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Luontoleirin lapset. Sivu 8. 
Horkanlahden hautausmaan hurjat tarinat. Sivut 12 – 13.
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Suomen kesä on kauneim-
millaan ja loma edessä. 
Mutta entä jos kesäloma 
ei täytäkään kaikkia sille 
asetettuja odotuksia? 

Jos ei ehdikään kerätä tarpeeksi 
elämyksiä? Jos lomafiilis valuu sa-
teen mukana pohjalukemiin?

Makasin sohvalla neljä 
viikkoa
”On aika hassua, että jo useamman 
vuoden ajan meiltä psykologeilta on 
kysytty neuvoja oikeaoppiseen lo-
manviettoon”, kuopiolainen psyko-
logi Jukka Antikainen hymähtää.

”Se kyllä kertoo jotain tästä ajas-
ta. Jopa lomasta on tullut tavoiteha-
kuista suorittamista. Ihmisillä on 
paine matkustella, nauttia aurin-
gosta ja tavata ystäviä terasseilla. 
On sitten mistä kertoa työkavereille 
loman jälkeen.”

”Jos ennakko-odotukset eivät 
jostain syystä toteudukaan, niin lo-
ma on pilalla.”

Antikainen neuvoo lomanviet-
täjiä kuuntelemaan ennen kaikkea 
itseään ja omia toiveitaan.

”Jos joku haluaa maata neljä 
viikkoa sohvalla ja tuijotella kat-

toon, hän voi aivan vapaasti tehdä 
niin. Kukaan ulkopuolinen ei voi 
määritellä sitä, mikä on oikeaa ja 
itse kullekin rentouttavinta loman-
viettoa.”

Media tuottaa uusia mörköjä
Ulkoapäin tulevat paineet näkyvät.

”Ihmisillä tuntuu olevan hyvin-
kin selvä käsitys siitä, millaiselta 
hyvän elämän pitäisi näyttää, mil-
laisia asioita tulisi saavuttaa. Harva 
meistä kuitenkaan näyttää tietävän, 
miten tätä elämää kuuluisi elää. Ih-
miset antavat ulkoa päin tulevien 
yllykkeiden ohjailla itseään.”

Ilmiön yhdeksi syntipukiksi An-
tikainen esittää tiedotusvälineiden 
yksipuolistumista.

”En pidä siitä linjasta, jonka me-
dia on ottanut. Kaikki tiedotusväli-
neet noudattavat tänä päivänä niin 
sanottua iltapäivälehtijournalismia. 
Kerrotaan julkkisten menestystari-
noista tai kohistaan jostain yhdestä 
tietystä asiasta.”

”Esimerkiksi sikainfluenssavou-
hotus sai meidät hamstraamaan 
käsidesiä ja tappelemaan rokotus-
jonoissa – nyt koko tautia ei muis-
ta enää kukaan. On tullut uusia 

mörköjä, joita media lanseeraa isoin 
otsikoin. Tämä tekee elämästämme 
aaltomaista, syöksymme päättö-
mästi aallon mukana aina uuteen 
suuntaan.”

Antikainen harmitteleekin, että 
tutkiva journalismi on lähes koko-
naan kadonnut.

”Kun kaikki tiedotusvälineet 
näyttävät toistensa klooneilta, em-
me pääse enää osallistumaan moni-
ääniseen keskusteluun.”

Mykät suomalaiset 
työntekijät
Lomakauden alla on paikallaan 
pohtia myös suomalaista työkult-
tuuria, joka Antikaisen mukaan ei 
ole niitä kaikkein avoimimpia.

”Tehokkuusvaatimukset työelä-
mässä ovat kiristyneet jo viidentois-
ta vuoden ajan. Monilla on vaikeuk-
sia pysyä kyydissä mukana.”

”Aikaisemmin esimerkiksi kuut-
takymmentä lähentelevä työntekijä 
sai jo ruveta jäähdyttelemään tahti-
aan ennen eläkepäiviä. Nykyään on 
painettava täysillä loppuun saakka 
– eläkeiän vieläpä noustessa.”

Antikainen on vakaasti sitä 
mieltä, että lainsäädännöllä ei saa-
da pidennettyä työuria. Kaiken on 
lähdettävä työpaikkojen ilmapiirin 
parantamisesta.

”Jos oppisimme työpaikoilla kes-
kustelemaan avoimesti, antamaan 

palautetta, kommentoimaan, so-
pimaan yhdessä pelisäännöistä ja 
tavoitteista, voisi ilmapiirikin pa-
rantua huomattavasti.”

”Suomalaiset tekevät kuitenkin 
töitä poikkeuksellisen mykkinä. 
Se on minusta outoa. Olen jopa 
törmännyt sellaiseen, että joillakin 
työpaikoilla ei saa antaa palautetta 
nimellä. Tällä saralla meillä olisi 
paljon opittavaa vaikkapa ruotsalai-
silta tai jenkeiltä.”

”Ehkä nuorempi sukupolvi on 
jo valmiimpaa keskustelulle ja avoi-
memmalle työkulttuurille.”

Antikainen pitää huolestuttava-
na sitä, että kovin monille työelä-
mä näyttäytyy kauheana paikkana. 
Varsinaisen, oikean elämän ajatel-
laan olevan muualla.

”Työn tekemisen idea on, että 
siitäkin voi syttyä. On kiva onnis-
tua ja oppia uutta.”

Miksi kukkaistutukset 
sotketaan?
Työelämän paineet heijastuvat väis-
tämättä myös yksityiselämän puo-
lelle ja perheisiin.

”Olen usein pohtinut, mitä van-
hemmuudelle on tapahtunut. Mo-
net lopettavat kasvatuksen jo 13-15 
–vuotiaiden kohdalla ja ajattelevat, 
että he ovat tarpeeksi isoja päättä-
mään omista asioistaan. Tosiasiassa 
vielä 20-vuotiaskin tarvitsee van-

hempiensa tukea monissa asioissa.”
Antikainen kertoo, että 90-lu-

vun lama jätti jälkeensä suuren jou-
kon pahasti syrjäytyneitä aikuisia.

”Silloin syntyi valtava määrä 
depressiota, ja voi vain miettiä mil-
laista kasvatusta lapsi saa depres-
soituneelta vanhemmaltaan. Nuo 
lapset ovat nyt aikuisia ja itsekin 
ehkä vanhempia.”

Antikainen kaipaileekin enem-
män yhteisvastuuta, jota löytyi vielä 
menneinä vuosikymmeninä.

”Alkukesällä on saatu lehdistä 
lukea kuinka kaupungin työnteki-
jät kauhulla odottavat kesäviikon-
loppuja ja nuorison rellestämistä 
Valkeisenlammen rannalla. Miten 
on mahdollista, että ensin alue lai-
tetaan nätiksi kukkaistutuksineen 
kaikkineen ja sitten annetaan tois-
ten särkeä ja sotkea paikat?”

”Meistä jokainen voi ottaa vas-
tuuta ja puuttua asioihin. Ei aina 
pidä ajatella, että kyllä joku muu 
hoitaa.”

Heli Haring

Hyvään elämään riittää 
vähempikin suorittaminen. 

Kuva Ari-Pekka Keränen

”Me olemme kovia valittamaan. 
Välillä kannattaisi keskittyä  
niihin asioihin, jotka ovat hyvin. 
Se tuo kummasti iloa elämään”,  
psykologi Jukka Antikainen  
ehdottaa. 

Stoppi 
mykkyyden 
kulttuurille
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Kauhea kiire  
huilaamaan
Sillä on nyt niin kiire kun loma painaa 
päälle, kuului lentävä lause työmaako- 
kouksessa.

Suomalaisessa elämäntavassa näyttää 
olevan on ja off -nappulat. On huhkittava 
hiki hatussa, jotta joutuisi lepäämään. 
Työn ja loman mittasuhteet eivät ole tol-
kuissaan. 

Aina on kiire, jos ei töissä, sitten siksi, 
että pitää joutua lomalle. Ja sitten lomal-
la kun pitää säntäillä sinne ja tänne.

MuiStetaanpa, että suomalaisessa työ-
elämässä joku on aina lomalla, virka-tai 
rästivapaalla tai edellisen vuoden lomilla 
tai muuten vain vapaalla. 

Työpäivät ovat kohtuullisia, sunnun-
tait useilla vapaana ja kirkkopyhiäkin on 
silloin tällöin katkaisemassa putken. Ja 
lomat ovat pitkiä. 

Muistetaanpa, että Kiinassa laki-
sääteistä vapaata on kymmenen päivää 
vuodessa.

KeSä-SuoMeSSa puhutaan lomasta. Ja 
säästä. Ei kovin korkealentoista ajatuk-
senjuoksua saa kummastakaan. 

Voisikohan kesälläkin olla ennallaan? 
Ei tarvitse pukeutua shortseihin eikä olla 
kesäpirteä. 

Voi kysyä muutakin kuin: No, mitenkä 
lomat? Joko lomat on pidetty? Vaikkapa, 
että miten voit? Onko elämässä ollut su-
ruja vai iloja? 

Eikö juuri kesällä olisi aikaa sellaiselle 
ajatuksenvirralle ja niille kohtaamisille, 
jonka puhuri nimeltään kiire tukahdutti 
rutiineihin ja väsymykseen. 

Ja hyville kirjoille.

RuotSin aRKKipiiSpa Ander Wejryd puhui 
viime lauantaina loistavassa vihkipuhees-
saan Victorialle ja Danielille yksityisestä 
vyöhykkeestä. Sen tulisi säilyä vapaana ja 
rauhoitettuna, mutta kuitenkin avoimen 
kutsuvana.

Arkkipiispan eväitä kannattaa sovel-
taa pienempiinkin kuin kuninkaallisiin 
mittakaavoihin. Yksityisyyden ja työn 
tasapaino – joskus niiden limittyminenkin 
- asettaa sekä työn että loman vaati-
mukset kohtuullisiin mittoihin. 

Ja voiSihan JoSKuS kiittää työnantajaa 
sopimuksesta, joka takaa palkallisen lo-
man uutteralle ja laiskemmallekin.

Ja kotikaupungin päättäjiä siitä, että 
täällä on niin kaunista. Seurakuntaa siitä, 
että kesälläkin joka sunnuntai on kirkon-
menot.

Jumalaa siitä, että Hän antaa aurinkon-
sa paistaa niin pahoille kuin hyvillekin.

Ja Sitten muata auringossa vaikka kaksi 
viikkoa – jos niin on hyvä.Helsingin Vapaa-ajattelijat järjes-

tivät uhmakkaan tempauksen. 
Uskonnottomat vaihtoivat Raa-
mattuja ja Koraaneja pornolehti-

in. Vapaa-ajattelijat nauttivat saamastaan 
huomiosta kuin räyhämurkut.

Pyhät kirjat luvattiin ottaa hyötykäyt-
töön jätepaperina. Vaihtopiste oli mukamas 
järjestetty kristinuskon ja islamin seksuaa-
likielteisyyden vuoksi. 

”Maailma olisi rennompi ja mukavampi 
paikka, jos ihmiset vaihtaisivat pyhät kirjan-
sa pornoon”, sanoo Helsingin Vapaa-ajatte-
lijoiden Tommi Paalanen.

Ennen jumalanpilkasta saattoi joutua 
vankilaan. Nyt rienausta sanotaan huumo-
riksi. Luulin, että Paalanen on joku katkera 
syrjäytynyt. Mies on kuitenkin seksuaa-
lietiikan tutkija. Eettisiä tuntuvat olevan 
ainakin herran harrastukset. Paalasen aate 
on kuulemma eettinen liberalismi, jota hän 

näyttää soveltavan jakamalla pornolehtiä 
Helsingin keskustassa.

Paalanen! Porno ei ole rentoa. Mitä mus-
taa on ihmismielessä, joka vaihtaa pyhät 
kirjat pornoon ja sanoo sairasta temppuaan 
rentoudeksi. Milloin vaihdetaan Suomen 
lippu pornojulisteeseen? Eikö olisi rentoa? 
Älykästä aikuisviihdettä?

Meillä on miljoona liikennesääntöä ja 
sata lakia yksilönoikeuksien puolesta. Us-
konto on joutunut lainsuojattomaksi, jota 
häiriköt voivat sylkeä.

Terveydenhuollossa ja erityisopetukses-
sa tiedetään, että ”rentoa elämäntapaa” 
ympäröi mitä synkin pimeys. Porno niittaa 
heiveröisen minä- ja kehokuvan. ”Otan kän-
nin, jotta saisin naisen”, -jutut ovat erityis-
opettajalle tuttua arkikauraa.

Pojat ahdistuvat vehkeistään ja tytöt 
muodoistaan. Pitäisikö minun olla laiha ja 
omistaa pulleat purjeet, teinit ruoskivat 

itseään. Poikaparatkin ovat olevinaan suuria 
seksisankareita.  Annas kun nämä seksiju-
tuillaan kehuskelevat joutuvat liikuntatun-
nilla uimahalliin. Suuret panomiehet eivät 
uskalla ottaa housuja saunassa.

Porno synnyttää epävarmuutta ja vilkas-
tuttaa varaosakauppaa. Silikonia työnne-
tään rintoihin ja botoksia huuliin. Päivittäin 
syntyy anorektikoiden tarinoita. Seksistä 
sikiää neurooseja, hoitopäiviä ja terapia-
käyntejä. Pornon kulutus on kuin söisi pilviä. 
Nälkä kasvaa, maha ei täyty.

Mikä riivaa aikuista, joka väittää pornon 
olevan rentoa. Veikkaan, että pornolehti-
tempauksen järjestäjät ovat miehiä, joita 
omat seksikokemukset ahdistavat. Provo-
sointi on lääkettä haavoihin.

Paalanen, jos ihminen ei usko Jumalaan, 
ei kai silti tarvitse olla typerä.

”Emme pelasta  
herätyksen ajan lauluja.”

Herättäjäjuhlilla veisataan 
verkkaiseen rytmiin Sii-
onin virsiä, evankeliumi-
juhlilla iloisemmin Siionin 
Kannelta, suviseuroissa 

kaikuvat viiden päivän ajan Siionin Laulut.

Kolme vuotta ja 
oma laulukirja
Mitä viidennen herätysliikkeen kesäjuh-
lilla Kansanlähetyspäivillä Lahdessa vei-
sataan, Kansanlähetyksen lähetysjohtaja 
Timo Rämä?

”Virsiä ja uudempaa hengellistä musiik-
kia. Laulut on jo useamman vuoden ajan 
heijastettu valotauluille.”

”Mutta olemme tiedostaneet, miten suu-
ri puute on se, ettei meillä ole omaa lau-
lukirjaa. Se on keskeinen herätysliikettä 
yhdistävä tekijä.”

Timo Rämä sanoo edessä olevan kunni-

anhimoisen unelman ja haaveen siitä, että 
viidennellä herätysliikkeellä olisi käsissään 
oma laulukirja kolmen vuoden päästä. 

Viime viikolla kokoontuneessa järjestö-
jen edustajien työryhmässä oli Rämän mu-
kaan ”innostunut ja rohkaiseva henki”. 

Viidennen herätysliikkeen laulukirjaa 
kokoavat Kansanlähetyksen lisäksi Lähe-
tysyhdistys Kylväjä, Opiskelija- ja Koulu-
laislähetys, Radiolähetysjärjestö Sanan-
saattajat sekä Suomen Raamattuopisto. 
Mukaantuloaan harkitsee vielä Kansan 
Raamattuseura.

”Moderni laulukirja, joka istuu meidän 
korostuksiimme”, Rämä luonnehtii synty-
vää.  ”Me emme pelasta 50 -60 –luvun herä-
tyksen ajan lauluja.” 

Uudessa laulukirjassa valtaosa on Anna-
Mari Simojoen, Pekka Kaskisen, Jaakko 
Löytyn ja Petri Laaksosen musiikkia. Rämä 
lupaa mukaan jonkin verran virsiäkin. Ko-
koelmaa tullaan testaamaan nettikyselyllä 
käyttäjiltä.

Tuomiokirkossa lauletaan 
herätysliikkeitten lauluja
Ensi syyskuusta alkaen Kuopion tuomio-
kirkkoon on tulossa ”Messu soikoon” – sar-
ja, jossa viidessä messussa lauletaan eri he-
rätysliikkeitten lauluja.

”Herätysliikkeiden omissa laulukirjoissa 
henkii kunkin liikkeen ja uskontulkinnan 
perimmäinen luonne. Laulukirja on osa 
liikkeen identiteettiä”, sanoo tuomiorovasti 
Ilpo Rannankari.

Hänelle Siionin Kannel välittää evanke-
lisuuden luottavaista uskontulkintaa. ”Lau-
lujen sanoja tukevat valoisat ja rytmikkäät 
melodiat.”

Rannankari sanoo kohtuullisen hyvin 
tuntevansa myös heränneiden ja lestadio-
laisliikkeen lauluja.

”Siionin virret ovat sisäänpäin katsovia, 
omaa tilaa tutkivia rukouksia”, sanoo kört-
tiperinteeseen Nilsiässä juurtunut henkilös-
töpäällikkö Raili Pursiainen.

”Kaikkea ei selitellä Jumalan puolesta, 
vaan annetaan tilaa myös ihmettelylle.”

Lahja Pyykönen

Moderni laulukirja
viidennelle herätysliikkeelle

Ismo Vornanen 
Kirjoittaja on erityisopettaja, 

toiminnanjohtaja ja 
viestintäyrittäjä.

Lahja Pyykönen 
lahja.pyykonen@evl.fi
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Herätysliikkeen oma laulukirja  
on tärkeässä roolissa hengellisillä 
kesäjuhlilla. 
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• VB-valokuvakeskuksen 
kesänäyttelyssä maail-
mankuulun Henri Cartier-
Bressonin varhaistuotan-
toa, Henri Cartier-Bresson 
: Early works 4.6.–29.8. 

