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Lähtisitkö laulamaan? Kirkon kuoroon. Sivu 5.
Pedofiili ei ripittäydy. Sivu 7.
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Usko ja henki 
hoitotyössä
          Keskiaukeama
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Muutoksen maailmassa 
on lakeja, jotka pysyvät.
Kuten kymmenen käskyn laki.

”En tiedä, voiko mies ymmärtää 
koskaan naisen mysteeriä. Nainen 
on niin monikerroksinen”, tietää 
itseään ja lajitovereitaan tutkail-
lut perheterapeutti Kirsti Ijäs.

”Meidän pitää 
asettua ai-
na toisen 
asemaan ja 
katsoa ti-

lannetta hänen näkökulmastaan”,  
neuvoo taitavana sielunhoitajana ja 
perheterapeuttina tunnettu teologi-
kirjailija Kirsti Ijäs. 

Kauniit ikääntyvät  
naiset
Noin 60 prosenttia ihmisistä ei 
käyttäisi sanaa kaunis yli 50-vuoti-
aasta naisesta. Mitä mieltä olet?

”Vastaan heti, että 60 prosentilla 
on vikaa silmissä tai sitten asen-
teissa. Olen nähnyt paljon kauniita 
ikääntyneitä naisia, joiden silmät, 
hymy ja sisäinen lämpö heijastu-
vat koko olemuksesta. Voiteet eivät 
tähän kauneuteen vaikuta, vaikka 
meikkikin voi tehdä jokaiselle hy-
vää”, kirjoittaa Kirsti Ijäs.

Sanat kauneudesta ja sisäisestä 
lämmöstä sopivat kuvaamaan myös 
73-vuotiaasta kirjoittajastaan välit-
tyvää vaikutelmaa.

Hyvä elämä  
ei synny korulausein
Yrjö-miehensä kanssa Hämeenlin-
nassa asuva Kirsti Ijäs on ahkera 
kirjoittaja.  

Hänen kristillistä perhe-elämän 
opetusta edustava kirjansa haas-
taa pohtimaan, miten toteutamme 
arvojamme kotona. Kodin arvot 
– kestävät tai kehnot – kun ovat 
se perusta, jolle elämää lähdetään 
rakentamaan.

Kirsti Ijäs muistuttaa, että perhe 
ja kodin turva ovat niin lapsille kuin 
monille aikuisillekin arvokkainta 
elämässä. Niiden puolustamisessa 
ei ole kyse ylevistä sanoista vaan 
arjen arvovalinnoista:

”Kodin arvot eivät ole juhlallisia 
periaatteita, vaan ne ohjaavat käy-
tännön ratkaisuja arkisissa tilan-
teissa, joissa terveet rajat turvaavat 
hyvää elämää.”

”Vaikka muutokset ovat nykyi-
sin nopeita, arvaamattomia ja maa-
ilmanlaajuisia, on lakeja, jotka pysy-
vät. On luonnonlakeja ja moraalila-
keja, kuten kymmenen käskyn laki, 
jotka pitävät elämää raiteillaan.”

Kovat, kateelliset,  
inhottavat naiset
Kirsti Ijäksellä on takanaan moni-
puolinen ura perheasiain keskuk-
sen johtajana, opettajana, lehtorina, 
työnohjaajana, lähetystyöntekijänä 
ja perheneuvojana.

Naisen roolien yhteensovittami-
sen ongelmat ovat tuttuja. Kolmen 
pienen pojan äiti oli välillä uuvuk-
siin asti työssä kiinni.

Miehiä Kirsti ei tästä syytä, vaan 
kokee olleensa aina tasaveroinen.

”Jotkut asettavat vastakkain nai-
set ja miehet. Jyrkät sovinistiset ja fe-
ministiset kannanotot ja ottelut eivät 
rakenna yhteyttä vaan repivät.”

”Myös naiset voivat olla toisil-
leen erittäin kovia, kateellisia ja 
inhottavia. Siitä selkään puukotta-
misesta, selän takana puhumisesta 
ja toisten kampittamisesta meidän 
naisten olisi tarpeellista puhua kes-
kenämme.”

Sydäntä särkevä  
miehen itku
”Suomalaiset ovat ajautuneet hir-
vittävän individualistiseen elämän-
muotoon – kaikenlaisen sitoutu-
misen välttelemiseen. Ei tarvitse 
mennä kovinkaan paljon ajassa 
taaksepäin, kun löytyi ihan toisella 
tavalla kykyä yhteisvastuuseen ja si-
toutumiseen.”

”Nykyään pienetkin vastoinkäy-
miset tuntuvat ihmissuhteissa ylit-
sepääsemättömiltä. Tahtotila ongel-
mien selvittämiseen näyttää puuttu-
van”, kokenut perheneuvoja näkee.

”Perhekriisissä pitää malttaa 
miettiä, mikä on mennyt pieleen ja 
katsoa, miten tästä eteenpäin. Krii-
sin keskellä ei tulisi koskaan tehdä 
suuria ratkaisuja, esimerkiksi erota, 
korostaa Kirsti Ijäs.

Nykymiehet ovat valmiimpia ha-
kemaan apua ongelmiinsa.

”Vanhemman polven miestä ei 
tahtonut saada perheneuvontaan 
ennen kuin vaimo oli lähtenyt. Sitä 
ennen he sanoivat, että  jos sulla on 
ongelmia, niin mene vaan yksin.”

”Vaimon lähdettyä he tulivat ja 
sanoivat, että nyt pitäisi tehdä jo-
takin. Mutta usein se oli myöhäis-
tä. Miehen itku oli silloin sydäntä 
särkevää.”

Sikojen kaukalolta  
uuteen nousuun
Kriisi voi pakottaa muutokseen.

”Uusi, hyvä elämä ei ala ennen 
kuin ihminen kokee surua siitä, mi-
tä kaikkea hän on tehnyt. Siinä ti-
lanteessa moni on kuin tuhlaajapoi-
ka sikojen kaukalolla, oivaltaen, että 
eihän tämä ole minun paikkani.”

”Ensin tulee katumus ja sitten ha-
lu tehdä parannus. Psykologia puhuu 
kriisistä ja muutoksenhalusta.”

Kirsti Ijäs on havainnut, että 
psykologiset viisaudet pitävät usein 
yhtä Jumalan Sanan kanssa.

”Psykologisesta tiedosta ja maal-
lisista elämänviisauksista on kristi-
tyille paljon ammennettavaa. Mutta 
me kaipaamme vielä enemmän kuin 
elämäntaidon opit voivat antaa: elä-
vää jumalasuhdetta.”

Sielunhoitaja  
Eevan sukupuusta
Omissa kriiseissä, ” joskus aika sy-
vissäkin masennuksen hetkissä”, 
rukous on ollut suuri lahja.

”Aika ajoin uskoni on horjunut, 
on sitä koeteltu monella tapaa. Ko-
vimmat kriisini olen kokenut, kun 
olen nähnyt oman pahuuteni tai 
kristittyjen joukosta löytyvän pa-
huuden.”

”En voi kerskua hengellisellä elä-
mälläni, mutta minua on auttanut 
suunnattomasti se, että olen kasvanut 
käsittelemään asiat Jumalan kasvojen 
edessä. Olen oppinut pyytämään an-
teeksi ja ehkä antamaankin.”

”Olen loppuun saakka synti-
nen, Aatamin ja Eevan sukupuusta. 
Mutta siitä toivosta en luovu, että 
Jumalani ja Vapahtajani on tullut 
pelastamaan ihmiset siitä pahasta, 

mitä he ovat saaneet aikaan.”
Sielunhoitaja ei ole aina löytä-

nyt sielunhoitajaa sellaista tarvites-
saan.

”Minulle on annettu ystäviä, joi-
den kanssa olen voinut keskustella 
ja rukoilla.”

Janne Villa

Kirjallisuutta: 
Kirsti Ijäs: Olen nainen, 
Perussanoma 2009.
Kirsti Ijäs: Arvot asuvat kotona, 
Kirjapaja.
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Ammatinvalintakesä

pääkir joitus

k o l u m n i
Jarkko Maukonen 

Kirjoittaja on  
Kuopion seurakuntayhtymän  

nuorisokanttori.

Pedofiili  
rippituolissa
Huomenna luterilaisen ja ortodoksi-
nen kirkon edustajat tapaavat sosiaa-
li- ja terveysministeriön sekä opetus- ja 
kulttuuriministeriön edustajat. 

Syy on rippisalaisuuden avaaminen.
Ministeri Paula Risikon huoli lapsista 

on aito, mutta kohde ja lääke ovat vää-
riä. Onkohan ministeri tietoinen siitä, 
miten marginaalinen ilmiö rippi Suomen 
kirkossa on?  Papit eivät liukuhihnalta 
julista pedofiileille syntejä anteeksi.

Paljon näHnyt Kuopion vankilapappi 
Jouko Koistinen sanoo tässä lehdessä 
asian suoraan. Pedofiili ei tule ripittäy-
tymään. 

Tätä ihmettä hän ei ole pitkän työ-
uransa aikana nähnyt – ei sitäkään, että 
tappaja olisi löytänyt tien kirkon rippi-
tuolin – ellei ole vielä jäänyt kiinni. 

Kuopiolaiset papit ovat kukin otta-
neet muutaman ripin vastaan viimeisten 
viiden vuoden aikana. Sielunhoidollisia 
keskusteluja toki on, mutta rippiä, kirkon 
pyhää toimitusta pyydetään ani harvoin.

Keskustelu on nyt vierinyt raiteille, 
jota ei ole edes olemassa.

lakia ei saa ryhtyä muuttamaan vää-
rien luulojen ja mielikuvien perusteella. 
Kysymys lapsen suojelusta sairailta 
ihmisiltä on niin vakava, ettei se hoidu 
vastuuta paeten asian ulkoistamisella ja 
näkökulman siirtämisellä kirkon rippikäy-
täntöön.

Olisiko enemmänkin syytä kiinnittää 
katse suljettuihin yhteisöihin, sukuihin, 
harrastusseuroihin, aatteellisiin ja uskon-
nollisiin järjestöihin. Sinne, missä tiukka 
vallankäyttö, uhkailu ja pelko estävät 
likaisten asioitten esille päästämisen.   

kirkon on selvennettävä ripin teologia 
ja opetettava tämä sekä työntekijöilleen 
että seurakuntalaisilleen.

Rippisalaisuuden pitää olla ehdoton. 
Jos vaitiolovelvollisuutta höllennetään 
yhdeltä osin, se murtaa kirkon uskotta-
vuutta. Pappi ei ole se, joka kielii polii-
sille. 

Augsburgin tunnustuksessa sanotaan, 
että synninpäästö tulee antaa niille, jot-
ka kääntyvät tehdäkseen parannuksen, 
ja haluavat sovittaa rikoksensa. 

Ripin tehtävä on olla stop -merkki, jo-
ka pysäyttää lavealle tielle hairahtuneen 
matkalaisen. Ennen kuin rysäys on vielä 
tuhoisampi.

Melko lailla tasan 20 vuotta sit-
ten hikoilin Helsingissä Sibe-
lius-Akatemian pääsykokeissa 
tavoitteena opinnot kirkkomu-

siikin koulutusohjelmassa. 
Akatemian sivistävällä käytävällä vuo-

roani odotellessa ovien takaa korviin kan-
tautui muiden hakijoiden virtuoosimaisia 
soittonäytteitä. Epätoivo hiipi sisimpään, 
sillä tiedostin jo silloin hyvin, etten mestari-
luokkaan mustien ja valkoisten koskettimien 
parissa tule koskaan yltämään.

Yllätys olikin valtaisa, kun tieto opis-
kelupaikasta Sibelius-Akatemian Kuopion 
osastossa kolahti postilaatikkoon. Ihmeen 
malttoi uskoa todeksi vasta sitten syksyl-
lä musiikkikeskuksen neljännen kerroksen 
aulassa muiden opintojaan aloittelevien 
seurassa.  

En halua haikailla menneisiin, mutta jos-
sain mielessä meillä kasarinuorilla oli help-
poa. Itse en ainakaan muista vaivanneeni 
päätäni tulevaisuudella tai opiskelupaikalla 
ennen kuin oli oikeasti pakko. Toisin sanoen 
lukion viimeisenä vuonna. 

Nykyään nuorten olisi melkein jo pe-
ruskoulussa tiedettävä, mitä isona haluaa 
tehdä. Naurettavaa pelleilyä. Ja ainoastaan 
meidän aikuisten vika. Yhteiskunta kun on 
juuri sellainen, millaiseksi sen luomme. Ko-
neisto on kasvoton, kunnes katsot peiliin.

Toki olin jo bänditouhujen sokaisemana 
teininä unelmoinut musiikista ammatti-
na ja hento kipinä kirkon työhön syttyi 
hieman myöhemmin seurakunnan nuorten 
riennoissa. Kirkkomuusikoksi siis, vaikka 
sainkin ymmärtää, etteivät musiikki tai 
kirkko kumpikaan silloin olleet kotiväen 

mielestä järkevien ammatinvalintojen lis-
talla.

Seurakunnissa pyörii kesälläkin massii-
vinen leiriruletti. Kahden ja puolen kuukau-
den aikana leirikeskuksissa ei juuri hiljaista 
päivää ole. Ja luulen, että kipinä jälleen 
tarttuu. Vaikkapa siellä leirillä. Jumalan kut-
suksikin sitä voisi kutsua. Sitä, joka jonkun 
kohdalla tarkoittaa ammattia kirkossa sit-
ten isona.

Varoitan vanhempia. Leiriltä voi kotiutua 
toisenlainen nuori. Heti ei ehkä huomaa, 
mutta jotain outoa on tekeillä. Kunnes asi-
anosainen sitten aikanaan ilmoittaa, että 
lääkärin, konduktöörin, kampaajan tai min-
kä tahansa muun normaalin ammatin sijaan 
hänestä tuleekin diakoni tai pappi. 

Tai jopa kanttori. Hui.

Viikon päästä kokoontuva 
kirkkovaltuusto päättää, 
nouseeko kirkollisvero 
Kuopiossa.

Kuopion seurakuntayhtymän 
yhteinen kirkkoneuvosto esit-
tää kirkkovaltuustolle vuoden 
2011 tuloveroprosentin ko-
rottamista 1,4 prosentista 1,5 

prosenttiin.
Kirkkovaltuusto päättää asiasta ke-

säkuun 1. päivänä. Keskituloiselle veron-
maksajalle korotus merkitsisi noin 21 euroa 
vuodessa.

Vero on vastuuta lähimmäisestä
Veroäyrin korottamispaineita Kuopion 
seurakuntayhtymälle tuovat talouden epä-
tasapaino sekä taloudellinen taantuma, 
joka hallintojohtaja Timo Korhosen mu-
kaan koettelee seurakuntayhtymän taloutta 
erityisesti vuosina 2010 – 2011. Seurakun-
tayhtymässä on tiedossa myös isoja perus-
korjausta vaativia kiinteistöjä, mm. Alavan 
kirkko sekä Vehmasmäen kappeli.

”Hyvinä vuosina kiinteistöihin on inves-
toitu niin paljon, että nyt joudumme poh-
timaan niiden tarkoituksenmukaisuutta”, 
sanoo tulevan Järvi-Kuopion seurakunnan 
kirkkoherra Reijo Leino.

Veroäyrin korotuspaineita tuo myös 
Karttulan ja Järvi-Kuopion liittyminen 
Kuopion seurakuntayhtymään vuonna 
2011. 

Kirkkoherra Reijo Leino myöntää  Järvi-
Kuopion tuovan alkuvaiheessa lisärasitteita 
yhtymän talouteen.

 ”Mutta aikaa myöten tilanne tasaantu-
nee. Uskon, että kustannusten noustessa 
myös palvelu paranee. Vero kirkolle on yksi 
tapa kantaa vastuuta lähimmäisestä.”

”Pienessä seurakunnassa seurakuntalai-
nen on joutunut osallistumaan talouden 
kattamiseen isommalla prosentilla. Kun 
nyt luovumme itsenäisyydestämme ja ke-
vennämme hallintoa, pienenee myös osuus 
yhteisistä kustannuksista”; Leino perustelee.  
Pienten seurakuntien jäsenten veroprosentti 
alenee Kuopioon liittymisen myötä. Kaa-
villa tuloveroprosentti on tällä hetkellä 1,7, 

Juankoskella, Karttulassa ja Tuusniemellä 
1,75. 

