperheeseen 
Nilsiän Palonurmeen syn-
tyi keväällä 1985 vanhem-
pien, sisarusten ja mum-
mon iloksi iltatähti, joka 
sai kasteessa konstailemat-

toman nimen Antti Juhani. 
Poika kasvoi aikuisten kanssa ja leikki it-

sekseen. Palonurmen kotikylän pellot, ojat, 
metsät ja kivirauniot tulivat tutuiksi ja oli-
vat Antin koko maailma. Isä oli loistava ta-
rinankertoja ja mummon ja kyläläisten kie-
li savolaisen rikasta. Nilsiän torille oli matkaa 
kolmisenkymmentä kilometriä ja kaukainen 
Kuopio oli suorastaan suurkaupunki. Toimit-
tajana työskennellyt täti kantoi pojalle luetta-
vaa ja televisiota katseltiin ahkerasti. 

”Muistan, kuinka leikin yksikseni Simpaut-
tajaa ja Akatonta miestä ja ajoin leikkitraktorini 
ojaan niin kuin olin nähnyt televisiossa tehtävän.  
Olivat ne aika outoja leikkejä”, Antti muistelee.

Leikki jatkuu
Ensimmäisen kerran Antti sai kesätöitä Nil-
siän paikallislehdestä Pitäjäläisestä 17-vuotiaa-
na – ja on saman lehtitalon palveluksessa edel-
leen. Kerran sattui niinkin, että nuori toimittaja 
haastatteli Nilsiän Louhosareenalla esiintyneitä 
Kivikasvoja. Ilkka Hemmingiltä tuli myöhem-
min lyhyt ja ytimekäs palaute: Se on paras jut-
tu, mikä meistä on koskaan kirjoitettu.

”Mitenkähän minä olen tuolla tavalla itseä-
ni kehunut, että olen sinulle tuon kertonut”, 
ihmettelee Antti, mutta muistaa tapauksen. 

Omaa lahjakkuuttaan hän pitää lapsuuden 
leikkimisen jatkeena.

”Kirjoittamisen nautinto tulee siitä, että 
saa kirjoitettua jotakin, joka yllättää itsenkin. 
Muita voi vähän huijatakin, mutta itseään ei 
kannata”, avaa mies luomisen prosessiaan.

Ylioppilaskirjoitusten jälkeen Antilla oli 
selvä tavoite: Teatterikorkeakouluun. 

”Tosissani minä sinne yritin, ja kun en 
päässyt, tosissani sinne pyrkimisen lopetin. 
Luotan siihen, että asiat menevät niin kuin 
ovat mennäkseen.” 

Kirjoittaminen, teatterin tekeminen, laulami-
nen ja Savon murteella tehty stand up -komiik-
kakin ovat tämän kulttuurin sekatyömiehen 
mielestä hänen elämässään nyt sopivassa järjes-
tyksessä.  Jokainen työ on uusi retki, maailma 
tuntuu olevan mahdollisuuksia ja foorumeita 
täynnä sille, jolla on tarinankertojan kutsumus.

Leikkikenttä laajenee
Antti Heikkisestä tuli esikoiskirjailija vuonna 
2013, kun Pihkatappi ilmestyi. Se on Savon mur-
teella kirjoitettu savolainen sukutarina. Kirja et-
sii sovitusta sukupolvien välille ja toivoa tuhoon 
tuomittuun tulevaisuuteen. Romaanin päähen-
kilö on lapsuutensa pohjoissavolaisella maatilal-
la viettänyt toimittaja, joka alkaa kirjoittaa kir-
jaa sukunsa ja samalla omista vaiheistaan. 

”Pihkatapissa yksi yhteen Palonurmen 
kanssa on ainoastaan maisema ja kahdella ro-
maanin sivuhahmolla on siellä vastineensa. 
Mutta päähenkilön, Jussi Taskisen tarina ja 
kaikki muu on fiktiota.” 

Romaaninsa välillä lohduttomaltakin tuntu-

vaa realismia kirjailija puolustaa sillä, että luo-
puminen on aina lohdutonta. Itä-Suomessa on 
jouduttu luopumaan ja puolustautumaan kai-
kin mahdollisin tavoin. Ei tarvitse kuin ajatella 
esimerkiksi lähihistorian yhteiskunnallista mur-
rosta Kekkosen ajasta EU-Suomeen.   

