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Kirkon kuorot aloittavat. Vielä mahtuu. Sivu 8.
Rippikoulut vuonna 2011. Nyt on aika ilmoittautua. Sivu 12.



Arvottomuuden kokemus
synnyttää vihan
Filosofi Pekka Himasen hyvinvointivisiossa kirkolla on paikkansa.

P

Veikko Somerpuro

rofessori Pekka Himanen ei
pelkää pikku haasteita, kuten
”Kukoistuksen käsikirjoituksen” (WSOY 2010) laatimista
koko Suomelle.
Miehen maalailemat visiot kehityksen suurista linjoista lähtevät liikkeelle
taloudellisen ja henkisen lamaannuksen
tunnelmista. Maallamme on ”tulenpalava
kiire” etsiä uutta suuntaa.
Suomen tulee siirtyä vihreään talouteen sekä monikulttuuriseen elämänmuotoon, jossa luovuutta tuetaan sen kaikissa
muodoissa. Kehityksen päämääräksi ei
riitä aineellinen vaurastuminen, vaan ”kokonaisvaltaisen arvokas elämä”.
Sen tuottamisessa myös kirkolla on
tehtävänsä.

arvonannon pohjalta ihminen kykenee
ilmaisemaan arvonantoa toisille.”
Pekka Himanen pitää ”arvonannon
ihmettä” seurauksiltaan radikaalina. Positiivisen kannustuksen ja tuen
saaminen toisilta voi tehdä unelmista
totta.
Toisaalta piittaamattomalla käytöksellä osoitettu ”ihmisarvon kielto”
tuottaa tuhoavaa jälkeä. Koulusurmat
ovat vain jäävuoren huippu. Ne kertovat siitä, miten omanarvontunnoton
ja rakkaudeton ihminen kokee itsensä
tyhjäksi ja turhaksi.
”Arvottomuuden kokemus tuottaa
lohdutonta surua ja kääntyy usein sekä
itsevihaksi että vihaksi muita kohtaan.
Jonkin on nyt muututtava radikaalisti
Suomen henkisessä ilmapiirissä.”

Missio syntyy intohimosta

Kristittyjen
vaikuttajien unelmat

Pekka Himasen mukaan kirkko tekee todella tärkeää työtä esimerkiksi nuorten ja
vanhusten parissa sekä vapaaehtoistyöntekijöiden aktivoimisessa.
”Yksi Suomen suurista haasteista liittyy juuri siihen, miten oppisimme jälleen
auttamaan toisiamme. Välittämistä ei voi
ulkoistaa valtion tehtäväksi.”
Aktiivisessa kansalaisyhteiskunnassa
kansalaiset rakentavat yhdessä toistensa
hyvinvointia, josta jokainen on vastuussa.
Palveluhenkisten kohtaamisten tulee tapahtua ”ihmiseltä ihmiselle” eikä persoonattomissa viranomaissuhteissa.
”Painotan sanaa ’missio’. Jonkin asian
edistäminen tuntuu niin merkitykselliseltä, että se polttaa ihmisiä aidosti ja saa
heidät toimimaan.”
”Intohimo ajaa ratkaisemaan ongelmia
yhdessä toisten kanssa. Rikastavassa vuorovaikutuksessa päästään paljon pidemmälle kuin jos jokainen miettisi asioita
yksikseen.”

Visionäärin roolina on olla hengennostattaja. Kunnioittavasti erilaisiin
uskontoihin suhtautuva filosofi sanoo
että ”kristillisellä eetoksella on paljon
annettavaa”.
Kristityistä vaikuttajista Pekka Himaselle ovat olleet esikuvallisia pastori Martin Luther King, piispa Desmond Tutu ja Äiti Teresa. He eivät
piitanneet lannistajista ja ”kyynisyyden
tuomista tragediaviesteistä”, vaan kannattelivat uskoa parempaan tulevaisuuteen silloinkin, kun muut hyökkäsivät
vastaan.
”Me, kansana, tulemme saavuttamaan luvatun Maan! Ja sen vuoksi olen
nyt onnellinen ja levollinen. Mikään
maailmassa ei pelota minua. Kukaan
ei voi minua säikyttää! Sillä olen nähnyt, että Jumalan kunnia tulee toteutumaan!”, Himanen siteeraa murhattua
mustien ihmisoikeustaistelijaa Kingiä.
Etelä-Afrikan rotusortoa vastaan
Luokan masentunein mallioppilas
taistellut Tutu taas opetti, että kärsiPekka Himanen nostaa mielenterveyden
myksen voi antaa joko katkeroittaa tai
oireet yhteiskuntamme kovimmaksi häsiitä voi kasvaa. Hän käänsi koetteletähuudoksi.
mukset voimaksi tavoitella unelmaa siiMurheellisten laulujen maassa monen
tä, että jokaisen yhtäläinen arvokkuus
psykohistoria on niin haavoittunut, että
tunnustetaan. Tutu oli varma siitä, että
he käyvät jatkuvaa tuskaista kamppailua.
vapaus voittaa, sillä sen ihannetta sorJo joka viidennellä suomalaisella on jontajat eivät kykenisi kukistamaan.
kin psyykkisen sairauden diagnoosi.
Myös Äiti Teresa muistutti ”siitä,
”Suomi on ollut pitkään yksi maail- ”Ulkoisen hyvinvointimme hauraan pinnan alla piilee psyykkisen pahoinvoinnin Suomi”, filosofi vakuinka hänen tuli toimia arvokkaiden
man kilpailukykyisimmistä maista – ’mal- roittaa.
asioiden puolesta – ei kiitoksen vuoksi
lioppilas’. Mutta lopulta hyvinvoinnin rattai ympäristön reaktioita tarkkaillen
kaisee rahan sijasta se, miltä ihmisistä
vaan koska näin on arvokasta ja oikein
tuntuu sisällään: 700 000 suomalaista syö
raudenhoitoyhteiskunnasta proaktiiviseen kokee olevansa hylätty loputtomaan yksinäitoimia.”
mielialalääkkeitä!”
yhteiskuntaan, jossa hyvinvointia edistetään syyteen ja ahdistukseen, saa aivan toisenlaiPekka Himanen rohkaisee paremman
”Joka toinen päivä yksinäinen ja masen- jo ennen sairauksien kehittymistä.”
sen perspektiivin elämäänsä, jos joku osoittaa yhteiskunnan rakentamiseen aikana, jolloin
tunut vanhus tekee itsemurhan. Jo yksistään
olevansa kiinnostunut hänestä – kuuntelee ja on helpompi jäädä kyyniseksi ja passiiviseksi
tämän pitäisi hälyttää meidät huomaamaan,
välittää.”
kuin uskoa unelmiinsa – ja toimia rohkeasti
Arvonanto tekee ihmeitä
että jokin tässä elämänmuodossamme on mä”Ihmisen täytyisi tietysti saada jo lapse- niiden toteutumiseksi.
tää.”
Pekka Himanen muistuttaa ”haurauden pe- na kokemus siitä, että häntä arvostetaan ja
Psyykkisen hyvinvoinnin vaalimisen olisi riaatteesta”: minä voisin elää kenen tahansa rakastetaan pelkästään sen takia, että hän
Janne Villa
oltava ohjenuorana niin kodeissa, koulussa toisen ihmisen asemassa. Siksi tarvitaan kul- on olemassa, eikä suoritustensa takia. Jokaikuin työelämässäkin. Kukoistuksen käsikir- taista sääntöä: Tee toisille niin kuin haluaisit sen vanhemman tulisi antaa lapselleen viesti:
joittaja esittää kunnianhimoisen tavoitteen: itsellesi tehtävän.
’Ihanaa, että olet olemassa!’”
Suomen on kehitettävä depression tehokas
”Meidän on nähtävä jokaisen ihmisen yh”Onneksi myös myöhemmällä iällä ihmihoitomuoto vuoteen 2020 mennessä.
täläinen arvokkuus ja oikeus arvokkaaseen nen voi saada korvaavia kokemuksia ihmis”Meidän täytyisi siirtyä reaktiivisesta sai- elämään. Esimerkiksi nuori tai vanhus, joka arvostaan. Vasta omaan itseen kohdistuvan
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pääkirjoitus

Kolmet kirkkovaalit
odottavat ratkaisua

Hyvät eväät

Kuopiossa valmistellaan notaarin, kirkkoherran ja kappalaisen vaalin ratkaisua.

S

Ari-Pekka Keränen

yyskuun toisena päivänä selvinnee se, kuka viidestä haastatellusta valitaan tuomiokapitulin
notaariksi.
Syyskuun lopulla ratkeaa
myös se, ketkä asetetaan vaalisijoille Männistön kirkkoherran virkaan.
Tuomiokirkkoseurakunnan kappalaisen
valitsee seurakuntaneuvosto kahdeksasta
hakijasta myös syyskuun aikana.

Notaarin valinta ensi viikolla
Kuopion tuomiokapitulin notaarin tuomiokapituli valinnee seuraavassa kokouksessaan torstaina 2.9.
Virkaan hakeneista 14 henkilöstä tuomiokapituli haastatteli elokuussa viisi.
Haastattelussa olivat pastori Marja-Sisko Aalto, hallintosihteeri Arja Keränen,
kirkkoherra Jorma Kukkonen, pastori Mika
Niskanen sekä hallinto- ja oikeustieteiden
maisteri Anita Savioja.
Haastatteluryhmässä olivat piispa Wille Riekkisen lisäksi lakimiesasessori Tuija
Alatalo, hiippakuntadekaani Sakari Häkkinen sekä valintaa valmistellut asessori,
Kajaanin kirkkoherra Lauri Oikarinen.