”Verokulujen tasaantuminen yhtymän 
sisällä on välttämätön ja lakiperusteinen, 
mutta tuo vero on myös mahdollisuus antaa 
oma panoksensa seurakuntien tärkeän työn 
mahdollistamiseksi”, Leino sanoo.

Kuopion seurakuntayhtymän hallinto-
johtaja Timo Korhosen mukaan seurakun-
taliitokset merkitsevät noin 0,6 miljoonan 
euron vajetta verotuloihin, mikäli tulovero-
prosentti säilyy nykyisellään.

”Mikäli tuloveroprosentti pidetään en-
nallaan, se johtaisi miinusmerkkiseen vuo-
sikatteeseen sekä lähes miljoonan euron 
alijäämään.”

Talouden tasapainottamista seurakun-
tayhtymässä on toteutettu vähentämällä 
henkilöstön määrää luontaisen poistuman 
kautta sekä luopumalla vähällä käytöllä ole-
vista kiinteistöistä.

Kirkollisveroprosentti prosentti on Kuo-
piossa ollut 1,4 vuodesta 1996 alkaen, jolloin 
prosenttia laskettiin 1,5:stä 1,4:ään.

Lahja Pyykönen

Kirkkovaltuusto kokoontuu 1.6. klo 18 
Männistön Pyhän Johanneksen kirkossa 
(Kellolahdentie 8). 
Kokous on yleisölle avoin.

Kirkollisveron korottamista 
esitetään Kuopiossa

Lahja Pyykönen 
lahja.pyykonen@evl.fi
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• J. V. Snellmanin kotimu-
seo 15.5.–31.8. ke ja la klo 
10–17; Riitta von Wrightin 
piirroksia J. V. Snellmanin 
ajan Kuopiosta.

• Galleria 12: kuopiolaisen 
Antti Röngän näyttely 
18.5.–6.6. Alakerran pro-
jektitilassa Heli Pelkosen 
tilateos. 

• Kuopion Muotoilu-
akatemian (Piispank.8) 
kesänäyttely Utopia ja 
kotiinpaluu – Muotoilua 
tulevaisuuden kotiin. Kesä-
näyttely on myös Kuopion 
Rouvasväenyhdistyksen 
150-vuotisjuhlanäyttely. 
Kellari-galleriassa on esillä 
yhdistyksen monivaiheinen 
historia. 20.5.–30.9.2010. 
Avoinna ma-pe 8–16.

• Galleria Carree: Paljastuk-
sia, Juha Hemmingin öljy-
värimaalauksia 26.5.–13.6. 

• VB-valokuvakeskus suljet-
tu kunnostustöiden takia 
18.–28.5. 

• Korttelimuseon näyttely-
sali: Kuopion korttelimu-
seo 15.5.–31.8. ti-su  
klo 10–17.

• Esiliinoja eri vaiheista 
1900-lukua 30.5. saakka. 

• Galleria Tila 33 (Suokatu 
10). Maalauksia ja runoja 
Riitta Hellén-Vuoti ja Seija 
Haarala. Tuo runo. Seija 
Haarala lukee sen ke klo 18 
alkaen 6.5. – 23.6. 

• Uusi LASTEN KESÄKART-
TA, jonka avulla lapset 
voivat seikkailla kesäisessä 
museokorttelissa. Painet-
tua karttaa on saatavissa 
kesäkuun alusta museon 
neuvontapisteestä. Linkki:
Lasten kesäkartta web 
(PDF) 

• Kuopion taidemuseo 30 
v! Esillä perusnäyttely 
Lintukoto – Metsästä maa-
ilmalle. Kesänäyttely 2010: 
Rakentajat 4.6.–12.9.2010 
ti-pe 10–17, ke 10–19,  
la-su 11–17, ma sulj.

• Kuopion museo: Tositarina 
– välähdyksiä Kuopiosta 
7.5.2010–16.1.2011.

• Museon kesänäyttelys-
sä tutustutaan Kuopi-
oon kymmenen ihmisen 
tarinan ja muiston kautta. 
Avoinna: ti-pe 10–17,  

ke myös 17–19,  
la-su 11–17, ma kiinni.  

• Kuopion museon Torni: 
Muovia ja maria -näyt-
tely kertoo 1960-luvun 
suomalaista muotoilusta 
30.1.2011 asti.

• Sotaveteraanimuseo,  
Tulliportink. 37 D  
(ent. päävartio) auki 5.6.–
6.9. pe klo 14–18 ;  
la-su klo 12–16. Ryhmä- 
tilaukset (017) 281 1130.

• Kuopion Automuseo 
(Puistok. ja Hannes  
Kolehmaisen k. kulma)  
ma-pe klo 8–15 ja  
la-su klo 11–15.

• Puijon Torni ma-to  
klo 10–19; pe-la klo 10–21, 
su klo 10–16. Pikku- 
Pietarin Torikuja (Hatsa-
lank. 24/Puistok. 21)  
kesä-, heinä- ja eloluussa 
ma-pe 10–17, la 10–15. 
kahvila auki aamulla jo 
klo 8.

• Kallaveden Kierros, 
kaikille pyöräilyn ystäville 
tarkoitettu kuntopyöräily-
tapahtuma su 30.5. 

• Musiikkikeskus: Suvi- 

soitto, Kuopion kaupungin-
orkesterin kesäkauden  
avajaiset 3.6. klo 18  
Valohalli. Vapaa pääsy.

• Yle Radio 1, Todellisia  
tarinoita: Taikurin talo  
ke 26.5. klo 13.05 ja  
to 27.5. klo 22.1.  

Käsikirjoitus ja ohjaus  
Pirkko Pelkonen,  
haastattelut ja äänitys  
Ossi Wallius.

Paloautosta  
petankkiin
Naapuripäivä Neulamäen kirkolla 
lauantaina 29.5. kokoaa yhteen mo-
nia toimijoita. 

Klo 11 kirkossa Kuopion Kristil-
lisen koulun kevätkonsertti, klo 12 
Ossi Jauhiainen & band -konsertti, 
klo 10 - 14 Virsi-ja NSV-karaokea 
konserttien väliajoilla. Koulun ken-
tällä heitetään kilpaa saapasta ja 
pelataan petankkia, paloautoon voi 
tutustua torilla ja katsoa sammu-
tusnäytöksiä. 

Teltassa on kasvomaalausta ja 
kirpputorin vieressä tarjoillaan sop-
patykistä ilmaista keittoa. 

Kevätjuhla  
Päivärannassa
Kevätjuhlassa Päivärannan kirkossa 
keskiviikkona 26.5. klo 18 kuullaan 
runonlausuntaa, urkuimprovisaatio-
ta, yhteislaulua ja tehdään uusi Päi-
värannan kirkon toiminnasta kertova 
taulu maalaten ja askarrellen.  

Runsaan vapaaehtoisjoukon lisäk-
si mukana Eeva-Riitta Kuhmonen, 
Riitta Murtorinne, Joona Saraste ja 
Heikki Hyvärinen.

Kirkkoveneet  
ja kansanlaulut
Kirkkovenesoutu ja kansanlaulu-
kirkko Tomperissa tiistaina 29.6. 
Lähtö kirkkoveneillä Julkulan vene-
rannasta klo 16. Soudetaan Tompe-
rin saareen Siilinjärven seurakunnan 
leiripaikalle. Mukaan liittyy myös 
kirkkoveneellinen väkeä Ranta-Toi-
valasta ja Vuorelasta. 

Tomperissa vietetään yhdessä 
siilinjärveläisten kanssa kansanlau-
lukirkkoa ja sen jälkeen paistetaan 
makkaraa. Paluu lähtöpaikoille n. 
klo 21. 

Mukana ovat pastori Heikki Hy-
värinen, diakoni Riitta Murtorinne, 
kesäkanttori Riikka Setälä ja Siilin-
järven pastori Seppo Laitanen. 

Sitovat ilmoittautumiset viimeis-
tään ti 15.6. Puijon seurakunnan 
toimistosihteerille Mirja Pekkariselle 
arkisin klo 8-15 puh. 040 4848 410.

Vox Nova Puijolla
Kamarikuoro Vox Novan konsertti 
Pujon kirkossa torstaina 27.5. klo 19. 
Kuoroa johtaa Heikki Halme.

Hautausmaiden  
kevät
 Joko läheisesti hauta on kesä-
kunnossa? Hautainhoitopäivä tiis-
taina 8.6. klo 8-16 Riistaveden ja 
Hussonmäen hautausmaalla.

 Hautausmaiden kukituspäivä kes-
kiviikkona 9.6. Päivä alkaa Kimmo 
Kivelän pitämällä hartaudella klo 9 
Puutosmäen hautausmaalla ja klo 10 
Vehmersalmen hautausmaalla.  

Hae ruusu  
lähimmäisellesi
Vehmersalmen kirkon messussa 
sunnuntaina 30.5. klo 13 lähimmäi-
sen kirkkopyhänä jaetaan ruusuja. 
Messun jälkeen on vs.kirkkoherra 
Aulikki Mäkisen läksiäiskahvit seu-
rakuntakodilla.

Kevätkonsertti
Kevättunnelmissa konsertoivat sun-
nuntaina  30.5. klo 14 Kallaveden 
kirkossa Kallaveden kirkkokuoro 
johtajanaan Anna-Mari Linna, käsi-
kellokuorot Dolce ja Dolce Minores 
johtajanaan Seppo Kirkinen ja käsi-
kellotrio Dolce Vivo sekä Maria Suu-
ronen, laulu. Vapaa pääsy. Ohjelma 
5 euroa. 

Puusta pudonneet
Alavan seurakunnan perheleiri 
”Puusta pudonneet” Rytkyn leiri-
keskuksessa 27.-29.8. Osallistumis-
maksu 20 €/perhe. 
Ilmoittautuminen 28.6.– 26.7. Sisko 
Laitiselle p. 040 4848 326, sisko.
laitinen@evl.fi. Tarkempia tieto-
ja leiristä voit kysyä leirin vetäjiltä 
pastori Pirjo Kuulalta p. 040 4848 
318, pirjo.kuula@evl.fi 1.6. saakka 
ja diakoniatyöntekijä Sisko Laitinen 
p. 040 4848 326 juhannuksen jäl-
keen. Järjestää Alavan seurakunnan 
diakonia- ja perhetyö. 

Lähetysjuhlille  
ja herättäjäjuhlille
 Lauantaina 12.6. klo 7.30 start-
taa bussi Maljalahdenkadulta kohti 
Lähetysjuhlia. Matkan hinta 15 eu-
roa päivältä, toinen retki sunnun-
taina. Ilmoittaudu 31.5. mennessä p. 
017 158 111. 

Matkat herättäjäjuhlille Kiuruve-
delle päivittäin. Tiedustelut Aune 
Pöyhönen puh. 050 5691 302.

Muotoiluakatemian 
kesänäyttely  
esittelee muotoilun 
opiskelijatöitä  
ja historiaa.  
Kuvassa  
Krista Korkeakosken 
Ne puhtaat valkeat  
-pukuteos.
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Päivärannan kevätjuhlassa  
hiljennytään luontoaiheiseen 
hartauteen keskiviikkona 26.5. 
klo 18. 
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Vox Nova konsertoi  
Puijon kirkossa  
torstaina 27.5. klo 19.  

Kirkkoveneillä soudetaan kansanlaulujen ja nuotion ääreen Tomperiin 
tiistaina 29.6. 

Maria Suuronen laulaa  Kallave-
den kirkon kevätkonsertissa sun-
nuntaina 30.5. klo 14.
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v i i k o n  v a l i n t a

v i i k o n  v a s t a a j a

Ylioppilas yllättää kravatilla

Kevään uudet ylioppilaat saa-
vat painaa pian valkolakin 
päähänsä. Roni Järvikallio 

arvostaa ylioppilastutkintoa. Valkola-
kin eteen pitää tehdä töitä, mutta se 
kannattaa. Opiskelussa saatu tietotai-
to antaa tärkeän pohjan esimerkiksi 
yliopistoon pyrittäessä.

Sujuiko opiskelu hyvin?
”Kyllä. Lukioaika meni yllättävän 

nopeasti. Alussa hain omaa opiskelu-
tekniikkaa. Helpoimmin asiat jäävät 
mieleen kun ymmärtää lukemansa ja 
hallitsee kokonaisuuksia. Joskus kii-
reessä joutui pänttäämään. Hyvät ar-
vosanat antavat vapautta valita jatko-
opiskelupaikka. Se voi joskus olla pie-
nestä kiinni, jopa puolesta pisteestä.”

Tuntuiko opiskelu milloinkaan tym-
pivän?

”Talviaamut olivat välillä ankeita 
kun piti nousta aikaisin, ja oli kylmää 
ja pimeää. Asun Rönössä. Heräilin 
matkalla kun kävelin keskustaan.”

Miten kirjoitukset menivät?
”Olen erittäin tyytyväinen. Kir-

joitin luonnontiedepohjaisena, mihin 
sisältyi pitkä matikka, fysiikka ja ke-
mia. Moni voi pitää niitä vaikeina ai-
neina, mutta niissä on vain muistettava 
tarkasti paljon pieniä asioita.” 

Ehditkö opiskelun lomassa harras-
tamaan?

”Ehdin ja se on tärkeää. Kirjoitus-
ten aikana pidin hieman taukoa. Har-
rastan kamppailulajeja ja käyn salilla 

sekä kiipeilen. Matkustaminenkin 
on mukavaa ja silloin haluan nähdä 
kohdemaan kulttuuria ja ihmisten elä-
mää.”

Mitä lakkiaisten 
jälkeen olet 
suunnitellut?

”Armeija 
kutsuu hei-
näkuussa. 
Menen Kai-
nuun prikaa-
tiin. Vielä en 
ole päättänyt 
suoritanko ase-
palveluksen 
kuudes-

sa vai 12 kuukaudessa. Asennoidun 
aika neutraalisti armeijaan menoon. 
Hyvä kunto minulla ainakin on.”

Oletko miettinyt tulevaa opiskelua?
”Luonnontieteellinen ala kiinnos-

taa. Kielet ovat minulle helppoja. Ar-
meijan jälkeen asia on ajankohtainen. 
Olisi mukava jatkaa opiskeluja Kuopi-
ossa, mutta aika näyttää.”

Joko olet hankkinut juhlavaatteet?
”Pitää yllättää kaverit uudella 

kravatilla. Puku on jo ennestään ja 
valkolakin hain tätä kuvausta var-
ten. Tytöt panostavat pukeutumiseen 

enemmän.”

Juhlat tulossa?
”Odotan juhlia 

innolla. Juhlathan 
ovat aina mukavia, 
mutta tämän olen 
ansainnut. Äiti on 
innoissaan juh-
lajärjestelyistä, 
ja autan häntä 
omalta osaltani 
valmisteluissa. 
Opiskelukave-
reiden kanssa 
juhlitaan illalla. 
Heitä on muka-

va tavata, koska 
emme näe kovin 

usein, mutta yhteyksiä 
pidetään jatkossakin.”

Teksti ja kuva  
Hilkka Sipilä

Miten eläkkeellä  
ollaan?
Merete Mazzarellan kirjan luke-
miseen kuluu paljon aikaa. Matkalla 
puoleen hintaan vaatii keskustelemaan 
ja ottamaan kantaa.  Kirja sallii myös 
vastaväitteet, vaikka huomaan nyö-
kytteleväni: noinhan se on.

Mazzarella kokee ensimmäisenä 
eläkeläispäivänään, että eläkeläisiä 
kohdellaan huonosti, eihän niillä 
niin väliä ole. Kuitenkin hän suh-
tautuu eläkkeelle jäämiseen myön-
teisesti. Se on ilo. 

Kirjailija katsoo eläkeläisasioita 
kriittisesti ja ymmärtävästi älykkään 
ihmisen näkökulmasta. Eläkeläise-
näkin hän on yksilö. Eläkeläiset ei-
vät ole yhtenäinen joukko, vaikka 
heitä niin käsitellään.

Myös rahasta kirjassa puhutaan. 
Mazzarella myöntää olevansa etuoi-
keutettu, joskin kokee sanan syyl-
listäväksi. 