• 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: Iisalmelaisen 
Timo Tolosen maalauksia 
27.6. saakka ja Taidelainaa-
mon kuukauden taiteilijana 
Riitta Nelimarkka; Jukka 
Huhtalan ja Mikko Valto-
sen Taidetta 29.6–18.7.

• Galleria Carreessa Päivi 
Hintsanen: Hiljaisia harho-
ja 16.6.–4.7.

• Kirjastokahvila: Miehän 
oon Maija – Maija Koposen 
näyttely 30.8. saakka.

• Kirjanpitotoimisto Anna 
Korhonen (Puijonk. 9 A 6): 

Sami Korkiakosken maala-
uksia 28.5.–30.9.

• Kuopion Muotoiluaka-
temian (Piispank.8) kesä-
näyttely Utopia ja kotiin-
paluu – Muotoilua tulevai-
suuden kotiin 20.5.–30.9. 
Avoinna ma-pe 8–16.

• Kuopion korttelimuseo 
15.5.–31.8. ti-su klo 10–17. 
Vanhojen tekstiilikäsityö-
taitojen työnäytökset; 
kehruuta, karstausta ja 
nauhantekoa, keskiviikosta 
sunnuntaihin 10.6.–8.8. 
Kesä-elokuussa perjantai-
sin klo15 Tuomarin saleista 
työmiehen tupaan -opas-
tus pääsymaksun hinnalla.

• Kuopion taidemuseon Ke-
sänäyttely 2010: Rakenta-
jat 4.6.–12.9. ti-pe 10–17, 
ke 10–19, la-su 11–17, ma 
sulj. Esillä myös perusnäyt-
tely Lintukoto – Metsästä  
maailmalle.

• Kuopion museo: Tositarina 
– välähdyksiä Kuopiosta 
7.5.2010–16.1.2011. 
Museon kesänäyttelyssä 
tutustutaan Kuopioon kym-
menen ihmisen tarinan ja 
muiston kautta. Avoinna: 
ti-pe 10–17, ke myös 17–19, 
la-su 11–17, ma museo on 
kiinni. Kesä-elokuussa tors-
taisin klo 13 ja perjantaisin 
klo 10.30 maksuton opas-
tus Tositarina-näyttelyyn 
pääsymaksun hinnalla.

• Sotaveteraanimuseo, Tul-

liportink. 37 D, auki 5.6.–
6.9. pe klo 14–18 ; la-su 
klo 12–16. Ryhmätilaukset 
(017) 281 1130.

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

• Puijon Torni ma-to klo 
10–19; pe-la klo 10–21 ja 
su klo 10–16.

• Pikku-Pietarin Torikuja 
(Hatsalank. 24/Puistok. 21) 
kesä-, heinä- ja elokuussa 
ma-pe 10–17, la 10–15, 
kahvila jo klo 8.

• Yle Radio 1:ssä Karja-
lainen heinäkuu. Tämän 
runon haluaisin kuulla 
-ohjelmat lähetetään Ka-
jaanin runoviikolta 10.7. ja 
Joroisten musiikkijuhlilta 
28.7. klo 19.03.

• Kesäretkikalenteri:  
www.kuopio.fi /ymp  
Lisätietoja (017) 182 127.

Juhannusjuhliin
 Perinteinen juhannusjuhla Pouka-
man leirikeskuksessa alkaa juhan-
nusaattona klo 18.

Linja-auto lähtee Alavan kirkol-
ta klo 17. Maljalahdenkadulta auto 
lähtee klo 17.30 Inkilänmäen kautta 
Poukamaan. Paluu klo 20.30. Kyyti ja 
tarjoilu ovat ilmaisia.

 Juhannustapahtuma Riistaveden 
seurakuntatalossa torstaina 24.6. 
klo 18.

 Juhannushartaus Päivärannan siir-
tolapuutarhalla juhannuspäivänä 
klo 12.

 Juhannuskirkko Vehmasmäen kap-
pelissa juhannuspäivänä klo 13.

Kirkonvartijoilla 
juhlailta
Kuopion tuomiokirkon kirkonvartijat 
juhlivat tuhannetta kirkonvartijailtaa 
keskiviikkona 14.7. klo 18. Ohjelma-
tuokion jälkeen vietetään arki-illan 
ehtoollista klo 19. 

Kirkonvartijat aloittivat lokakuus-
sa 1993. Käynnistäjänä oli professori 
Matti Jantunen. Kirkon vartijoiden 
toiminta lähti ajatuksesta, että kau-
pungissa voisivat valot olla ikkunois-
sa muuallakin kuin ravintoloissa.

Vapaaehtoisia vartijoita on tällä 
hetkellä 25. He mahdollistavat kirk-
koon avoimet ovet keskiviikkoisin ja 
perjantaisin klo 23: een.

Päivämusiikkia 
Männistössä
Pyhän Johanneksen kirkossa kuul-
laan päivämusiikkia maanantaisin 
klo 12.

 12.7. Mikko Korhonen, urut
 19.7. Arto Löppönen, laulu, 
yhteislaulua
 26.7. Tuomas Pyrhönen, urut
 2.8. Päivi Kukkonen, huilu, 
Irina Zahharenkova, piano

Vanhaa musiikkia 
BarokkiKuopiossa
Vanhaan musiikkiin paneutunut Ba-
rokkiKuopio festivaali järjestetään 
Kuopiossa kuudetta kertaa 1. – 5.7. 
Konserttipaikkoina ovat Männistön 
vanha kirkko, Pyhän Johanneksen 
kirkko sekä Tuomiokirkko.

Festivaalin taiteellinen johtaja on 

gambisti-sellisti Markus Kuikka.
www.kuopionseurakunnat.fi/barok-
kikuopio

Vehmersalmella 
90 -vuotisjuhlat
Vehmersalmen seurakunta juhlii 90 
-vuotista taivaltaan.

 la 3.7. klo 12 urkukonsertti kirkos-
sa, Kalevi Kiviniemi, Jukka Pietilä
 su 4.7. klo 11.30 muistomerkin pal-
jastus Horkanlahden hautausmaalla
su 29.8. klo 10 juhlamessu kirkossa
 su 29.8. klo 13 Petri Laaksosen 
konsertti kirkossa

Nappaa  
omat seurat
Pihaseuroja kesän aikana Kortteli-
museon pihassa, Puijon kirkon pihas-
sa ja Kallaveden kirkon pihassa.
Nappaa omasi osoitteesta www.kuo-
pionseurakunnat.fi
Lauluilta Tammenrannan kesäteatte-
rilla keskiviikkona 21.7. klo 18.
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Tositarinoita. Vuosi 1975. 
Linnanpellonkatu 21.  
Walentinin saunan  
saunottajat Kerttu  
Kuosmanen (vas.) ja  
Hilja Ruskola. 
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Musiikin tohtori Markus Kuikka 
on BarokkiKuopion taiteellinen 
johtaja.
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Kesä on rippi-
koululaisten 
juhlaa. Kalla-
veden kirkossa 
konfirmaatio-
messu on  
lähes joka  
sunnuntai. 

Tuomiokirkon 
vartijat tarjo-
avat kahvia  
ja kakkua  
keskiviikkona 
14.7. klo 18.

 
 
 
 
 
 
 
 
Juhlamessu 
Vehmersal-
men kirkossa 
sunnuntaina 
29.8. klo 10. 
Seurakunta 
täyttää 90 
vuotta.
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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

Taidetta ja sirkushuveja

Kun Kuopion legendaarinen tori 
on kaivettu auki, ei kulttuuri-
väki ole jäänyt toimettomaksi. 

Kaupunkilaisilla ja asuntomessuvie-
raille tarjotaan Taidetoria Matkusta-
jasatamassa 16.7.-15.8. joka päivä klo 
15-20. 

Mukana on esiintyjiä sirkuksesta 
teatteriin ja tanssiin, kuvataiteilijoiden 
työpajoja, kirpputoreja ja päivittäin 
vaihtuva ohjelma. .Juhani Ahon vene 
on esillä satamamakasiinissa.

Miksi taidetori, tuottaja Anja Lap-
pi?

”Taidetori täydentää kaupun-
gin tapahtumatarjontaa: taidetori 
on osallistava ja avoin koko perheen 
käyntikohde.” 

”Taiteen ja kulttuurin tulee olla 
tarjolla vapaasti. Kun lapsi nä-
kee värin, hän tarttuu siihen 
ja alkaa tehdä maalilla jotakin 
– niin tapahtuu myös kulttuu-
riin törmätessä. Kulttuurin tekijät 
tarvitsevat opetusministeriön uu-
den toimintaohjelman mukaisesti 
yhteisiä tiloja ja paikkoja, mutta 
myös henkisiä toimintaympä-
ristöjä: taidetorissa nämä yh-
distyvät.” 

Miksi iltatori?
”Aikataulussa 

olemme ajatelleet eri-
tyisesti asuntomes-
suväkeä. Kun päivä 
on kierretty koteja, 
illaksi tullaan kau-
punkiin, ja vastassa 

on satamassa virkeä, yllätyksiä tar-
joava taidetori. Iltatori tuo Kuopioon 
isomman kaupungin tunnelmaa. Va-
littuina päivinä Minna Canth 
tarjoaa termospullosta kah-
via, orkestereja esiintyy 
ja sarjakuvatyöpajoja 
järjestetään. Puistossa 
on ilmaisia tanssi-

tunteja.” 

Mitä Myllyssä tapahtuu?

”Juuri avatussa Luovien alojen 
keskus Myllyssä Satamakadulla 

Taidetorin yhteydessä on si-
sätiloissa taiteilijoiden ja 

käsityöläisten kauppaku-
ja. Yläkerrassa on taide-
näyttely ja taiteilijoiden 
tiloissa avoimia työpajo-
ja, mm. t-paidan tuuna-
usta ja kierrätyskorujen 
tekoa.”

Mitä löytyy vanhan tava-
ran ystäville?

Lelukirppareilla voi lait-
taa lelujaan kiertoon 18.7. 
ja 25.7. Kirjojen, sarjaku-

vien ja musiikin kirp-
putori pidetään 1.8. ja 

antiikin ystävät voi-
vat löytää aarteita 
8.8. klo 15-20.

Teksti  
ja kuva  

Ulla Remes

Yhteydet: 
Anja Lappi 

puh. 044 336 8884. 
Myös myyntimökkejä 

on vapaana.
www.taidetori.com

Ihana kirja!
Erikoinen linnunlaulu pysäyttää tii-
railemaan korkeuksiin tunnistaak-
semme laulajan. Lintukirja Linnut 
äänessä auttaa tunnistamisessa.  

Jan Pedersen ja suomentaja Las-
se J. Laine kuvaavat värikkäin sa-
noin lintumaailmaa. Lars Svensson 
on äänittänyt lintuäänet tarkasti 
soidin, kutsu ja varoitusäänineen. 
Jari Peltomäen ja Markus Vares-
vuon valokuvat ovat tarkkoja. Kirjaa 
elävöittävät Jony Erkssonin piirros-
kuvat. 

Kirjassa esitellään 150 Pohjolan 
lintulajia äänineen. Kiinteä äänilaite 
on helppokäyttöinen ja äänet aitoja. 
Perheen pienimpien kanssa kirja toi-
mii katselu- ja kuuntelukirjana. 

Kaksivuotias lapsi katseli ja 
kuunteli kirjan tarkkaavaisesti läpi. 
Välillä hän yhtyi nauraen lintujen 
nauruääniin ja hassunkuriset äänet 
saivat lapsen kikattamaan. Meni 
hetki ja kaksivuotias antoi arvionsa: 
Ihana kirja!

Lintujen äänillä on tarkoitus; on 
yhteysääniä, lentoääniä, hätäilyää-
niä ja kerjuuääniä laulujen rinnal-

la. Tekijät opettavat kuuntelemaan 
tarkasti, tauot ja tasot huomioiden. 
Kirjassa muistutetaan, ettei kirjaa 
saa käyttää ulkona lintujen houkut-
telemiseen. Se häiritsee pesintää. 

Pohjois-Savon maakuntalintu on 
helppo tunnistaa tyylikkäästä väri-
tyksestä. Kuikan soidinhuuto kuiik-
ko kuiik-ko kluuii on erottuva. 

Suurikokoisen ja painavan kirjan 
tutkiminen käy parhaiten pöydän 
ääressä. Kirja on perheen ja ystävien 
yhteinen ilo.

Pedersen Jan – Svensson Lars –  
Peltomäki Jari – Varesvuo Markus,  
suom. Lasse J. Laine: Linnut äänessä  
150 Pohjolan lintulajia äänineen,  
256 s., 36,30 e., Tammi 2010.

Maha-asiaa
Kuopion Vehmersalmen kaupun-
ginosassa Kirsi Pehkonen (s.1965 
Kajaani) on vaivihkaa kirjoittanut 

kaksi kirjaa. HyväUni julkaistiin 
vuonna 2005, Mahalasku ilmestyi 
kevätkesällä. Pehkonen vahvistaa 
vähälukuista kuopiolaiskirjailijoiden 
joukkoa. 

Lieneekö Mahalaskussa pientä 
itseironiaa, kun alaotsikko on Aloit-
televan kolumnistin lyhyt oppimäärä. 

Lehtimaailman sisälle en oikein 
Mahalaskussa pääse, toki uskon, et-
tä kolumniaiheet voivat syntyä sat-
tumanvaraisesti. 

Kirjassa leikitellään osa-aikai-
suudella. Kolumnistit ovat useim-
miten lehden ulkopuolisia, tunnet-
tuja asiantuntijakirjoittajia, joilla on 
sanominen taito. Pehkosen teksti on 
notkeaa.

Pakinamaisuutta kolumneissa 
on, mutta johdatukset asiaan ovat 
pitkiä. Kolumnisti valjastaa romaa-
nissaan koko fiktiivisen perheensä 
tekstin tuottamiseen. 

Kirjassa ei pyöritä oman navan 
ympärillä, vaan tartutaan maha-asi-
aan kyllästymiseen asti. Itse kolum-
nit ovat turhan kapeiksi ladottuja 
jaksoja kertovan tekstin lomassa. 

Parhaimmat kirjoitukset kerto-
vat markkinavoimista ja tyytymättö-
myydestä omaan itseen. Niillä ihmi-
siä narutetaan kuluttamaan. 

Vaikuttavin Pehkosen kannan-
otoista tarttuu pornokuviin, joita on 
lasten silmien korkeudella jopa ruo-
kakaupoissa. Tästä aiheesta muistan 
hänen kirjoittaneen maakuntaleh-
dessäkin.  

Kirsi Pehkonen: 
Mahalasku, 
159 s., 26 e., Nordbooks 2010. 

Ritva Kolehmainen

Rukoi lemme

Uusi tehtävä yllätti
Neljän lapsen äiti Leena Piippo kertoo, että hän on hy-
pännyt erilaisiin vapaaehtoistehtäviin elämäntilanteen ja 
jaksamisen mukaan. 

Ensimmäinen pesti oli 16-vuotiaana nappulakerhon 
vetäjänä.

“Pidettiin kaverin kanssa ekaluokkalaisille seurakun-
nan kerhoa synnyinpaikkakunnallani Ilomantsissa.”

“Työttömänä ollessani kouluttauduin lähimmäispal-
veluun. Mummot olivat mielissään, kun nuori tyttö kävi 
heitä jututtamassa, vaikka tuntuikin, että osaako tässä 
mitään tehdä”, Piippo muistelee.

Lapset ovat päiväkodissa työskentelevän Piipon sy-
dämellä ja niinpä hän lähti keväällä aktiivivetäjien kan-
nustamana Puijon kirkolla kokoontuvan pyhäkoulun 
avustajaksi.

“Olen iloinen, että lapsemme ovat saaneet olla pyhä-
koulussa ja siitä kiitollisena haluan olla nyt itse mukana. 
Lisäväkeä tarvitaan ja sinne voi tulla rohkeasti kokeile-
maan ja harjoittelemaan.”

“Nyt kun nuorin lapsista on jo kohta 5-vuotias, on 
mahdollista miettiä eri tavalla vapaaehtoistyötä. Eri-
laiset projektit olisivat kiinnostavia näin perheenäidin 
kannalta.”

Hän muistelee ilolla esimerkiksi vapaaehtoisten jär-
jestämää kuoroteosprojektia. Myös Yhteisvastuukeräys 
on ollut perheen ohjelmassa useana keväänä, tänä vuonna 
myös Tero-isä kiersi lähitaloissa. 

“Tulevaisuudessa voisi lähteä uudelleen mukaan lä-
himmäispalvelutyöhön vaikka yhdessä lasten kanssa. 
Vanhukset voisivat ilahtua lasten lauluesityksistä.”

Teksti ja kuva Hanna Karkkonen

Ark ienke l i

Iltarukous
Minä kiitän sinua, taivaallinen Isä,
sinun rakkaan Poikasi kautta,
että olet minut armollisesti
varjellut tänä päivänä.
Ja rukoilen sinua,
että antaisit minulle anteeksi
kaikki syntini, missä ikinä olen tehnyt väärin,
ja että armollisesti varjelisit minua tänä yönä.

Minä jätän itseni, ruumiini ja sieluni
ja kaiken mitä minulla on 
sinun käsiisi.
Sinun pyhä enkelisi olkoon kanssani,
ettei paha vihollinen saisi mitään valtaa minuun.

Aamen.

Tuomas ja Elina Piippo ovat ahkeria pyhäkoululaisia. 
Leena-äiti on ollut Puijon kirkon pyhäkouluavustajana.