KUMMIN AITTA. Täynnä puheensorinaa
ja jälleennäkemisen riemua.
Kuopion meijerin nurkilla asuneet nyt
kuusi-kahdeksankymppiset aikuiset lapset ovat kokoontuneet kesätapaamiseen.
Lapsuuden vahvimmat mielikuvat
ovat sota-ajalta, yölliset lähdön äänet
pommisuojaan ujeltavat korvissa.
Mutta mielessä on myös yhteisön elämä. Ja kysyi keneltä hyvänsä, yksi asia
turvallisuuden takaajana nousee jokaisen
suusta: pyhäkoulu.
Vapaakirkon pyhäkoulu oli paikka,
jonne menivät sunnuntaiaamuisin kaikki,
karskeimmat pojankoltiaisetkin.

Pitkä tie kirkkoherraksi
Männistön kirkkoherran viran kahdeksasta
hakijasta tuomiokapitulin haastatteluun on
kutsuttu diakoniajohtaja Seppo Marjanen,
hiippakuntasihteeri, teol.tri Aulikki Mäkinen, pastori Matti Pentikäinen, henkilöstöpäällikkö Raili Pursiainen sekä pastori
Hillevi Seppä.
Näistä viidestä tuomiokapituli asettaa
vaalisijoille kolme. Päätös vaalisijoista on
tarkoitus tehdä torstaina 23.9.
Tämän jälkeen vaalisijoille valitut pitävät
ns. vaalisaarnansa, joiden ajankohtien on oltava tasaveroiset. Vaalinäytettä ei voi antaa
juhlapyhinä. Siksi Männistön kirkkoherran
vaalin vaalinäytteet pidetään todennäköisesti vasta ensi vuoden puolella.
Mikäli henkilö ei saa vaalisijaa, hän voi
asettua ns. neljännelle vaalisijalle. Ilman
vaalisijaa jääneen ehdokkaan on saatava
kymmenen prosenttia kaikkien äänioikeutettujen äänistä sekä puolet ehdokkaille
annetuista äänistä.
Mahdollisuus neljänneltä vaalisijalta on
alhaisen äänestysprosentin takia ylivoimai-

Männistön kirkkoherra Reijo Virolainen on jo lähtökuopissa. Eläkkeelle Virolainen siirtyy 1. adventtisunnuntaina.
sen kova.
Tuomiokirkkoseurakunnan kappalaiseksi ovat hakeneet pastori Anna-Maija
Hella, pastori Risto Huotari, pastori Lauri Kastarinen, pastori Sanna Komulainen,
pastori Pirjo Kuula, pastori YTT Antti
Miettinen, pastori Unto Niskanen sekä
pastori Osmo Väätäinen.
Tuomiokirkkoseurakunnan seurakuntaneuvosto haastattelee hakijat tiistaina 7.9.

ja tekee valinnan todennäköisesti torstaina
16.9.
Israelista lähetystyöstä Suomeen palannut pastori Tarja Säynevirta hoitaa tuomiokirkkoseurakunnan kappalaisen virkaa
syyskuun alusta alkaen siihen asti kun kappalainen on valittu.

Lahja Pyykönen

k o l u m n i
Jarkko Maukonen
Kirjoittaja on
Kuopion seurakuntayhtymän
nuorisokanttori.

Kaksikymppinen

K

uopion Tuomasmessu täyttää syyskuussa 20 vuotta. Kristillisen kirkon
historian aikajanalla se tarkoittaa
liki yhtä sadasosaa. Onnea, Kuopio!
Messun alkutaipaleella Alavan kirkko oli
aina tupaten täynnä. Siinä ensimmäisessä
en ollut itse läsnä, mutta jo seuraavalla
kerralla lauloin kuorossa. Musiikkivastuuta
olen sitten saanut kantaa muutamia taukoja
lukuun ottamatta syksystä -91 lähtien.
Uutuudenviehätys katoaa kahdessakymmenessä vuodessa. Hyvä niin.
Jumalanpalvelus ei saa olla mikään friikkishow, jonne tullaan trendikkäästi tsekkailemaan jotain uutta ja outoa. Tuttuun
ja turvalliseen tuudittautuminenkin on toki
tuhoisaa, mutta jos vain tekemisen into
säilyy, niin kokemus ja rutiini vapauttavat.

ASUNTOMESSUJEN KAPPELI. Sisään
puikahtaa Ritva, ystävä seurakuntanuorista.
Neljäkymmentä vuotta oli tehnyt
tehtäviään molempiin, mutta elämän
tärkeät rakennuspuut kirjattiin samalta
seisomalta.
Leirit ja konfirmaatiot, laivaretket ja
kattilanpesut, Partasen Raija, Pölläsen
Veka ja Elonheimon Markku.
He kiersivät kanssamme mitä kummallisimpia polkuja ja istuivat yömyöhään nuotioilla. He pakkasivat meidät
autoihinsa - onneksi meitä ruipeloita
mahtui tavaratilaankin kolme. Heillä oli
tarjolla peti ja puuro silloin kun syrjäkylille ei kulkenut linja-autoa.
Tiesivätkö itsekään, minkä määrän
uskon riemua ja yhteisön iloa he meille
jakoivat.

Eipä tarvitse joka mutkassa jännittää, kun
tietää mitä kuoppia polulla on.
Perinteisestä poikkeava jumalanpalveluselämä herättää yhä edelleen kovasti keskustelua. Erityisesti musiikin tiimoilta kalistellaan sapeleita yhtenään. Olen jo oikeasti
tympääntynyt vatvomaan koko asiaa.
Kirkossa käymisen tai käymättä jättämisen syynä ei voi viime kädessä olla mikään
musiikkityyli. Kirkkoon tullaan, koska on
Jumalan Sanan nälkä ja jano.
Totta kai on arvo sinänsä, että puitteet
on hoidettu hyvin, soittimet ja laulajat ovat
vireessä, ihmiset viihtyvät ja ilmastointi
toimii. Siksi iloitsen, että kaikenlaista kirkonmenoa tässäkin kaupungissa on tyrkyllä.
Jumala on kumminkin aina se sama.
Kuopion Tuomasmessun 20 vuotta ovat

olleet vapaaehtoisten voimannäyte. Eivät
olisi onnistuneet pelkästään virkamiestyönä
suntiointi tai musiikki, eivät rukousalttarit
eikä edes ideoiminen.
Ennen kaikkea äärettömän kiitollinen
olen kaikille niille kymmenille muusikoille
ja muutamallekin sadalle laulutaitoiselle,
jotka ovat messun musiikin toteutukseen
oman, ainutlaatuisen panoksensa näinä
kahtenakymmenenä vuotena ilmaiseksi antaneet. Kahta täysin samaa kokoonpanoa ei
ole tainnut kuoroparvelle vielä kertaakaan
nousta.
Ja vaikka sekuntien mittaisine kaikuineen
Alavan kirkko lienee rytmimusiikkiareenana
haastavin tila koko Kuopiossa, on Tuomasmessussa musisointi yhä edelleen ilo.
Juhlimaan siis!

KIRKON LAPSI- JA NUORISOTYÖ
kylvää sellaista siementä, jonka kasvuaika on pitkä. Se työntekijä, joka haluaa
tuloksia välittömästi, voi kerätä kamppeensa heti.
Lapsi ei ymmärrä kaikkea, mutta
muistaa tunnelman, muistaa aikuisen,
jolla oli aikaa.
VIIME PYHÄNÄ kävin nettipyhiksessä.
Rakensin ruudulle alttarin, vaikka risti
karkasikin käsistä useita kertoja. Klingklong tietokone kilautti kun alttari kynttilöineen ja kukkineen oli valmis. Lempi
-lammas katseli taivaalle. Rukouksessa
pyydettiin siunausta tälle päivälle.
Hieno juttu, vaikka oman pyhäkoulun
flanellotaulusta nettipyhäkouluun on
pitkä loikka.
Mutta pyhäkoulu on lasten kirkko,
pyhä hetki eikä kirkossa olla yksin. Raamattua ei lukenut Hilja eikä Ola, ei Eeva
eikä Juuso.
Yhä enemmän tämän päivän lapsi
tarvitsee vierelleen aikuista, myös perheen ulkopuolelta tulevaa turvallista
aikuista.
Verkossa voi kalastaa, mutta ihmisen
läsnäoloa se ei korvaa. Ei milloinkaan.

Lahja Pyykönen
lahja.pyykonen@evl.fi

Sirpa Päivinen/KuvaKotimaa
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veilla Puijon kirkossa sunnuntaina
5.9. messun jälkeen. Keskusteluun
johdattavat päätoimittaja Mari
Teinilä ja artikkelitoimittaja Jussi
Rytkönen.
Messussa saarnaa Kirkkopalvelujen
johtaja Ilkka Mattila.
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lahja.pyykonen@evl.fi

Petosella asiaa
seurakuntavaaleista

Helinä Schroderus



Tulevista seurakuntavaaleista keskustellaan Petosen seurakuntatalossa (Pyörönkaari 21) sunnuntaina
29.8. klo 17. Kirkkoherra Esko Konttinen ja pastori Raili Rantanen.