Elämää käydään läpi ystävyyttä, 
terveyttä, yhteisöllisyyttä, seksuaa-
lisutta, läheisyyttä ja kuolemaakin 
pohtien. Eihän ihminen vanhene het-
kessä vain siksi, että jää eläkkeelle.

Kirjassa on mukavasti tietoa poh-
dinnan lomassa. Mazzarella siirtyy 
asiasta toiseen luontevasti, ja kokoa 
ajan tulee vastaan uutta luettavaa. 

Ennen kaikki oli paremmin -ho-
kemaan Mazzarella ei usko, vaan ke-
hottaa miettimään miten asiat olivat 
aikaisemmin. Toki on asioita, jotka 
ovat parantuneet, hän myöntää. 

Hiljaisuutta kirjailija korostaa ja 
haaveilee kirjeitten kirjoittamista. 
Hän myös toteuttaa haaveensa. 

Viisas kirja. 
Merete Mazzarella: 
Matkalla puoleen hintaan, 
250 s., 27,40 e., Tammi 2010.

Ritva Kolehmainen

Neitsytäiti Maria
Massiivisessa teoksessa käydään läpi 
mariologia ensimmäisen seitsemän 
vuosisadan ajalta. Tekijä korostaa 
Jeesuksen äidin kristologista funk-
tiota. Hän saa arvonimensä ja yli-
maallisen olemuksensa siitä, että 
hän on Jeesuksen äiti. 

Teoksen mukaan miltei kaikki 
keskeiset mariologiset ideat syntyivät 
hämmästyttävän varhain, jo mart-
tyyrikirkon (100-300 –luvut) aikana. 

Näitä ovat ainainen neitsyys, juma-
lansynnyttäjän idea, Maria – Eeva  
-paralleelit, Marian rinnastaminen 
kirkkoon, Marian ilmestymiset ja 
Marian sijoittaminen pelastushisto-
riallisiin kehyksiin. 

Tätä myöhempää perua ovat vain 
ajatukset Marian taivaallisesta välit-
täjäroolista ja hänen syntymisensä 
tahrattomuuden korostaminen. 

Miten historiallisesta henkilöstä 
voidaan väittää näin vähän, kun van-
himmissa lähteissä, Raamatussa, ei 
puhuta mistään tällaisesta? 

Seppälä, joka on ortodoksinen 
munkki ja patristiikan professo-
ri Itä-Suomen yliopistossa, vastaa 
näin: Mariaa koskeva tieto voi pitää 
paikkansa, vaikka se olisi syntynyt 
verraten myöhään. Ymmärrys suu-
resta totuudesta ei ole napsahtanut 
hetkessä valmiiksi, vaan se on tar-
vinnut vuosisatojen kypsyttelyajan. 

Lukijan on itse pakko ottaa kan-
taa Marian hahmoon. Oliko hän 
vain tavallinen nainen, jonka pojan 
pyhyys värjäsi myöhemmin myös hä-
nen äitiinsä liitetyt mielikuvat, niin 
että Mariaa alettiin pitää taivaallise-
na neitsytäitinä (protestantit)? Vai 
onko asia päinvastoin. Koska Maria 
on enemmän kuin tavallinen ihmi-
nen, hänestä alettiin verraten pian 
myös uskoa sellaista? (ortodoksit ja 
katoliset)?

Melkein jokaisella sivulla on väri-
kuvia teemaan liittyvistä ikoneista ja 
muista taideteoksista. Teologiseksi 
tietokirjaksi harvinaisen kaunis. 
Serafim Seppälä: 
Elämän äiti. Neitsyt Maria  
varhaiskristillisessä teologiassa.  
Maahenki 2010. 383 s.

Kari Kuula

Rukoi lemme

Liian pitkät lahkeet
Ompeleminen on Raili Korhoselle ollut aina mieluisa 
harrastus, jota hän nyt hyödyntää korjaamalla ikäihmis-
ten vaatteita. Palvelutalon asukkaat ovat sota-ajan lapsia, 
jolloin vanhastakin vaatteesta tehtiin uutta.

”Joskus on ollut pakko sanoa, ettei tätä kannata enää 
entrata.”

Ammatistaan kotipalvelun ohjaajana Raili toteaa ole-
van hyötyä. ”Vanhuksiin pitää osata suhtautua oikealla 
tavalla. Minulla on kädet täynnä korjattavaa kun joka 
toinen tiistai käyn Mäntylän palvelutalossa ottamassa 
korjattavia vaatteita vastaan. Itselleni nuo käynnit ovat 
mielen virkistystä.” 

Vanhukset sovittavat vaatteet ja Railin kanssa tuumi-
vat minkälaista korjausta tarvitaan. 

”Korjaustyöt teen kotona oman aikatauluni puitteissa.  
Uusissa vaatteissa on usein lahkeet ja hihat reilun pitkiä. 
Yöpaidan lyhennyksiä on paljon. Kuminauhoja ja nappeja 
uusin.”

Raili nauttii vanhuksien palvelemisesta. 
”Ei moni arvaakaan, miten veikeätä väkeä he ovat. 

Olen heille kiitollinen monesta asiasta ja kasvan ihmisenä 
joka kerta, kun tapaan heitä. Joillekin ilmainen korjaus-
palvelu tuntuu ylivoimaiselta, ja he haluaisivat maksaa.”

Raili käy myös ulkoiluttamassa vanhuksia ja käyttää 
kaupassa. 

”Ulkoillessa keskitytään heihin. Kuunnellaan ja jutel-
laan. Heiltä saa paljon elämän viisautta.” 

Hilkka Sipilä

Ark ienke l i

Lähden juhlimaan
Rakas Herra,
anna minulle iloinen mieli,
että meillä olisi tosi hauskaa.

Sillä tämäkin kaikki 
on sinun lahjaasi,
joka ei tulisi itsestään,
ellet sinä sitä antaisi.

Siksi pyydän Kristuksen tähden,
anna minulle iloinen mieli,
anna puhdas ilo,
että olisin tänään ystävieni seurassa
hyvällä tuulella
syntiä tekemättä.

Martti Luther
Kuva Pekka Lempiäinen/

KuvaKotimaa

”Korjaan uusia vaatteita, mutta monet tuovat myös 
vanhoja”, Raili Korhonen sanoo.

Kuva Hilkka Sipilä
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Näin sanoo Kuopion vankilan 
pastori Jouko Koistinen. 

Hän lienee Suomen 
papeista se, joka viimeisen 
kymmenen vuoden aikana 

on eniten kohdannut rankinta pedofiilipo-
rukkaa. 

Kuopion vankilassa oli kymmenen vuo-
den ajan seksuaalirikollisille tarkoitettu toi-
mintaohjelma. Tämän ohjelman puitteissa 
Koistinen kohtasi työssään liki parisataa 
seksuaalirikoksesta tuomittua.

En voi julistaa väärää rauhaa
Kaksitoista vuotta Kuopion vankilapappina 
työskennellyt Koistinen miettii, pitäisikö 
nyt julkisuudessa nousseille mielikuville it-
keä vai nauraa. ”Aivan kuin pedofiileja tulisi 
vähän väliä pappien luo ja nämä julistavat 
synninpäästön.”

Koistinen tietää, että vaikka tosiasiat 
näyttävät rikoksen, pedofiili saattaa silti 
kieltää ” jopa Jumalan nimeen vannoen” teh-
neensä rikosta.

”Pedofiliaan taipuvaisen ajatukset ovat 
niin sairaasti kieroutuneet, ettei hän edes 
ymmärrä tehneensä väärin. Eikä minun 
luokseni ole tullut ensimmäistäkään tapa-
usta, joka haluaisi ripittäytyä teosta, mistä 
ei ole jäänyt kiinni.”

Jos Koistisen luo joku tulisikin tunnus-
tamaan vakavan rikoksen, hän ensin kehot-
taisi asianomaista menemään viranomaisten 
puheille. ”Ei minulla ole oikeutta mennä 
julistamaan väärää rauhaa.”

Koistinen sanoo, että nyt käynnistynyt 
keskustelu rippisalaisuudesta on kulkeutu-
nut väärälle raiteelle. Omantunnon asioita ei 
hänen mukaansa korjata lainsäädännöllä.

Kirkon piirissä esiin tulleet rikokset ovat 
uhrien tai tekijän läheisten kertomia.

”Rippisalaisuus on ehdoton. Kuinka 
aviopuoliso tai työtoveri uskaltaa mennä 
papin luo kertomaan epäilyistään, jos tietää, 
että pappi heti juoksee kielimään poliisille.” 
”Jos kertoja on uhri, rohkaisen häntä kerto-
maan viranomaisille, jotta pedofiili saadaan 
pysäytettyä. Tämä taipumus usein jatkuu 
vanhalle iälle saakka.”

Oikea tarve, väärä lääke
”Jos tutkittaisiin, kuinka moni sielunhoita-
ja on kohdannut pedofiilin ripissään, tulos 
olisi hyvin laiha”, sanoo Joensuun yliopiston 
professori Paavo Kettunen. ”Ei minulle 40 
vuoden aikana yksikään pedofiili ole tullut 
ripittäytymään.”

kirkon kulmilta
Piparruotti ja 
rohtoliperi

Kuopiossa vuodesta 1923 toimineella 
puutarhaseuralla oli täällä varhainen 
edeltäjä, vuonna 1888 perustettu Kuopi-
on puutarhayhdistys.

Yhdistyksen tehtävänä oli puutarha-
viljelyn edistäminen Kuopion läänissä. 
Sitä varten yhdistyksellä oli palveluk-
sessaan kiertävä puutarhuri. Parhaim-
millaan heitä oli kaksikin; toisen alu-
eena oli Pohjois-Karjala ja toisen Poh-
jois-Savo.

Neuvojat kiersivät maatiloilla, kou-
luissa, pappiloissa ja muissa kohteissa. 
Näillä vierailuilla he antoivat ohjeita 
uusien puutarhojen perustamiseen ja 
vanhojen tarhojen hedelmäpuiden, mar-
japensaiden ja koristekasvien hoitoon, 
maan muokkaukseen ja parantamiseen. 
He toivat mukanaan kasvintaimia ja 
–siemeniä. 

He jakoivat alan kirjallisuutta, mui-
den muassa yhdistyksen painattamaa 
opasta Lyhyitä neuvoja kyökkikasvien 
viljelykselle. 

Neuvojien suosittelemaan kasvivali-
koimaan sisältyi kaalia, pinaattia, rapar-
peria, salaattia ja palkokasveista papuja 
ja herneitä. Mukana olivat ruoholaukka, 
pillisipuli, piparjuuri eli piparruotti tai 
piparuuti, persilja, krassi, rohtoliperi eli 
lipstikka ja sipuli. 

Lisäksi valikoimaan sisältyi marja-
pensaita: punaisia, mustia ja valkeita 
viinimarjoja, vihreitä ja punaisia karvi-
aisia sekä punaisia ja keltaisia vadelmia 
samoin kuin puutarhamansikoita. 

Yhdistyksellä oli oma taimisto ja 
puutarha Harjulassa. Sinne he myös 
1890-luvun alussa pystyttivät kuvassa 
näkyvän puutarhurin talon. 

Harjulan rakennusryhmä jää oikealle 
puolelle ja puutarhan taimisto männyn 
taakse vasemmalle. 1920-luvun lopulla 
rakennus siirtyi kaupungin omistukseen 
ja on sittemmin purettu. Yhdistyksen 
taimisto oli jo 1910-luvun alussa siirretty 
Inkilänmäen etelärinteeseen. 

Kun Inkilän taimisto samoin kuin 
koko neuvontatoiminta siirtyivät Kuo-
pion maanviljelysseuralle 1910-luvun lo-
pulla, loppui Puutarhayhdistyksenkin 
toiminta.

Yhdistyksen lisäksi Harjulan mailla 
toimi useita muitakin puutarhoja, oli 
Engströmin Mustola, Lindroosin Tar-
hala ja Liljavirran Huvitus. 

Siellä oli Mömmön puutarha, Malli-
talon puutarha ja Lehtosaaren puutarha 
Sammakkolammella sekä useita muita 
Savilahdesta alkavan solan, nykyisen 
moottoritien, suojaisilla rinteillä. 

Helena Riekki

Kuva on osasuurennos Karl Granitin 
1890-luvun alussa ottamasta valokuvasta. 

Mitä rippi on?
Rippi on kirkon pyhä toimitus. Ripissä 
ihminen tunnustaa syntinsä ja saa syn-
ninpäästön.

Ripin ottaa vastaan pappi tai luteri-
laisessa kirkossa myös muu kirkon työn-
tekijä tai maallikko. Ripin vastaanottajaa 
sitoo rippisalaisuus.

”Yksityisessä ripissä tai muuten sie-
lunhoidossa papille uskottua asiaa ei saa 
ilmaista eikä myöskään henkilöä, joka 
papille on uskoutunut (Kirkkolaki).

Pedofiili ei tule 
papin puheille
”Ei pedofiili tule ripittäytymään.”

Kuva Nina Tuittu/KuvaKotimaa

Pappi ei saa  
paljastaa rippi-
salaisuutta, 
vaikka hänelle 
uskoutunut  
henkilö antaisi 
siihen luvan.

Ripittäytymiseen ei ole Kuopiossa jonoja. 
Kirkko ja Koti -lehden kyselyyn rippien 

määrästä viimeisten viiden vuoden aikana 
vastasi 19 kuopiolaista pappia.

Kaksi tai kolme rippiä tuona aikana oli 
tavallisin. Useimmilla vastaus oli kerran tai 
ei yhtään kertaa. Suurimmat luvut viiden 
vuoden ajalta olivat 10 – 15  kertaa. 

Pappien kertoman mukaan sielunhoidol-
lisia keskusteluja toki on, mutta selkeästi 
yksityisiä ripittäytymisiä harvoin. Useim-

mille ihmisille riittää, että he saavat puhua 
elämänsä vaikeista kokemuksista.

Pappien kokemus on, ettei nykyihminen 
enää tunne niinkään syyllisyyttä, enemmän-
kin hätää elämän mielen kadotessa. 

Sielunhoitokeskustelussa saattaa olla ri-
pin elementtejä, mutta ei ripittäytymistä. 

Lahja Pyykönen

Syyllisyys kadoksissa

”Ajatus, että papin vaitiolovelvollisuuteen 
puuttumisella jotain ratkaistaisiin, nousee 
aidosta tarpeesta, mutta lääke on väärä.” 
Kettusen mukaan tässä on enemmänkin ky-
symys hyvän omantunnon tavoittamisesta. 
”Mutta asian ytimeen tämä ei osu.”

”Kirkon tulee nyt selkeästi ilmaista, mis-
tä ripissä ja sielunhoidossa on kyse. On 
perusteltava asiat ripin teologiasta käsin. 
Nyt ei ole kyse pisteiden keruusta, vaan 
vilpittömästä pohdinnasta.”

Kettusen mielestä yhteiskunnassa on 
oltava jokin taho, jonka puoleen ihminen 
voi kääntyä hädässään eikä hänen tarvitse 
pelätä tulevansa rikosoikeudellisesti syyte-
tyksi. On oltava taho, jolla on absoluuttinen 
vaitiolovelvollisuus.”

Nyt keskustelun suunta Paavo Kettusen 
mielestä näyttää olevan se, että papista teh-
dään poliisin työtoveri ja rikosten selvittä-
misen välikappale.

Lahja Pyykönen

�



Jokainen kohtaaminen on pyhä

Näyttelijän 
haastavin yleisö 
löytyi vankilasta 
ja sairaalasta.

Kuopiolaisten oma poika, 
Suomen Kansallisteatterin 
näyttelijä Jussi Lehtonen 

on siviilissä yhtä aito ja hämmäs-
tyttävä kuin näytellessään. Hänen 
tunteensa palavat läpi ja puheesta 
kuuluu tosissaan oleminen.

”Nykyään pitää aina vain perus-
tella ja perustella ja perustella. Tai-
de on aina ollut olemassa siksi, että 
se on merkityksellistä, ei se muuten 

Henkinen 
pääoma kuten 
yhteisöllisyys 
ei katoa pörssi-
romahduksissa.

Ikali Karvista on aina kiin-
nostanut hoitotyön lisäksi 
maailmankatsomukset ky-
symykset, muun muassa teo-
logia ja uskontotiede. 