Kuva Terhi Marttinen/KuvaKotimaa

Iltarukous Lutherin Vähä katekismuksen mukaan.
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Suomen Lähetysseuran Lähi-Idän 
alue-edustaja Roy Rissanen myön-
tää, että tällaisen ilmapiirin ylläpi-
täminen Jerusalemissa ei ole aina 
helppoa. 

”Sen kanssa täytyy jatkuvasti tehdä työ-
tä.”

Rakennusvanhus  
aidan takana
Jykevän aidan takaa näkyy puiden ympäröimä 
rakennusvanhus. Kun tämä kaunis rakennus 
pylväikköineen muurattiin kokoon 1800 -lu-
vulla, se oli syrjässä.

Nyt silloisen anglikaanipappilan rauta-
portissa lukee: Shalhevetyah Center FELM 
(Shalhevetjah -keskus, Suomen Lähetysseu-
ra). Eikä vanha pappila enää ole taivalten ta-
kana.  Jerusalemin kaupungin liikenneruuhka 
pyörii päällekäyvänä ympärillä.

Pyhän kaupungin kolme uskontoa kohtaa-
vat keskuksessa päivittäin.

Kiinalainen, nigerialainen 
korealainen, suomalainen
Musiikkiluokanopettaja Lea Ridanpää lau-
laa Jerusalemista, pyhästä kaupungista. Onpa 
ihmisellä taivaallinen ääni!

Lähetysseuran työntekijät Jukka ja Lea 
Ridanpää ovat kiinalaistyössä. Kiinalaiset 
työskentelevät Israelissa vierastyöläisinä. 
Sapatti-iltana nämä raskasta rakennustyötä 
tekevät miehet kokoontuvat yhteen.

”Thaimaalaisten ja kiinalaisten vierastyö-
läisten myötä buddhalaisuus ja taolaisuus-
kaan eivät ole meille vieraita”, Roy Rissanen 
kertoo. 

Keskuksen periaatteena on se, että kaikki 
ovat tervetulleita etnisestä taustasta tai us-
konnosta riippumatta.

Shalhevetjah -keskuksessa kokoontuu 
kiinalainen, etiopialainen, suomalainen, 
nigerialainen, korealainen ja messiaaninen 
seurakunta. Suomalainen jumalanpalvelus on 
kerran kuukaudessa.

Raamattujakin on hepreaksi, romaniak-
si, arabiaksi, etiopiaksi, kiinaksi ja venäjäksi 
käännettyinä.

Pastori Tarja Säynevirta esittelee Kuopi-
osta tulleille vieraille thailaiset tytöt, jotka on 
kastettu kaksi vuotta sitten. Thaimaalaiset 
vierastyöläiset oleskelevat usein lyhyitä jak-
soja keskuksella. Heitä on maassa kymme-
niätuhansia.

Lähetystyöntekijä, Puijon seurakunnan 
lähetti Tarja Säynevirta on vuosien aikana 
nähnyt, miten kaltoin Israelissa vierastyöläi-
siä kohdellaan.

Heinäkuussa Säynevirta palaa rankalta 
työkentältään takaisin Suomeen ja Kuopi-
oon.

Motoristit rauhantyössä
Shalhevetjah –keskuksen peruskunnostus ja 
laajennus aloitetaan tämän vuoden aikana. 
Pienimuotoisia remontteja on tähänkin asti 
tehty talkootyönä. Sauna on totta kai Suo-
men poikien kättenjälkeä.

 ”Myös Kuopion suunnalta on kiitettäväs-
ti ollut talkoolaisia mukana”, Roy Rissanen 
kiittää.

Kuopion Alavan seurakunta on hiljakkoin 
tehnyt nimikkosopimuksen Roy ja Sirpa Ris-
sasen kanssa.

Rissasen pariskunnan kyydissä Jumalan 
valtakunta menee vauhdilla eteenpäin. Roy 
Rissanen on lähetyslentäjä sekä Gospel Ri-
dersien Jerusalemin kerhon presidentti.

Jerusalemin kerho on osa Suomen Lähe-
tysseuran sekä Jordanian ja Pyhän maan lute-
rilaisen kirkon työtä. Motoristikerho Gospel 
Riders toimii sekä arabien että juutalaisten 
parissa.

Lahja Pyykönen 
Kirjoittaja vieraili  

Shalhevetjah -keskuksessa  
viime huhtikuussa.

kirkon kulmilta
Aurinkokello  
ja penkki
Kumpusaaren rannassa, suunnilleen niil-
lä paikkeilla, josta Saaristokatu kääntyy 
kohti Pölhöä, oli Metsola. Se oli tohtori 
J. V. Johnssonin kesähuvila 1900-luvun 
alkukymmeninä. Se oli siirtynyt hänelle 
vuonna 1902 Sebastian Collianderilta.

Kuopion 5. tarkk’ampujapataljoonan 
upseeristoon kuuluneet veljekset Sebas-
tian ja Ernst Colliander olivat 1800-lu-
vun lopulla vuokranneet Kumpusaares-
ta suuren rantapalstan ja rakennuttaneet 
sinne samantyyliset kaksikerroksiset 
hirsihuvilat.

Ernst Collianderin osuus siirtyi 
vuonna 1909 Kuopion lääninsairaalan 
lääkäriksi edellisenä vuonna tulleelle 
tohtori A.J. Hällströmille. 

Muutettuaan Savonlinnaan Häll-
ström myi vuonna 1914 huvilansa Kuo-
pion Nuorten Naisten Kristilliselle 
Yhdistykselle. NNKY:ltä tämä Päivä-
harjuna tunnettu rakennus siirtyi 1930-
luvun alussa Kuopion liikeapulaisyhdis-
tyksen kesäkodiksi. 

Myös J.V. Johnssonin Metsola päätyi 
ennen puretuksi tuloaan yhdistyskäyt-
töön, kun siitä vuonna 1960 tuli Kuopion 
tuberkuloosiyhdistyksen kesänvietto-
paikka, Kumpuranta. Johnssonilla huvila 
oli ollut yli 30 vuotta aina hänen vuonna 
1935 tapahtuneeseen kuolemaansa asti. 

Kuopiossa kaupunginlääkärinä ja 
piirilääkärinä toiminut Johnsson oli 
luonnonystävä ja innokas puutarhuri. 
Kumpusaaren puutarhassaankin Johns-
son kasvatti paitsi koristekasveja myös 
omenapuita, vaikka hänen varsinainen 
hedelmäpuutarhansa omena-, päärynä- 
ja kirsikkapuineen sijaitsikin Lohjalla. 

Metsolan huvilan rannassa olevalla 
näköalapaikalla Johnssonilla oli kivestä 
rakennettu penkki ja sen edessä pöytänä 
vuonna 1915 lahjaksi saatu aurinkokello. 
Siinä hän saattoi istua katsomassa  Kä-
rängän ja Lehtoniemen suuntaan avau-
tuvaa järvinäkymää.

Aurinkokello, penkki ja puiden vä-
listä pilkottava huvila olivat vielä pai-
koillaan heinäkuussa 1975, jolloin mu-
seon kesäkuvaajana silloin työskennellyt 
Pekka Punkari kiersi kuvaamassa kaik-
ki kymmenkunta Kumpusaaren huvilaa 
ja asuinrakennusta. 

Kahta käytössä olevaa vanhaa huvi-
laa lukuun ottamatta muut on purettu 
syväsataman ja muiden aluevarausten 
tieltä. Eikä Kumpusaarikaan enää 1970-
luvun alussa tapahtuneen Kumpusal-
men täyttämisen jälkeen ole saari. 

Helena Riekki

Rauhaa ja sovintoa
keskellä Jerusalemia
”Haluamme kohdata jokaisen ihmisen 
rakkaudella ja kunnioituksella.”

Kuva Markus Partanen

Shalhevetjah, Herran liekki. Orpokotina aloittanut Suomen Lähetysseuran Shalhevetjah -keskus on 50 vuoden aikana  
kasvanut monitoimikeskukseksi, uskontojen ja kulttuurien kohtaamispaikaksi.
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Kummilapsiyhteyshenkilö Sirpa Rissanen  
ja alue-edustaja Roy Rissanen ovat  
Alavan seurakunnan uudet nimikkolähetit. 

Suomen  
Lähetysseuran työ  
Israelissa
• alkoi Jerusalemissa vuonna 1924
• kokonaiskulut Israelissa ja palestiina-
laisalueilla 1,1 milj. euroa
• yhteistyökumppani Jordanian ja Pyhän 
maan evankelisluterilainen kirkko, noin 
2 200 jäsentä Metsolan rantaa.

Kuva Kuopion kulttuurihistoriallisen 
museon kuva-arkisto
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Rovasti Oiva Voutilainen
17.8.1945 – 11.6.2010
Oiva Voutilainen muisteli kerran lapsuuttaan näin:

”Kun kuljin Rautavaaran saloilla pitkiä koulumatkoja 
paukkupakkasessa, päätin, että jonain päivänä pääsen 
sinne, missä ei palella.”

Ja hän pääsi.
Pappistaival vei hänet vuosikymmeniksi Australiaan 

siirtolaispapiksi. Eikä häntä palellut myöskään Krei-
kassa, Espanjassa, Turkissa tai Thaimaassa turistipapin 
tehtävissä.

Oiva Voutilainen rakasti lämpöä. Hän rakasti sitä 
myös ihmissuhteissaan. Hän säteili lämpöä, huumoria 
ja elämäniloa. Pappina hän oli kotonaan kaikkialla ja 
kaikenlaisten ihmisten kanssa.

Kansainväliset tehtävät, joista Oiva Voutilainen sai 
julkista tunnustusta niin Unkarissa kuin Virossakin, 
eivät olleet hänelle diplomatiaa, vaan diakoniaa, palve-
lua. Hän oli auttamassa ja valamassa uskoa niin entisen 
DDR: n kuin Viron, Unkarin, Romanian ja Venäjänkin 
vaikeissa oloissa taistelleille kristityille.

Oiva Voutilainen oli sekä seurakuntapappina, hiip-
pakunnallisissa tehtävissä että seurakuntayhtymän kes-
kusrekisterin johtajana poikkeuksellisen monitoiminen 
ja –taitoinen. Vasta ajan oloon tulee käymään ilmi, 
miten laajaa peltoa Oiva -rovasti kynsi ja kylvi. 

Vain hänen lähimmät työtoverinsa taisivat ymmär-
tää, kuinka tärkeintä ja kuinka monia asioita Voutilai-
nen kykeni hoitamaan. Muilta tämä jäi usein huomaa-
matta, sillä Oiva Voutilaisen tyyli oli hillitty ja asioihin 
keskittyvä. Hän ei tehnyt numeroa itsestään.

Rovasti Voutilainen oli taiteellisesti lahjakas. Hän 
harrasti kirjallisuutta, oli perehtynyt kuvataiteisiin ja 
oli itse verrattoman hyvä laulaja. Kuopion Tuomiokir-
kon Kamarikuoro oli hänen suuri rakkautensa. Kuoron 
solistina hän esiintyi lukuisat kerrat, ja viime vuodet hän 
toimi myös kuoron johtokunnan puheenjohtajana.

Eräänlainen alkusysäys laulumusiikin pariin syntyi 
jo, kun Oiva Voutilainen lauloi koulunsa Kuopion Ly-
seon laadukkaassa kvarteissa yhdessä Olavi Hautsalon, 
Eero Väätäisen ja Juhani Heiskasen kanssa.

Musiikkiin liittyi tavallaan myös Oiva Voutilaisen 
työskentely Kuopion konservatorion kirkkomusiikkilin-
jan ja myöhemmin Sibelius-Akatemian Kuopion koulu-
tusyksikön seurakunnallisten aineiden opettajana.

Siirtolaispapin tehtävät jättivät pysyvän piirteen ro-
vasti Voutilaisen pappispersoonaan. Hän osasi koh-
data elämän eri tavoin ”siirtolaisiksi” ja juurettomiksi 
tekemät lähimmäisensä. Hän tahtoi löytää tien heidän 
luokseen.

Kuvaavaa on, että Oiva –rovasti oli kaiken ohessa 
yksi aivan ensimmäisistä nettipapeista Suomessa.

Oiva Voutilainen lausui voimiensa jo huvettua mi-
nulle viimeisinä sanoinaan näin: ”Aina pappi. Se on 
Jumalan lahja.”

Matti Järveläinen
Kirjoittaja on eläkkeellä oleva 

Kuopion tuomiorovasti.
Oiva Voutilainen siunataan 
lauantaina 3.7. klo 12 Pyhän Markuksen kappelissa 
(Siunauskappelintie 3).

Kukkatervehdysten sijaan muistamiset Kirkon 
ulkomaanavun tilille 202718-35217 merkinnällä Oiva.

Kuolleita

Mihin itikoita  
tarvitaan, lapset 
ihmettelevät. 

Karttulan Hirvijärven 
metsäpolulla vaeltaa jono 
kirjaviin sadetakkeihin ja 
kumisaappaisiin pukeu-
tuneita tyttöjä ja poikia 

itikkalaumoja hätistellen. 
Ympärillä avautuvasta suosta siin-

neet inniäiset tunkevat silmiin ja suu-
hun ja kapeilla pitkospuilla saa väliin 
taiteilla, ettei tipu suohon.  Puut ovat 
sateen jäljiltä petollisen liukkaat.

Porojen paratiisi ja 
sammakkoprinssi 
”Täällä poroilla olisi paratiisi!”, kom-
mentoi jonossa joku pojista nähdessään 
suolla kasvavan jäkälämäärän. ”Kato, 
sammakko!”, huomaa toinen. 

Kolmannen mielestä taas on ihan 
epäreilua, että hitaammin kulkevat 
tytöt saavat mennä poikien edellä. Pit-
kospuita pitkin olisi niin kiva juosta.

Lapset osaavat silti astella varoen, 
eikä kukaan kompastu. He ovat saa-
neet ennen vaellusta tarkat ohjeet met-
sässä liikkumisesta nuorisotyönohjaaja 
Juha Mertaselta ja erityisnuorisotyön-
ohjaaja Pekka Asumaalta. 

”Luonnossa liikkuen ja ihmetellen” 
leirille osallistui 34 tyttöä ja poikaa. 

”Miltä taivaassa näyttää?”, pohti 10 
-vuotias Minttumaria Villanen. 
Hän itse arveli, että taivaassa kai-
killa on oma koti, lemmikkejä ja 
kaikki saavat olla siellä rauhassa. 
Myös eläimillä on oma valtakun-
tansa, jossa niitä ei metsästetä.  

Taivas kiinnosti myös 9-vuoti-
asta Ella Ursinia. Hän pohti sitä, 
mitä kaikkea taivaassa tapahtuu. 
Atte Nuutisen, 6, kysymys liittyi 

luontoon. Atte ihmetteli, miten 
puut kasvavat. Lauri Keränen, 8, 
oli huolissaan luonnon saastumi-
sesta.

”Miksi et opeta niitä ihmisiä, 
jotka saastuttavat luontoa”,  asetti 
Lauri Jumalalle ja samalla kaikille 
ihmisille kiperän kysymyksen. 

Pirjo Tiihonen
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Luontoleirillä

Kysytään Jumalalta
Luontoleiriläisillä oli pulmia. 
Päätettiin kysyä Jumalalta.

Ella Ursin
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Ylh. Atte Nuutinen 
 
Vas. Lauri Keränen 
 
Oik. Mirella Tenhunen

Luontoleirillä
kuljettiin 
pitkospuita 
pitkin

7-9 -vuotiaat lapset tutustui-
vat kolmen päivän aikana niin 
luonnon biologiaan kuin Luojan 
luomistyöhön.  

Leiri-jumalanpalveluksessa 
Luomakunnan sunnuntain tee-
maa avasi teologian opiskelija 
Laura Korhonen.

Saako marjoja poimia 
missä vain
Matkan varrelle asetetuil-
la rasteilla arvuuteltiin muun 
muassa jokamiehen oikeuksia 
luonnossa. Lapsilta kysyttiin, 
saako marjoja poimia ihan mis-
sä vaan, miltä mustikka näyttää 
ja kuinka nuotiopuut asetellaan 
oikeaoppisesti. Mertanen opetti 
lapsille myös luonnon vähem-
män miellyttävien asioiden tär-
keyttä.

”Jos ei olisi itikoita, ei lin-
nuilla riittäisi ruokaa”, hän 
muistutti.

Kahdeksanvuotiaan Mirel-
la Tenhusen ja samanikäisen 

Anniina Jäntin mielestä kaik-
kein kivointa leirillä oli uimi-
nen ja saunominen. Tytöt eivät 
säikähtäneet alkukesän kylmää 
vettä, ja olivat jo ehtineet heit-
tää talviturkit ennen leiriä. He 
tykkäsivät myös metsässä seik-
kailemisesta.

”Täällä oppii, että luonnos-
sakin voi pitää hauskaa”, totesi 
Mirella nauttiessaan metsälaa-
vulla mehua ja pullaa.

Vaelluksen jälkeen alkoivat 
leiriolympialaiset. Lajeina olivat 
muun muassa vedenkantoviesti, 
kävyn heitto sankoon, kolmi-
jalkajuoksu ja tulitikun heitto. 
Leirillä pelattiin myös sählyä, 
askarreltiin, ongittiin ja saunot-
tiin. 

”Nukkumaan mennään illal-
la kymmeneltä. Silloin ei kyllä 
vielä tule uni”, arveli Mirella.

Pirjo Tiihonen

Sadetakit ja saappaat  
olivat luontoleirillä tarpeen.  
Ja varovaisuus liukkailla puilla.
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Vaivaako muurahaiset, 
sokeritoukat tai 

muut hyönteiset?
Suoritamme tuholaistorjuntaa ammattitaidolla!

Ota meihin yhteyttä!
Jukka Lipponen, 044 0558 228

Tommi Lipponen, 044 341 7887
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Siunausta sukkasillaan
Kodin siunaaminen sulkee suojaansa koko elämän. 