Kokkiukot
Vehmersalmella

Kirkko otsikoissa
”Kirkko pysyy otsikoissa” on aiheena
Kotimaan järjestämillä kirkkokah-

Kallaveden
risteilylle
Luomakunnan sunnuntain Kallaveden risteily 19.9. Lähtö matkustajasatamasta klo 11.45, paluu klo 13.45.
Hinta aikuisilta 10 euroa, lapsilta
viisi. Kirkkokahvit.

Ismo Pekkarinen/KuvaKotimaa

Messu soikoon
Tuomiokirkossa
Viiden eri hengellisen laulukokoelman lauluja lauletaan Tuomiokirkon
messuissa syyskuussa. Messuissa veisattavat laulut ovat monistettuina
kirkkoon tulijalle. Messu alkaa klo 10.
• Sunnuntaina 5.9. Siionin virret.
Kuopion Virsikuoro, Anna Kosolan johdolla
• Sunnuntai 12.9. Siionin laulut.
Lestadiolaisia opiskelijoita Ville
Perkkiön johdolla
• Luomakunnan sunnuntai 19.9.
Nuoren seurakunnan veisut,
Jarkko Maukonen ja musiikiryhmä
• Sunnuntai 26.9. Siionin kannel.
Tuomiokirkkokuoro Pertti Rusasen johdolla
• Sunnuntai 3.10. Lasten virsikirja
Rajalan koulun 5. musiikkiluokka
Taina Tammekannin johdolla

Eri herätysliikkeiden lauluja
lauletaan Tuomiokirkon messussa syyskuussa.
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Pyhäkoulut ovat edelleen olemassa.
Katso lapsellesi sopiva paikka osoitteesta www.kuopionseurakunnat.fi

Männistön kirkkokuoro jo aloitti, mutta tilaa kuoroissa vielä on. Ota
oma paikkasi osoitteesta www.kuopionseurakunnat.fi

Ilmoittautumiset Raija Luomanperälle 9.9. mennessä puh. 040 4848
248.

Riitelyä
rakentavasti
Kun kaksi ihmistä elää lähellä toisiaan, hankausta tulee aina. Mutta
miten riidellään rakentavasti?
Parisuhdepäivä ”Riidellään rakentavasti” pidetään Päivärannan kirkolla
lauantaina 9.10. klo 9.30 – 15.
Ilmoittautuminen 29.9. mennessä
Puijon seurakunnan toimistoon Mirja
Turuselle puh. 040 4848 410 arkisin
klo 9 – 15 tai mirja.turunen@evl.fi

Eränkävijöille ja
luontoihmisille
Eränkävijöiden ja luontoihmisten
kirkko sunnuntaina 5.9. klo 15 Talvisalossa hirvimiesten kodalla. Lähetystyöntekijä Arvo Survo.

Taukotupa valmistui
Tomperinsaareen
Siilinjärven seurakunta on talkoolaisten avulla rakentanut taukotuvan
Tomperinsaareen. Tuvan siunaaminen keskiviikkona 25.8. klo 18. Kirkkoherra Markku Kettunen.
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Pyhäillan messu
Pyhäillan messu Petosen seurakuntatalossa sunnuntaina 29.8. klo 19.
Kirkkoherra Esko Konttinen.

Omaishoitajille
virkistysleiri

Kansan Raamattuseura

Kirkkopalvelujen johtaja Ilkka
Mattila saarnaa Puijon kirkossa
sunnuntaina 5.9. klo 10.

Kokkiukot, miesten ruokapiiri aloittaa Vehmersalmen seurakuntakodilla keskiviikkoisin klo 18
alkaen 15.9. Hinta on viisi euroa
kerralta.
Ilmoittautuminen ruokapiiriin 5.9.
mennessä puh. 040 4848 440. Piiriä vetää Eero Hujanen.

Sunnuntaina
pyhäkouluun

Omaishoitajien leiri pidetään Rytkyn
leirikeskuksessa 14. – 16.9. Ilmoittataumiset 31.8. mennessä diakonissa
Raili Lehtoviidalle puh. 040 4848
438 tai mirja.turunen@evl.fi

Kansanlaulukirkko
Siilinjärvellä
Kansanlaulukirkko Siilinjärven kirkon
pihassa keskiviikkona 25.8. klo 18.
Tarjoilua klo 17.30.

Kirjailija-terapeutti Seppo Jokinen saarnaa Tuomasmessussa
sunnuntaina 29.8. klo 18.

Kiireen keskelle
Kirjailija, terapeutti Seppo Jokinen
puhuu Tuomasmessussa Alavan kirkossa sunnuntaina 29.8. klo 18.
Maanantaina 30.8. klo 17.30 Jokisen
luennon aiheena on Itsensä löytämisen pitkä matka. Klo 18.30 aiheena
on Mikä ajaa uupumukseen?
Järjestäjänä on mm. Kuopion yrittäjät. Luento on Alavan seurakuntasalissa (Keihäskatu 5).
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Tietoa vaaleista
Järvi-Kuopioon
Informaatiotilaisuus Järvi-Kuopion
seurakuntavaaleista kiinnostuneille
pidetään Riistaveden seurakuntatalossa torstaina 26.8. klo 18.
Aiheina seurakuntavaalien järjestäminen ja ehdokkaitten asettaminen
sekä valitsijayhdistyksen perustaminen. Kirkkoherra Reijo Leino vastaa
kysymyksiin.

Ensimmäinen
kerta. 14.–15.11.
seurakuntavaalit.fi

t

r.kolehmainen@dnainternet.net
• VB-valokuvakeskuksessa
Henri Cartier-Bressonin varhaistuotantoa: Henri CartierBresson : Early works 4.6.–
29.8.
• J. V. Snellmanin kotimuseo
15.5.–31.8. ke ja la klo 10–17;
Riitta von Wrightin piirroksia
Snellmanin ajan Kuopiosta.
• Kuopion kaupunginkirjasto
Kirjastokahvila: Jyrki Heikkisen
näyttely Kuvarunoja 30.8.–
11.9.
• Galleria 12: ssa Anna-Riitta
Haavisto ja Riitta-Liisa Haavisto: Väritiloja. Kahden sukupolven tekstiilitaidetta. Paperi- ja
metallikonstruktioita 18.8.–
5.9.
• Galleria Carree: Ulla Remes
40x40x40 – sosiaalisen median
poikkitaiteellisen projektin päätösnäyttely 18.8.–5.9.
• Galleria Tila33 (Suokatu
33): Riitta Hellén-Vuotin ja
Seija Haaralan näyttely Kohtaamisia – maalauksia ja runoja
23.7.–4.9. pe ja la klo 12–16.
Seija Haarala lukee yleisön tuomia runoja 1.9. klo 18.
• Kirjanpitotoimisto Anna
Korhonen (Puijonk. 9 A 6): Sami Korkiakosken maalauksia

Petra Tiihonen/Alias Studiot

28.5.–30.9.
•Kuopion
Muotoiluakatemian
kesänäyttely Utopia ja kotiinpaluu
– Muotoilua tulevaisuuden kotiin 20.5.–30.9. Avoinna ma-pe
8–16.
•Korttelimuseon näyttelysali: Savutuvan aikaan Savossa
11.6.–31.8. ti-su klo 10–17.
•Kuopion taidemuseossa Kesänäyttely 2010: Rakentajat
4.6.–12.9. ti-pe 10–17, ke 10–
19, la-su 11–17.
•Kuopion museo: Tositarina – välähdyksiä Kuopiosta
7.5.2010–16.1.2011.
•Näyttelyssä
tutustutaan
Kuopioon kymmenen ihmisen
tarinan ja muiston kautta.
Avoinna: ti-pe 10–17, ke myös
17–19, la-su 11–17.
•Kuopion museon Torni: Muovia ja maria -näyttely kertoo
1960-luvun suomalaista muo-

toilusta 30.1.2011 asti.
• Sotaveteraanimuseo, Tulliportink.
37 D auki 5.6.–6.9. pe klo 14–18; lasu klo 12–16.
• Pikku-Pietarin Torikuja elokuun
loppuun asti ma-pe 10–17, la 10–
15.
• Elonkorjuujuhla, Terve Kuopio päivä ja Taiteiden juhla perjantaina
27.8. Elonkorjuujuhla jatkuu lauantaina.
• Kallava-teatterifestivaali Kuopiossa 27.–28.8.
• Kirjakantti-kirjallisuustapahtuma
2.–5.9. Vauhdinotto kirjakaupassa
jo 1.9. Kirjakantissa vierailee mm.
Jaakko Heinimäki 3.9. haastattelijana Riitta Raatikainen.
• Kesäretkikalenteri: www.kuopio.
fi /ymp Lisätietoja (017) 182 127.

Tommi Auvinen on kirjoittanut Maiju Lassilan Kilpakosijat näytelmäksi. Ensi-ilta
Kuopion kaupunginteatterissa 4.9. Kuvassa Markus
Petsalo ja Lina Patrikainen

• Itä-Suomen yliopisto, Snellmania,
luentosali L21, Mielelle hyvinvointia
-luentosarja alkaa: kansanedustaja, psyk. erikoissairaanhoitaja Tuula
Väätäinen ma 30.8. klo 18–19.30.