”Vuosisatoja terveyden ja hen-
kisyyden kysymyksiä on käsitelty 
yhtenä kokonaisuutena. Vasta pari 
viime vuosisataa niitä on yritetty 
pitää erillään. Itselleni uskon ja 
terveyden suhde on ollut itsestään-
selvyys, sittemmin halusin löytää 
siihen myös tieteellisen vastauksen: 
onko uskolla ja terveydellä jotain 
tekemistä toistensa kanssa?”

Ikali Karvinen väitteli vii-
me vuonna Kuopion yliopistossa 
Hengellisyydestä ja henkisyydestä 
hoitotyössä kansanterveystieteen 
pääaineesta lääketieteellisessä tie-
dekunnassa.

Kuuntele  
terapeuttisesti
On tekijöitä, jotka uhkaavat hen-
kisen ja hengellisen terveyden ta-
sapainotilaa.  Sitten on niitä, jotka 
selittävät terveyttä, ja niitä, jotka 
edistävät terveyttä.

”Yllätyksellistä minulle oli se, 
että esimerkiksi ravitsemuksellisil-
la tekijöillä on niin suuri merkitys 
hahmotettaessa henkistä terveyttä. 
Useinhan ajattelemme, että ravitse-
mus vaikuttaa vain kehoomme.”

Henkistä ja hengellistä terveyttä 
voidaan Ikali Karvisen mukaan tu-
kea hoitotyössä monin eri keinoin. 

”Puhumme spiritualiteetin tuke-
misen keinoista. Sellainen voi olla 
esimerkiksi terapeuttinen kuunte-
leminen. Myös arvoista, etiikasta ja 
moraalista annettu opetus voi tukea 
henkistä terveyttä.” 

Uhkina Karvinen näkee esimer-
kiksi mielenterveysongelmien vä-
hättelyn tai väärin diagnosoimisen. 
”Henkisyys ja hengellisyys ovat 
vuorovaikutuksessa keskenään. Ai-
van tavallisilta näyttävät asiat voivat 
saada henkisen nimittäjän.” 

Pelkoa ja  
kunnioitusta
Miten suomalainen hoitohenkilöstö 
laitoksissa ja kotihoidossa osaa vas-
tata potilaiden ei-fyysisiin tarpeisiin?  
”Henkinen ja hengellinen tukemi-
nen herättää hoitohenkilöstössä 
monenlaisia, osittain ristiriitaisia-
kin tunteita”, Ikali Karvinen viittaa 

haastattelemiensa sairaanhoitajien 
kokemuksiin. 

”Hengellisiä asioita kohtaan koe-
taan sekä kunnioitusta että pelkoa. 
Henkilökuntaa on koulutettu vain 
vähän vastaamaan tämän osa-alu-
een tarpeisiin. Monet hoitajat ha-
luaisivat oppia yhä enemmän tältä 
osa-alueelta, mutta hoitotyön kou-
lutuksessa se on unohdettu.” 

”Hoitotyössä henkiset tarpeet 
tahtovat jäädä kehollisten tarpeiden 
varjoon. Se ei ole hoitohenkilöstön 
vika. Syitä kannattaa hakea syvem-
mältä yhteiskuntamme rakenteista 
ja arvoista.” 

Maailmalla lääketieteellisten tie-
dekuntien yhteyteen on rakentunut 
henkisyyden ja terveyden tutkimus-
laitoksia, joissa tehdään aihealueelta 
laadukasta tutkimusta. 

”Odotellaan näin avointa suh-
tautumista asiaan myös Suomeen.”

Länsimaissa henkisyyden ja hen-
gellisyyden on kuviteltu katoavan 
teknologisen kehityksen myötä. 
Toisin on kuitenkin käynyt. Katso-
mukselliset kysymykset ovat pirsta-
loituneet, mikä aiheuttaa monissa 
hämmennystä. 

Hengellisyys  
ei erillinen saareke
”Länsimaissa - toisin kuin esimer-
kiksi tutkimusyhteisössäni Keniassa 
- henkisyys ja hengellisyys yritetään 
erottaa omaksi elämänalueekseen. 
Keniassa henkisyys ja hengellisyys 
on kuitenkin kaikkialla läsnäolevaa 
ja käytännöllistä. Suomessa niitä 
joskus oudoksutaan, näistä asioista 

Henkinen ja hengellinen  
tukeminen ovat kuin 3D-lasit:  
ne paljastavat elämästä  
yhden ulottuvuuden lisää.

Sanojen tuolle puolen

Jussi Lehtonen ottaa kontaktia yleisöönsä ikäihmisten keskellä.

Kuva Hanna Weselius
olisi edes syntynyt, ja silti sitä pi-
tää perustella kaikkien hankkeiden 
alussa erikseen. Nykyisessä tiedon 
yhteiskunnassa kaikki pitää vääntää 
teorioiksi ja numeroiksi. Läpätyspu-
heen sijaan voisi siirtyä tekoihin.”

Lehtonen on jalkautunut Kan-
sallisteatterista kiertueelle hoitolai-
toksiin ja vankiloihin Shakespearen 
sonetit ohjelmistonaan. 

Tuosta prosessista hän kirjoitti 
kirjan Samassa Valossa, näytteli-
jäntyö hoitolaitoskiertueella (Avain 
2010) osana taiteellista tohtorintyö-
tään. Hänen missionsa on murtaa ra-
joja ja tuoda näyttelijä ”alastomaan” 
vuorovaikutukseen yleisönsä kanssa, 
mikä on vallankumouksellista perin-
teiseen teatterin pimeän katsomon 
ja valaistun, erillisen esiintymislavan 
juopaan tottuneille.

Kuva Juho Jääskeläinen
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Jokainen kohtaaminen on pyhä

ei ole totuttu puhumaan.” 
”Henkinen ja hengellinen tuke-

minen ei ole jokin erillinen toimen-
piteiden sarja. Ennemminkin se on 
tapa katsoa hoitotyötä. Se voi toi-
mia laseina, joka paljastaa elämästä 
yhden ulottuvuuden lisää. Hen-
kisen ja hengellisen todellisuuden 
tunnustaminen on kuin joissakin 
elokuvissa käytettävien 3D-lasien 
laitto silmille. Ilman niitäkin ku-
va on kyllä hieno ja värikäs, mutta 
3D-lasit tuovat siihen aivan uusia 
ulottuvuuksia ja syvyyksiä.” 

Henkiseen ja hengelliseen ter-
veyteen kuuluu Karvisen mukaan 
aina kohtaamisen merkityksellisyy-
den tunnustaminen. 

”Jokainen kohtaaminen hoito-
työssä on pyhä ja ainutkertainen. 
Kohtaamisen taito on hoitohenki-
löstön merkittävin osaamisalue.” 

Pohdi hyvinä  
aikoina perusasioita
Ruotsalaisen tutkijan mukaan 
näyttää olevan niin, että ihminen, 
joka on pohtinut suhdettaan hen-
kisyyteen elämänsä aikana, kohtaa 
viimeiset hetkensä rauhallisemmin 
kuin ne, jotka tällaista inventaariota 
eivät ole tehneet. Hän toteaa sa-
malla, ettei tällaisen ajatusprosessin 
tarvitse välttämättä päätyä siihen, 
että ihmisestä tulisi uskova. 

”Se voi johtaa toiseenkin suun-
taan. Sama koskee mielestäni yh-
teisöjä. On aikoja, jolloin yhteisöt 
joutuvat erilaisten ravistelujen koh-
teeksi. Selviämistä edesauttaa se, 
että hyvinä aikoina on pohdittu elä-

Kisakatsomosta kulttuuriin

Sunnenkodissa asukkaille 
on monenlaisia virikkeitä.

”Kyllä sen tietää kun on 
hyvä hoito, ei sitä osaa muuten 
sanoa”, vastaa Erkki Hyvärinen, 
85.  Omaan tahtiin liikkuminen 
ja pihamaalla oleilu, ”huvastelu” 
toisten kanssa ovat ikänsä Kuo-
piossa asuneelle miehelle tärkei-
tä, osa hyvää hoitoa.

”Minä lähen, mitä vuan jär-
jestettään. Ja polkka on parasta”, 
hän sanoo. Hän nauttii erityises-
ti hoitokodin tansseista ja taitaa 
tangon ja valssin. 

Ei kovin  
helposti kirkkoon
Hyvärinen on yksi Sunnen Ko-
din 36 asukkaasta. Sunnen Ko-
ti on yksityinen kuopiolainen 
palveluasumisen yksikkö, jossa 
ympärivuorokautisesta hoidosta 
vastaa 26 ihmistä. 

Yrittäjäpariskunta Kirsi ja 
Tuomo Roivainen ovat laajen-
taneet Tuomon äidin 1992 pe-
rustamaa palvelutaloa entisiin 
seurakuntatalon tiloihin Pappi-
lanmäen tuntumassa.

Sunnen Kodilla käy kerran 
kuukaudessa Männistön seura-
kunnasta pappi tai diakoni pitä-
mässä hartauden.

”Meidän seurakuntalaisiam-
me ei ole kovin helppo kuskata 
kirkkoon. On todella tärkeää, 
että seurakunnasta käydään, ja 
hartauden jälkeen on mahdollista 
käydä laulamassa tai keskustele-
massa myös henkilökohtaisesti”,  
kertoo Tuomo Roivainen.

Hoidossa kuin  
äidin luona
Sunnen Koti tekee yhteistyötä 
erilaisten projektien ja oppilai-

tosten sekä Viretorin kanssa. 
Lähihoitajaopiskelijat, Muo-

toiluakatemian ja musiikin opis-
kelijat järjestävät erilaisia tai-
teellisia projekteja, joissa myös 
dementiaa sairastavat ikäihmiset 
saavat virkistystä. 

”Aikaisemmin on huomioitu 
liian vähän kulttuuria ja muuta 
toiminnallista puolta”, Roivainen 
arvioi. Erityisen  hienona hän 
muistaa lähihoitajien ja Muotoi-
luakatemian opiskelijoiden yh-
teistyöprojektin, jossa vanhukset 

saivat opettaa nuoria karstaa-
maan ja kehräämään.

”Siinä vanhat saivat siirtää 
osaamistaan nuoremmille, he 
tunsivat itsensä arvokkaiksi.” 

Fysioterapeutti Marja Kor-
honen käy pitämässä kehon ja 
mielen muistijumppaa, jossa sa-
naillaan ja tehdään keholla har-
joituksia yhtä aikaa. ”Asukkaat 
tykkää ja toiminta itsessään kun-
touttaa”, sanoo Roivainen. 

Vapaaehtoisia toiminnassa ei 
ole juuri mukana, poikkeuksena 
muusikko Paavo Antikainen on 
käynyt vapaaehtoisena jo vuosia 
laulattamassa asukkaita.

Lyydia Kyheröinen, 91, ker-
too useaan kertaan ja vuolaasti, 
miten mukava on olla hoidossa 
kuin kotona äidin luona.

”Ystävällinen henkilökunta on 
ensimmäinen ja viimeinen asia 
hyvässä hoidossa. Täällä ei kuule 
yhtään nyreää sanaa, ei kerras-
saan mitään poikkipuolista.”

Sirkka Auviselle, 80, tärkeitä 
ovat liikuntahetket: jumppa, pie-
net kävelyt pihapiirissä, tanssit. 
Hän kuvaa, että hyvä hoito on 
sellaista kuin kotona olisi. 

Eikä ikä asukkaita paina. 
Ikänsä he ilmoittavat syntymä-
vuosina, ei ikävuosina: ”Ei me 
yheksänkymppisiä olla vaan 
yheksäntoistavuotiaita!”

Ulla Remes

Kisakatsomo, maalausta, 
hartauksia, tansseja, vapaata oleilua. 

Kuvat Ulla Remes

Lyydia Kyheröinen (takana) ja Sirkka Auvinen hoitokodin pihassa.

Yrittäjä Tuomo Roivainen (vas.) ja Erkki Hyvärinen.

Ovi auki  
taiteelle

Psykiatrisessa sairaalassa ja van-
kilassa Lehtonen on kohdannut 
haastavimmat yleisönsä, ehkä myös 
haastavimmat työntekijät.

”Ehkä pelkäämme turhaan, mi-
tä tunteiden näyttämisestä seuraa. 
Olen kuitenkin sitä mieltä, että 
myös mieleltään järkkynyt ihminen 
voi saada itselleen jotakin siitä, kun 
sivusta katsoo tunteiden esittämistä 
taiteellisessa muodossa.”

”Taide menee sanojen tuolle 
puolen. Myös siinä on ihmistenväli-
syys tärkeintä. Uskon että tällaisella 
työllä on stigmatisaatiota vastusta-
va vaikutus: meillä erotetaan liiaksi 
ihmisiä, leima otsaan ja sairaalaan, 
mielet aitauksiin ja vanhuus ja kuo-

lema näkymättömiin”, kritisoi Leh-
tonen vallitsevaa arvomaailmaa.

Pohja Kuopiossa syntyneen ja 
kasvaneen Lehtosen työlle alkoi Pro 
Lapinlahti  -liikkeestä, joka taisteli 
Lapinlahden psykiatrisen sairaalan 
säilyttämisen puolesta. 

”Jokaiseen hoitolaitokseen ja 
kouluun olisi syytä tehdä suunnitel-
ma, miten taide ja kulttuuri otetaan 
osaksi arkea. Se pitäisi tehdä ihan 
samalla tavalla kuin vaikkapa ym-
päristö- tai pelastussuunnitelma.”

”Henkilökunnalla on paljon val-
taa. Ei taide voi mennä laitoksiin 
väkisin, pakottamalla, sille täytyy 
avata ovi.”

Ulla Remes

män perusarvoja ja tiedetään minkä 
varassa seisotaan tai kaadutaan.”

”Afrikasta meillä olisi paljon 
opittavaa. Sen kaltainen yhteisöl-
lisyys voisi pelastaa monia syrjään 
joutuvia. Henkiset pääomat eivät 
katoa pörssiromahduksissa.”

”Useimmat meistä eivät niinkään 
ole monikulttuurisia vaan henkilöitä 
kulttuurien välissä. Kulttuureiden 
historian ja uskomusjärjestelmien 
tunteminen on välttämätöntä. Toi-
saalta tietokaan ei ole niin tärkeää 
kuin sydämen taito ja halu kohdata 
jokainen vastaantulija kunnioituk-
sella ja lähimmäisen rakkaudella”, 
sanoo tutkija, joka nimeää oman 
elämänsä merkittävimmäksi asiaksi 
uskon. 

Ulla Remes
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Tuomiokirkko

TUOMIOKIRKKO
Tuomiokirkko avoinna tutustumista ja 
hiljentymistä varten klo 10-15, lisäksi 
perjantaina 18-23. p. 040 4848 256
Viikkomessu ke 26.5. klo 19. Risto 
Voutilainen.
Urkutuokio la 29.5. klo 15. 
Messu, jossa pappisvihkimys su 
30.5. klo 10. Piispa Wille Riekkinen 
avustajineen toimittaa pappisvihki-
myksen, liturgina Ilpo Rannankari, 
kanttorina Anu Pulkkinen, urkurina 
Eero Väätäinen.
Kesä- illan ehtoollinen ke 2.6. klo 19. 
Risto Voutilainen.
Messu su 6.6. klo 10. Saarna Risto 
Voutilainen, liturgia Satu Karjalainen, 
kanttorina Pertti Rusanen ja urkurina 
Eero Väätäinen.
Suomen Sotaveteraaniliitto XXIV 
Liittopäivien vesper ti 8.6. klo 21. 
Puhe Ilpo Rannankari Mieskuoro Pui-
jon Laulu Kallavdesen srk:n käsikello-
kuoro Dolce, joht. Seppo Kirkinen 
Ei kesä-illan ehtoollista ke 9.6. klo 19. 
Pihaseurat Korttelimuseon pihapiiris-
sa, Kirkkokatu 22.

KESKUSSEURAKUNTATALO, 
Suokatu 22 
Seurakuntamestarit, p. 040 4848 259
Syntymäpäiväseurat to 3.6. klo 11. 
Veteraani Esko Peltolehto 85 vuotta.

MUMMON MÖKKI,  
Puijonkatu 10
Avoinna ma - to 11-15. p. 040 4848 
272
Puuropäivä 

MUUTA
Pihaseurat ke 9.6. klo 19. Ilpo Ran-
nankari ja Sari Kärhä. Korttelimuseon 
pihapiirissä, Kirkkokatu 22.