Kotisi on  
Korkeimman  
suojassa

Kodin siunaamisen toimittaa pap-
pi, muu seurakunnan työntekijä 
tai seurakuntalainen.

Valkoisella liinalla peitetylle 
pöydälle voidaan asettaa Raamat-
tu, risti ja kynttilä.

Kodin siunaaminen voidaan 
merkitä vihkiraamattuun.

Kodin siunaamisen kaava on 
virsikirjan liiteosassa.

Kodin siunaamisen voi liittää 
kasteen tai tupaantuliaisten yh-
teyteen.

1. Virsi 471 tai 492
2. Alkusiunaus
3. Raamatunlukua
4. Rukous ja siunaaminen
5. Isä meidän rukous
6. Herran siunaus
7. Virsi 464 tai 535

Jos täällä kaikki on kolmen viikon pääs-
tä valmista, on tapahduttava ihme.

Uusi kierros Helminauhaksi nime-
tyn kadun ympäri. Ei se voi olla tuo 
talo, liian kesken. Eikä tuo. 

Tuossa on kauniin sininen talo, mutta sii-
nähän asuu Männistön kirkon suntio Juhani 
Jauhiainen. Rakensi kotinsa Lehtoniemeen 
ammoin aikoja sitten. 

Etpä Jussi arvannut, miten paljon sait naa-
pureita!

Helmiä Lehtoniemessä
Anu ja Panu Kivirannan valkoinen talo on 
sittenkin tässä, miltei Jauhiaisten sinipirttiä 
vastapäätä. Iso terassi on tielle päin. Sade 
on pieksänyt pihaan viime syksynä tuodut 
kuunliljat maata kohden. Tuijapensaat sen 
sijaan eivät ole myrskystä moksiskaan. 

Piikkikorot uppoavat pehmeään hiek-
kaan. Pihan kunnostuksessa on vielä lääkäri-
isännälle rutkasti iltatöitä.

Myrskyssä, sateessa ja rakennustyön kes-
kellä Lehtoniemen Helmi ei nimestään huo-
limatta näytä parhaintaan. Mutta sisällä on 
jo miltei valmista. 

Siinä se on ikkunan takana: Kallavesi.  Jos 
tässä juodaan aamukahvia, komea on näky-
mä. Mutta mistäs päin aurinko nouseekaan? 
Minkä huoneen pielukseen pää kannattaa 
illalla painaa.

Vuosi sitten vappuna tässä vielä oli puu-
ton tontti.

Promootiosta kodin siunaamiseen
Kumma, ettei Anu ja Panu Kivirantaa hau-
kota tuon enempää. Nuoriapa ovat. 

Tänä lauantaiaamuna Panu tohtorinhat-
tuineen ja Anu hehkuvan punaisessa puvus-
saan ovat tulleet promootiosta kotiin puoli 
kahdelta. 

Muutama tunti sitten he kotiutuivat Kal-
laveden risteilyltä, sateen ja myrskyn piestes-
sä tohtoreita ja heidän seuralaisiaan.  Puku-

koodi promootiojuhlallisuuksien kolmannen 
päivän osioon oli kesäpukeutuminen. Ja Kuo-
piossahan se tänään tarkoitti toppatakkia. 

Taas ollaan pyhäpukeissa. 
Mutta nyt hiivitään varpahillaan kuin 

tonttujoukot. Kivirantojen koti on sisustettu 
asuntomessuja varten eikä parkettiin sovi jät-
tää kengän jälkiä. Ruokapöydässä on kattaus 
valmiina. Kuvausta varten.

Kodin siunaamisen kahvit juodaankin 
mukista ja keittiön puolella.

Isä siunasi tyttärensä kodin
Päässä on tehtävä tovi sukuselvitystä ennen 
kuin Kastarinen – Kivirannan sukujen isät, 
äidit, tyttäret ja vävyt asettuvat oikeille omis-
tajilleen. 

Lauri Kastarinen on pappi ja Anu Kivi-
rannan isä. Virsilaulua johtaa Keijo Matilai-
nen, jonka puoliso, Männistön kanttori Riit-
ta Matilainen on Lauri Kastarisen sisko. 

Panu Kivirannan vanhemmat ovat Ilkka 

Anu ja Panu Kivirannan koti valmistuu Lehtoniemen Helmen  
asuntomessualueelle.

”En ole vuoteen soittanut virsiä. Vieläköhän tämä menee”, arvelee eläkkeellä 
oleva kanttori Keijo Matilainen.

Anu, Panu, Aaro (3 kk)  
ja Sakari (2) Kiviranta  
valmistautuvat kodin  

siunaamiseen. Pastori Lauri 
Kastarinen aloittaa  

”Isän, Pojan ja  
Pyhän hengen nimeen”. 
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Kuvat Tuija Hyttinen

Siunausta sukkasillaan

Messukappelissa tarjolla siunausta

”Jos Herra ei taloa rakenna,
turhaan näkevät rakentajat vaivaa.
Jos Herra ei kaupunkia vartioi,
turhaan vartija valvoo.
Turhaan te nousette varhain,
turhaan valvotte myöhään
ja raadatte leipänne tähden.
Yhtä lailla Herra antaa omilleen,
vaikka he nukkuisivat.”
  Psalmi 127: 1-2

ja Tuula Kiviranta, pitkään Kuopiossa asu-
nut, kolme vuotta sitten Helsinkiin muutta-
nut lääkäripariskunta. 

Eino Kastarinen, pikkuinen elämänalku 
nukahtaa mummonsa Hannelen syliin jo al-
kuvirren aikana. 

Nuoren väen sukututkimus on jätettävä 
tuonnemmaksi, jotta juhla pääsee alkuun.

”Rakennusprojekti ja uusi talo saattavat 
olla perheille kriisiaikaa. Haluamme, että 
Jumala on läsnä tässäkin elämänvaiheessa”, 
Anu Kiviranta perustelee haluaan kodin siu-
naamiseen.

”Siunaus ja rukous sulkevat sisäänsä ko-
ko elämänpiirin. Siunaus kantaa ja suojelee 
elämää ja auttaa kestämään myös kovempia 
aikoja”, pastori Lauri Kastarinen selvittää. 

Hän sanoo, ettei siunaus ole vain papin 
toimitus, vaan kaikkien yhteinen rukous. ”Se 
vaikuttaa asenteisiin ja antaa perusrauhan, 
mutta ei ole onnellisuusautomaatti.” 

Kaikki olette siunattuja 

Kodin siunaamisen virret ja raamatunteks-
tit huokuvat turvallisuutta. Ne muistuttavat 
kivijalasta, jonka tukena on kolmiyhteinen 
Jumala. Turvapaikasta, joka on enemmän 
kuin kodin koreatkaan kuoret. 

”Sinun turvanasi on Herra, sinun kotisi 
on Korkeimman suojassa.”

”Sillä, minkä Herra siunaa, on aina oleva 
siunaus.”

”Tähän luottaen siunaan tämän kodin 
Isän, Pojan ja Pyhän Hengen nimeen”, pappi 
sanoo.

Siunattuja ovat koti, sen asukkaat ja kaik-
ki, jotka täällä vierailevat.

Nukkuva pikku-Einokin, ukin kaima.

Lahja Pyykönen

Kuopion seurakunnilla on asunto-
messuilla messukappeli.

Siellä esitellään kodin siunaa-
mista. Nähtävänä on myös video, 
jossa esitellään yhden asuntomes-
sukohteena olevan kodin siunaa-
minen. 

Messukappeli on U-portin 
läheisyydessä, messutoimiston 
vieressä. Osaston on suunnitellut 
arkkitehti Reijo Mitrunen. Si-
sustuksesta vastaa seurakuntien 
kuvataidetoimikunta. 

Tilassa ovat taiteilija Pauno 

Pohjolaisen teos Puuristi sekä tai-
teilija Kuutti Lavosen teos Toivo. 

Messukappelissa pappi on pai-
kalla joka päivä klo 12 – 18. 

Asuntomessut ovat Kuopiossa 
16.7. – 15.8.

Kodin siunaamisen alttaripöydällä on Raamattu, kukkia ja kynttilä.  
Siunaaminen voidaan kirjata vihkiraamattuun.

”Koskettavaa”, sanoo Niilo Hentinen tyttärelleen Marja Kastariselle. Sylissä Aaro Kiviranta.
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Kuvat Petri Jauhiainen

Murheellista 
        historiaa
Horkanlahden hautausmaalla

Vanhimpien  
hautojen vainajat 
ovat syntyneet 
Suomen sodan  
aikoina.
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Horkanlahden hautaus-
maa muutaman kilo-
metrin päässä Vehmer-
salmen keskustasta, 
Suvasveden rannalla, 

henkii rauhaa ja paikallishistoriaa. 
Lähes vuosisata sitten käytöstä 

poistettu hautausmaa on kyläläis-
ten keskuudessa nimetty museo-
hautausmaaksi. 

Tiettömän  
taipaleen takana
Vehmersalmelainen Matti Mietti-
nen on perehtynyt menneeseen Hor-
kanlahden museohautausmaalla. 

Tänne on haudattu myös hänen 
omia esivanhempiaan: äidin ukki 
Juho Vilho Turunen, isän ukki ta-
lon isäntä Paavo Miettinen, mum-
mo Kristiina Laukkanen, ukin isä 
Mikko Miettinen sekä isän äidi-
näiti Maria Koistinen ja isän äidin 
isovanhemmat Israel Koponen ja 
Anna Räsänen.

 ”Kuopioon perustettiin 1859 vir-
ka toiselle kappalaiselle, joka mää-
rättiin asumaan tiettömän taipa-
leen taakse Vehmersalmelle”, Matti 
Miettinen kertoo. 

Samalla Vehmersalmi sai pap-
pilan, ja 1865 oman hautausmaan 
isäntä Antti Holopaisen lahjoitta-
malle maalle Lempelänniemeen. 
Sinne oli kesällä kyliltä vesiyhteys, 
myös tärkeät talvitiet kulkivat lä-
histöllä. 

Oman kirkon ja hautausmaan 
saamista vauhditti luultavasti 1850 
juhannuksena Kallaveden Ollinse-
lällä sattunut kirkkoveneonnetto-
muus, jossa 28 Kuopiosta palannut-
ta kirkkomatkalaista hukkui. 

Paljon lapsia  
kuoli nälkään
Nälkävuosien aikaan uusi hautaus-
maa oli heti surullisen tarpeellinen. 
Muistitiedon mukaan ensimmäinen 

Vaivaiselle kaivetusta haudasta 
haudankaivaja sai 80 penniä. 
Rikkaasta isännästä maksu saattoi 
olla kokonainen lehmä.

Halvaus eli laaki, 
heikkous ja hinku
Horkanlahden hautausmaahan 
haudatut on kirjattu Vehmer-
salmen kirkonarkistoon vuo-
desta 1870 lähtien. Luetteloihin 
pyrittiin merkitsemään myös 
kuolinsyy. 

Tavallisimmat kuolinsyyt 
ilmenevät hyvin vuoden 1875 
luettelosta: 

rokko 21
hinku 9
lavantauti 8
pistos 7
keuhkotauti 6
laaki eli halvaus 4
vanhuus 3
turvotus 2
lapsitauti 2
mahatauti 1
syömentauti 1
heikkous 1
hukkui 1

Horkanlahden museohautausmaa sijaitsee harjumai-
semassa, Suvasveden rannalla, muutaman kilometrin 
päässä Vehmersalmen keskustasta.

Matti Miettisen omia esivanhempia on siunattu Horkanlahden hautausmaalle. 

vainaja olisi haudattu Horkanlah-
teen jo kolme vuotta ennen virallis-
ta käyttöönottoa. 

Katovuosien aikana 1862-1868 
joka kymmenes kylien asukas me-
nehtyi.

Pelkästään 1868 Horkanlahden 
maahan siunattiin 294 vainajaa. 
Lapsikuolleisuus oli suuri, joinakin 
vuosina yli puolet siunatuista. 

Haudattujen määrä vaihteli suu-
resti kulkutaudeista riippuen. Ta-
vallisimmin hautaan laskettiin noin 
60-70 henkeä vuodessa. 

Hautaukset keskitettiin muuta-
maan päivään kuukaudessa, jolloin 
siunattavia oli useita. Varsinkin 
kesällä vainaja vietiin hautaan jo 

ennen siunauspäivää ja arkku pei-
tettiin niin, että vain sen päällys jäi 
vähän näkymään.

Musta hevonen  
kuljetti vainajaa
Hautaamisen tapakulttuuri oli 
käytännön sanelemaa. ”Timperit” 
valmistivat arkkuja kotonaan tai 
vainajan kotona. Mustat arkut ver-
hoiltiin sisältä lakanalla tai harso-
kankaalla. 

Hautajaispäivän aamuna suruta-
loon kokoontui kymmeniä hevosia 
tai veneitä. Jos talossa oli musta 
hevonen, kuljetettiin vainajaa sillä. 
Ruumishevosen luokkiin oli tapana 
sitoa mustavalkoinen liina.

”Ruumiita säilytettiin tavallises-
ti kotitalon riihessä tai aitassa joko 
arkussa tai ruumislaudalla”, Matti 
Miettinen kertoo.

”Joskus säilytyspaikkana oli 
Horkanlahden talon riihi ja muis-
totilaisuuskin voitiin järjestää Hor-
kanlahden talossa.”

Haudankaivaja sai 
alle 80 penniä
Haudankaivaja sai haudan kaivami-
sesta yhteiseen hautaan 80 penniä 
ja erityiseen hautaan 2 markkaa 80 
penniä ruumiilta. Yhteishauta on 
edelleen nähtävissä pitkinä painan-
teina hautausmaan itäsivulla ja to-
dennäköisesti myös eteläsivulla.

Kyläkunnan vaivaiselle kaivetus-
ta haudasta haudankaivaja sai 80 
penniä kinkerikunnan vaivaiskas-
sasta. Hautajaismaksua ei peritty 
hautausmaan ylläpitoon osallistu-
vilta, mutta ulkopuolisilta maksu oli 
yksi markka. Papin toimituksesta ja 
veisuusta oli maksettava erikseen. 

Maahanlaskiais- ja haudanluku-
palkkio oli tavallisesti 76 penniä.

”Jos hautuu haluttiin suorittaa 
”koulun” kanssa, oli sekä papille et-
tä lukkarille maksettava 60 penniä 
veisuusta hautaussaaton lähtiessä, 
hautaan laskettaessa ja siunauksen 
jälkeen”, Miettinen kertoo. 

Varakkaan talon isännästä tai 
emännästä saattoi maksu olla jo-
pa kokonainen lehmä, mikä oli ta-
vallaan sosiaalisen aseman mitta. 

Köyhimmiltä ei kuitenkaan peritty 
mitään maksua.

Muistomerkki  
joukkohautaan haudatuille
Horkanlahden hautojen puiset tau-
lut ovat Räsälän kylässä asuneen 
timpuri Pekka Kuneliuksen teke-
miä. Taulujen yläpäähän on tehty 
kolmisakarainen kruunu, mikä ku-
vannee kolmiyhteistä Isää, Poikaa ja 
Pyhää Henkeä. 

Alkuperäisiä puisia tauluja on 
jäljellä muutamia hautausmaan ait-
tarakennuksessa. 

Hautausmaalla olevat taulut 
ovat Tetrimäen koristepuuseppien 
entistämiä. Metalliset takkiristit 
ovat aikoinaan Sorsakosken vali-
mon valmistamia. Muutamien rau-
taristien päällä on aikanaan käytet-
ty metalliseppeleitä, joita koristivat 
emaloidut kukat.

Horkanlahden hautausmaa-
ta käytettiin yleisesti vuoteen 1913 
saakka, jolloin se alkoi tulla täyteen. 
Tämänkin jälkeen haudattiin vielä 
vainajia sukuhautoihin, viimeisen 
kerran ilmeisesti v. 1930. Kaikkiaan 
alueelle on haudattu noin 3000, joi-
denkin arvioiden mukaan jopa 3500 
vainajaa. 

Horkanlahden hautausmaa on 
tärkeä osa Vehmersalmen kulttuu-
rihistoriaa. Kotiseutuyhdistyksellä 
on merkittävä rooli alueen säilyt-
tämisessä luonnontilaisena, mutta 
hoidettuna.

Uusimpana yhteisenä ponnis-
tuksena Horkanlahden hautaus-
maalle pystytetään muistomerkki 
joukkohautaan nälkävuosina hau-
datuille vainajille, kunnianosoituk-
sena heidän työstään kotiseudun 
rakentamisessa. 

Muistomerkin ovat suunnitelleet 
Seija Happonen ja Anneli Taipale 
Vehmersalmen kotiseutuyhdistyk-
sestä. 

Muistomerkki paljastetaan sun-
nuntaina 4.7. klo 11.30 osana Veh-
mersalmen seurakunnan 90-vuotis-
juhlaa.

Kirsi PehkonenHautausmaan aittarakennuksessa säilytetään alkupe-
räisiä hautojen puutauluja.

Horkanlahden hautausmaahan  
on haudattu yli 3000 vainajaa.