• Kuopion kaupunginteatteri, Studio: Kiviä taskussa, ensi-ilta 28.8.
klo 19.15. Ohjelmistossa jatkavat
Elonkorjuujuhla, Punainen pallo ja
Räjähdysvaara.



Kesän kaupunkikiertoajelut vetivät
enemmän kuopiolaisia
kuin turisteja.

Timo Hartikainen

Puolitoista tuntia
tuhtia tietoa
Kalakukko jazzkaupunkiin

T

iesitkö, että Saaristokaupungin rakentaminen on tällä hetkellä maamme suurin
yksittäinen rakennus-

Inkeri Hirvonen paikkasi Kuopion
tuntemustaan.
pyöräilee mielellään ihastelemassa
kaupungin maisemia. Uusi Saaristokatukin on hänelle jo tuttu.
”Kuljen sitä pitkin bussilla Jynkkään tapaamaan sukulaisia.”
Hirvonen on tyytyväinen Kuopion palveluihin. Hänen mielestään
täältä puuttuu vain kokoontumispaikka eläkeläisille.

Pirjo Tiihonen
Timo Hartikainen

projekti?
Entä miksi moottoritien ensimmäinen pätkä nimettiin aikoinaan
Sujjaukseksi?
”Sehän olj`vaan yks sujjaus, kun
ajoi kaupungin ohi pitkin uutta tietä
pitkin”, heittää kiertoajelua opastava
Kuopion Oppaat ry:n opas Jaakko
Vettenranta.
Vettenranta pitää puheissaan
rivakkaa tahtia, niin paljon riittää
kerrottavaa matkalla keskustasta
sataman, yliopiston ja tiedepuiston
kautta Särkiniemeen, Jynkkään,
Petoselle, Saaristokaupunkiin ja takaisin ruutukaava-alueelle.
Suurin osa noin 45 matkalaisesta on paikallisia, mukana on vain
kourallinen turisteja muualta Suomesta.
Kuopion Oppaat ry:n puheenjohtaja Ritva Silvennoisen mukaan
kesän 17 opastettua kiertoajelua
ovatkin houkutelleet eniten kuopiolaisia tutustumaan kehittyvään
kaupunkiinsa. Osallistujat saivat
puolentoista tunnin aikana tuhdin
paketin paikallis- ja historiatietoutta.

Porilainen Anne Jokimäki oli tullut
Kuopioon kolmeksi päiväksi asuntomessumatkalle ja halusi tutustua
paikkakuntaan perin pohjin.
Jokimäki oli yllättynyt Kuopion
laajuudesta sekä siitä, että täällä on
asunut niin runsaasti julkisuuden
merkkihenkilöitä. Väljästi rakennetut kaupunginosat ja monipuolinen oppilaitostarjonta olivat myös
plussaa.
Torin remontti ei porilaista
haitannut. Kaunis kaupungintalo
ja kauppahalli saivat kiitosta. Hän
arvosti sitä, että Kuopiossa on säilytetty vanhoja rakennuksia.
”Sen sijaan on sääli, että torin
ympäriltä on aikoinaan purettu
vanhoja, kauniita taloja ja tilalle tehty rumia betonirakennuksia. Mutta
niin kyllä Porissakin on tehty.”
Vilkas torielämä ihastutti Jokimäkeä, joka suuntasikin bussista
kauppatorille ostamaan kalakukon
viemisiksi jazzkaupunkiin.
Kaupunkikiertoajeluita järjestivät kesällä Kuopion Oppaat ry,
Jääskeläisen Auto Oy ja Kuopion
Matkailupalvelut Oy.

Paljon paikallishistoriaa
Kuopiolainen Inkeri Hirvonen astui bussiin täydentämään Kuopiotuntemustaan.
Vaikka syntyperältään lieksalainen, Kiteeltä Kuopioon 15 vuotta
sitten muuttanut eläkeläisrouva
tunteekin jo kotikaupunkinsa, paikallishistoria kiinnostaa aina. Hän

Anne Jokimäki tuli Porista asuntomessuille.

Oppaana 40 vuotta
Jaakko Vettenranta on kokenein Kuopio-opas.
vi opaskurssin vuonna 1969 ja
on siitä lähtien vetänyt kaupunkikiertoajeluita. Vettenranta saa
usein kuulla kiitosta Kuopion
siisteydestä.
”Oppaana olon parasta antia
on se, että ihmiset ovat tyytyväisiä näkemäänsä ja kuulemaansa”,

Timo Hartikainen

Jaakko Vettenranta nautti lapsena pienen pojan innolla linjaautokyydistä.
Siinä piilee eräs syy ryhtyä
Kuopio-oppaaksi. Bussimatkat
ovat edelleen mieleen, lisäksi
opaskurssille veti mukaan kiinnostus opastoimintaan. Hän kä-

hän kertoo 40 vuoden opaskokemuksella.
Vettenrantaa kiinnostaa erityisesti Suoman sota. Hän on
ohjannut matkoja Iisalmeen,
jossa on tutustuttu Koljonvirran
taisteluun.
Aktiivinen Vettenranta (74)
on suorittanut myös matkanjohtajakoulutuksen ja
hän toimii vapaaehtoisena
Männistön seurakunnassa. Monet seurakunnan
matkatkin ovat olleet Vettenrannan järjestämiä ja
opastamia.
”Ehkä mieliinpainuvin
kokemus opasuralla oli,
kun Helsinkiin suuntautuneella matkalla kaupunginteatterissa viereeni
istahti tuolloinen Islannin
presidentti Vigdís Finnbogadóttir.”

Pirjo Tiihonen
Kuopio-opas Jaakko Vettenranta nauttii yhä linja-autokyydistä.

Olen
odottanut
sinua 2010
vuotta.
seurakuntavaalit.fi



viikon

Rukoilemme
Lahjoita pyhä sielu

va s t a a j a

Lahjoita minulle terve ruumis
ja ymmärrystä
säilyttää se mahdollisimman hyvin.

Repussa aapinen ja penaali

Herra, lahjoita minulle pyhä sielu,
joka keksii keinoja asioiden järjestämiseksi
ja käsittää, mikä on hyvää ja puhdasta,
niin ettei paha
saa sitä pelästymään.

E

Lahjoita minulle sielu,
joka ei ikävysty, ei napise,
ei huokaile eikä valita.
Äläkä salli
minun liiaksi huolehtia
tästä tärkeästä minästäni.
Herra, lahjoita minulle huumorintajua.
Anna minulle armo
ymmärtää leikkiä,
niin että saisin elämääni hiukan onnea
ja voisin sitä toisillekin jakaa.

Riho Saard/KuvaKotimaa

Thomas More (1478 – 1535).
Renessanssin yhteiskuntafilosofi,
joka kuoli marttyyrina.

päivää.

kaluokkalaisille koulun
alkaminen on jännittävä
paikka. Oskari Rundgren
aloitti Kettulan koulussa
ja takana on kaksi koulu-

Jännittikö koulun alkaminen?
”Ei minua paljon jännittänyt. Tuttuja
eskarikavereita on paljon ja uusiin kavereihin tutustuu pian.”
Sinulla on iso reppu valitsitko sen
itse?
”Halusin tämän, kun siinä on hämähäkin kuva ja seitti. Tykkään kaikenlaisista eläimistä.”
Mitä repussasi on?
”Eilen saimme aapisen ja penaalin.
Sitten repussa on opettajan antamia
lappuja, joita kotona pitää täyttää ja
palauttaa kouluun.”
Mitä asioita jo osaat? Mistä aineista
et pidä?
”Osaan lukea ja lasken ainakin 700:
aan. Kotona luen Aku Ankkoja. Isosisko meni neljännelle luokalle ja
häneltä olen oppinut paljon asioita.
Piirtämisestä ja laulamisesta en oikein
tykkää.”
Onko sinulla tietokone ja kännykkä?
”Molemmat on ja pelaan niillä pelejä.
Kännykällä soitan isälle, kun lähden
koulusta. Tietokoneella olen opetellut

vähän kuvankäsittelyä ja tehnyt pieniä
tekstejä. On jännää pelata Internetissä Geokätköilyä, jossa etsitään
toisten maastoon piilottamia
geokätköjä. Me tykätään siitä
koko perhe.”
Kuinka pitkä koulumatka
sinulla on? Pelottaako tien
ylitys?
”Noin kilometri. Pitää
ylittää tie, jossa menee
paljon autoja. Isä on nyt
lomalla ja saattaa minut kouluun. Ei pelota.
Koulureittiä on harjoiteltu ja koulun piha on
tuttu ennestään, kun olen
käynyt siellä leikkimässä
ja pelaamassa jalkapalloa.”

Teksti ja kuva
Hilkka Sipilä

Mitä teet koulun jälkeen?
”Menen koulusta iltapäiväkerhoon. Sisko hakee minut kerhosta.”
Kuinka aikaisin kouluun pitää mennä?
”Kolmena aamuna menen kahdeksaan ja yhtenä kymmeneen
ja sitten yhdeksään. Koulua on

v a l i n t a

saa tehdä kaikin soittimin.
Herralla on apu parhain,
Erkki ja Martti Holopainen,
EMCD109.

”Onkin tärkeää pohtia, miten kohtaan toisen ihmisen?
Muistanko olla ystävällinen omista kiireistäni, huolistani
ja murheistani huolimatta? Kuulenko todella, mitä toinen
sanoo? Hymyilenkö rohkaisevasti vai näytänkö hapanta
naamaa?
Yksikin ystävällinen hymy voi pelastaa koko päivän.”