KASTETUT
Fiia Aliisa Dahlman, Aino Sofia Sive-
nius, Noora Kristiina Karhinen.

KUULUTETUT
Mikko Juhani Kaksonen ja Anna Kris-
tiina Tikkanen, Jarno Pekka Matias 
Pulkkinen ja Minna Mari Susanna 
Heikkinen.

KUOLLEET
Raili Marjatta Karikoski 78 v, Hilkka 
Marjatta Törrönen 82 v, Riku Onni Ka-
levi Kuosmanen 78 v, Anna Liisa Sini-
salo 87 v.

A l av a

ALAVAN KIRKKO,  
Keihäskatu 5
 p. 040 4848 298
Messu su 30.5. klo 10. Saarnaa Juha 
Välimäki, liturgina Heikki Kemppai-
nen, kanttorina Leila Savolainen. 
Messu su 6.6. klo 10. Saarnaa Sanna 
Husso, liturgina Juha Välimäki, kantto-
ri Ossi Jauhiainen. 

NEULAMÄEN KIRKKO,  
Vesurikuja 4 
p. 040 4848 311
Naapuripäivä la 29.5. klo 11 Kuopion 
Kristillisen koulun kevätkonsertti. Klo 
12 Ossi Jauhiainen & band -konsertti, 
klo 10 - 14 Virsi-ja NSV-karaokea kon-
serttien väliajoilla. 
Messu su 6.6. klo 13. Saarnaa Sanna 
Husso, liturgia Juha Välimäki, kantto-
rina Ossi Jauhiainen. 

DIAKONIA
Diakoniatoimistot Alavan seurakun-
nan diakoniatyöntekijöiden ajanva-
rausvastaanotto ajalla 14.6. - 31.7. vain 

Alavan diakoniatoimistossa keskiviik-
koisin klo 9 - 11. 

PERHETYÖ
Alavan seurakunnan perheleiri 
”Puusta pudonneet” pe 27.8. klo 18. 
Rytkyn leirikeskuksessa 27.-29.8. Osal-
listumismaksu 20 €/perhe. Ilmoittau-
tuminen 28.6.– 26.7. Sisko Laitiselle, p. 
040 4848 326, sisko.laitinen@evl.fi. 
Tarkempia tietoja saa leirin vetäjiltä 
Pirjo Kuulalta, p. 040 4848 318, pirjo.
kuula@evl.fi 1.6. saakka ja Sisko Laiti-
selta, p. 040 4848 326 juhannuksen 
jälkeen. Järjestää Alavan seurakunnan 
diakonia- ja perhetyö. 

KASTETUT
Aada Nuppu Alexandra Kukkonen, 
Aaro Elias Oskari Kiviranta, Helmi 
Aada Olivia Järvenpää, Emma Peppi 
Emilia Heiskanen.

KUULUTETUT
Jani Markus Mielonen ja Laura Kyllikki 
Natunen, Timo Kalevi Paananen ja 
Veera-Reetta Suihkonen, Roope Juha-
ni Eskola ja Maria Karoliina Hämäläi-
nen.

KUOLLEET
Urpo Antero Perkiömäki 72 v, Anna-
Maija Janhunen 78 v, Oili Mirjami Kär-
kiö 64 v.

Ka l l ave s i

KALLAVEDEN KIRKKO,  
Rauhalahdentie 21
Messu su 30.5. klo 10. Saarna Raili 
Rantanen, liturgia Esko Konttinen, 
kanttorina Anna-Mari Linna ja Seppo 
Kirkinen. Kirkkokuori, Dolce ja Dolce 
Minores.
Kevätkonsertti su 30.5. klo 14. Muka-
na Kallaveden kirkkokuoro johtajana 
Anna-Mari Linna, käsikellokuorot Dol-
ce ja Dolce Minores johtajana Seppo 
Kirkinen, Käsikellotrio Dolce Vivo ja 
Maria Suuronen, laulu. Vapaa pääsy, 
ohjelma 5 €. 
Messu su 6.6. klo 10. Saarna Juha 
Määttä, liturgia Anni Tanninen ja kant-
torina Seppo Kirkinen.

LÄHETYS
Naisten lähetyslöylyt ke 26.5. klo 18. 
Rytkyllä. Lähtö kirkolta klo 17.30 ja 
Petoselta klo 17.35. Osallistumismaksu 
5 €. Saunomisen lisäksi kevyt iltapala 
ja asiaa lähetyksestä. Mukana kanttori 
Anna-Mari Linna.

DIAKONIA
"Hyvää huomenta arki"- avoin koh-
taamispaikka to 10.6. klo 10 Alakatu 
6 B. 

MUUTA
Leväsen messu ti 8.6. klo 13.30. Esko 
Konttinen, Juha Määttä ja Anna-Mari 
Linna.
Kesäseurat ti 8.6. klo 19. Kallaveden 
kirkon pihalla. Matti Pentikäinen, Juha 
Määttä ja Anna-Mari Linna.

KASTETUT
Inka Maaria Sonninen, Elias Aaron 
Korhonen, Ina Emilia Anitta Wahlman, 
Aino Linnea Lehikoinen, Jere Aaron 
Tikka, Isa Alexandra Kinnunen, Milma 
Wilhelmiina Korhonen, Valtteri Eemil 
Oliver Rissanen, Jooa Kaspian Valli, 
Henry Arvi Kristian Hakkarainen, Reet-
ta Alma Emilia Kekkonen, Noona Meli-
na Emilia Airaksinen.

KUULUTETUT
Johan Rafael Viitanen ja Anu Pauliina 
Lonkila, Harri Pekka Leskinen ja Minna 
Maarit Partanen, Tuomo Tapani Kopo-
nen ja Niina Maria Heiskanen, Riku 
Kalevi Manunen ja Tiina Johanna To-
lonen, Arvi Valtteri Johannes Kananen 
ja Anna Liisa Miettinen.

KUOLLEET
Aino Hilma Kaarina Räsänen 48 v, Sep-
po Ilari Mikkonen 43 v, Martti Ilmari 
Ruuskanen 52 v, Alpo Vaasto 72 v, 
Leena Kaarina Savolainen 53 v, Osmo 
Olavi Lehtonen 76 v.

M ä n n i s t ö

PYHÄN JOHANNEKSEN 
KIRKKO,  
Kellolahdentie 8
p. 040 4848 386
Messu su 30.5. klo 10. Saarna ja litur-
gia Mika Pulkkinen, kanttorina Heikki 
Mononen.
Kalevalan koulun kevätkirkko pe 
4.6. klo 9.20. Outi Pohjanen, Riitta Ma-
tilainen.
Pohjantien koulun jumalanpalve-
lus la 5.6. klo 9.30. Outi Pohjanen, 
Riitta Matilainen.
Messu su 6.6. klo 10. Saarna ja liturgia 
Lauri Paatero, kanttorina Riitta Mati-
lainen.

MÄNNISTÖN VANHA KIRKKO, 
Lönnrotinkatu 24
p. 040 4848 391
Messu su 30.5. klo 13. Saarna ja litur-
gia Mika Pulkkinen, kanttorina Heikki 
Mononen.
Mäntykankaan koulun kevätkirkko 
pe 4.6. klo 12. Lauri Paatero, Heikki 
Mononen.

DIAKONIA
Diakoniatyöntekijöiden ajanva-
rausvastaanotto 1.6.-31.8. Pyhän Jo-
hanneksen kirkolla, Kellolahdentie 8 ti 
klo 9-10, p. 040 4848 384. 

MUUTA
Kettulan koulun jumalanpalvelus la 
5.6. klo 9 koululla. Lauri Paatero.

KASTETUT
Helmi Sofia Tuomainen, Ronja Eerika 
Linnea Korkalainen, Jare Toivo Jamiel 
Ryynänen.

KUULUTETUT
Jere Viljami Mäki-Patola ja Eeva Mari 
Pellinen, Ville Waltteri Virolainen ja 
Karoliina Annika Nissilä, Heikki Ilmari 
Laitinen ja Meiju Marjaana Andersin.

KUOLLEET
Veikko Ilmari Ahonen 92 v, Viljo Tapio 
Pirinen 65 v.

Pu i j o

PUIJON KIRKKO,  
Taivaanpankontie 3
p. 040 4848 419
Kamarikuoro Vox Novan konsertti 
to 27.5. klo 19. Kuoroa johtaa Heikki 
Halme.
Messu su 30.5. klo 10. Pekka Niemi-
nen saarnaa, Heikki Hyvärinen, Kari 
Kuula. Kanttorina Joona Saraste. Pui-
jon kirkkokuoro ja Kustaa Jaroma, 
oboe.
Messu su 6.6. klo 10. Heikki Hyvärinen 
saarnaa, Piio Lappalainen. Kanttorina 
Joona Saraste.

PÄIVÄRANNAN KIRKKO,  
Tuomikuja 4 
p. 040 4848 426
Kevätjuhla ke 26.5. klo 18. Kahvitar-
joilu. Monenlaista musiikkipainotteis-
ta ohjelmaa. Eeva-Riitta Kuhmonen, 
Riitta Murtorinne, Joona Saraste, Heik-
ki Hyvärinen.
Messu su 30.5. klo 13. Pekka Niemin-
en, Joona Saraste, Kustaa Jaroma, 
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PERHEOIKEUDEN LAKIASIAT
esim. perusmuotoinen avioehto, testamentti, 
perunkirjoitus 200-300 € + kulut + alv 22 %

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

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

HAUTAKIVET SUORAAN 
TEHTAANLIIKKEESTÄ.

Meiltä myös graniitti-, marmori- ja kvartsitasot keittiöihin, 
kylpyhuoneisiin ja kodinhoitotiloihin.

Pohjolankatu 1, Kuopio, puh. 0440 343 543
www.muotokivi.fi , muotokivi@muotokivi.fi

ASIANAJOTOIMISTO 
KOLARI&CO.OY

Seppo Kolari, Eero Heikinheimo, 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.
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Pyhän Kolminaisuuden päivän teksti on Johannes 3: 1- 15.

Kaarnafregatti 

Kun illalla huomaa kulke-
neensa jälleen samoja ase-
makaavan rajaamia reittejä, 
viriää kaipuu päästä pois. 

Emmekö siis lähtisi Nikodemok-
sen matkaan? Hiljenevät kadut 
vievät kaupungin reunalle. Tuon 
vaahteran pitenevä varjo tarjoaa 
viileän suojan. Tästä näkyy ran-
nalle. Vesirajasta kantautuu lasten 
ääniä. Leikkivät kaarnalaivoilla. 
Kohta kai vanhemmat kutsuvat 
heidät kotiin. Taivaanrannassa jo 
punertaa. 

”Huomaatko, kuinka vilpittömän 
ilon voi lukea lapsen kasvoilta?” 
Nikodemos kysyy.

Niinpä. Pieni kaarnalaiva, läm-
min rantavesi ja pellavaisia hiuksia 
heiluttava suvituuli saavat tuonkin 
lapsen nauramaan, vaikka hän vielä 
päivällä itki kolmivuotiaan kokoista 
murhettaan. 

”Tuo puuverstaanpitäjän poi-
kahan heille noita paatteja näkyy 
veistävän. Pala kaarnaa, oksasta 
masto ja vaahteranlehtipurje. Kyllä 

on toisilla autuus herkässä!” jupi-
semme jalat hiekassa.

Lasten iloa on haikeaa katsoa. 
Sillä aitoa se on. Miten hän saa sen 
aikaan?

Molskis! 
”Isän salainen valtakunta tuo 

ihmeellisen rauhan. Nää purehtis 
nyt sinne!” poika sanoo koetellen 
veistämänsä purren kantavuutta. 

Me tuhahdamme hyväntahtoi-
sesti kaarnanpalalle. Mutta ran-
taveden lapset haltioituvat kilvan 
valkokylkisestä fregatista. Kunpa 
voisi syntyä lapseksi jälleen!     

Molskis! 
”Pojan veistämää laivaa kuljet-

taa tuulen humina. Nyt nää voisi 
ihan vaan pötkötellä”, veneenveis-
täjä kehottaa ja tarjoaa pillimehua 
ja keksiä matkustajille. 

Päivän tormellukseen uupu-
neiden lepo on täydellinen, mutta 
me emme saa lihaamme liikkeelle 
upottavasta hiekasta. 

Molskis! 
Aurinko tipahtaa veteen. Tuuli 

kantaa kutsua: ”Nyt on aika lähteä 
kotiin!” 

Fregattien armada nostaa ank-
kurinsa ja lähtee rungot välkkyen 
purjehtimaan kohti salaisen valta-
kunnan satamaa. Israelin opettajan 
on ymmällään.  

”Jos ette usko, kun puhun teille 
tämän maailman asioista, kuinka 
voisitte uskoa, kun puhun taivaal-
lisista!” kantautuu vielä huuto ula-
palta. Poika kutsuu yhä Isänsä luo 
Henkensä kautta.   

Hiekka on kiusallisen viileää 
varpaissa. Nikodemos palaa pää 
painuksissa kaupunkiin, eikä kaipaa 
seuraa.

Rannalle on jäänyt yksinäinen 
pursi. Yön hämärässä ei tahdo erot-
taa, onko se enää kaarnaa. 

Olli Viitaniemi 
Kirjoittaja on  

Kuopion 
tuomiokirkkoseurakunnan 

pastori.

Joonas Vähäsöyrinki

oboe. Kirkkokahvit. Messu seuraavan 
kerran su 29.8.

RANTA-TOIVALA
Kirkkovenesoutu ja kansanlaulukirk-
ko Tomperissa ti 29.6. Rantatoivalalais-
ten veneeseen ilmoittautuminen Jaak-
ko Jauhiaiselle, p. 0400 175 315.

MUUTA
Kirkkovenesoutu ja kansanlaulukirk-
ko Tomperissa ti 29.6. Lähtö kirkkove-
neillä Julkulan venerannasta klo 16. 
Soudamme Tomperin saareen Siilinjär-
ven seurakunnan leiripaikalle. Mukaan 
liittyy myös kirkkoveneellinen väkeä 
Ranta-Toivalasta ja Vuorelasta. Tompe-
rissa vietämme Siilinjärveläisten kanssa 
kansanlaulukirkkoa, jonka jälkeen mak-
karan paistoa ja tikkupullia sekä nuotio-
kahvit. Paluu lähtöpaikoille n. klo 21. 
Mukana Heikki Hyvärinen, Riitta Murto-
rinne, kesäkanttori Riikka Setälä ja Sii-
linjärveltä Seppo Laitanen. Tapahtum-
alla on säävaraus. Sitovat ilmoittautu-
miset viimeistään ti 15.6. toimistosih-
teerille Mirja Pekkariselle arkisin klo 8-
15, p. 040 4848 410.

KASTETUT
Diego Emanuele Nucci, Arttu Veikko Il-
mari Eevala, Tuukka Johannes Lilja, Vil-
ho Veeti Tapani Huttunen, Ilona Ellen 
Henrika Taavitsainen, Ville Tapani Vou-
tilainen, Samuli Aaron Vuorinen.

KUOLLEET
Tuula Taimi Marjatta Jokela 66 v, Vilho 
Toivanen 79 v, Katri Helga Happonen 79 
v, Aino Johanna Blom 92 v, Leena Anneli 
Kuivalainen 74 v, Maija Liisa Toivanen 69 
v, Veikko Hartikainen 82 v, Olli Pentti 
Härmälä 56 v, Leo Ensio Kurki 82 v.

R i i s t ave s i

RIISTAVEDEN KIRKKO
Messu su 30.5. klo 10. Kirsi Leino. Mar-
jatta Piironen.
Yläkoulun kevätkirkko pe 4.6. klo 9. 
Anni Tanninen, Marjatta Piironen, Mervi 
Mannila.
Alakoulujen kevätkirkko la 5.6. klo 9. 
Juha Määttä, Marjatta Piironen, Mervi 
Mannila.
Sanajumalanpalvelus su 6.6. klo 10. Lau-
ri Kastarinen, Marjatta Piironen.

RIISTAVEDEN  
SEURAKUNTATALO,  
Keskustie 2 
Kohtaamispaikka to 27.5. klo 18.30 
kahviossa. Jouko Kauhanen.