Kuvat Petri Jauhiainen
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s e u r a k u n n i s s a  t a p a h t u u  2 3 . 6 . – 1 0 . 8 . 1 0

Tuomiokirkko

TUOMIOKIRKKO
Tuomiokirkko avoinna tutustumista 
ja hiljentymistä varten klo 10-18, li-
säksi keskiviikkona ja perjantaina 18-
23.  Puh. 040-4848256
Ei kesäillan ehtoollista ke 23.6. klo 
19. Pihaseurat Korttelimuseon piha-
piirissä, Kirkkokatu 22.
Juhannuspäivän sanajumalanpal-
velus la 26.6. klo 10. saarna Sari Kär-
hä, liturgia Olli Viitaniemi, kanttorina 
Pertti Rusanen ja urkurina Anu Pulk-
kinen.
Messu su 27.6. klo 10. saarna Olli 
Viitaniemi, liturgia Sari Kärhä , kant-
torina Pertti Rusanen ja urkurina 
Anu Pulkkinen. 
Kesäillan ehtoollinen ke 30.6. klo 
19. Olli Viitaniemi.
Kesän iltamusiikki to 1.7. klo 21. Ba-
rokkiKuopion solistit. Vapaa pääsy.
Sanajumalanpalvelus su 4.7. klo 10. 
saarna Marjaana Mäkinen, liturgia 
Olli Viitaniemi, kanttorina Pertti Ru-
sanen ja urkurina Anu Pulkkinen.
Ei kesäillan ehtoollista ke 7.7. klo 
19. Pihaseurat Korttelimuseon piha-
piirissä, Kirkkokatu 22.
Kesän iltamusiikkia kaksilla uruil-
la to 8.7. klo 21. Outi Keskisipilä ja 
Anu Pulkkinen, urut. Vapaa pääsy.
Konfirmaatiomessu su 11.7. klo 10. 
saarna Laura Korhonen, liturgia Satu 
Karjalainen,kanttorina ja urkurina 
Anu Pulkkinen, Jaakko Pöyhönen 
rummut. Penkereen rippikoululeirin 
konfirmaatio.
Tuomiokirkon tuhannes avoin ilta 
ke 14.7. klo 18. Tervetuloa juhlimaan 
Kirkonvartijoiden tuhannetta vartio-
vuoroa! Klo 18 ohjelmatuokio, klo 19 
kesäillan ehtoollinen ja 20 alkaen 
kirkkokahvit.
Kesäillan ehtoollinen ke 14.7. klo 
19. Satu Karjalainen.
Kesän iltamusiikkia improvisoi-
den to 15.7. klo 21. Mikko Korhonen, 
urut. Vapaa pääsy.
Messu su 18.7. klo 10. saarna Risto 
Voutilainen, liturgia Sari Kärhä , kant-
torina ja urkurina Anu Pulkkinen. 
Ei kesäillan ehtoollista ke 21.7. klo 
19. Pihaseurat Korttelimuseon piha-
piirissä, Kirkkokatu 22.
Kesän iltamusiikki to 22.7. klo 21. 
Ursula Hynninen, Hannu Leskinen, 
Risto Pulkamo, laulu ja Juha Komu-
lainen, urut. Vapaa pääsy.
Messu su 25.7. klo 10. saarna Olli 
Viitaniemi, liturgia Ilpo Rannankari, 
kanttorina ja urkurina Eero Väätäi-
nen, Enon kirkkokuoro.
Kesäillan ehtoollinen ke 28.7. klo 
19. Olli Viitaniemi.
Kesän iltamusiikki to 29.7. klo 21. 
Joose Vähäsöyrinki, laulu, Vesa Kaja-
va, urut. Vapaa pääsy.
Konfirmaatiomessu su 1.8. klo 10. 
saarna Sari Kärhä, liturgia Risto Vou-
tilainen, kanttorina ja urkurina Eero 
Väätäinen. Hirvijärven rippikoululei-
rin konfirmaatio.
Ei kesäillan ehtoollista ke 4.8. klo 
19. Pihaseurat Korttelimuseon piha-
piirissä, Kirkkokatu 22.
Kesän iltamusiikki to 5.8. klo 21. 
Heikki Mononen, urut. Vapaa pääsy.
Messu su 8.8. klo 10. saarna Pentti 
Simojoki, liturgia Ilpo Rannankari, 
kanttorina ja urkurina Eero Väätäi-
nen. Mukana Väätäisen sukuseura.
Kesäillan ehtoollinen ke 11.8. klo 
19. Ilpo Rannankari.
Kesän iltamusiikki to 12.8. klo 21. 
Martin Stacey, urut, Englanti. Vapaa 
pääsy.

MUMMON MÖKKI 
Puijonkatu 10.
Puh. 0404848272
Mummon mökki suljettu 25.6.-
1.8.2010
Pihaseurat ti 10.8. klo 13. Olli Viita-
niemi ja Eero Väätäinen.

DIAKONIA
Keskusseurakuntatalon diakonia-
toimisto Suokatu 22 C-rappu. Avoin-
na ma, ke klo 9.00 - 10.30,puhelin-

päivystykset ma ja ke 10.30 - 11.30 p. 
040-4848253. Diakonissa Pirjo Litma-
nen p. 040-4848282 ja diakoni Birgitta 
Oksman-Kettunen p. 040-4848284.
Diakoniatoimisto Inkilänmäen dia-
koniatoimisto (Inkiläntie 7)avoinna tiis-
taisin klo 9-10.30. Puhelinpäivystys tiis-
taisin 10.30 - 11.30 puh. 040-4848 254, 
diakoni Varpu Ylhäinen, p.040-
4848255.

MUUTA
Pihaseurat ke 23.6. klo 19. Olli Viitanie-
mi, Sari Kärhä ja Pertti Rusanen. Kortte-
limuseon pihapiirissä, Kirkkokatu 22.
Pihaseurat ke 7.7. klo 19. Olli Viitaniemi 
ja Pertti Rusanen. Korttelimuseon piha-
piirissä, Kirkkokatu 22.
Pihaseurat ke 21.7. klo 19. Satu Karjalai-
nen ja Ilpo Rannankari. Korttelimuseon 
pihapiirissä, Kirkkokatu 22.
Pihaseurat ke 4.8. klo 19. Olli Viitaniemi, 
Risto Voutilainen ja Eero Väätäinen. Kort-
telimuseon pihapiirissä, Kirkkokatu 22.

KASTETUT
Elsa Anastasia Peurajärvi, Arttu Sakari 
Johannes Heikkinen, Amanda Elisabet 
Koponen, Oona Mikaela Ruotsalainen.

KUULUTETUT
Risto Tapani Knuuttila ja Sirpa Marjatta 
Heikkinen, Ari Sakari Roininen ja Mari 
Sisko Adele Martikainen, Timo Juhani 
Jaaksi ja Virpi Piritta Karhunen, Markus 
Juhani Taskinen ja Terhi Anita Heikki-
nen, Ilkka Patrick Juhani Vesikko ja An-
niina Tuulia Malava, Mika Markos Juhani 
Järveläinen ja Henna Leena Antikainen, 
Sabri Samuli Kaabi ja Sirkku Anniina 
Leskinen.

KUOLLEET
Kirsti Helena Heinonen 55 v, Gunvor 
Maria Sörence Puustinen 94 v, Aili Tel-
lervo Poutiainen 88 v, Helmi Tuovinen 
82 v, Liisa Sirkka 89 v, Antti Jussi Eskeli-
nen 52 v, Hannu Tapani Tuomainen 53 
v, Siiri Maria Taskinen 76 v, Vilho Jan-
hunen 80 v.

A l av a

ALAVAN KIRKKO 
Keihäskatu 5 
puh. 040-4848298
Pihaseurat ke 23.6. klo 18. Taina ja Mii-
ka Tammekanilla, Omakotitie 24. 
Jumalanpalvelus juhannuspäivänä 
la 26.6. klo 10. Saarnaa Juho Pitkänen, 
liturgina Kustaa Jaroma, kanttorina 
Richard Nicholls. 
Messu su 27.6. klo 10. Saarna ja liturgia 
Hannu Koskelainen kanttorina Leila Sa-
volainen. Penkere 1 leirin konfirmaa-
tio. 
Messu su 4.7. klo 10. Saarnaa Salla Tyr-
väinen, liturgina Hannu Koskelainen, 
kanttorina Ossi Jauhiainen. 
Messu su 11.7. klo 10. Saarna ja liturgia 
Juha Välimäki, kanttorina Richard 
Nicholls. Rytky 2 leirin konfirmaatio. 
Iltamusiikki ke 14.7. klo 18. Jaana Kor-
pela, sopraano ja Roger Wanamo. 
Messu su 18.7. klo 10. Saarnaa Heikki 
Kemppainen, liturgina Pirjo Kuula, kant-
torina Ossi Jauhiainen. 
Messu su 25.7. klo 10. Saarna ja liturgia 
Salla Tyrväinen, kanttorina Richard 
Nicholls. Hirvijärvi 1 leirin konfirmaa-
tio. 
Konfirmaatiomessu su 25.7. klo 13. 
Saarna ja liturgia Sanna Husso, kantto-
rina Richard Nicholls. Hirvijärvi 2 konfir-
maatio. 
Messu su 1.8. klo 10. Saarnaa Sanna 
Husso, liturgina Salla Tyrväinen, kantto-
rina Richard Nicolls. 
Messu su 8.8. klo 10. Saarna ja liturgia 
Pirjo Kuula, kanttorina Ossi Jauhiainen. 
Penkere 2 leirin konfirmaatio. 

ALAVAN  
SEURAKUNTAKESKUS 
Keihäskatu 5 B 
puh 040-4848298
Eino Leinon -päivän konsertti ti 6.7. 
klo 18. seurakuntasalissa. Seija Nylund 
sopraano, Ossi Jauhiainen tenori, Anne 
Heiste piano. 

NEULAMÄEN KIRKKO 
Vesurikuja 4
040-4848298 
Messu su 4.7. klo 13. Saarnaa Salla Tyr-
väinen, liturgina Hannu Koskelainen, 
kanttorina Ossi Jauhiainen. 
Messu su 1.8. klo 13. Saarnaa Sanna 
Husso, liturgina Salla Tyrväinen, kantto-
rina Richard Nicholls. 
Pihaseurat ke 11.8. klo 18. Hannu ja 
Kaija Koistisella, Silmukuja 1. 

SÄRKINIEMEN  
SEURAKUNTATALO 
Särkiniementie 20 
puh 040-4848298
Messu su 18.7. klo 13. Saarnaa Heikki 
Kemppainen, liturgina Pirjo 
Kuula,kanttorina Ossi Jauhiainen. 
Pihaseurat ke 21.7. klo 18. Kerttu ja 
Erkki Räsäsellä, Niittytie 2 (sateen sattu-
essa Särkiniemen seurakuntakodilla). 

DIAKONIA
Diakoniatoimistot Alavan seurakun-
nan diakoniatyöntekijän ajanvarausvas-
taanotto ajalla 14.6. - 31.7. keskiviikkoi-
sin vain Alavan diakoniatoimistolla klo 
9-11. Työssä olevan diakoniatyöntekijän 
yhteystiedot saat seurakuntein vaih-
teen numerosta (017) 158 111. 

MUUTA
Perinteinen juhannusjuhla pe 25.6. klo 
18. Poukaman leirikeskuksessa. Klo 18 
lipunnosto sekä kahvi-ja mehutarjoilua, 
klo 19 juhannushartaus, klo 19.30 kokon 
sytytys. Mölkkyä ja muita pelejä lapsille. 
Alavan kirkkokuoron seniorit, yhteislau-
lua ja seurustelua.. Bussikuljetus: Bussi 1 
klo 17 Alavan kirkolta Maljalahdenkadun 
kautta Poukamaan. Bussi 2 klo 17.30 Mal-
jalahdenkadulta Inkilänmäen kautta 
Poukamaan. Paluukuljetus n. klo 20.30. 
Tarjoilu ja bussikuljetus maksuttomia. 
Omat makkarat mukaan. Omalla autolla 
perille asti vain poikkeustapauksessa. 
Järj. Alavan seurakunta. 
Lähde elokuiselle matkalle Zipppo-
rim-kuoron mukaan Israel-ystävien 
kesäkonferenssiin Juvalle la 28.8. Tee-
mana Jeesuksen sanat: Rauha teille! 
Lähtö klo 8.00 Siilinjärven kirkon P-
Paikka, klo 8.20 Kuopion Alavan kirkon 
P-paikka. Tarvittaessa moottoritien 
ramppien kautta. Paluulähtö n. klo 20 
Juvalta. Hinta: bussimaksu 20 euroa 
(maksetaan bussissa), sekä omakustan-
teiset ruokailut paikan päällä. Ilm. 12.8. 
mennessä Ariela Toivaselle, 040 5676 
606 tai Leila Savolaiselle, 040 484 8323. 

KASTETUT
Niko Vladimir Vestenius, Joni Petteri 
Tikkanen, Hilja Elma Esteriina Natunen.

KUULUTETUT
Kimmo Kalervo Pakarinen ja Minna Ma-
ria Juutilainen, Esa-Pekka Lappalainen 
ja Paula Annika Rokkila, 
Juho Ville Kalevi Hynynen ja Kirsi Maria 
Tervo, Henri Pekka Mikael Räsänen ja 
Minna Johanna Kontkanen, 
Lauri Kalervo Häkkilä ja Tea Irene Hert-
teli, Keijo Marko Juhani Haataja ja Riikka 
Anna Maria Kokkonen, Mika Juhani Myl-
lys ja Jaana Marika Mielonen, Antti-Pek-
ka Sakari Aaltonen ja Suvi Hannele Hils-
ka, Mikko Sakari Nikkilä ja Jenni Marjaa-
na Nuolioja, Timo Oskari Tarvainen ja 
Jenni Liisa Heikkilä.

KUOLLEET
Ari Tapio Koistinen 47 v, Jorma Vesa Si-
monen 75 v.

Ka l l ave s i

KALLAVEDEN KIRKKO 
Rauhalahdentie 21
puh. 040-4848336
Sanajumalanpalvelus la 26.6. klo 10. 
Saarna Raili Rantanen, liturgia Yrjö Sa-
hama ja kanttorina Mari Vuola-Tanila.
Messu ja H1 konfimaatio su 27.6. klo 

Kestääkö kattosi Suomen sääolot?
Sammaloituminen ja 

rapautuminen riesana?
Suoritamme kattopinnoitukset tiili- ja mineriittikatoille.

Myös peltikattojen pinnoitukset.

Kysy lisää!
Muista kotitalousvähennys!

Tommi Lipponen 044-3417887

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 
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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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Juhannuspäivän teksti on  Luukas 1: 57-66

Saatua ja vietyä

Nimen antaminen lapsel-
le on siunaavaa. Nimeen 
liittyy toivotus annetta-
vaan nimeen liittyvien 

mielikuvien takia.  
Se, että sinut on nimetty, myös 

kuvaa sitä, kuinka perimmältään 
kaikki mitä sinulla on – nimeä myö-
ten - on saatua, annettua, ulkopuo-
lelta tullutta. Siinä, mitä olet saa-
nut, on mukana sekä sellaista, jota 
et koskaan olisi itsellesi toivonut, 
että siitä myös puuttuu sellaista, 
jota olisit itsellesi halunnut. Kaikki 
ei aina tunnu lahjalta.

Johannes, tuo, josta tuli pro-
feetta ja kastaja, syntyy vasta kun 
toivo lapsesta on jo heitetty syr-
jään. Sakarias ja Elisabet saavat 
jotakin, jota olivat hartaasti toi-
voneet.

 Jos Elisabetia mahdollisesti 
olikin aiemmin halveksittu hänen 
lapsettomuutensa takia, se halvek-
sinta on tiessään, eikä kateuskaan 
likaa yhteisön yhteistä iloa Elisabe-
tin synnytettyä pojan. 

Sehän tarkoittaa, että ihmeet 

ovat kaikkien kohdalla mahdollisia! 
Että toivoa on!  Että Jumala muis-
taa, kuten lapsen isän nimi ”Sa-
karias” tarkoittaa, ja jolla nimellä 
naiset tahtovat lapsen nimetä: Ju-
mala muistaa! 

Yllättävä, ylenpalttinen lahja, 
armo, laittaa ihmisen ikään kuin 
polvilleen, tekee nöyräksi.

 Sakariasta myös nöyryytettiin: 
enkelin temppelissä antamaan lu-
paukseen lapsesta kohdistuneen 
epäuskon ja epäilyn takia Sakarias 
menettää puhe- ja kuulokykynsä. 
Sakariakselle harvinaiseen temppe-
livuoroon kuuluisi lausua kansalle 
siunauksen sanat suitsuttamisen 
jälkeen, mutta sanat eivät tule: rat-
kaisevalla hetkellä sanat eivät tule. 

Yhdeksän kuukauden ajan Saka-
rias joutuu sisäisessä hiljaisuudessa 
käymään läpi sitä, mitä hän on saa-
nut ja mitä häneltä on viety. Viety 
on muun muassa juutalaisen isän 
perinteinen oikeus antaa lapselle 
nimi. Sakarias ei saanut siunata 
kansaa, eikö hän myöskään saa siu-
nata lastaan nimen annolla?

Ympärileikkausjuhlan väki an-
taa Sakariaalle, kuuromykälle isälle, 
sananvallan koskien lapsen nimeä. 
Sakarias ilmoittaa enkelin ja siis 
Jumalan antaman nimen: Sakariaan 
välittämä siunaus on siis Jumalan 
siunausta. Nimi Johannes tarkoit-
taa ”Jumala on armollinen.” 

Sakarias ja Elisabet antavat 
lapselleen nimen syvän kiitollisi-
na: lapsen syntymä on ollut heille 
Jumalan armoa. Eikä tuota nimeä 
voi antaa muuten kuin siunaten: 
julistaen sitä, että syntynyt lapsi 
kuuluu ennen kaikkea Jumalalle, ja 
toivottaen sitä, että Jumala oli-
si Johannekselle armollinen hänen 
kaikilla teillään. Ja Jumalan armo 
välittyy Johanneksen kautta erityi-
sellä tavalla.

Salla Tyrväinen 
Kirjoittaja on 

rovastikuntapastori 
Kuopiossa.