Jarkko Maukonen
Kirjoittaja on Kuopion
seurakuntayhtymän
nuorisokanttori.

Pastori Sanna Husso
www.kuopionseurakunnat.fi/blogit
”Hallituksen ohjelmassahan ei tämmöistä lakiesitystä
(sukupuolineutraali avioliittolaki) ole siis tulossa. Oikeusministeri Tuija Brax halusi selvittää käytäntöjä eri
maissa – ja eläköityvä piispa Eero Huovinen repäisi
vaatteensa: uusi avioliittolaki pakottaa kirkon luopumaan
vihkimisoikeudestaan. Onko tänä kesänä hullumpaa
kuultu? Oikea uutisankka.

Pääkirjoitus Suomen Kuvalehti 13.8.2010
”Kun on työssä ja täystyöllistetty, ei ole niin suurta tarvetta miettiä elämän tarkoituskysymyksiä. Mutta kun
toimenkuvaa ja muita ulkoisia vaatimuksia ei enää ole,
ihminen on yhtäkkiä omillaan. Hän joutuu miettimään,
mitä tekee loppuelämällään.”

Kirjailija Merete Mazzarella
Vantaan Lauri 19.8.2010

Kaikilla soittimilla

Herralla on apu parhain on Erkki
ja Martti Holopaisen kolmas äänite. Tuttujen virsien ja hengellisten
laulujen lisäksi mukana on kaksi
kappaletta Israelista ja Erkki Holopaisen omia lauluja. Kappaleiden
sovitukset ovat pääasiassa veljesten
yhteistyötä.
Erkki ja Martti paitsi laulavat
myös soittavat kaikki levyn instrumentit. Mukana on harmonikkaa,
kitaraa, huilua ja lyömäsoittimia. Ja
pianolta kuulostavat osuudet on soitettu harmonikalla nekin, digitaalisella nimittäin.
Veljesten laulu on komeaa kuultavaa. Konstailematonta ja vakuuttavaa. Eikä liene toista suomalaista,
joka laulaisi hepreaa yhtä sujuvasti ja
aidosti kuin Erkki Holopainen.
Tiedän, että yhä on heitä, jotka suhtautuvat nihkeästi vaikkapa harmonikan käyttöön hengellisen musiikin
instrumenttina. Erkin ja Martin levy
todistakoon heillekin, että perinteistäkin hengellistä musiikkia voi ja

Mikä on kivointa koulussa?
”Sieltä saa uusia kavereita ja opettaja on mukava. Kouluun on hauska
mennä.”

Mitä ruokaa koulussa tarjottiin?
”Kalakeittoa, josta en oikein
tykkää enkä hernekeitostakaan. Aion aina maistaa kaikkia
ruokia.”

v i i k o n

Lainasimme

joka päivä yhteensä 19 tuntia viikossa.
Ei aamulla nukuta, kun kotona
on totuteltu heräämään aikaisemmin.”

Leipominen on
rentouttavaa puuhaa
Keittokirjoja julkaistaan paljon,
mutta mukavia pieniä kirjoja sattuu
käteen harvoin. Heidi Paajalan Leivotaan! neuvoo kädestä pitäen miten
makeaa & suolaista tehdään.
Yksinkertaiset perusohjeet sopivat aloittelijankin avuksi. Lasten
kanssa leipominen on suorastaan
juhlaa. Kirjassa onkin paljon per-

heen juhliin sopivia leipomuksia,
mutta onneksi myös sämpylä- ja leipäreseptejä.
Kirjan ohjeilla leivotaan pieniä
annoksia, joten pikkukädet jaksavat
vaivata taikinan. Kahden ja puolen
desilitran nestemäärään alustetun
pullataikinan jaksaa myös heikkovoimainen vanha ihminen tehdä.
Ohjeitahan voi suurentaa tarvittaessa.
Paajala painottaa lisäaineettomuutta ja käyttää ohjeissaan voita.
Harvoin käytettynä se lienee paikallaan. Ja leipojan kannattaa vilkaista
valmistuotteiden lisäaineita. Joskus
määrä E sitä ja E tätä voi yllättää.
Kirjasta löytyy innostavia ohjeita
koululaisille, sillä yhdessä sämpylöiden pyörittäminen tai pizzakestit
ovat kiva tapa tutustua uusiin kavereihin.
Pizzan teko aloitetaan valmistamalla tomaattikastike, mikä valmistuu hetkessä tomaattimurskasta.
Kun taito kasvaa, ohjeita voi varioida
oman maun mukaan.
Kaikissa ohjeissa on numeroidut
havainnolliset ohjeet valokuvina, joten aloittelijakin saa onnistumisen
riemun palkakseen.
Ja kotileivonnaisten tuoksu on
vastustamaton.
Heidi Paajala:
Leivotaan!
makeaa & suolaista,
63 s., 25 e., Gummerus 2010.

Ritva Kolehmainen

Arkistokuva/Olli Horto



kirkon kulmilta
Munaeli-Laakkonen
ja Kahvi-Laakkonen
Saaristokadun rakentamisen myötä
Käränkä kaavoitettiin pientaloalueeksi.
Saaren sadan vuoden aikainen kesäasutus on vaihtumassa ympärivuotiseen
asumiseen. Kaavoituksen yhteydessä
sen ja lähisaarten rakennuskanta inventoitiin ja valokuvattiin kesällä 2003.
Huviloista ensimmäisen pystytti
kauppias Edvard Soininen 1910-luvun
alussa pappilalta vuokramaalleen maalle. Soiniselta huvila siirtyi 1930-luvulla
leipurimestari Viktor Pitkäselle, jolla
oli leipomo keskustassa Lapinlinnankadulla ja myymälä Haapaniemenkadun
kulmassa sijainneessa puutalossa.
Kallioniemessä sijaitsevan huvilan
naapuruuteen alkoi 1930-luvulla nousta
lisää kesäasutusta.
Inventoinnin yhteydessä haastatellut
henkilöt ovat kertoneet, miten länsirannalle sen naapuriksi tuli MunaeliLaakkonen. Laakkosella oli satamassa
Muna- eli Vihanneskauppa.

Nykyisen Kuopio –hallin paikalla vietettiin herättäjäjuhlia vuonna 1989.

Arvojen puolesta,
maallistumista vastaan

Körttiliike pitää kiinni arvoista ja turvallisuudesta.

Maallistumisen pelossa

Kuva: Hanna Karkkonen

“Herättäjä-Yhdistys toimi niin
maanlaajuisesti kuin paikallisestikin monella tavalla turvallisuuden vahvistajana. Pidettiin kiinni,
että arvot säilyivät ja loivat turvaa, vaalittiin lähimmäissuhteita
ja turvattiin myös kulttuurista
perintöä”, toteaa herännäisyyden
yhteiskunnallista merkitystä tutkinut YTT, lehtori Raija Väisänen.
Hänen mukaansa körttiliike
on halunnut avoimesti virittää
keskustelua muun muassa yhteis-

kunnallisen oikeudenmukaisuuden, moraalin ja tasa-arvokysymyksistä.
“Lehdistössäkin julkisuutta
saanut kamarikeskustelu käytiin
Kuopiossa vuonna 1969. Suomessa elettiin poliittisesti värittynyttä yhteiskunnallisen murroksen aikaa ja yhdistyksessä oltiin
huolissaan, miten se tulisi vaikuttamaan herännäisyyteenkin.
Maallistumisen pelko sai aikaan
vilkasta keskustelua”, kertoo Väisänen.
Vuosikymmenten aikana toiminnaksi vakiintuivat esimerkiksi torstaiseurat, tammikuun
markkinaseurat ja maakunnalliset seurat.

Aholansaaressa
rakentajana
Yksi 2000-luvun aktiiveista ja
organisaattoreista on Herbert
Kiviaho. Rakennusmestari jäi
työelämästä pois parikymmentä
vuotta sitten ja löysi eläkkeellä
ensin tuomiokirkon vartijoihin,
sitten virsikuoroon ja sitä kautta
Herättäjä-Yhdistykseen.
Kiviaholle erityisen tärkeä
paikka on yhdistyksen leirikeskus
Aholansaari, jossa hän on ollut
useita kertoja eri projekteissa.
“Viime vuosina olen saanut
olla mukana suunnittelemassa ja
rakentamassa uusia majoitustiloja, jotka ovat nyt lähes valmiina.”
“Paikallisosastosta olen saanut
elämään paljon sisältöä - monta
ystävää ja tuttua. Eläkevuosina
on ollut aikaa järjestellä seuroja
ja esimerkiksi hankkia puhujia. Yhteys
seurakuntaan
on
vahvistunut.”
Monitaitoisella
Kiviaholla on kokemusta muun muassa
puheenjohtajan ja
sihteerin tehtävistä.