”Kun elämässä puhutaan rumia, niiden taka-
na on aina jotakin muuta”, kirjailija muistuttaa. 

Itse hän haluaa kirjoittaa omalla tyylillään, 
laulaa omalla äänellään, ja vaikuttaa vaikka 
ärsyttämällä nimenomaan siihen, että ihmiset 
oppisivat näkemään metsän puilta.

Tässä pyrkimyksessään Antti muistuttaa 
kaukaista esi-isäänsä, äidin puolelta viidennen 
polven ukkiaan Paavo Ruotsalaista. 

Henkinen kotipesä
Antti oli omasta mielestään liian ”nöösi” kun 
hän 25-vuotiaana näytteli ensimmäisen ker-
ran Ukko-Paavoa. Hän toivoisi voivansa teh-
dä saman jättiläisroolin vähän vanhempana, 
vaikkapa Nilsiän tulevien Herättäjäjuhlien ai-
kaan. Paavon rooliin ensimmäisen kerran val-
mistautuessa ja Paavon kirjeitä lukiessa löytyi 
kuitenkin oma henkinen kotipesä.

”Se on kiittämistä ja pyytämistä. Ja kiittä-
mistä on paljon: tärkeimpinä oma perhe ja lä-
heiset, työ ja terveys.” 

Yhteisöllisyyttä hän ei uskonelämässä niin-
kään kaipaa, kun tien kotiin tietää. 

”Kun näyttelee kirkossa, ei voi koko ajan 
ajatella, että olen kirkossa. Kirkko tilana vai-
kuttaa kuitenkin aina katsojiin ja sitä kautta 
näyttelijöihin.” 

Tuoreessa muistissa on Petäjäsaaren epä-

toivoisesta taistelusta talvisodassa kertonut 
Nilsiän kirkkodraama Unohdettujen saari, jos-
sa Antti näytteli lopussa kuolevaa sotamiestä.

”Hiljaisuus täydessä kirkossa puhui niin, et-
tä siitä olisi voinut ottaa käsin kiinni. Jos ja 
kun taiteilijana saat liikautettua tunteita, ih-
miset itkemään tai nauramaan, jotakin teke-
misessä on toteutunut.” 

Ukko-Paavon roolin lisäksi Antti on saanut 
näyttelijänä tehdä muitakin unelmaroolejaan, 
esittää muun muassa mummoa. Sirkku Pel-
tolan Suomenhevosen Vanha Äitee muuttui 
mummoksi, kun Antti kirjoittajan luvalla so-
vitti Nilsiän Harrastajateatterin esityksen Sa-
von murteelle. 

Nöyrin mielin 
Syksyllä Antilla on edessään kaksinkertainen 
debyytti Kuopion kaupunginteatteriin. Hänen 
Pihkatappi-romaanista tehdään dramatisoin-
ti, jonka kantaesitys on marraskuun alussa. 
Antti esittää näytelmässä myös romaanin mi-
näkertojan, Jussin roolin.

”Lähden mukaan nöyrin ja innostunein 
mielin. Saan näytellä pitkän linjan ammatti-
laisten kanssa ja oppia tekemällä. Rooli muo-
toutuu repliikkien kautta, joskin puvustus ja 
varsinkin hyvät kengät auttavat näyttelijää. 
Roolihenkilölle on rakennettava kaari niin kir-
joissa kuin näyttämölläkin.” 

Työn alla on lisäksi mm. elämäkerta yhdes-
tä kirjailijaesikuvasta. Sekin on jo varmaa, että 
seuraavassa romaanissa ei olla yhtä paljon na-
vetassa kuin Pihkatapissa.

SATU VÄÄTÄINEN

Antti Heikkinen
30-vuotias nilsiäläinen toi-
mittaja ja kirjailija. Heikkisen 
esikoisromaani Pihkatappi oli 
vuoden 2013 merkittävin sa-
volainen teos, joka voitti Sa-
vonia-palkinnon lisäksi Kale-
vi Jäntin palkinnon.  Syksyllä 
2014 ilmestyi Heikkisen kir-
joittama Juice Leskisen elä-
mäkerta Risainen elämä. Kir-
joittamisen ohella Heikkinen 
myös näyttelee ja laulaa.

TU
IJA

 H
YT

TI
N

EN

24 Nro 6 — 24.6.2015&


	_GoBack
	_GoBack