Joonas Vähäsöyrinki

10. Saarna Lauri Kastarinen, liturgia 
Matti Pentikäinen ja kanttorina Mari 
Vuola-Tanila.
H2 konfirmaatiomessu su 27.6. klo 14. 
Saarna Matti Pentikäinen, liturgia Yrjö 
Sahama ja kanttorina Mari Vuola-Tani-
la.
Sanajumalanpalvelus su 4.7. klo 10. 
Saarna Juha Määttä, liturgia Anna-Maija 
Hella, kanttorina Mari Vuola-Tanila.
Pihaseurat ti 6.7. klo 19. kirkon pihalla. 
Yrjö Sahama,Aki Tyni ja Esko Juutinen.
Messu ja H3 konfirmaatio su 11.7. klo 
10. Saarna Veli Mäntynen, liturgia Raili 
Rantanen ja kanttorina Aki Tyni.
H 4 konfirmaatiomessu su 11.7. klo 14. 
Saarna Raili Rantanen, liturgia Esko 
Konttinen ja kanttorina Aki Tyni.
Messu ja H5 konfirmaatio su 18.7. klo 
10. Saarna Anna-Maija Hella, liturgia 
Yrjö Sahama ja kanttorina Jarkko Mau-
konen.
H6 Konfirmaatiomessu su 18.7. klo 14. 
Saarna Matti Pentikäinen, liturgia Esko 
Konttinen, Yrjö Sahama ja kanttorina 
Jarkko Maukonen.
Messu ja R2 konfirmaatio su 25.7. klo 
10. Saarna Anni Tanninen, liturgia Juha 
Määttä ja kanttorina Anna-Mari Linna.
Penkereen leirin konfirmaatiomessu 
su 25.7. klo 14. Saarna Raili Rantenen, 
liturgia Yrjö Sahama ja kanttorina Anna-
Mari Linna.
Messu ja R3 konfirmaatio su 1.8. klo 
10. Saarna Raimo Hakkarainen, liturgia 
Esko Konttinen ja kanttorina Aki Tyni.
Pihaseurat ti 3.8. klo 19. kirkon pihalla. 
Esko Konttinen ja Jari Linjama.
Messu ja R4 konfirmaatio su 8.8. klo 
10. Saarna Lauri Kastarinen, liturgia Yrjö 
Sahama ja kanttorina Anna-Mari Linna.
Messu ja H7 konfirmaatio su 15.8. klo 
10. Saarna Anni Tanninen, liturgia Lauri 
Kastarinen ja kanttorina Aki Tyni.
H8 Konfirmaatiomessu su 15.8. klo 14. 
Saarna Juha Määttä, liturgia Esko Kont-
tinen ja kanttorina Aki Tyni.
Messu su 22.8. klo 10. Saarna Jouko 
Kauhanen, liturgia Esko Konttinen ja 
kanttorina Seppo Kirkinen.SEKL:n lähe-
tyspyhä.
Avioliittoon vihkimiset su 10.10. klo 
10. Tilaisuudessa vihitään enintään 5 
paria. Jumalanpalveluksen jälkeen yh-
teiset hääkirkkokahvit vihityille ja hei-
dän lähipiirilleen (15 vierasta/vihkipa-
ri). Vihittävät parit otetaan ilmoittau-
tumisjärjestyksessä- ensisijalla Kalla-
veden seurakunnan jäsenet. Ilmoit-
tautumiset 15.8. mennessä Kallaveden 
seurakunnan toimistoon, Rauhalah-
dentie 21,puh: 040-4848 327. Tieduste-
lut pastori Raili Rantanen puh: 040-
4848 360. 

PETOSEN SEURAKUNTATALO 
Pyörönkaari 21
 040-4848336
Martanpäivän pihaseurat ti 20.7. klo 
19. Esko Konttinen, Esa-Pekka Silvola ja 
Pitkälahden Martat. Pienarkahvit.
Kesäkauden lopettajais-kesäseurat 
ti 17.8. klo 19. seurakuntatalon pihalla. 
Lauri Kastarinen ja Aki Tyni.

VEHMASMÄEN KAPPELI 
Sotkanniemi 15
70870 Hiltulanlahti , puh. 040-4848350
Juhannuskirkko la 26.6. klo 13. Pastori 
Yrjö Sahama ja kanttori Mari Vuola-Ta-
nila.
Kesäillan kirkko su 1.8. klo 18. Pastori 
Anni Tanninen ja kanttori Aki Tyni.

HIRVILAHDEN KAPPELI 
Länsirannantie 2410 
puh. 017-3629205
Kesäkirkko su 4.7. klo 13. Pastori Juha 
Määttä ja kanttori Mari Vuola-Tanila.

DIAKONIA
Omaishoitajien leiri Rytkyn leirikes-
kuksessa 14.-16.9. Ilmoittautuminen 
13.8. mennessä diakoniatoimistoon 
puh: 040-4848 332 ma ja to klo 9-10.
"Hyvää huomenta arki"- avoin koh-
taamispaikka to 24.6. klo 10. Alakatu 6 
B. Tervetuloa.
Petosen Diakoniatoimisto muuttaa 
ke 30.6. klo 0. ke 30.6. takaisin Petosen 
seurakuntatalolle. Päivystykset ja koti-
käyntipyynnöt ma ja ke klo 9-11 puh: 
040-4848 333.
"Hyvää huomenta arki"- avoin koh-
taamispaikka to 8.7. klo 10. Petosen 
seurakuntatalon takkahuoneessa. Pyö-
rönkaari 21. Tervetuloa.

"Hyvää huomenta arki"- avoin koh-
taamispaikka to 22.7. klo 10. Petosen 
seurakuntatalon takkahuoneessa, Pyö-
rönkaari 21. Tervetuloa.
"Hyvää huomenta arki"- avoin koh-
taamispaikka to 19.8. klo 10. Petosen 
seurakuntatalon takkahuoneessa, Pyö-
rönkatu 21. Tervetuloa.

MUUTA
Leväsen messu ti 6.7. klo 13.30. Yrjö 
Sahama,Aki Tyni ja Esko Juutinen.
Kesäseurat Eemilän kotimuseolla to 
15.7. klo 18. Anneli ja Matti Sikasella, 
Humalajoki 28.
Kesälauluilta Tammenrannan kesä-
teatterilla ke 21.7. klo 18. Esko Kontti-
nen, Topi Viitasalo ja Esa-Pekka Silvola.
Leväsen messu ti 10.8. klo 13.30. Esko 
Konttinen ja Aki Tyni.

KASTETUT
Julia Inka Aurora Lappalainen, Max Onni 
Juhani Juntunen, Unna Elina Rönkkö, 
Oona Maria Vilhelmiina Roininen,
Aino Satu Helena Meklin, Otto Eemeli 
Tukiainen, Karri Juhani Römpötti, Justus 
August Jalmari Räsänen, Kristiina Rosa 
Kröger, Leevi Patrik Bordi, Aada Emma 
Olivia Korhonen, Oskari Veli Juhani Ter-
vo, Aapo Elias Nyyssönen, Annimaija 
Matilda Pitkänen.

KUULUTETUT
Miika Arttu Juhani Salonen ja Cami Iina 
Matilda Miettinen, Pasi Petteri Aho ja 
Minna Annika Ahosilta, Mika Petteri Tu-
runen ja Mirja Irmeli Pekkarinen, Marko 
Jan Holmavuo ja Outi Karoliina Kokko-
nen, Paul Anthony Devietti ja Marika 
Johanna Lindsberg, James Daniel Allen 
ja Päivi Suvi Helena Paavola, Jouni Kris-
tian Ruutiainen ja Anna-Marleena Ko-
mulainen, Timo Juhani Lipsanen ja Jon-
na Anniina Vironen, Erkki-Eemeli Savo-
lainen ja Jonna Susanna Pykäläinen, 
Mikko Juhani Konttinen ja Sanna Hele-
na Korhonen.

KUOLLEET
Anja Kuusela 76 v, Toini Kyllikki Turunen 
87 v.

M ä n n i s t ö

PYHÄN JOHANNEKSEN KIRKKO 
Kellolahdentie 8
puh. 040-4848386
Sanajumalanpalvelus juhannuspäivä-
nä 26.6. klo 10. Saarna ja liturgia Outi 
Pohjanen, kanttorina Anna Kosola.
Messu su 27.6. klo 10. Saarna ja liturgia 
Reijo Virolainen, kanttorina Heikki Mo-
nonen.
BarokkiKuopio: Urkumatinea pe 2.7. 
klo 15. Yhteistyössä Sibelius-Akatemian 
Kuopion osaston kanssa. Vapaa pääsy.
Rytkyn rippikoulun konfirmaatio-
messu su 4.7. klo 10. Saarna ja liturgia 
Mika Pulkkinen, kanttorina Anna Koso-
la.
BarokkiKuopio: Urkumatinea su 4.7. 
klo 15. Yhteistyössä Sibelius-Akatemian 
Kuopion osaston kanssa. Vapaa pääsy.
BarokkiKuopio: Urkumatinea ma 5.7. 
klo 15. Yhteistyössä Sibelius-Akatemian 
Kuopion osaston kanssa. Vapaa pääsy.
Messu su 11.7. klo 10. Saarna ja liturgia 
Lauri Paatero, kanttorina Anna Kosola.
Päivämusiikki ma 12.7. klo 12. Mikko 
Korhonen, urut.
Messu su 18.7. klo 10. Saarna ja liturgia 
Outi Pohjanen, kanttorina Anna Koso-
la.
Päivämusiikki ma 19.7. klo 12. Arto 
Löppönen, laulu ja yhteislaulatus. Me-
hun ja kahvin tarjoaa Ukintupa.
Messu su 25.7. klo 10. Saarna Markku 
Virta, liturgia Lauri Paatero, kanttorina 
Riitta Matilainen.
Päivämusiikki ma 26.7. klo 12. Tuomas 
Pyrhönen, urut.
Sanajumalanpalvelus su 1.8. klo 10. 
Saarna ja liturgia Mika Pulkkinen, kant-
torina Riitta Matilainen.
Päivämusiikki ma 2.8. klo 12. Päivi 
Kukkonen, huilu. Irina Zahharenkova, 
piano.
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Hirvijärvi I -rippikoulun konfir-
maatiomessu su 8.8. klo 10. Saarna 
ja liturgia Lauri Paatero, kanttorina 
Anna Kosola.
Kansainvälistä sanaa, laulua ja 
soittoa ke 11.8. klo 18. Männistön 
srk:n kirkkokuoro. Vieraana Glashüt-
ten srk:n kirkkokuoro ja pastori Ul-
rich Oertel.

MÄNNISTÖN  
VANHA KIRKKO 
Lönnrotinkatu 24  
puh. 040-4848386
BarokkiKuopio: Hämärän oppi-
tunti pe 2.7. klo 21. Marin Marais: 
Pièces pour viol et basse continue. 
Couperin: Leçons de Tenèbres à une 
et à deux voix. Katja Juhola, sopraa-
no. Minna Nyberg, sopraano. Lasse 
Kuikka, urkupositiivi. Kari Vaattovaa-
ra, teorbi. Markus Kuikka, viola da 
gamba. Ohjelmalippu 15/10 e.
BarokkiKuopio: Kesäyön unelma 
su 4.7. klo 21. Bach-Byrd-Sweelinck-
Buxtehude. Bravade, Suomen ainoa 
nokkahuilukvartetti ensi kertaa Kuo-
piossa. Pauliina Fred, Sunniva Fager-
lund, Hanna Haapamäki, Hanna Kan-
gasniemi. Ohjelmalippu 15/10 e.
BarokkiKuopio: Hajamielinen sä-
veltäjä ystävineen ma 5.7. klo 12 ja 
14. Bravaden näytelmälliset lasten-
konsertit. Ohjelmaliput 5 e.
BarokkiKuopio: Amor con passa-
caglia – italialaisen laulutaiteen 
huumaa ma 5.7. klo 21. Minna Ny-
berg, sopraano. Anna Orasmaa, cem-
balo. Ohjelmalippu 15/10 e.
Männistö laulaa ja soi ke 4.8. klo 
18. Riitta Matilainen.

DIAKONIA
Omaishoitajien leiri Rytkyn leiri-
keskuksessa 14.-16.9. Ilmoittautumi-
set 16.7. mennessä Marille p. 040 
4848 406. 

MUUTA
Juhannushartaus la 26.6. klo 12. 
Päivärannan siirtolapuutarhalla, Outi 
Pohjanen, Anna Kosola.
BarokkiKuopion avajaiskonsertti 
Tuomiokirkossa to 1.7. klo 21. Georg 
Friedrich Händel: Sonaatti kahdelle 
viululle ja basso continuolle. Giovan-
ni Battista Pergolesi: Stabat Mater 
sopraanolle, altolle, jousille ja basso 
continuolle. Katja Juhola, sopraano. 
Jeni Packalén, altto. BarokkiKuopion 
solistit. Vapaa pääsy.
BarokkiKuopio la 3.7. klo 19. Elokuva: 
Beethoven – päiviä eräästä elämästä 
(1976). Ohjaus: Horst Seeman. Eloku-
vateatteri Kuvakukko. Liput 6 e.
Seurat su 25.7. klo 14. Kaarina Teng-
vallin loma-asunnolla Haminalah-
dessa, Haapasaarentie 29. Puhujana 
mm. Lauri Paatero.

KASTETUT
Arttu Aatu Kasperi Tikkanen, Allu 
Albin Jooseppi Kolehmainen, Kerttu 
Emilia Rissanen, Siiri Helena Veronica 
Leskinen, Emmi Iina Elina Ihalainen.

KUULUTETUT
Mika Kalevi Hyvärinen ja Riikka Karo-
liina Kinnunen, Pentti Kalevi Vartiai-
nen ja Anne Elina Vänttinen, Niilo 
Aukusti Happonen ja Kaija Irmeli 
Karppinen, Olli-Pekka Markkanen ja 
Laura Ilona Auvinen.

KUOLLEET
Leena Tellervo Lappalainen 65 v, Aili 
Inkeri Rissanen 81 v, Eeva-Riitta Laak-
so 50 v, Raimo Antero Pasanen 76 v, 
Esko Kalervo Markkanen 71 v, Voitto 
Antero Ryynänen 50 v.

Pu i j o

PUIJON KIRKKO 
Taivaanpankontie 3
puh. 040-4848419
Messu juhannuspäivänä la 26.6. 
klo 10. Piio Lappalainen saarnaa, 

Pekka Nieminen. Kanttorina Riikka Se-
tälä.
Messu su 27.6. klo 10. Pekka Nieminen 
saarnaa, Piio Lappalainen. Kanttorina 
Riikka Setälä.
Pihaseurat ke 30.6. klo 18. kirkon pihal-
la. Heikki Hyvärinen, Maija Antikainen, 
Riikka Setälä.
Messu su 4.7. klo 10. Heikki Hyvärinen 
saarnaa, Pekka Nieminen. Kanttorina 
Outi Keskisipilä.
Messu su 11.7. klo 10. Kari Kuula saar-
naa, Heikki Hyvärinen. Kanttorina Joo-
na Saraste.
Pihaseurat ke 14.7. klo 18. kirkon pihal-
la. Kari Kuula, Riitta Murtorinne, Joona 
Saraste.
Messu su 18.7. klo 10. Piio Lappalainen 
saarnaa, Heikki Hyvärinen, Sonja Tuo-
mainen, Aki Hätinen, Niklas Grönholm. 
Kanttorina Riikka Setälä.
Messu su 25.7. klo 10. Jaana Marjanen 
saarnaa, Seppo Marjanen. Kanttorina 
Riikka Setälä.
Pihaseurat ke 28.7. klo 18. kirkon pihal-
la. Jaana Marjanen, Markku Puhakka, 
Aki Hätinen, Riikka Setälä.
Messu su 1.8. klo 10. Teol.yo Aki Häti-
nen saarnaa, Jaana Marjanen, Kari Kuu-
la, Markku Puhakka. Kanttorina Joona 
Saraste.
Messu su 8.8. klo 10. Kari Kuula saarnaa, 
Jaana Marjanen. Kanttorina Riikka Setä-
lä.
Pihaseurat ke 11.8. klo 18. kirkon pihal-
la. Pekka Nieminen, Raili Lehtoviita, 
Riikka Setälä.

RANTA-TOIVALA
Lähetyksen puutarhakutsut la 24.7. 
klo 15. Pentti ja Seija Rissasella, Hirvo-
lanniementie 177. Tiia Juzin perheen 
terveiset Keski-Aasiasta. Arpajaiset ja 
huutokauppa lähetyksen hyväksi. Yh-
dessäoloa, lapsille omaa ohjelmaa. Tar-
joilua.

MUUTA
Kansanlaulukirkko su 18.7. klo 12. 
Konttilassa Puijon mäellä. Jaana Marja-
nen, Aki Hätinen. Kanttorina Riikka Se-
tälä. Keittolounas, jälkiruoka ja pulla-
kahvit torpan tyyliin (10 €).
Hiljaisen rukouslaulun retriitti 10.-
12.9.2010 Rytkyn leirikeskuksessa. Läh-
tökohtana retriitissä on yhden äänen 
tekeminen, kuunteleminen ja kokemi-
nen.Rukouslaulu koskee koko kehoam-
me, mieltämme ja sydäntämme.Laulu-
taito ei ole välttämätön. Ohjaajana Pia 
Skibdahl ja pastori Piio Lappalainen. 
Majoitus yhden hengen huoneissa. Vii-
konlopun hinta 120 euroa. Mukaan so-
pii 15 ensiksi ilmoittautunutta. Ilmoit-
tautumiset 9.8. alkaen Puijon seurakun-
nan toimistoon ma-pe klo 8-15 p. 040-
4848410 tai mirja.pekkarinen@evl.fi. 
Lisätietoja antaa Piio Lappalainen p. 
040-4848433. 
Omaishoitajien leiri 14.-16.9. Rytkyn 
leirikeskuksessa Ilmoittautumiset 
13.8. mennessä Puijon kirkon diakonia-
toimistoon ma ja to klo 9-10 p. 040 
4848416.