Siionin virret
ovat rukousta
Virsikuorosta Kiviaho puhuu lämpimästi. Siionin virret,
körttiläisten laulu-

Keski-Pohjanmaalla
syntyneelle Herbert
Kiviaholle on syttynyt rakkaus Siionin
virsiin.

kirjan virret, joita kuorossa pääosin lauletaan, ovat puhutelleet
monessa elämäntilanteessa.
“Nehän ovat kaikki oikeastaan
rukousta.”
“Rakkaita lauluja on monia.
Yksi niistä on virsi 124. Ei mikään
niin voi virvoittaa, en muusta iloani saa, ei autuutta saa suurempaa
kuin minkä Jeesus lahjoittaa.“,
kuoromies hyräilee.
82-vuotias Herbert Kiviaho
on joutunut jättämään rakennustalkoot vähemmälle, mutta seuroissa hän käy säännöllisesti.
“Uskon, että liike säilyy. Herättäjäjuhlille ja Aholansaareen
kerääntyy paljon nuorisoa. Vaikka välillä nuoret poistuvatkin kuvioista, jää siellä ilmeisesti joku
kipinä palamaan ja moni löytää
joukkoon sitten vanhempana.”
Kiitosta saa myös naistoimikunta, joka uskollisesti laittaa
seurakahveja ja -ruokailuja ja järjestää myyjäisiä.

Samalla vuosikymmenellä itäsivulle
Kaivannonlahden puolelle rakennettiin
muiden muassa Vuorenmiehen huvila,
jonka rakennuskantaan kuului asuinrakennuksen, saunan ja piharakennusten
ohella ainakin huvimaja ja leikkimökki. Nyt niiden tilalle on nousemassa
rivitalojen ja paritalojen muodostama
kokonaisuus.
Myös saaren monet muut punamullatut hirsi- ja lautarakenteiset huvilat,
aitat, liiterit ja rantasaunat alkavat vähin
erin väistyä asemakaavan mahdollistaman ympärivuotisen asutuksen tieltä.
Kesämökkejä on ollut myös Kärängän lähisaarissa. Luoteiskulmalla olevan
Kivi-Kärängän punamullattu taitekattoinen huvila oli ampujanakin tunnetun
rakennusmestari Emil Uotisen rakentama.
Myös Saaristokadun varrella olevassa Kalliosaaressa on ollut kesämaja.
Tämän keltamullatun pulpettikattoisen
paviljongin sisätilana oli Vehmersalmilaivan naisten salonki, jota oli myöhemmin laajennettu lasiverannalla.
Huvilan kohtalona oli jäädä kadun
alle. Myös siihen kuulunut sauna, aitta ja liiteri purettiin. Jäi vain kivinen
kellari.

Hanna Karkkonen

Herättäjä-Yhdistyksen Kuopion tuomiokirkkoseurakunnan
paikallisosasto juhlii 4.-5.9.
Seurat alkavat lauantaina 4.9.
klo 18 Tuomiokirkossa. Sunnuntain messussa Tuomiokirkossa saarnaa toiminnanjohtaja Simo Juntunen.
Herättäjä-Yhdistyksen
Kuopion toimipiste (Kuninkaankatu 22 A 9) on avoinna
keskiviikkoisin klo 10-13. Seurahetki klo 11.
Torstaiseurat ovat joka toinen torstai klo 18 keskusseurakuntatalossa

Helena Riekki
Merja Marin

60 vuotta sitten, helmikuussa
vuonna 1950 sai Herättäjä-Yhdistys paikallisosaston Kuopioon.
Väki oli nopeaa, sillä savolaisten
paikallisosasto oli yksi Suomen
ensimmäisistä.

Eteläsivulle tuli Kahvi-Laakkonen.
Aaro Laakkosella oli kahvipaahtimo ja
myymälä Kauppakadulla ja sen lisäksi kahvikaupat Tulliportinkadulla ja
Kullervonkadulla. Eteläsivulla oli myös
Nuohooja-Miettisen Eteläranta.

Vuorenmiehen huvila vuodelta 2003.
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Levähdyspaikka kulkijalle
Sata vapaaehtoista opasti tiekirkossa Siilinjärvellä.

T

iekirkot ovat pitäneet
kesän ajan oviaan auki ja tarjonneet sisään
pistäytyville myös oppaiden palveluja.
Siilinjärvellä noin sadan vapaaehtoisen joukko otti hoitaakseen
opaspestin.
”Tämä oli meille jo yhdestoista
kerta tiekirkkona. Vapaaehtoisia
oppaita on ollut todella helppo saada, monet alkavat jo keväällä kysellä, pääsisikö mukaan”, Siilinjärven
seurakunnan kirkkoherra Markku
Kettunen kertoo.
Oppaiden tehtävä on esitellä
kirkkoa kävijöille ja vastata heidän
esittämiinsä kysymyksiin.
”Varmasti jatkamme tätä ensi
kesänäkin, jos innokasta opasporukkaa löytyy. Tiekirkothan ovat
oiva levähdyspaikka kulkijoille.”

kirkolla yhden päivän. Sen aikana
sisään poikkesi viisi vierailijaa.
”Minulle jäi mieleen, että he olivat Jyväskylästä ja Hämeenlinnasta. He ihastelivat kirkon sisätilojen
kauneutta ja kyselivät kovasti maalauksista.”
Parviainen muistelee, että aikaisempina kesinä häneltä on saatettu
kysellä melko erikoisiakin kysymyksiä.
”Kerrankin eräs kävijä halusi

tietää, milloin kirkonkellojen soittaminen narulla on lopetettu.”
Siilinjärven kirkko oli tänä kesänä auki klo 11-16 välisen ajan.
”Se on ihan sopivan mittainen
päivä. Edellisinä kesinä avasimme
jo aamusta, mutta jouduimme toteamaan, että eivät matkailijat vielä
silloin ole liikkeellä.”

Tuija Hyttinen

Suntio tuntee kirkon
kuin omat taskunsa
Pekka Parviaiselle tämä oli kuudes
kesä tiekirkon oppaana. Mies onkin mitä parhainta opasainesta, sillä
hän ehti työskennellä Siilinjärven
kirkon suntiona 22 vuotta.
”Kun jäin eläkkeelle, minulta kysyttiin, kiinnostaisiko opashomma.
Tietenkin suostuin, sillä tunnen
kirkon kuin omat taskuni.”
Tänä kesänä Parviainen päivysti

Liisa Lyytinen, Pekka Parviainen ja Arja Vepsäläinen kuuluivat siihen sadan hengen vapaaehtoisjoukkoon, joka päivysti Siilinjärven kirkossa
opastamassa vierailijoita.

Opaspäivääni sattui
rippikoululaisen kaste
Liisa Lyytinen laskeskelee olleensa
vapaaehtoisena tiekirkko-oppaana
ainakin viitenä kesänä.
”Lähdin aikoinaan mukaan uteliaisuuttani ja jäin koukkuun.”
Lyytinen oli yhden päivän oppaana yhdessä Arja Vepsäläisen
kanssa. Silloin kirkossa kävi viisi
ihmistä.
”Aikaisempina kesinä omalle
päivystysvuorolleni on sattunut
enemmän kävijöitä. Lieneekö helle
verottanut tänä kesänä kävijämääriä.”
”Vierailijat eivät kyselleet, vaan
kiertelivät kirkkoa omin päin.
Muutama heistä halusi istua hiljentymässä.”
Menneiltä kesiltä Lyytiselle on
jäänyt mieleen kastetilaisuus.
”Opastuspäivänäni kirkossa kastettiin teini-ikäinen poika, joka oli
menossa rippikouluun. Se oli jotenkin vaikuttava tilanne.”
Arja Vepsäläinen oli opasjoukon
ensikertalaisia. Hän tuli mukaan
Siilinjärven syöpäyhdistyksen kautta.
”Ei ollut ihan orpo olo kirkolla,
kun oli Liisa juttukaverina. Yksin
olisi saattanut aika tulla vähän pitkäksi, kun kävijöitä oli vain muutama.”

Taivaallinen
taukopaikka
• Tiekirkko antaa mahdollisuuden hiljentymiselle sekä modernille pyhiinvaellukselle.
• Tänä kesänä tiekirkkoja on
ollut avoinna 284. Tiekirkon
liikennemerkki pääteiden varrella on johdattanut perille.
• Kuopiossa tiekirkkoina ovat
Tuomiokirkko sekä Riistaveden ja Vehmersalmen kirkot.
Tiekirkot ovat avoinna elokuun loppuun.

”Koska en aikaisemmin ole ollut
oppaana, annoin Liisan suosiolla
hoitaa puhumisen. Onneksi asioita
ei tarvinnut etukäteen päntätä ulkoa, sillä kirjallista materiaalia oli
käden ulottuvilla.”
Vepsäläinen miettii vielä, lähtisikö oppaaksi myös ensi kesänä.
”Olen työelämässä, joten se ei ole
minulle niin yksinkertainen juttu.
Mutta kiinnostaa kyllä.”

Heli Haring
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Meijerin

Metsän kautta
oikealta ohi
Ajo ei ole lepoa, sillä ”kuolemanralli” Pietarista Viipuriin on vaarallinen. Suomalaisiin liikennesääntöihin tottuneen on muistettava alituiseen vilkuilla oikeanpuoleiseen
taustapeiliin. Tuolla baanalla pyyhkäistään ohi myös metsän kautta
oikealta.
Aamulla Häikiö on ollut virkatehtävissä Juvalla ja palaa sinne vielä
illansuussa.
”Mielenkiintoinen työ”, Häikiö
sanoo nyt vuoden kestäneestä Pietarin kaudestaan. ”Joskus ihmettelen,
että saan tästä vielä palkkaakin.”
Häikiön pestillä ovat myös kirkkojen välisten yhteyksien, mm. Inkerin kirkon asioiden hoitaminen.