MUUTA
Palvelukeskuksen hartaus ke 26.5. 
klo 13. Kirsi Leino.
Roinilan hoitokodin hartaus ke 26.5. 
klo 14.30. Kirsi Leino.
Hautainhoitopäivä ti 8.6. klo 8-16 Riis-
taveden ja Hussonmäen hautausmaal-
la.
Tiekirkko on kesällä avoinna 21.6-31.7. 
klo 11-16 välisenä aikana. Pyydämme 
kaikkia vapaaehtoisia kirkonvartijoita 
ilmoittautumaan seurakunnantoimis-
toon, p. 040 4848 440 tai laittamaan 
nimensä ja yhteystietonsa kirkossa ole-
vaan ilmoittautumislistaan.

KASTETUT
Elias Kristian Poikolainen.

Ve h m e r s a l m i

VEHMERSALMEN KIRKKO, 
Lempeläntie 15
Messu su 30.5. klo 13. Aulikki Mäkinen. 

Marjatta Piironen. Lähimmäisen kirkko-
pyhä. "Tule sinäkin noutamaan ruusu 
läheisellesi tervehdykseksi kotikirkosta-
si." Messun jälkeen on vs. kirkkoherra 
Aulikki Mäkisen läksiäiskahvit seura-
kuntakodissa.
Koulukirkko pe 4.6. klo 11.45. Kimmo 
Kivelä, Marjatta Piironen.
Sanajumalanpalvelus su 6.6. klo 13. 
Kimmo Kivelä, Marjatta Piironen.
Messu su 13.6. klo 13. 

MUUTA
Kirkkoherra Kimmo Kivelä palaa ti 
1.6. työtehtäviinsä Vehmersalmelle. 
Kirkkoherran päivystys on keskiviikkoi-
sin klo 10-12.
Hoivakoti Vehmuksen hartaus ti 8.6. 
klo 13.30. Kimmo Kivelä.
Hautausmaiden kukituspäivä ke 9.6. 
klo 9 hartaus Puutosmäen hautaus-
maalla ja klo 10 Vehmersalmen hauta-
usmaalla. Kimmo Kivelä. Sateen sattu-
essa kirkossa.
Kylälaulajaiset Mustinlahden kyläta-
lossa ti 15.6. klo 19. 
Miettilän kesäkirkko su 20.6. klo 18. 
Tervassalossa Timo Pekkarisella.

KASTETUT
Jari Mikko Ilmari Karvonen.

S i i l i n j ä r v i

KIRKKO,  
Haarahongantie 4
Perhemessu, lasten kevätkirkko su 
30.5. klo 10. Tapio Lepola, Eero Holma, 
Vesa Kajava ja lapsikuoro.
Sanajumalanpalvelus su 6.6. klo 10.

SEURAKUNTATALO
Kevään ja kesän riemua laulamalla to 
27.5. klo 18 sisäpihalla. Tarjolla myös 
makkaranpaistoa ja kahvia. Tarjoilu lä-
hetystyön hyväksi a 2.50 e.

VUORELAN KIRKKO
Perhemessu, lasten kevätkirkko su 
30.5. klo 13. Tapio Lepola ja Airi Heiska-
nen.

KASTETUT
Aada Helinä Hukkanen, Ninetta Enni 
Peppiina Kuosmanen, Luna Lotta Esteri 
Lappalainen, Saaga Säde Tiainen, Veik-
ka Eino Aleksi Satuli, Roope Elmeri Ma-
linen, Julius Nuutti Eemeli Tuomainen.

KUULUTETUT 
Jari Matti Antero Laukkanen ja Emmi 
Anneli Rantala.    

KUOLLEET
Erkki Juhani Pitkänen 74 v., Salme Ke-
käläinen 82 v., Anna Liisa Kuosmanen 
74 v.

Diakoniakeskus

Suokatu 31
Diakoniakeskuksen työntekijöiden 
asiakasvastaanotto ilman ajan vara-
usta ma, ke ja pe klo 10-12.
Vammaistyöntekijän asiakasvas-
taanotto ilman ajan varausta ma ja ke 
klo 10-12.
Kierrätysmyyntipiste avoinna ma, ke 
ja pe klo 10-12.
Hartaus ma, ke ja pe klo 9.50. 
Nuottakahvio avoinna ma, ke ja pe klo 
10-12. 
Hyväntuulenpiirin saunaretkeen il-
moittautuminen etukäteen Stinalle. 
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Lisänimien

kaiverrus/kultaus-
sekä entisöintityöt.

Kivilyhtyjä

Sari Kämäräinen
Jääskelänkatu 1

70780 Kuopio
puh. 050 575 0004

017-2622695
www.kivipajasarik.fi

Kuninkaankatu 20
70100 Kuopio
050 328 3369
www.kehysta.fi

Kun pukeudut
   kesän juhlaan,
      tyylikkyyden
         viimeistelee...

HATTU

Puijonkatu 31, puh. 261 2252

Itkonniemenkatu 13
puh. (017) 2621 130

• Merkkipäivät • Häät
• Muistotilaisuudet

• Perhejuhlat
• Ylioppilas- ja rippijuhlat

TYYLILLÄ JA TAIDOLLA
TÄYDEN PALVELUN

JUHLAPALVELU

VARTTUNEEN VÄEN
              DIAKONIALEIRIT

Rytkyn leirikeskuksessa
 Männistön seurakunnan leiri 17. – 19.8.

 Alavan ja Kallaveden seurakuntien
                yhteinen leiri 20. – 22.8.

 Tuomiokirkkoseurakunnan leiri 24. – 26.8.

Leireille ilmoittautuminen diakoniakeskukseen,
                p. 040 4848 464 18.6. mennessä

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

Keskus-Kukka ja 
Hautauspalvelu Käsnänen Ky

Toritie 10, Siilinjärvi  •  p. 4624 260  •  MA-PE 9-18, LA 8-15, SU 10-15
Maaninka  •  p. 3811 449, 0400-571 327 • MA-PE 9-16.30, LA 9-13, SU ITSEPALV.

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

Kukka ja Sidonta Floretta Ky
Kauppakatu 63, keskusta •  p. 2811 655  •  MA-PE 9-18, LA-SU 9-15 

•  www.fl oretta.fi 

Kukka ja hautauspalvelu Rosanna
Puijonkatu 17, keskusta •  p. 2611 456, 0400 945 919 

MA-PE 9-18, LA 9-15 •  www.kukkajasidontarosanna.fi 

Kukkanen
 K-Citymarket, kauppakeskus  •  p. 3613 802  •  MA-PE 9-20, LA 9-18

K-Citymarket, Päiväranta  •  p. 3633 288  •   MA-PE 9-20, LA 9-18 
Linja-autoasema  •  p. 2616 196  •  JOKA PÄIVÄ 8-19 

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

•  PE 7.5. 9-18, LA-SU 8.-9.5. 9-16

Tarhurin Kukka ja Sidonta
Männistön Ostoskeskus  •  p. 2622 821  •  MA-PE 9-17, LA-SU 9-15✁

 le
ik

ka
a 

ta
lte

en

Tulevia
kulttuurimatkoja
1.-4.7. Musiikkimatka Pietariin.
Ohj. mm. La Traviata, Turandot,
Venäläinen ilta, Nevan risteily,

musiikkiluento jne.
15.7. Savonlinnaan: Lucia di Lam-
mermoor ja Retretti; 21.7. Tosca ja  
Retretti; 22.7. Carmen ja Retretti

17.-18.7. Kuhmon kamarimusiikki-
päiville, hotellimatka

17. ja 18.7. Kuhmoon päivän matkat
2.-5.9. Normandiaan Ranskaan.

Ohjelmassa mm.Hon  eur, Calvados, 
Caen, Mont St. Michel luostarisaari, 
Monet´n puutarha. Liitäntälennolla 

Kuopiosta
25.9. Balettimatka Mikkeliin,

Balettigaala, ruokailu Tertin kartanossa.
Tied yht.henkilöltä 

puh. 050-529 1814, aamupäivällä ja 
klo 16 jälkeen ja viikonloppuisin

Tervetuloa!

Opiske l i jat  ja 
nuor et  a ikuiset

TUOMIOKIRKKO
Tuomiokirkko avoinna tutustumista 
ja hiljentymistä varten klo 10-15, li-
säksi perjantaina 18-23, p. 040 4848 
256.

KANSANLÄHETYKSEN  
OPISKELIJATOIMINTA ,. 
Museokatu 24 
keskiviikkoisin klo 18  
www.kolmekohtaamista.com
Kevätkauden päätös ja kesäkau-
den avaus 26.5. 

Perheasiain  
neuvottelukeskus

Suokatu 22
Luottamuksellista ja maksutonta kes-
kusteluapua parisuhteen kysymyksis-
sä. Käynnit sopimuksen mukaan. Tie-
dustelut vastaanottosihteeriltä, p. 
040 4848 480 ma-pe klo 9-11. 

Palveleva puhelin

päivystää su - to klo 18-01, pe - la klo 
18-03, p. 01019 0071. 
Puhelun hinta on paikallisverkkomak-
su/matkapuhelinmaksu. Nettiosoite: 
pp.kuopio@evl.fi  

J ä r j e s t ö t

NNKY, Myllykatu 5 
p. 017 2614 500, toimisto@knnky.fi 
Bussiretki Lapinlahdelle su 6.6. Lähtö 
Maljalahdenkadulta klo 8.20. Men-
emme kirkkoon ja Väärnin pappilaan, 
jossa lounas ja lauluhetki. Käymme 
taidemuseossa ja katselemme savo-
laismaisemia. Tule mukaan, ilmoittau-
du 31.5. mennessä Saaralle, p. 017 
2611 641, to-la, p. 017 2626 748. 

POHJOIS-SAVON  
EV.LUT. KANSANLÄHETYS,  
Sairaalakatu 11
P. (017) 262 2082, www.p-savonkl.
sekl.fi www.tarjolla.net  
Toimisto auki ma ja ke klo 10-15. 

Kristillinen Kirjapalvelu ma ja ke klo 
10-15. 
Päivähartaus ja kahvihetki ke klo 
12. Nuorten aikuisten 3Kohtaamis-
ta ke klo 18, raamattu- ja lähetyspii-
ri parittomina to 27.5. klo 17, nuorten 
Nuotta-ilta to klo 18.30. Kesätauko 
alkaa ma 31.5. 
Kohtaamispaikka 27.5. klo 18.30 
Riistaveden srk-talossa. Timo Mönk-
könen, Ari Korhonen. 
Kohtaamisia kevätjuhlassa 30.5. klo 
16 NNKY:llä, 
Välke. 40-vuotisjuhlavuoden kesä-
aktio ma-to 7-10.6. klo 19 Lähetysko-
dissa. Uuden toimitilan, ”Kohtaamis-
paikan”, siunaaminen ma 7.10. Reijo 
Virolainen. Ma-to mukana Vilho Har-
vala, Simo Karjalainen, Pekka Huttu-
nen, Lauri Keinänen, Pentti Rissanen, 
Leo Louhivaara, Jouko Kauhanen. To-
ritapahtumat Kauppatorilla ma ja ke 
klo 12, satamatorilla ti ja to klo 12.
MATKA: Kansanlähetyspäivät Lah-
dessa 2-4.7. Yhteiskuljetus, kysy Ari 
Korhoselta, p. 044 3461 568.

KANSAN RAAMATTUSEURA , 
Sanan Kulma,  
Tulliportinkatu 22 
p. 0207 681 660
www.sana.fi/kuopio krs-kuopio@
sana.fi
Rukouspalvelupäivystys touko-elo-
kuu perjantaisin klo 13-16. 

KUOPION YMPÄRISTÖN  
RAUHANYHDISTYS,  
Ahmatie 22
Seuroja voi kuunnella osoitteessa 
www.kuopionrauhanyhdistys.net. 
Lauluseurat ke 26.5. klo 19.
Seurat to 27.5. klo 13 Vehmersalmen 
palvelukeskuksessa. 
Seurat la 29.5. klo19.
Seurat su 30.5. klo 18.
Lauluseurat ke 2.6. klo 19. 
Seurat su 6.6. klo 18.
Lauluseurat ke 9.6. klo 19.

HERÄTTÄJÄYHDISTYS,  
Kuninkaankatu 22 
Avoinna ke klo 10-13, virsituokio klo 
11-12.

LÄHETYSKAUPPA VAKKA, 
Kuninkaankatu 22
Avoinna ti-pe klo 11-15, la klo 11-14.
www.kuopionseurakunnat.fi/lahetys-
kauppavakka 
Vakasta lahjat ja kortit rippijuhliin ja 
muihin kevään muistamisiin. Erilaisia 
ristejä, enkelikoruja, lahjakirjoja. Myös 
eettiset lahjat esim. Koulu Kongoon -
hankkeen hyväksi. 

AHOLANSAARI 
Aholansaaren ystävien kevätpäi-
vät 28.-30.5. Ohjelmassa mm. toimin-
nanjohtajan ja isännän syntymäpäi-
väseurat ja messu.
Tiedustelut ja ilmoittautumiset, p. 
050 4641 000, www.aholansaari.fi 
aholansaari@aholansaari.fi

HAUTOJEN

KUNNOSTUSPÄIVÄ
   to 8.6. klo 8-16

Hirvilahden, Vehmasmäen,

Riistaveden ja Hussonmäen

hautausmaalla.
Hirvilahden ja Riistaveden
hautausmaalla mahdollisesti

kukkien myyntiä

Poutiainen ja  
Askola toiselle  
kierrokselle
Helsingin hiippakunnan piispan-
vaalissa ensimmäisellä kierroksella 
eniten ääniä saivat Irja Askola (s. 
1952) ja Matti Poutianen (s. 1955). 

Askola sai 386 ääntä ja Poutiai-
nen 399 ääntä. Vaalin ensimmäinen 
kierros toimitettiin rovastikunnit-
tain tiistaina 11. toukokuuta 2010. 

Kukaan ehdokkaista ei saanut 
yli puolta annetuista äänistä, joten 
vaalin toinen kierros järjestetään 
torstaina 3. kesäkuuta. 

Huopalahden seurakunnan 
kirkkoherra, TT Hannu Vapaa-
vuori sai  222 ääntä, Helsingin 
tuomiokirkkoseurakunnan johtava 
kappalainen, TM Marja Heltelä 89 
ääntä ja Munkkiniemen seurakun-
nan kirkkoherra, TT Leo Glad, 
27 ääntä.
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Kimmo Kääriäinen Kirkkohallituksen 
ulkoasian osaston johtajaksi

u u t i s i a

Kirkolliskokous valitsi Kirkon 
tutkimuskeskuksen johtajan 
Kimmo Kääriäisen (s.1959) Kirk-
kohallituksen ulkoasian osaston 
johtajan virkaa hoitavaksi kirk-
koneuvokseksi. Kuopiolainen 
Kääriäinen on koulutukseltaan 
teologian tohtori ja valtiotietei-
den maisteri. Kimmo Kääriäinen 
sai 85 ääntä ja piispainkokouksen 
sihteeri Jari Jolkkonen 20 ääntä 
ja Risto Jukko yhden äänen. Yh-
teensä ääniä annettiin 106.

Kääriäinen on työskennellyt 
Kirkon tutkimuskeskuksen johta-
jana vuodesta 2001. Aiemmin hän 
on toiminut tutkimuskeskukses-
sa tutkijana, Helsingin yliopiston 
projektitutkijana ja Suomen Aka-

temian nuorempana tutkijana. 
Kuopion Kallaveden seurakun-
nan kappalaisena hän työskente-
li vuosina 1987–1993. Kääriäinen 
taitaa ruotsia, englantia, saksaa 
ja venäjää.

Kirkkohallituksen ulkoasiain 
osaston johtaja johtaa ja kehittää 
kirkon ulkoasiain osaston toimin-
taa. Ulkoasiain osasto hoitaa kir-
kon ekumeenisia suhteita ja vastaa 
ulkomailla asuvien suomalaisten 
parissa tehtävästä kirkollisesta 
työstä sekä ylläpitää kirkon suh-
teita muihin kirkkoihin, uskon-
tokuntiin ja kirkkojen välisiin jär-
jestöihin. Osasto huolehtii myös 
kirkon lähetystyöstä ja yhteistyös-
tä lähetysjärjestöjen kanssa.