KASTETUT
Vilppu-Ilmari Paavilainen, Aada Julia 
Ikäheimonen.

KUULUTETUT
Vesa Matti Antero Vartiainen ja Anna-
Kaisa Räsänen, Samuel Jeremia Laurin-
kari ja Nina Anke Uckel, Ossi-Pekka Jo-
hannes Kröger ja Enni Johanna Hakka-
rainen, Heikki Tapani Saarelainen ja 
Marjukka Aleksandra Mannermaa.

KUOLLEET
Sirpa Leena Räty 53 v, Ella Marjatta 
Suikkanen 85 v, Olli-Matti Anselm Koi-
vulehto 83 v

R i i s t ave s i

RIISTAVEDEN KIRKKO 
Joensuuntie 2505
puh. 040-4848445 
Kansanlaulukirkko ja kesävieraiden 
kirkkopyhä la 26.6. klo 10. Kirsi Leino, 

017 369 0700

p. 017 369 0700

• Matot
•vuodevaatteet • ym.

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

HAUTAKIVET
Lisänimien

kaiverrus/kultaus-
sekä entisöintityöt.

Kivilyhtyjä

Sari Kämäräinen
Jääskelänkatu 1

70780 Kuopio
puh. 050 575 0004

017-2622695
www.kivipajasarik.fi

Seuraava Kirkko ja koti -lehti 11.8.
Ilmoitusasiossa, ota yhteys

Vappu Kuusiniemi 014 619 824

Savon
Harmonikka Ky

Myydään ja ostetaan
harmonikkoja

www.savonharmonikka.webs.com
Myös opetusta!

Puh. 040 505 8499

RISTIN KESÄTEATTERISSA

Varaukset ja tiedustelut: puh. 040 703 7478 tai 040 703 8447, 
Ristin kyläntie 1, Kaatamo, Liperi Liput 12/11/5 €. 
Ryhmät 10 € yli 20 hlöä   www.ristinkesateatteri.

Vauhdikas musiikillinen komedia 

rakkaudesta  ja rahasta

Tatu Pekkarisen komedia
Ohjaus Heidi Mutanen

Hotelli Humina

Ensi-ilta Juhannusaattona pe 25.6. klo 19
su  27.6  klo 13.00
ti  29.6  klo 19.00
to  1.7 klo 19.00
su   4.7 klo 13.00
ti  6.7  klo 19.00
to  8.7 klo 19.00

la  10.7  klo 21.00
su  11.7  klo 13.00
ma 12.7  klo 13.00
ti  13.7  klo 19.00
to  15.7  klo 19.00
su  18.7  ei esitystä

ti  20.7  klo 19.00
to  22.7  klo 19.00
su  25.7  klo 13.00
ti   27.7  klo 19.00
to  29.7  klo 19.00
su  1.8  klo 13.00

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

85-v. rouva tarvitsisi 
pientä hoitoapua

aamupäivisin 
Kuopion 

Haapaniemellä.
Mieluummin vanhempi 

naispuolinen
hoitaja.

Yhteydenotot 
0500 673 842, 

261 3886

...........TE-MATKAT
Kuopio 017-3682610
Mikkeli 015-228560

Puijon Matkatoimisto
Siilinjärvi 017-3682600

Linnanmäki & Korkeasaari
12-13.7, 5-6.8........alk 99 e/hlö/H2

Ikea, Linnanmäki tai 
Helsinki keskusta
3.7, 31.7...............................35 e/hlö

Särkänniemi tai Ikea Tampere
5.7, 12.7, 19.7, 26.7............37 e/hlö

Särkänniemi & 
Muumimaailma
22-23.7...................alk 99 e/hlö/H2 

Visby 28.6-3.7, 
26-31.7........alk 463 e/hlö/H2/B2P

Kolmården
2-4.8......................alk 129 e/hlö/C4

Ahvenanmaa
1-4.8.....................alk 439 e/hlö/H2
sis. Ph + runsas matkaohjelma  

Pärnu/Tallinna
31.7-4.8................alk 265 e/hlö/H2

Riika/Pärnu
18-22.7.................alk 299 e/hlö/H2

Meripihkakierros
1-7.8.....................alk 499 e/hlö/H2
Riika-Klaipeda-Nida-Vilna-Pärnu

Puutarhamatka Virossa
23-25.7.................alk 279 e/hlö/H2
Tartto-Tallinna

Baltian kautta Puolaan
23-31.8.................alk 695 e/hlö/H2
Kaunas-Varsova-Krakova-
Bialystok-Riika-Tallinna

www.tematkat.fi 
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Lue vanhempiesi kanssa Raamatusta Apostolien teot 13: 23-26.
Etsi sitten reitti labyrintin läpi kastemaljan luo.
Reitti 1 on hieman helpompi kuin reitti 2. Kokeile silti molempia.

PyhäPuuhan laati Sanna Ollikainen.

P y h ä P u u h a  

Valentina Pirinen, Markku ja Henni Hy-
värinen. Kirkkokahvit kirkonmäellä (sää-
varaus).
Messu su 27.6. klo 10. Kirsi Leino, Joose 
Vähäsöyrinki.
Messu su 4.7. klo 10. Kirsi Leino, Valen-
tina Pirinen.
Konfirmaatiomessu su 11.7. klo 10. Kir-
si Leino, Joose Vähäsöyrinki, Mervi 
Mannila.
Messu su 18.7. klo 10. Raimo Hakkarai-
nen, Joose Vähäsöyrinki.
Jumalanpalvelus su 25.7. klo 10. Panu 
Pohjolainen, Marjatta Piironen.
Messu su 1.8. klo 10. Panu Pohjolainen, 
Marjatta Piironen.
Konfirmaatiomessu su 8.8. klo 10. 
Panu Pohjolainen, Marjatta Piironen, 
Mervi Mannila, Leena Vartiainen.

RIISTAVEDEN  
SEURAKUNTATALO 
Keskustie 2
puh. 040-4848446
Juhannustapahtuma to 24.6. klo 18. 
Kesäisiä pelejä ja yhteislauluja. Myynnis-
sä makkaraa ja lettuja. Kahvitarjoilu. Jär-
jestelyissä mukana miesten ruokapiiri.

MUUTA
Palvelukeskuksen hartaus ke 28.7. klo 
13. Panu Pohjolainen, Marjatta Piironen.
Roinilan hoitokodin hartaus ke 28.7. 
klo 14.30. Panu Pohjolainen, Marjatta 
Piironen.

KUULUTETUT
Tarmo Juhani Salminen ja Laura Kristii-
na Pasanen, Juha Petri Tuppurainen ja 
Merja Kristiina Karhunen.

KUOLLEET
Jaakko Johannes Heikkinen 86 v.

Ve h m e r s a l m i

VEHMERSALMEN KIRKKO 
Lempeläntie 15
puh. 040-4848456
Messu la 26.6. klo 13. Kimmo Kivelä.
Jumalanpalvelus su 27.6. klo 13. Kim-
mo Kivelä.
Urkukonsertti la 3.7. klo 20. Jukka Pie-
tilä - Kalevi Kiviniemi
Messu su 4.7. klo 13. Kirsi Leino.
Konfirmaatio su 11.7. klo 10. Kimmo 
Kivelä. Valentina Malkova.
Messu su 18.7. klo 13. Juha Välimäki.
Messu su 1.8. klo 13. Rauhanyhdistyk-
sen kirkkopyhä. Saarnaa rovasti Mauri 
Hyvärinen.
Jumalanpalvelus su 8.8. klo 13. Raili 
Pursiainen.
JUHLAMESSU, su 29.8. klo 10. Vehmer-
salmen seurakunta 90-vuotta.
Vehmersalmen seurakunnan 90-
vuotisjuhlakonsertti su 29.8. klo 13. 
Esiintyjänä PETRI LAAKSONEN.

VEHMERSALMEN  
SEURAKUNTAKOTI 
Pappilantie 10
puh. 040-4848456
Rauhanyhdistyksen seurat su 1.8. klo 
15. Vesa Piirainen, Mauri Hyvärinen.

MUUTA
Horkanlahden hautausmaalla su 4.7. 
klo 11.30. Horkanlahden hautausmaan 
muistomerkin paljastus
Kylälaulajaiset ke 7.7. klo 19. Enonlah-
den kalasatamassa
Kesäkammari ma 12.7. klo 9.31. Pappi-
lan museolla. Yhteislaulua,tarjoilua. 
Sonja Fick.
Kesäillan hartaus ke 14.7. klo 18. Hon-
kalan tilalla, teemana "minun virteni".
Kesäkirkko su 18.7. klo 19. Puutosmäen 
kappelilla
Luomakunnan sunnuntai, su 25.7. klo 
13. sanajumalanpalvelus Syvähiekassa
Kesäseurat su 25.7. klo 15. Ilkka ja Aili 
Sormusen kesämökillä, Lahnasalontie 
565.
Siioninvirsiseurat su 8.8. klo 18 Koti-
seutumuseolla

KUULUTETUT
Harri Mikael Alavilo ja Paula Maria Su-
sanna Happonen, Asko Sakari Pulkki-
nen ja Satu Saintula, Ville Eemeli Kum-
pulainen ja Laura Johanna Rissanen, 
Topi-Antti Kortelainen ja Kati Anniina 
Miettinen.

S i i l i n j ä r v i

KIRKKO, Haarahongantie 4  
71800 SIILINJÄRVI
Juhannuspäivän messu la 26.6. klo 10, 
Seppo Laitanen, Tapio Lepola ja Airi 
Heiskanen.
Sanajumalanpalvelus su 27.6. klo 10, 
kesäteologi Markus Kallatsa, Matti Hof-
frén ja Marjaana Kaisto.
Kirkkokonsertti ke 30.6. klo 18.30, 
Matti Hannula, urut ja Lauri Voipio, sel-
lo. Vapaa pääsy, ohjelma 10 euroa.
Konfirmaatiomessu (ryhmä 7) su 4.7. 
klo 10, Leena Julin, Seppo Laitanen ja 
Airi Heiskanen.
Jumalanpalveluksen jälkeen herättäjä-
juhlille lähtöseurat pienessä salissa.
Konfirmaatiomessu (ryhmä 8) 4.7. klo 
14, Matti Hoffrén, Tapio Lepola, Marjaa-
na Kaisto.
Konfirmaatiomessu (ryhmä 9) su 11.7. 
klo 10, Seppo Laitanen, Leena Julin ja 
Airi Heiskanen.
Sanajumalanpalvelus su 18.7. klo 10, 
Matti Hoffrén ja Marjaana Kaisto.
Messu su 25.7. klo 10, kesäteologi Mar-
kus Kallatsa, Seppo Laitanen ja Vesa 
Kajava.
Konfirmaatiomessu (ryhmä 11) su 1.8. 
klo 10, Eero Holma, Matti Hoffrén ja 
Vesa Kajava.
Konfirmaatiomessu (ryhmä 10) su 8.8. 
klo 10, Leena Julin, Seppo Laitanen ja 
Airi Heiskanen.

SEURAKUNTATALO
Kesän riemua laulamalla to 15.7. klo 
18 seurakuntatalon sisäpihalla. Makka-
ranpaistoa, 
kahvia a 2,50 e lähetystyön hyväksi.

VUORELAN KIRKKO
Kesäillan ehtoollinen perheille ke 
30.6. klo 18.

MUUT
Juhannusjuhla pe 25.6. klo 18 Ruoko-
niemen leirikeskuksessa, Tapio Lepola 
ja Marjaana Kaisto.
Juhannuskokko, kahvi- ja mehutarjoilu. 
Bussikyyti klo 17 seurakuntatalon park-
kipaikalta ja paluu juhlan jälkeen n. klo 
20. Bussikyyti 4 e.
Kansanlaulukirkko ti 29.6. klo 18 Tom-
perin saaressa yhdessä kuopiolaisten 
kanssa, siilinjärveläisten lähtö Vuorelan 
vierasvenelaiturista klo 17 (kirkkove-
nesoutu). Ilmoittautuminen kirkkoher-
ranvirastoon puh. 2884600.
Veteraaniseurat su 4.7. klo 13 Veteraa-
nimajalla, Koivumäessä, mukana Mark-
ku Kettunen.
Jännevirran kesäkirkko to 15.7. klo 18 
Lapinluhdantien laavulla.
Jälän kesäkirkko ma 19.7. klo 18 Annik-
ki ja Eino Oinosella, Selkärannantie 121.
Akuliinan hartaus ke 21.7. klo 14, Sep-
po Laitanen ja Marjaana Kaisto.
Kesäkirkko to 22.7. klo 18 Haapamäen 
havaintotilalla, Haapamäentie 105 Toi-
vala.
Matka Kirkastusjuhlille Heinävedelle 
la 24.7., lähtö klo 7 Maaninka, klo 7.30 
Siilinjärven seurakuntatalon parkkipaik-
ka ja mahdollisuus nousta kyytiin myös 
Vuorelan kirkolta, klo 8 Kuopio. ilmoit-
tautuminen Kyllikille p. 040-5588302, 
ma 12.7. alkaen.
Diakoniatyön järjestämä eläkeikäis-
ten leiri, myös näkövammaisille, Ruo-
koniemessä 10-13.8. Hinta 60 €. Ilmoit-
tautumiset diakoniatoimistoon ma,ti ja 
to klo 9-10 puh. 017 2884640. Dia-
koniatyön järjestämä retki  17.-19.8. 
Seinäjoen seudulle (mm. Ilmajoki, Ja-
lasjärvi, Lapua, Kauhava). Hinta 250 eu-
roa. Tarkemmat tiedot ja ilmoittautumi-
set 2.7. asti Raija Hallikaiselle 044 
7284641 ja 5.7. alkaen Eija Laitaselle 
044 7284642.

KASTETTU
Topias Viljami Simonen, Niko Vladimir 
Vestenius, Peppi Matilda Vartiainen, 
Veeti Juhani Rasi,
Antti Mikael Lappalainen, Emilia Sandra 
Maria Takkunen, Petro Joonatan Karp-
pinen, Aaro-Kalle Tapio Väänänen

KUULUTETTU 
Pekka Ensio Venäläinen ja Sandra Kata-
riina Markkanen  
Marko Tapio Puisto ja Virpi Tuulia Siido-
rov 
Matti-Petteri Räsänen ja Katja Mirella 
Vihermä 
Jussi Petteri Piekiäinen ja Virve Kristiina 
Kähkönen 
Tuomas Tapani Hänninen ja Annu Pau-
liina Jäntti  

Diakoniakeskus

DIAKONIAKESKUS
Diakoniakeskus on suljettuna 12. – 
31.7.

Opiske l i jat  ja 
nuor et  a ikuiset  

 
TUOMIOKIRKKO
avoinna tutustumista ja hiljentymistä 
varten klo 10 – 15 sekä perjantaisin klo 
18 – 23. Puh. 040 4848256.

Kansanlähetyksen  
opiskelijatoiminta
Kolme kohtaamista,  Sairaalakatu 11 
keskiviikkoisin klo 18
www.kolmekohtaamista.com

Perheasiain  
neuvottelukeskus

Luottamuksellista ja maksutonta kes-
kusteluapua parisuhteen kysymyksissä. 
Käynnit sopimuksen mukaan. Tieduste-
lut 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 
paikallisverkkomaksu/ matkapuhelin-
maksu. Nettiosoite: pp.kuopio@evl.fi

J ä r j e s t ö t

Pohjois-Savon  
Ev.lut. Kansanlähetys,
Sairaalakatu 11, 70110 Kuopio, p. 017-
262 2082, www.p-savonkl.sekl.fi
Kesäseurat klo 19  Lähetyskodilla: 

Su11.7., Su 18.7., Su 25.7., Su 1.8., Su 8.8. 
25.6. klo 15  Juhannusjuhla Toivalan 
metsäkoulun Haapamäen havaintotilal-
la, opastus vanhalta 5-tieltä. 24.7. klo15 
Lähetyksen puutarhakutsut Pentti ja 
Seija Rissasella Ranta-Toivalassa. Erkki 
Holopainen, Maija Antikainen.
MATKA: 2-4.7. Kansanlähetyspäivät 
Lahdessa. Yhteiskuljetus, kysy Ari Kor-
hoselta, p. 044 346 1568. HUOM! Vii-
meinen ilmoittautumispäivä 28.6.

KANSAN RAAMATTUSEURA
Sanan Kulma, Tulliportinkatu 22
puh. 0207 681 660
www.sana.fi/kuopio
krs-kuopio@sana.fi
Rukouspalvelupäivystys kesä-elokuu 
perjantaisin klo 13 – 16.