Kauppakatu
viisviiva seitsemän
Kristiina Häikiö on asunut vuosia Yhdysvalloissa, ollut lähetystötehtävissä Genevessä ja Kosovossa,
mutta juuret ovat Kuopiossa, meijerin nurkalla. ”Olen sukumme ensimmäinen savolainen.”
Ongelmana lapselle oli kodin
osoite: Kauppakatu ”viisviiva seitsemän”. Meijerin toimitusjohtajan
tytär ei voinut käsittää, että tuommoisessa osoitteessa kukaan voi
asua.
Mutta lapsia riitti joka paikkaan. Vapaakirkon pyhäkoulussa
kävivät kaikki Kauppakadun pienet
taapertajat.
”Lapsuuden pyhäkoulusta olen
saanut sen, jota en ole saanut mistään muualta, koko elämää kantavan voiman.”
Yhä edelleen Häikiö menee joka
sunnuntai kirkkoon, siihen lähimpään, joka kulloisellakin asuinpaikalla on.
Aivan Pietarin suurlähetystön
vieressä on kauneudellaan lumoava
Kristuksen kirkastumisen kirkko,
jossa Häikiö saattaa piipahtaa ruokatauollaan.
Joskus hän menee kirkkoon iltapäivällä viiden aikaan, jolloin sinne
voi tulla kastettavaksi. ”Seurasin
kerran kun vanha mummo kastettiin, toinen yhä iäkäs oli hänen
kumminaan, ja pappi opetti heitä.”

Pyhäpäivän
virkistys ja lepo
Pyhän Marian kirkkoon on nykyisestä asuinpaikasta vajaan tunnin
kävelymatka. ”Jos oikein reippaasti
kävelee.”
Kirkkokahvit jumalanpalveluksen jälkeen ovat Inkerin suomalaisille tärkeä kohtaamispaikka.
”Nimi- ja syntymäpäivänä tuodaan
karkkeja. Jos muistellaan poisnukkunutta läheistä, tuodaan suklaakonvehteja.”
Helsingissä lähinnä on ollut

Johanneksen kirkko. Juvan kirkko
tarjoaa pyhäaamun rauhaa lomaaikoina.
Kirkossakäynti oli jokapyhäinen
tapa myös niinä kymmenenä vuotena, jotka Häikiö oli kotiäitinä.
Pyhäpäivän kunnioitus on itsestään
selvää.
”Ei tulisi mieleenikään olla menemättä kirkkoon. Elämänihän
menisi sekaisin. Joka kerran saan
kirkosta sen, mitä olen vailla. Ehtoollisella Pyhä Henki koskettaa.
Minun olisi raskasta mennä maanantaiaamuna töihin, ellen saa pyhänä virkistystä ja lepoa.”
Mutta laskeudutaanpa hetkeksi
latvasta tyveen, juuriin Vapaakirkon pyhäkoulussa.

Timo Hartikainen

uomen suurlähetystön
Pietarin konsuli Kristiina Häikiö on ajanut
viisi tuntia Pietarista
Suomeen.

Kauppakatu viisviiva seitsemän oli
Kristiina Häikiön
lapsuuskodin osoite. Tästä ovesta
mentiin kotiin.
”Meijerinjohtajan
asunto oli suuri ja
minua pelotti, eksyin joskus sisällä.”

Miten paljon
esirukouksia
Kristiina (s. Erhola) oli kiharatukkainen lapsi. Hiukset olivat ohuet ja niinpä isä päätti, että tukka
leikataan kokonaan pois. Sitten se
vahvistuu.
”Voinko enää mennä pyhäkouluun, kun minulla ei ole hiuksia”,
oli pikkutytön suurin suru. ”Koko
kesän kuljin huivi päässä.”
Pyhäkoulu oli kaikki kaikessa.
Kristiina Häikiö sanoo palauttavansa mieleen vihkon, johon hän
kolmevuotiaana keräsi tähtimerkkejä. ”Joku vei minut Tuomiokirkon
pyhäkouluun Asemakadulle.”
Mutta Vapaakirkon pyhäkoulu
oli paikka, josta tyttöstä oli mahdotonta saada pois sen jälkeen kun tie
sinne löytyi.
”Joskus jäin ilman lupaa pyhäkoulun jälkeen alkaneeseen aikuisten kirkkoon. Kerran piilouduin
penkin alle, että sain jäädä vielä
iltakirkkoon.”
Muistoissa on pyhäkoulun kevätjuhla vuodelta 1957, jolloin Kristiina sai palkinnoksi ”Kevätsäveliä”
laulukirjan.
”Kunpa Hilja –täti Hyvönen ja
Olavi ”Ola” Lehto tietäisivät, miten paljon me saimme heiltä elämän
ja uskon eväitä, miten paljon esirukouksia meidän puolestamme on
rukoiltu. Kristillinen lapsi- ja nuorisotyö oli meille suurille ikäluokille
korvaamattoman arvokasta.
Olimme itseämme suuremman
ympäröimänä.”

Lähetyssaarnaaja
Mirjam
Penttinen Afrikasta oli esikuva
ja ihanne. Hänen
opettamansa hieno laulu soi vieläkin mielessä, vaikkei sanoja ymmär-

Timo Hartikainen

S

”Pyhäkoulusta olen saanut kok

Jumalan
kämmenellä
Havaintovälineinä pyhäkoulussa
oli flanellotaulu, johon liimattiin
kuvia.
”Lapsi keskittyi kuuntelemaan ja
imi itseensä Raamatun kertomuksia. Ei lapsi ymmärrä kaikkea. Lapsena opittujen sanojen tunnelma on
lahjaa.”
”Onpa taivaassa tarjona lapsillekin” oli Kristiinan mielestä hurmaava laulu. Vaikka hän luuli, että
tarjona tarkoittaa tarjotinta ja ”harput joilla he soittelevat” tarkoittaa
ihmeellistä jokea nimeltä Harputjoki.
Pyhäkoulun ja kesäleirien hittilaulu oli ehdottomasti Musta Saara.

”Meitä oli niin paljon, että lapsia riitti joka paikkaan. Olen kiitollinen aikuisista, jotka jaksoivat olla meidän kanssa
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nurkalla

ko elämää kantavan voiman.”

amme.”

Ajokortti satavuotiaaksi
Kristiina Häikiö, 62, arvelee, että
seuraavat pari vuotta hän haluaa
työskennellä Pietarissa, kenties
eläkkeelle asti.
Vastikään yhteislyseon ”oma
luokka 5 C” vuodelta 1964 teki luokkaretken Pietariin.
”Tuli kiitollinen olo. Oli kuin satua tavata ystäviä ja todeta: ihanaa
kun olet vielä hengissä. Mukana
oli myös rakastettu historianopettajamme Maija Virtanen. Hänen

ansiotaan oli se, että lähdin opiskelemaan poliittista historiaa.”
Vuodelle 2011 Häikiö on jo valmistelemassa Inkerin kirkon 400
–vuotisjuhlaa. Hän toivoo pääsevänsä käymään myös kuopiolaisten
ystävyysseurakunnassa Pitkärannassa.
Entäs sitten?
Jos isästä voi jotain päätellä, Erholat ovat pitkäikäistä sukua. Aimo
Erhola on nyt 95 –vuotias ja ajokortin voimassaoloa on jatkettu 100
–vuotiaaksi saakka.

”Kotimme sijaitsi Vapaakirkon omistamassa talossa. Emme käyneet kirkon tilaisuuksissa, mutta pyhäkoulussa olimme sisareni
kanssa joka pyhä. Kaikki alueen lapset kävivät Vapaakirkon pyhäkoulua, pojatkin.
Opettajana oli Vapaakirkon pastori rouva
Lyyli Lehto, jolla oli kiiltävän musta tukka, jokainen hius paikallaan. Katseeni oli
kiinnittynyt häneen pyhäkoulun ajan.”
Aila Huttunen (o.s.Selin)
Vahtivuorenkatu 11

Lahja Pyykönen
Lähteenä:
Meijerin nurkalla
Kauppakadun lapset kertovat
Toimittajat: Aila Huttunen, Maija
Metsämäki, Mikko Metsämäki, 2010

Kuva kirjasta; Meijerin nurkalla

Ensimmäisellä ulkomaanmatkallaan Kristiina oli alle 15 –vuotiaana Saksassa. Pariviikkoisen
retkeilymatkan johtivat Pirkko
Halonen sekä diakonissa Annikki
Tenhunen kolmisenkymmentä seurakuntatyttöä mukanaan.

Piimää maistiaisiksi tarjoavat meijerin kuljetuspäällikkö Seppo
Lumpeela (vas.), Kristiina Erhola (Häikiö) sekä agronomi Pirkko Mykkänen.