Kysy lisää:

020 754 2361Kysy lisää:

020 754 2
ä:

4 2361

Kun lehden sisältö ja arvomaailma nappaa, myös ilmoitus huomataan. 
Tämä totuus pitää paikkansa, kun valitset ilmoituksellesi paikan pää-
kaupunkiseudun kolmessa seurakuntalehdessä. Lehdissä, joita 
lukijat pitävät luotettavina, ajankohtaisina ja uskottavina. 
Lehdissä, joissa ilmoituksesi tavoittaa puoli 
miljoonaa kiinnostunutta ja lehteensä sitou-
tunutta kuluttajaa. Ole siis näkyvillä!
www.kotimaa-yhtiot.fi /mediaopas

Ihmistä etsimässä.

     |    PL 54    |    00241  HELSINKI   |   puh 010 838 6520   |   saatavana myös kirjakaupoista  

Suomen Pipliaseura   

NAHKAKANTISET RAAMATUT
JA VIRSIKIRJAT
Uudet hehkuvat kansivärit 
lime ja keltaoranssi. 
Tilaa nimipainatus ajoissa!

THE BOOK - UUSI TESTAMENTTI
Moderni, puhuttelevat kuvat. 
Vaihtoehtoinen lahjaidea!

RAAMATTU APOKRYFIKIRJOIN
Juhlava, edullinen Raamattu, 
mukana deuterokanoniset kirjat.  

www.bible.fi      -    markkinoiden laajin raamattuvalikoima    -    Suomen Pipliaseura     -     www.pipliakauppa.fi   

Juhlan kunniaksi

uusia 
upeita
värejä 

- erikoishammas-
teknikon palvelut

- hammaslaboratorio-
palvelut

Käsityökatu 18 A 
70100 KUOPIO

puh. 017-262 6990

Seuraava Kirkko ja koti -lehti ilmestyy 9.6. 
Varaa ilmoitustilasi Vappu Kuusiniemi p. (014) 619 824

Kuva Seija Rytkönen

Kirkkolaki edellyttää, että haudat pidetään hautausmaan arvon mu-
kaisesti hoidettuina. Haudan hoidosta vastaa hautaoikeuden haltija.

Hoitamattomia hautoja 
eniten Vehmersalmella
Kuopion seurakuntien hautaus-
mailla on edelleen runsaasti hoi-
tamattomia hautoja. 

Viime keväinen kuulutus 1372 
hoitamattomasta haudasta Flod-
bergin, Kettulanlahden ja Veh-
mersalmen hautausmailla johti 117 
haudan kuntoon laittamiseen. 

Hoitamattomille haudoille on 
jälleen ilmestynyt keltainen merk-
kilappu, nyt viestinä hautaoikeu-
den menettämisestä.  

”Nyt on kyseessä hautaoike-
uden lopullinen menettäminen. 
Haudat, jotka palautuvat seura-
kunnille, rauhoitetaan kolmeksi 
vuodeksi”, sanoo Kuopion seura-
kuntayhtymän puistopäällikkö 
Aarne Laukkanen.

Muistomerkkejä hylätyillä 
haudoilla on 457. Puistopäällikkö 
Laukkasen mukaan näistä esite-

tään säilytettäväksi 22. ”Ne ovat 
taiteellisia tai muuten historial-
lisesti säilytettäviä”, Laukkanen 
arvioi. Nämä muistomerkit säily-
tetään haudalla.

Muistomerkkien aluskivet käy-
tetään hautausmaiden käytävien 
reunakiveyksinä. Muistomerkki-
osat haudataan maahan. 

Muistomerkkien uudelleen 
käyttö on Laukkasen mukaan eet-
tisesti arveluttavaa. ”Murskaami-
nen esimerkiksi hiekoitussepeliksi 
on erittäin kallista.”

Yhteisen kirkkoneuvoston 
päätös menetetyistä haudoista on 
julkaistu Savon Sanomissa tiis-
taina 25.5. ja julkaistaan Kirkko ja 
koti –lehdessä keskiviikkona 9.6.

Tieto hautaoikeuden menettä-
misestä on haudoilla kuusi kuu-
kautta.

Hautausmaksujen korottamista 
harkittava tarkasti
Kuopion seurakuntayhtymän 
yhteinen kirkkoneuvosto antoi 
kirkkohallitukselle lausuntonsa 
hautausmaksujen yhdenmukais-
tamisesta.

Kirkkoneuvoston käsityksen 
mukaan maksujen korottamis-
ta on harkittava tarkoin, vaikka 
maksujen periminen todellisten 
kustannusten mukaan on perus-
teltua. Kustannukset saattaisivat 
näin laskien nousta niin suuriksi, 
että korotusta on vaikeaa perus-
tella omaisille.

Yhteneviä maksuja kirkkoneu-
vosto ei kannata koko Suomeen, 
koska paikkakuntakohtaiset erot 
ovat suuret. Hinnoittelun yhden-
mukaisuutta voitaisiin kirkkoneu-

voston mukaan kehittää paikalli-
sella tasolla.

Kirkkohallituksen työryhmä 
ehdottaa, että hautausmaksuja 
määriteltäessä tulee ottaa huomi-
oon todelliset kustannukset.

Perittävillä maksuilla sekä 
yhteisöverotuotoilla tulisi työryh-
män mukaan kattaa kustannukset 
niin, ettei kirkollisverovaroja hau-
taustoimen hoitamiseen tarvitsisi 
käyttää. 

Kirkkohallituksen työryhmä 
valmistelee lakimuutosta, jonka 
taustalla on huoli hautausmaksu-
jen suurista vaihteluista sekä siitä, 
että yhteisöveron tuotto ei kata  
hautausmaiden ylläpidosta aiheu-
tuvia kustannuksia.
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m u i s t i o
AA-ryhmä, Hatsalankatu 37, p. 2622 
621. Arkisin klo 11 ja 19, su klo 9 ja 
19. Palaverit savuttomia.
AA-naisten ryhmä ti klo 18.30-
20.30 Suokatu 6, p. 046 6199 131.
AAL-ryhmä alkoholistisessa tai toi-
mimattomassa perheessä kasvaneil-
le aikuisille torstaisin klo 19 Hatsa-
lankatu 37.  p. 050 9294 548 ma ja ti 
klo 18-20.
http//www.aal.fi
Al-Anon ryhmät alkoholiongel-
maisten läheisille, Hatsalankatu 37 
su ja ti klo 19. Tied. p. 040 8540 558 
ryhmäaikana klo 19-20. Muina aikoi-
na, p. 040 5579 470.
Asukastupa Koillistuuli, Saarijär-
ventie 9, p. 2634 988. Avoinna ma-
pe klo 9-15. Vertaisryhmä “Puhuri” 
torstaisin klo 9-11 sinulle n.+60, joka 
haluat muuttaa elämäsi kuivem-
maksi. Lisätietoja A-kilta, p. 045 1134 
245.
Esikoislestadiolaisten seurat su 
30.5. klo 13 Kettulan seurakuntako-
dissa, Jäniksenpolku 2. 
Imetystukiryhmä parillisten viikko-
jen maanantaisin Maljapuron päivä-
kodissa klo 18-19.30, kesällä kerran 
kuussa. Kaikille avoimesta ryhmästä 
lisätietoja, p. 040 7283 654 tai www.
kuopionimetystukiryhma.fi 
Irti huumeista puhelinpäivystys 
ma-pe klo 18-21, p. 0203 -22388. Lä-
heisryhmät, p. 040 8459 052. 
Katiska, Särkiniemen asukastupa, 
Rimpitie 2 avoinna arkisin klo 10-16, 
p. 017 2822 239. www.sarkiniemi.
toimikunnat.net
Kirkon Ulkomaanavun tuotteita 
myytävänä arkisin tilaisuuksien ai-
kana Keskusseurakuntatalon aulas-
sa, Suokatu 22.
Kompassi Kuopion monikulttuuri-
keskus, Myllykatu 1-3. Avoinna ma-
pe klo 8.30-15, p. 044 7872 872. Il-
maiset suomen kielen kurssit ma klo 
9-12, ti klo 17-18.30 ja to klo 10-12. 
Kansainvälinen kahvila ke klo 15-17. 
www.puijola.net/kompassi
Kotikulma, kohtaamispaikka avoin-
na ark. klo 8.30 -15. Kuopion Setle-
mentti Puijola ry, Jalkasenkatu 7, p. 
050 3727 900.
 Kriisikeskuksessa puhelinpäivys-
tys joka päivä klo 16-23, p. 2627 738 
ja 2627 733. Ajanvaraus klo 8-23.
Kuopion A-Kilta, Mäkikatu 11, käyn-
ti päihdeosaston rak. päädystä. 
Avoimet vertaistuki-/keskusteluryh-

mät päihteettömyyden tukemiseksi 
ma, ti, ja to klo 18, p. 045 1134 245 
ryhmäiltoina. www.kuopionakilta.fi
Kuopion Kristilliset Eläkeläiset 
Mäntylän palvelutalossa 25.5. klo 
13.15.
Kuopion mielenterveystuki ry. 
Koljonniemenkatu 2 II krs. P. 017 
2618 828,  040 7331 713, 046 6218 
133.
Kuopion Työttömät ry. Suokatu 18. 
Avoinna ma-pe 8-15, p. 050 4400 
900. www-kuty.fi.
Kuopion virsikuoron matka Aho-
lansaareen 30.5. Bussireitti klo 7.10 
Annikintien pysäkki, klo 7.20-7.30 
Maljalahdenkatu ja klo 7.40 Puijon 
kirkko. Ajamme vanhaa Kallantietä. 
Matka laivamaksuineen 25 e.
Länsi-Puijon asukastupa avoinna 
ma - pe klo 9-16. Ruokapäivät ti, ke, 
to ja pe  klo 11-13.
Maallikkoasiamiestoiminta tarjo-
aa maksutonta apua virastoissa asi-
oimisessa ja palvelujen löytämises-
sä. Päivystys, p. 040 5464 597 arkisin 
klo 10-20. Päivystys maanantaisin 
klo 14-17 Kauppakatu 40-42 II krs. 
www.maallikkoasiamies.fi
Narsismia kohdanneiden vertais-
tukiryhmä viimeisen kerran ma 
31.5. klo 18 Majakassa, Minna Cant-
hinkatu 4 C 3. krs. Seuraavan kerran 
ma 30.8. narsistienuhrit.kuopio@
wippies.fi
Nimettömät narkomaanit su klo 
16 Vinkkelissä, Kauppakatu 46.
NMKY, Kauppakatu 42-44. Elämän-
katsomuspiiri joka tiistai klo 9.
NNKY:n Itu -puhelinpäivystys ja 
tukipalvelu yllätysraskaustilanteis-
sa ja abortin jälkeen ilmenneissä 
kriiseissä ma-pe klo 17-21, p. 044 
5766 670. www.ituprojekti.net 
Omaiset mielenterveystyön tuke-
na Itä-Suomi ry Majakassa, Minna 
Canthin katu 4 C 3. krs. Kevätkauden 
viimeinen virkistysilta 10.6. klo 17 
Lomarinteellä. P. 040 5564 292/Pirjo
Petosen asukastupa Pyörönkaari 
19, 2. krs. Avoinna ma-to klo 9.30-18, 
pe 9.30-17, p. 3644 597.
Portti, terveysneuvonta- ja välinei-
den vaihtopiste suonensisäisesti 
huumeita käyttäville, Vuorikatu 31-
33. Avoinna ti ja to klo 16-18. Asioin-
ti nimettömänä. 
Puijonlaakson asukastupa palve-
lukeskuksessa, Sammakkolammen-
tie 12. Avoinna kesäaikana klo 10-

15.
Päihdeklinikka Puistokatu 14-16, 2 
krs. Päivystys vastaanotto ma - pe 
klo 9-11. Ajanvaraus alkaen klo 8, p. 
183 672. Päihdeosasto, Mäkikatu 11 
p. 183 684.
Rikosuhripäivystys käytännön 
neuvoja, ohjausta ja henkistä tukea. 
Palvelupiste/Kriisikeskus, p. 2627 
738. Auttava puhelin, p. 0203-16116, 
ma-ti klo 13-21 ja ke-pe klo 17-21. 
Help line, p. 0203-16118 ma-ke klo 
15-18. Juristin puhelinneuvonta ma-
to klo 17-19, p. 023-16117.  www.riku.
fi 
Sanan ja rukouksen aamu perjan-
taisin klo 8 Eelim - temppelissä, Vuo-
rikatu 29 (toimiston ovi).
Sotaveteraanimuseo ja kahvila 
Tulliportinkatu 37 rakennus D. 
Avoinna 31.5.10 asti ryhmille. Vara-
ukset p. 2811 130 klo 9-13. 
Turvakoti- ja lastensuojelu 24h/
vrk p. 017 183 393. Perhekriisiyksik-
kö, Lastentie 1. 
Vertaisryhmä itsemurhan tehnei-
den läheisille to 3.6. klo 18 Mielen-
terveys-  seuran koulutustilassa, 
Myllykatu 8, sisäpiha 2 krs. Tied. Riit-
ta Mäntylä, p. 044 3212 725. Anneli 
Hartikainen, p. 040 8324 955.
Virvatuli ry:n lahjoitusruokajakelu 
Männistön koululla on kesätauolla 
ajalla 28.5. – 31.8. 
Yhden Vanhemman Perheiden 
Liitto ry:n eroinfo ma-to klo 10-16, 
ke klo 10-19, p. 020 7749 800.
Yksinhuoltajien Kanava ry tiistai-il-
taisin, Kotopolku 7, Siilinjärvi. Tied. 
Marjut Kankkunen, p. 040 7332 197.
KIRPPUTORIT:
Kierrätyskeskus, Telkkistentie 6. 
Avoinna ma-pe klo 8-15, p. 044 7148 
004. 
Kirpputori Toivonsäde, Asematie 
11, Siilinjärvi. Avoinna ma-pe 10-18, 
la 10 -14.30, p. 044 5471 629.
Kehitysmaakauppa Elämänlanka, 
Torikatu 17. Ma-pe klo 11-17, la klo 
10-15,  p. 2614 774. 
Pohjois-Savon Syöpäyhdistyksen 
kirpputori, Kuninkaankatu 23. 
Avoinna ma-to klo 10-16, pe klo 10-
13. Tiedustelut 040 7092 430. 
Rihma, Puijonkatu 39. Avoinna ark. 
klo 10-17 ja la klo 10-15, p. 2612 004. 
Otamme vastaan kuolinpesiä.
Vapaaseurakunnan kirppari 
Ropo, Käsityökatu 28. Avoinna ma-
pe klo 10-17,  p. 3623 614. 

Martta, ikiliikkuja

Viisi sukupolvea: Hannele Savolainen, Anja Voutilainen, Martta Pek-
karinen, ja tuoreet vehmersalmelaiset Jenni ja Eemeli Laitinen.
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017 369 0700

p. 017 369 0700

Paras ratkaisu muistomerkkiä 
valitessa on tutustua veistämöllä 

eri mallisiin, kokoisiin ja 
värisiin vaihtoehtoihin

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

 Suoritamme kaiverruksia
 myös hautausmaalla.

PUIJON KIVI
Kettulahdentie 25, 70400 Kuopio

Puh. (017) 282 9000

ERIKOISHAMMASTEKNIKKO
ANSSI SOININEN

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

Ma, ti, to, pe
Kuopio
Hapelähteenkatu 41

Ke klo 9-12
Siilinjärvi
Kasurilantie 13
Palvelukeskus Akuliina

Kristillinen

   
Kuopio puh. 044-36 25 820

Palvelemme laadukkaasti suoraan kotiin
Myös ilt. ja viikonloppuisin

www.kotiinkuljetus.palvelee.

Puh. 050 466 9989

• Matot
•vuodevaatteet • ym.

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

  ilmoitusmarkkinointi

Ilmoitus Kirkko ja koti
-lehdessä huomataan!
Kysy lisää Vappu Kuusiniemi

p. (014) 619 824, 040 486 6726

OLE ARKIENKELI.
LAHJOITA 

YHTEISVASTUUKERÄYKSEEN. 
WWW.YHTEISVASTUU.FI

Vehmersalmen seu-
rakunnan vanhin 
jäsen Martta Pek-
karinen, 99,  asuu 
omaa huusholliaan 

ja juttelee terävästi, huumoria 
unohtamatta. 