Aholansaari
Lounasristeilyt  tiistaisin ja torstaisin
Lähtö klo 12.00 Sääskiniemen laiturista
Hinta 15 euroa, lapset 4-11v. 5 euroa
Aholansaaren juhannus 
25.-28.6.2010
Ohjelmassa mm.
pe klo 23.00 Juhannusyön veisuut Pir-
tissä
la klo 10.00 Ehtoollisjumalanpalvelus 
Leirikirkossa
la klo 12.30 ” Pyri aina likemmin Vapah-
dajan armoa ja laupitta ” 
- Paavo Ruotsalainen ja keskittyminen 
päämääräänsä johdatettavaan synti-
seen, toiminnanjohtaja Jaro Julkunen
la klo 15.00 ” Elä sinä huikentele sinne 
tänne ” 
- Paavo Ruotsalainen ja keskiajan luos-
tareiden kilvoitustie, pastori Kalle Hiltu-
nen
la klo 19.00  Seurat Varpaisjärven Kos-
kenniemessä
su klo 14.00 Maakirkko ja seurat Pisa-
vuorella Täyssinän rauhan rajalla
ma klo 9.00 Aamuveisuut
Telttis 29.6 – 2.7.
Telttaleiri lapsille ja varhaisnuorille
Lasten Aarresaari -seikkailu 7.-30.7
Keskiviikkoisin ja Perjantaisin
Perheleiri 11.- 16.7
Aholansaaren perheleirillä on tärkeää 
leppoisa ”flow” aamupalasta alkaen, 
yhteisen koheltamisen ja syliseurojen 
kautta saunaan. Tänä kesänä tuota vir-
taa ohjaa John Bunyanin kirjoittama 
teksti ”Kristityn vaellus”.
Tuulen koira -matkailudraama: Paavo 
Ruotsalaisen elämä ja sielunmaisema
31.7 klo 18.00 
1.8. klo 13.00

7.8. klo 18.00
8.8. klo 13.00
14.8. klo 18.00
15.8. klo 13.00
Liput 12 e (20 hlön ryhmä/10e/hlö) 
edestakainen laiva 5e
Teologikokous 3.-5.8
Ohjelmassa mm:
ti klo 18.30 Lopullinen totuus funda-
mentalismista, Juhani Huttunen
ke klo 9.30 Teologisesta puheenparres-
ta kirkkososiologian ja hallinnon mahti-
in, Matti Wirilander
ke klo 12.30 Mitä jäi jäljelle kirkon us-
konnollisen kehityksen peruspiirteistä, 
Lauri Oikarinen
ke klo 14.30 Mihin kristillinen kasvatus 
johti, Juha Luodeslampi
ke ilta Aholansaarifolk; wähäväkisten 
juhlaveisuun konsertti, Jaakko Löytty & 
co.
to klo 9.30 Kirkas paiste Herättäjä-Yh-
distyksen yllä, Simo Juntunen
to klo 10.00 Valaise varjot tiemme, Jo-
hanna Rinkineva-Juntunen
Tervetuloa Aholansaareen!
Ilmoittautumiset ja tiedustelut toimis-
toon, p.050 4641 000 tai aholansaari@
aholansaari.fi, www.aholansaari.fi

Herättäjä-Yhdistys
Juhannusseurat Varpaisjärven Kos-
kenniemessä la 26.6. klo 19.
Pisan juhannusseurat Täyssinän rau-
han rajalla su 27.6. klo 14.
Herättäjäjuhlien lähtöseurat Alavan 
seurakuntasalissa su 4.7. klo 18.
Herättäjäjuhlat Kiuruvedellä 9. – 11.7. 
Seurat Lapinlahden Telppäsniityllä su 
25.7. klo 14.
Aholansaari on auki koko kesän.

Kuopion rauhanyhdistys
Suviseurat Liperissä 2-5.7.2010, su-
viseuroja voi kuunnella radiotaajuudel-
la 102.70
Seurat ja laulutuokio su 11.7. klo 18
Seurat ja laulutuokio su 18.7. klo 18
Seurat ja laulutuokio su 25.7. klo 18
Vehmersalmen kesäseurat su 1.8. klo 
13 messu kirkossa, kahvit srk-talolla 
sekä klo 15 seurat srk-talolla
Lauluseurat ke 4.8. klo 19
Seurat ja juhlahetki koulutiensä 
aloittaville su 8.8. klo 15
Lauluseurat ke 11.8. klo 19
seuroja voi kuunnella osoitteessa www.
kuopionrauhanyhdistys.net

LÄHETYSKAUPPA VAKKA
Vakka suljettu 25.6. – 16.8. 
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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 

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.
AA- ryhmä Kotipolku 7 Siilinjärvi to 
klo 19, la klo 9, su klo 18. Savuttomat 
palaverit.
AAL-ryhmä alkoholistisessa tai toimi-
mattomassa perheessä kasvaneille 
aikuisille torstaisin klo 19 Hatsalankatu 
37.  p. 050 9294 548 ma ja ti klo 18-20.
http//www.aal.fi
Al-Anon ryhmät alkoholiongelmais-
ten läheisille, Hatsalankatu 37 su ja ti 
klo 19. Tied. p. 040 8540 558 ryhmäai-
kana klo 19-20. Muina aikoina, p. 040 
5579 470.
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. Läheis-
ryhmät, p. 040 8459 052. 
Katiska, Särkiniemen asukastupa, 
Rimpitie 2 avoinna arkisin klo 10-16, 
p. 017 2822 239. www.sarkiniemi.toi-
mikunnat.net
Kirkon Ulkomaanavun tuotteita 
myytävänä arkisin tilaisuuksien aika-
na Keskusseurakuntatalon aulassa, 
Suokatu 22.
Kompassi Kuopion monikulttuuri-
keskus, Myllykatu 1-3. Avoinna ma-pe 
klo 8.30-15, p. 044 7872 872. Ilmaiset 
suomen kielen kurssit ma klo 9-12, ti 
klo 17-18.30 ja to klo 10-12. Kansain-
välinen 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 puhelinpäivystys 
joka päivä klo 16-23, p. 2627 738 ja 
2627 733. Ajanvaraus klo 8-23.
Kuopion A-Kilta, Mäkikatu 11, käynti 
päihdeosaston rak. päädystä. Avoi-
met vertaistuki-/keskusteluryhmät 
päihteettömyyden tukemiseksi ma, 

ti, ja to klo 18, p. 045 1134 245 ryh-
mäiltoina. www.kuopionakilta.fi
Kuopion Kristilliset Eläkeläiset 
Mäntylän palvelutalossa 25.5. klo 
13.15.
Kuopion mielenterveystuki ry. Kol-
jonniemenkatu 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 tarjoaa 
maksutonta apua virastoissa asioimi-
sessa ja palvelujen löytämisessä. Päi-
vystys, p. 040 5464 597 arkisin klo 
10-20. Päivystys maanantaisin klo 14-
17 Kauppakatu 40-42 II krs. www.
maallikkoasiamies.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 yllätysraskaustilanteissa 
ja abortin jälkeen ilmenneissä krii-
seissä ma-pe klo 17-21, p. 044 5766 
670. www.ituprojekti.net 
Narsismia kohdanneiden vertaistu-
kiryhmä  Majakassa, Minna Canthinka-
tu 4 C 3. krs. Seuraavan kerran ma 30.8. 
narsistienuhrit.kuopio@wippies.fi
Omaiset mielenterveystyön tuke-
na Itä-Suomi ry Majakassa, Minna 
Canthin katu 4 C 3. krs. Kevätkauden 
viimeinen virkistysilta 10.6. klo 17 Lo-
marinteellä. 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. Asiointi 
nimettömänä. 
Puijonlaakson asukastupa palvelu-
keskuksessa, Sammakkolammentie 12. 
Avoinna kesäaikana ma –pe 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 neu-
voja, ohjausta ja henkistä tukea. Pal-
velupiste/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. Juris-
tin puhelinneuvonta ma-to klo 17-19, 
p. 023-16117.  www.riku.fi 
Sotaveteraanimuseo ja kahvila Tul-
liportinkatu 37 rakennus D. Avoinna 
4.6. – 5.9. pe klo 14 – 18, la ja su klo 12 
– 16.  Varaukset ryhmille p. 2811 130 
klo 9-13 ti – to. 
Turvakoti- ja lastensuojelu 24h/vrk 
p. 017 183 393. Perhekriisiyksikkö, 
Lastentie 1. 
Vertaisryhmä itsemurhan tehnei-
den läheisille to 3.6. klo 18 Mielen-
terveys-  seuran koulutustilassa, Myl-
lykatu 8, sisäpiha 2 krs. Tied. Riitta 
Mäntylä, p. 044 3212 725. Anneli Har-
tikainen, 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-
iltaisin, 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. Sul-
jettu 14. 6. – 5.9. 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. 

Sururyhmä avasi portit
Kuopion ev.lut. seurakunnat järjestävät lähiomaisen-
sa menettäneille sururyhmiä, joissa on mahdollista 
saada apua ja tukea uuteen elämäntilanteeseen.

Menetin viime elokuussa vaimoni ja marras-jou-
lukuussa hakeuduin sururyhmään. Miten jaksan 
kantaa paineet, otti alkuun tosi koville. Puhuminen, 
avautuminen ja pulmien kertominen saman koke-
neille avasi monia sulkuportteja.

Kaikki meistä eivät koe suruaan samalla tavalla. 
Se, kuoliko läheisemme äkkiä vai pitkällisen sairau-
den jälkeen, tuntui vaikuttaneen tunnereaktioihin.

Totesimme, että tunteiden tukahduttaminen on 
vahingollista psyykelle ja on terveellisempää purkaa 
surunsa juuri sururyhmän piirissä.

Yksinäisyys, pelko, ahdistus ja huoli omasta ter-
veydestä tuntuivat olevan päällimmäisenä asiana.  
Vahvakin itsetunto horjuu aikaisemmista onnistu-

misista huolimatta.
Ystävien tuki on usealla ollut isoksi avuksi.
Ryhmän myönteisten kokemusten jälkeen olem-

me omin avuin järjestäneet kaksi yhteistä tapaa-
mista. 

Kielon –päivän seutuvilla vierailimme jokaisen 
puolisomme haudalla kukkien ja kynttilöiden kera. 
Syksyllä aiomme vaihtaa kokemuksiamme kunhan 
elämä etenee ja siirrymme murheen ja kaipauk-
sen kautta läheisemme kanssa koettuihin mukaviin 
muistoihin.

Kiitokset ryhmän vetäjille ja saman kohtalon 
kokeneille. 

Risto J. Mönkkönen 
Männistön seurakunnasta

Tässä sitä ollaan
Joku vuosi sitten kirjoitin hätähuudon Vehmasmäen 
kappelin salista kun home oli vallannut sen ja päivä-
kerhot ja sukujuhlat piti karkottaa pois.

Olimme kappelilla poikamme siunaustilaisuu-
dessa. Salia ei ollut käytettävissä. Jopa virkahenkilöt 
ovat remonttia vastaan.

Meitä onnisti. Saimme Kurkimäestä Koivuran-
nasta viehättävän hautatuvan muistohetken viet-
toon. 

Kyllä Vehmasmäki on sen verran historiallinen 
paikka, että se ansaitsee kappelin salinsa, joka on 
huolimattomuuden vuoksi turmeltu.

Ken elää, hän näkee.

Martta Ruuskanen 
Puutossalmi
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Sururyhmä on yksi mahdollisuus puhua  
kuolemaan liittyvistä tunteista.

14

Laadukasta palveluasumista.
Oma hoitohenkilökunta paikalla kellon ympäri.
puh. 266 4660, 266 4661
Taivaanpankontie 2, 70200 Kuopio
www.palvelutalolepola.fi

JUMALA ON
SUUREMPI

   RADIOLÄHETYSTYÖN 
KESÄPÄIVÄT JYVÄSKYLÄSSÄ
 2.-4.7.2010

RADIOLÄHETYSJÄRJESTÖ

SANANSAATTAJAT
WWW.SANSA.FI

KATSO OHJELMA NETISTÄ

Kristillinen

   
Kuopio puh. 044-36 25 820

Palvelemme laadukkaasti suoraan kotiin
Myös ilt. ja viikonloppuisin

Kaikkea maan ja
taivaan väliltä.

Palvelemme
Ma – Pe klo 9-20

La klo 9-16
Juhannusaattona palvelemme klo 9 – 13

Kiekkotie 4, 70200 Kuopio
Puh. 017-550 8800

Kuopion Puijonlaakson

apteekki

1�



Äänestä ennakkoon 1.–5.11.
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Piirros Kari Kuronen

Kesäkuun valo on yllät-
tänyt Emin Yilmazin. 
Mies on ensimmäistä 
kertaa Suomessa eikä 
lakkaa ihmettelemäs-

tä sitä, että aurinko paistaa vielä 
iltayhdeksältä.

Tumma mies  
laukkukaupassa
Kampaamoyritystä pyörittävän 
Minna Rissasen tunteet vaihtuvat 
hersyvästä naurusta turhautunei-
suuteen, kun hän kertoo heidän 
suhteestaan ja sen esteistä. Yhdessä 
he huokuvat keskinäistä kunnioi-
tusta ja iloa siitä, että Emin pääsi 
vihdoin tutustumaan vaimonsa ko-
timaahan. 

Neljä vuotta sitten Minnan Tur-
kin loma oli juuri päättymässä, kun 
nuori, tumma mies pysäytti hänet 
laukkukauppansa edessä Alanias-
sa. 

Koska Minna tunsi jo maan ta-
van houkutella turisti ostoksille, 
hän totesi, ettei halua sen enempää 
uutta laukkua kuin kenkiäkään. 

Mutta sitkeä, kohteliaan oloinen 
mies ei antanut periksi. Hän pyysi 
Minnaa opettamaan vain muuta-
man sanan englantia. Juttutuokio 
johti puhelinnumeroiden vaihtoon.

”Minut valtasi pakottava tunne 
pysäyttää tuo nainen, enkä keksinyt 
muutakaan sanottavaa”, muistelee 
Emin.

Neljätoista matkaa  
Turkkiin
Matkalla lentokentälle Minna tun-
si, että oli tapahtunut jotain hyvin 
erityistä.  Hänen ensimmäinen aja-
tuksensa oli: ”Miksi tapasin tämän 
miehen juuri ennen Suomeen läh-
töä?” 

Turkista alkoi sadella teksti-
viestejä kolmesti päivässä. Emin 
tunnusti, että oli usein katsellut 
puotinsa ikkunasta Minnaa tämän 
kävellessä ohi. Hän kutsui ihastuk-
sensa takaisin. Kun he taas tapasi-
vat Alaniassa, molempien tunteet 
vahvistuivat. 

Seuraavien vuosien aikana Min-
na teki 14 Turkin reissua ja tutustui 

Eminin perheeseen ja ystäviin. He 
avioituivat viime helmikuussa Tur-
kissa siviilivihkimisellä.

”Jos olisin tiennyt, miten paljon 
tiellemme tulisi vaikeuksia, olisin 
silloin varmaan kävellyt pysähty-
mättä bussille”, Minna nauraa.

Suhteessa riitti  
selittämistä 
Liitto on Eminille ensimmäinen ja 
Minnalle toinen. Minna on 10 vuot-
ta miestään vanhempi ja he tunnus-
tavat eri uskontoja puhumattakaan 
kulttuuri- ja kielieroista. Emin ei 
suhteen alussa osannut juurikaan 
puhua englantia. Hänen äidinkie-
lensä on harvinainen zazan kieli. 

Eminille sopi, että hän sai Min-
nan naituaan kaupan päälle myös 
kaksi lasta, 14-vuotiaan Miran ja 
11-vuotiaan Mikon Minnan ensim-
mäisestä liitosta. Senkin hän hy-
väksyi, ettei Minna aikoisi muuttaa 
Turkkiin. Eivät siis kulttuuri, ei-
vät eri uskonnot, ei edes tuhansien 
kilometrien mittainen ikävä tullut 
ongelmaksi. 

Byrokratia piti huolen siitä, että 
suomalaisturkkilaisessa suhteessa 
riitti selittämistä. Paperisota alkoi 
vuonna 2007, kun Emin ensimmäi-
sen kerran anoi viisumia Suomeen. 
Anomus hylättiin kerta toisensa jäl-
keen. Aina jokin kaavake puuttui. 

Minna ja Emin arvelevat viran-
omaisten epäilleen suhdetta tekais-
tuksi ja Eminin haluavan Suomeen 
vain työn perässä. Molemmat tur-
hautuivat.

”Epäilykset tuntuivat loukkaa-
vilta”, sanoo Emin.

Ratkaisevaa oli, että Emin oli 
myynyt oman kauppansa, ja työs-
kenteli veljensä nimissä olevassa 
vaateyrityksessä. Viranomaiset ei-
vät tuntuneet uskovan, että hänellä 
oli jo kotimaassaan hyvä työpaik-
ka. 

Metsään ja järville  
miehen mieli
Yllättäen veli sairastui syöpään ja 
Emin on ottanut vastuun kaupas-
ta. Yritys on nyt myynnissä. Ennen 
Suomeen muuttoa hänen on voitet-

tava vielä uusi este. Vuokraisäntä ei 
suostuisi vuokraamaan huoneistoa 
uudelle kauppiaalle. 

Mutta Minna ja Emin suunnit-
televat jo liittonsa kirkollista siu-
naamista Suomessa. Haaveissa on 
myös yhteinen vaatekauppa. Lem-
peän Eminin mukaan Minna on 
yrityksessä pomo. 

Emin on innokas oppimaan 
maamme kieltä ja kulttuuria, ja 
asenne taitaakin olla kohdallaan. 
Metsästä ja järviltä monet suoma-
laisetkin hakevat voimaa, ja sinne 
halajaa myös tumma turkkilais-
mies.

”Jotta näkisin hirven ja saisin 
kalastaa.” 

Pirjo Tiihonen

Tuhansien kilometrien 
mittainen ikävä

Kuopiolainen Minna 
Rissanen on usein 
ristinyt kätensä tiellä, 
jolle uskaltautui 
turkkilaisen Emin 
Yilmazin kanssa.

Kuva Ari-Pekka Keränen

Kuopiolaisen Minna Rissasen  
ja turkkilaisen Emin Yilmazin  
rakkaus ylitti uskontokuntien  
ja kulttuurien erot. Pari haluaa 
avioliitolleen siunauksen  
suomalaisessa kirkossa.

”Nyt ei ole kiirettä,
nyt en juokse,

nyt en suunnittele,
nyt en tahdo.

Nyt en tee yhtään mitään.
Annan vain Jumalan rakastaa.”

Erzébet Túrmezei

Onnellista kesää!
Seuraava Kirkko ja koti jaetaan keskiviikkona 11.8.
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