Hän syntyi seitsenlapsiseen 
perheeseen Vehmersalmen Koh-
malla. Puoliso löytyi Kuopiosta 
ja lapsia syntyi neljä, mutta toinen 
tytöistä kuoli viisivuotiaana palo-
vammoihin. ”Se on ollut elämän 
aikana vaikeimpia asioita.”

”Kolme vuotta kansakoulua ja 
rippikoulu, muita kouluja en ole 
käynyt.” 

”Äiti on aina ollut semmoi-
nen jokapaikanhöylä”, tytär Anja 
Voutilainen kuvailee. ”Riihen-
puinnissa, pyykinpesijänä, sota-
aikana niittomiehenäkin. Ja pit-
kään ompelijana. ”

”Ommeltiin vaatteita ja kaik-
kea mitä tarvitsi. Kengistä lähti-
en, myös suutarin töitä.”

Utelu päivän askareista he-
rauttaa naurun.   ”Sanonko suo-
raan? Syön ja makkoon. Ja luen 
paljon.”

Martta Pekkarinen lukee sa-

nomalehdenkin joka päivä, yh-
dellä silmällä. Lehmän hännän 
rätkäisy rikkoi toisen silmäterän 
jo yli 30 vuotta sitten.

Omia lapsia on elossa kolme, 
lapsenlapsia neljä, lapsenlapsen-
lapsia 11 ja lapsenlapsenlapsenlap-
siakin jo 10, joista nuorin reilun 
kuukauden ikäinen. 

”Sitä on melkein kuin ikiliik-
kuja. Ois vaan terveyttä vielä sen 
verran että pysyisi järki päässä. 

Kun ei enää kaikkea muista oi-
kein.”

”Ei tarvitsekaan muistaa”, ty-
tär Anja ja tyttärentytär Hannele 
Savolainen toppuuttelevat.

Pitkän iän salaisuudesta jälki-
polvella on aavistuksensa. 

”Kova työnteko. Mummo ei 
ole koskaan mistään kauheasti 
stressannut. Sen ajan ihmisillä on 
pitänyt olla kova luonne.”

Kirsi Pehkonen
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s u u  p u h t a a k s i
Älä tyydy mutisemaan itseksesi tai puhumaan seinille. 

Suu puhtaaksi -palsta on tarkoitettu Sinun mielipiteillesi.
Kirjoita nimellä tai nimimerkillä osoitteeseen: 

Kirkko ja Koti, PL 1064, 70101 Kuopio, sähköposti kirkkojakoti@evl.fi 

Sana hallussa,  
rakkaus kateissa
Miksi pitkän, akateemisen koulutuksen saaneet 
papit eivät taida elämän peruskohteliaisuuksia ku-
ten seurakuntalaisten tai aktiivisen kirkossakävijän 
tervehtimistä kirkon ulkopuolella? 

Usein papit ryntäävät sakastiin heti jumalanpal-
veluksen jälkeen ja sieltä kotiin aivan kuin peläten 
seurakuntalaisten kohtaamista. Hehän käyvät ih-
missuhdekoulutuksissa ja kaiken maailman semi-
naareissa ulkomaita myöten.

Kyllästyttääkö pappeja saarnata sunnuntai 
sunnuntain perään samoille tympeille naamoille. 
Luterilaista kirkkokansaa kun ei ainakaan voi iloi-
suudesta palkita.

Kokeeko pappi turhautumista ja voimatto-
muutta julistaessaan sanomaa, johon ei enää arjen 
työhuoliensa tai perheessä vallitsevien ristiriitojen 
vuoksi jaksa vakaasti uskoa. Eikö pappi salli itsel-
leen epäonnistumista? 

Miksi kaiken seurakuntaelämässä pitää olla 
niin steriiliä ja siloteltua. Puuttuuko kirkolta ja sen 
työntekijöiltä särmikkyyttä nähdä elämä raadolli-
sena, epätäydellisenä, joskus jopa julmana unoh-
tamatta sitä salaisuutta, mikä sisältyy Kristuksen 
sisälliseen tuntemiseen?

Miksi seurakunnan tulisi ollakaan enempää 
kuin ihmisen raadollisuuden tunnustamista. Kau-
niit kulissit ja sanahelinä vievät kirkon sanomalta 
uskottavuuden.

Kaikkein pahimmalta rivikristityn ajatusmaa-
ilmassa tuntuvat he, jotka ovat saaneet seurakun-
nassa hyvän aseman mm. luottamustehtävissä pel-

kästään yhteiskunnallisen statuksensa ansiosta. 
Suomen yhteiskunnan hyvinvointi ja aiempi nou-
susuhdanne takasivat monelle varsin lujan aseman 
päätettäessä seurakunnan ja kirkon asioista.

Näkeekö kirkko todella kärsivän lähimmäisen-
sä ja etenkin hänet, joka kenties on seurakunnan 
palkkalistoilla, mutta kuitenkin syvissä vaikeuk-
sissa.

Kirkolla on Sana hallussa, mutta rakkaus ka-
teissa.

Kyselijä Kuopiosta

Toive huomiseen
Voimien vähetessäkin on aina uusi toive huomi-
seen. Uutta uskoa nauttia tästä päivästä. Näkemis-
tä luonnon ihmeiden kanssa aina uusia yllätyksiä 
täynnä.

Vain pieni hetki antaa sisäistä voimaa ilon tuo-
jina läheisille ja ystäville. Juhlapyhät, helluntai ja 
juhannus, siinä on rakenteita yhteisiin hetkiin. 

Suurella rakkaudella, toivein ja kiitollisin mie-
lin.

Sinikka Luoma

Turkulaisesta Janne Rissasesta 
tulee Suomen ensimmäinen 
kuuro pappi. 

Hän toimii yhtenä tien-
raivaajana, jotta jumalanpalve-

lukset ja muut seurakuntien tilaisuudet tu-
lisivat kaikille esteettömiksi. Rissanen kom-
munikoi viittomakielellä ja on jo toiminut 
kuurojen papin viransijaisena Porvoossa.

Rissanen vihitään papiksi Kuopion Tuo-
miokirkossa ensi sunnuntaina.

 Lähetysjohtajan pojasta 
lähetystyöntekijä
Janne Rissanen on mukana kirkon työryh-
mässä, jossa jumalanpalveluskäsikirja kään-
netään viittomakielelle. 

Viittomakielisessä jumalanpalvelukses-
sa saarnalla ja puheosuuksilla on normaalia 
suurempi rooli, kun taas virsiä ja lauluja on 
vähemmän. Hänen mukaansa kuurot kokevat 

monet kirkon tilaisuudet tällä hetkellä esteel-
lisiksi, koska esimerkiksi jumalanpalvelukset 
tulkataan viittomakielellä vain harvoin. 

”YK:n vammaisten oikeuksia koskevan 
yleissopimuksen mukaan kaikenlaiset osal-
listumisen esteet tulisi poistaa. Haluan osal-

tani edistää yhdenvertaisuutta kirkossa”, hän 
toteaa.

Hän osallistui viime viikolla papiksi vihit-
täville  järjestettyyn Kuopion tuomiokapitu-
lin ordinaatiokoulutukseen. 

Siinä tulevat kirkonmiehet ja -naiset pe-

rehtyivät viikon aikana muun muassa kir-
kollisiin toimituksiin ja seurakunnan eri työ-
aloihin. Jokainen heistä antoi myös saarna- ja 
opetusnäytteen. 

Rissanen on käynyt aiemmin Suomen Lä-
hetysseuran järjestämän kolmivuotisen, kan-
sainvälisiin tehtäviin valmentavan koulutuk-
sen. Hän lähtee elokuussa kahdeksi vuodeksi 
Jerusalemiin kuurojen keskuudessa tehtävään 
työhön Jordanian ja Pyhän maan luterilaisen 
kirkon palveluksessa. 

Kouluaikoina Rissasen uskonnonopettaja 
kehotti tätä ryhtymään papiksi. Poika oli 
jo seurannut kirkonmiehen työtä hyvinkin 
läheltä, sillä isä, lähetysjohtaja Seppo Rissa-
nen toimi tuolloin kirkkoherrana. 

”Niinpä tuntuikin sitten luontevalta läh-
teä lukion jälkeen lukemaan teologiaa.”

Pirjo Tiihonen

Janne Rissasesta 
tulee Suomen 
ensimmäinen 
kuuro pappi.
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Jeesus ja Nikodeemus keskustelevat. Nikodeemus ihmettelee Jeesuken 
puheita. Lue vanhemman kanssa Joh. 3:1-15 ja piirrä Nikodeemuksen 
ihmettelyn aihe.

 
Palstaa toimittavat Kallaveden lukiolaiset, kuva Paula Remes.

Tienraivaajaksi Jerusalemiin
Kuva Ari-Pekka Keränen

Piispa Wille Riekkinen  
tenttasi ennen pappisvihkimystä  
myös Janne Rissaselta kirkon  
oppeja Kuopion hiippakunnan  
tuomiokapitulin julkisessa  
tutkinnossa. 
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t a p a h t u m a t
Kesäseurat alkavat 

Kesä- illan ehtoollinen Tuomiokirkossa ja piha-
seurat Kortttelimuseon pihapiirissä vuorottelevat 
keskiviikkoiltaisin siten, että keskiviikkona 2.6. klo 
19 on kesäillan ensimmäinen ehtoollinen ja kes-
kiviikkona 9.6. klo 19 pihaseurat Korttelimuseon 
pihapiirissa, Kirkkokatu 22. 

Kesäseurat myös tiistaina 8.6. klo 19 Kallave-
den kirkon pihalla.

virrenveisuuta pihapiirissä.

Piirros Kari Kuronen

Iltavesper Tuomiokirkossa 

Suomen Sotaveteraaniliiton liittopäivien vesper 
tiistaina 8.6. klo 21 Tuomiokirkossa.  Tuomiorovas-
ti Ilpo Rannankari puhuu.

Mukana Mieskuoro Puijon Laulu, Kallaveden 
seurakunnan käsikellokuoro Dolcea johtaa Seppo 
Kirkinen. 

sotaveteraanit Kuopiossa.

Jo lukiovuosina Erkki Vouti-
lainen harkitsi puutarha-alaa, 
mutta yliopisto voitti. Nähty-
ään tutkijan uran epävarmuu-
den ja kilpailuhenkisyyden, 

Eko vaihtoi suuntaa opettajaksi. 
Hän palasi Vehmersalmelle ja 

opetti reilut kymmenen vuotta ylä-
asteen maantiedon ja biologian leh-
torina myös uskontoa, terveystietoa 
ja muuttuvaa ympäristöä. Alan-
vaihdosta tuli harkittua muutama 
vuosi.

”Omenahulluus iski viitisen 
vuotta sitten. Ostimme Vehmer-
salmen keskustasta vanhan talon, 
jonka pihapuut tuottivat hyvää sa-
toa. Sen jälkeen on tullut istutettua 
muutama uusi lajike vuodessa lisää, 
myös vanhalle kotipaikalle.”

”Pessimistinä aloin miettiä, ettei 
elinikää välttämättä hirveästi ole 
jäljellä. Jos päätöstä olisi lykännyt 
vielä vuosia, ei ehkä enää riittäisi 
motivaatiota.”

Poliisi, psykologi  
vai opettaja?
Osasyynä muutokseen oli myös 
koulun arki. 

”Levottomuus kouluissa on li-
sääntynyt. Samoin oppilaiden 
hälläväliä -asenne, joka näkyy esi-
merkiksi tavaroiden ja papereiden 
unohteluna.”

”Pitäisi olla psykologi, polii-
si ja kaikkea mahdollista. Välillä 
loppuvat pelimerkit ja motivaatio 
heikkenee, kun kaikkien kanssa ei 
puhe tehoa, eikä tunne toimivansa 
oikein.” 

”Opettajan työ on henkisesti 
kuormittavaa ja koko ajan eletään 
muutoksessa. Pitäisi kehittää työ-
tä, laatia uusia opetussuunnitelmia, 
vetää projekteja, osallistua tutki-
muksiin ja toimia yhteyshenkilönä 
moneen suuntaan.”

”Oppikirjat ovat myös usein vai-
keaselkoisia ja sisältävät liikaa sälä-
tietoa oppilaan kannalta. Koulun 
ja oppikirjojen ”kehittäjien” olisi 
joskus hyvä tajuta, että periaate ”vä-
hemmän tietoa ja enemmän arvoja” 

johtaisi myös parempaan osaami-
seen ja hyvinvointiin pitkällä täh-
täimellä.”

Pesäero koulutyön kanssa ei ole 
välttämättä lopullinen.

”Ajatuksille on tehnyt hyvää olla 
poissa. Kiireen keskellä urautuu, 
innovatiivisuus häviää.”

”Puutarhanhoito on hitauden 
hyväksymistä. Sellaista slow food-
meininkiä, että odottaa viisikin 
vuotta ensimmäisiä omenoita vart-
tamastaan puusta. Tämä tuntuu 
entistä enemmän omalta alalta.”

”Taloudellisesti puutarhahom-
ma on melkoinen riski. On miltei 
pakko ryhtyä yrittäjäksi, jos meinaa 
sillä elää. Tiettyjä visioita jo on, mi-
tä voisi pää- tai sivutoimisena yrit-
täjänä tehdä. Järkevintä varmaan 
olisi yhdistää opetusta ja puutarhu-
rointia sopivasti. Joka tapauksessa 
omenapuista en täysin luovu.”

Kotona pelättiin  
henkemme edestä
Kotitila Riistakoskella on tärkeä 
osa elämää, vaikka kaikki muistot 

eivät ole keveitä. Nyt jo edesmennyt 
isä oli alkoholisti. Vahva usko kan-
toi pientä poikaa eteenpäin.

”En tiedä, olisinko muuten sel-
vinnyt hengissä. Vasta opiskeluai-
kana tutustuin muihin seurakun-
tanuoriin, siihen saakka usko oli 
hyvin henkilökohtainen asia.” 

”Isä oli väkivaltainen, kotona sai 
usein henkensä edestä pelätä. Koulu 
oli lapsena eräänlainen selviytymis-
keino ja pakopaikka.”

Eko on ollut ikänsä absolutisti. 
”Niin huonosti ei voi mennä että 
täytyisi ryypätä.”

”Opettajana huomaa, jos sillä sa-
ralla ei kaikki ole kotona kunnossa. 
Sen lapsista aistii, kun on itse sa-
man kokenut.”

Oma perhe,  
aikuisiän mullistus
Aikuisiän suurimpia mullistuksia 
on ollut oma perhe. Eko ja Mari 
löysivät toisensa netissä, ensitapaa-
minen oli Vehmersalmen terveys-
keskuksen pihalla. 

”Se on meille tärkeä paikka”, 

Mari nauraa.
Vuonna 2004 mentiin naimisiin 

ja ostettiin talo, Viljami syntyi hel-
mikuussa. Isyys on yli nelikymppi-
selle miehelle haastavaa.

”Kun itsellä ei ollut malli kovin 
hyvä, on yritettävä luoda omanlais-
tansa ”uraa” isänä.”

Sujuvasti Vehmersalmelle ko-
tiutunut Mari työskentelee Puijon 
seurakunnassa pappina, mutta seu-
raavat kolme vuotta kuluvat Vilja-
min kanssa kotona. Yhteinen us-
ko on luonteva osa Marin ja Erkin 
elämää. 

”Olisi ehkä vaikea elää yhdessä 
ihmisen kanssa, jolla ei uskoa olisi”, 
Eko miettii. ”On niin helppoa vaik-
ka rukoilla yhdessä”, Mari jatkaa. 

Viljami nauttii lounasta katse 
tiukasti äidin silmissä. Ikkunalla 
kehittyvät vartetut omenapuuntai-
met.

”Kun perhe-elämä on tasapai-
nossa, voi erilaisia ratkaisuja tehdä 
turvallisin mielin.”

Kirsi Pehkonen

Omenahulluus iski opettajaan

Vehmersalmelainen opettaja Erkki Voutilainen teki rohkean ratkaisun. 
Työ yläkoulussa jäi, alkoivat puutarhurin opinnot. 
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Erkki, Viljami ja 
Mari Voutilainen 
nauttivat  
kiireettömistä 
aamuista  
vihreässä puu-
talossa omena-
puiden keskellä.
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