Kepsakka tyttö
Erholat muuttivat Kuopion meijerin pihalle vuonna 1954.
Aimo Erhola oli valittu meijerin uudeksi toimitusjohtajaksi.
Lapsia oli viisi: Kristiina, Jussi, Leena, Pekka ja Maiju.
Meijerinjohtajan asunnon paraatiovi oli Niemenkadun puolella. Oven päällä luki Meijerin konttori.
Takapihalla oli puutalo, jossa oli liiteri ja sauna. Välissä olevalla pihalla oli meijerin autokorjaamo.
Keittiön rappua vastapäätä oli meijerirakennus, jonka seinässä
olevasta aukosta maitotonkat kolisivat liukuhihnasta sisään aamulla puoli viidestä alkaen.
”Joskus saimme mennä konttoriin isää vastaan. Silloin joutui
odottamaan hiljaa isän työhuoneessa ja tuntui, ettei hän koskaan
lopeta puheluaan.”
”13 –vuotiaana pääsin ensimmäistä kertaa kahdeksi viikoksi
juoksutytöksi meijerin konttoriin. Mikään ei olisi voinut olla
hienompaa.”
”Kerran lähdin salkun kanssa kiireesti meijerin nurkalta
Kauppakatua ylös ja menin kahden miehen ohi. Kuulin toisen
sanovan: ”Tuosta se kasvaa vielä kepsakkajalakanen tyttö kuhaj
joutuu.” En ymmärtänyt, mitä kepsakkajalkanen tarkoitti, mutta
ammattiylpeyteni kohosi.”

Kuva kirjasta: Meijerin nurkalla

tänyt silloin, tuskin nytkään.
”Inga Jesus uutuus ooleelee, Inga
Jesus uutuus ooleelee…”
”Minulle on ollut lahja ja ilo, että jo lapsena opin tuntemaan Raamatun. Aikuisena en ole kaikkien
opin tuulien heiluteltavina. Raamatunsanat ovat kuin selkäytimessä,
ja saan ne sieltä mieleeni silloin kun
niitä tarvitsen.”
”Lapsena kylvetty uskon siemen
on kuin kuminauha, joka vetää takaisin.”
Joka kerran kun lauletaan virttä
”Jumalan kämmenellä” Kristiina
Häikiö muistaa Kuopion seurakuntien lastenohjaajan Pirkko Halosen
ja hänen nokkahuiluorkesterinsa.
Kristiina soitti sopraanoa. Sorvarinkadun alakerrassa harjoiteltiin
ja seurakunnan tilaisuuksissa esiinnyttiin.

Pyhäkoulua käytiin
Vapaakirkon kirkkosalissa Snellmaninkadulla. Kuva on
vuodelta 1949.
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Helinä Schroderus

Isä meidän rukouksen voi sisäistää
myös näin. Päivärannan kirkko
avautuu viikoksi
rukousta varten.

Äänestysikä.
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seurakuntavaalit.fi

RIPPIKOULUT 2011
SIILINJÄRVEN seurakunnassa
Siilinjärven seurakunnassa järjestetään vuonna 2011 rippikouluja seuraavasti.
Päiväjaksot seurakuntatalossa ja leirit Ruokoniemessä ellei toisin mainita,
konfirmaatiot Siilinjärven kirkossa.

Kirkko avoinna
aamusta iltaan

P

äivärannan kirkko on
avoinna viikon aamusta iltaan.
”Arkista pyhää” –viikoksi nimetty viikko
toteutetaan Päivärannan kirkossa
maanantaista lauantaihin 30.8.
– 4.9.
Kirkko on avoinna joka päivä
klo 7 – 20. Aamurukous on klo
7.15, iltarukous klo 19.15. Iltatee ja
Pyhää evästä –tilaisuus klo 18.30.
Tapahtuman juuret ovat Päivä-

rannan kirkon aamurukouspiirissä, joka on kokoontunut kirkossa
maanantaiaamuisin jo yli kymmenen vuoden ajan.
”Viikon ajan kirkossa on aina
joku paikalla. Täällä voi käydä hiljentymässä ja rukoilemassa”, kutsuu päivärantalainen Leena Laurinkari, joka on huolehtinut myös
aamurukouspiirin toiminnasta.
”Meitä on ollut aamuisin täällä muutamia, emmekä ole mitään
huippurukoilijoita. Kaikki kelpaa-

vat.”
Iltaisin Pyhää evästä –tilaisuuksissa on tulossa myös rukousperinteen pohdintaa sekä mahdollisuus sisäistää rukous myös
liikkeen avulla.
Arkista pyhää viikkoon sisältyy myös Tavallisen tallaajan pyhiinvaellus lauantaina 4.9. Vaellus
alkaa Päivärannan kirkolta klo
16.30 ja sinne palataan klo 18.
Messu on kirkossa sunnuntaina klo 13.

u u t i s i a
Seurakunta mukana
Kirjakantti – tapahtumassa
Kuopion seurakuntayhtymä on
ensimmäistä kertaa mukana kirjallisuustapahtuma Kirjakantissa.
Pastori, kirjailija Jaakko Heinimäki on Kuopion kaupunginkirjaston kokoussalissa perjantaina 3.9. klo 17. Aiheena on Sana
ja draama, tutkimusmatkalla
Sanaan. Heinimäkeä haastattelee
uutispäällikkö Riitta Raatikainen.
Heinimäki on kirjoittanut pyhimyslegendoista, kuolemansynneistä sekä uskonnon ja huumorin
suhteesta.
Hänen ensimmäinen kirjansa Pieni mies jalustalla ilmestyi
vuonna 1994. Outo hartauskirja

Suvi Laine/Otava

nimettiin vuoden kristilliseksi kirjaksi vuonna 1997. Viime vuonna
ilmestyi Heinimäen kirjoittama
Suomen lasten Raamattu.
Heinimäki pysyy kiinni jokapäiväisessä elämässä mm kirjoillaan Harrasta ruokaa ja Harrasta
viiniä.
Luterilaisuuden ABC:n Heinimäki kirjoitti yhdessä teol.tri Jari
Jolkkosen kanssa. Nimekseen kirja sai Synkkä ja harmaa sanakirja.

Kirjailija, pastori Jaakko Heinimäki kaupunginkirjaston kokoussalissa perjantaina 4.9. klo
17.30.

Arkkipiispa Kari Mäkinen
haluaa säilyttää vihkioikeuden
Arkkipiispa Kari Mäkinen sanoo
avioliiton olevan käsite, joka liittyy perinteisesti miehen ja naisen
väliseen suhteeseen. Se on hänen
mukaansa myös kirkon käsitys.
”En näe mahdollisuutta, että
kirkko tässä tilanteessa muuttaisi
avioliittokäsitystään. Mutta sitä
keskustelua on voitava käydä rauhassa ilman vihkioikeuteen liitty-

viä paineita.”
Mäkinen painottaa myös, että
yhteiskunnan tulee luoda rakenteita, jotka tukevat parisuhteen
pysyvyyttä, vakautta ja tasa-arvoisia oikeuksia sukupuolisesta suuntautumisesta riippumatta.
”Kun puhutaan parisuhteesta, rakkaudesta ja yksinäisyyden
murtamisesta toisen ihmisen

kanssa, puhutaan elämän perussuhteista. Niiden merkitystä on
korostettava sekä yhteiskunnassa
että kirkossa.”
Samaa sukupuolta olevien viralliselle parisuhteelle on Mäkisen
mukaan turvattava juridiset oikeudet avioliiton käsitettä muuttamatta.

Rk 1 syyslomaripari, leiri 17.-22.10.2010, konf. 20.3.2011
Rk 2 joululomaripari, leirit 27.-31.12.2010 sekä 23.-25.4.2011,
konf. 8.5.2011
Rk 3 hiihtolomaripari, leiri 6.-11.3.2011, konf. 20.3.2011
Rk 4 päiväripari (ei leiriä) 6.-10. ja 13.-17.6.2011, konf.
18.6.2011
Rk 5 leiriripari, leiri 6.-10.6., päiväjakso 13.-16.6.2011, konf.
19.6.2011
Rk 6 leiriripari, päiväjakso 6.-9.6. Vuorelassa, leiri 13.17.6.2011, konf. 19.6.2011
Rk 7 leiriripari, päiväjakso 13.-16.6., leiri 19.-23.6.2011, konf.
3.7.2011
Rk 8 leiriripari, päiväjakso 20.-23.6., leiri 27.6.-1.7.2011, konf.
3.7.2011
Rk 9 leiriripari, päiväjakso 27.-30.6. Vuorelassa, leiri 4.-8.7.2011,
konf. 10.7.2011
Rk 10 leiriripari, päiväjakso 4.-7.7., leiri 11.-15.7.2011, konf.
17.7.2011
Rk 11 leiriripari, päiväjakso 25.-28.7., leiri 1.-5.8.2011, konf.
7.8.2011
Rk 12 vaellusripari, päiväjakso 25.-27.7., vaellus Lapissa 28.7.4.8.2011, konf. 7.8.2011
Siilinjärven seurakuntaan kuuluvat 1996 syntyneet nuoret saavat tarkemman
infon ja ilmoittautumiskaavakkeen kirjeessä kotiin syyskuun alussa. Muut
Siilinjärven rippikouluihin aikovat voivat saada tiedot kirkkoherranvirastosta tai
seurakunnan verkkosivuilta http://www.evl.fi/srk/siilinjarvi
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s e u r a k u n n i s s a
KASTETUT

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

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

ASIANAJOTOIMISTO
KOLARI&CO.OY

Seppo Kolari, Eero Heikinheimo, Matti Reinikainen,
Ville Heikinheimo, Katriina Manninen, Kristian Kakko
Kauppakatu 39 A, 4.krs, 70100 KUOPIO
(017) 265 7777/puh. (017) 261 1085/fax.
www.kolari-co.¿

Suru on
hitaasti vaalenevia varjoja...
Hautaustoimisto
J. NURRO OY
Kauppakatu 55-57 KUOPIO Puh. 017-2613065, 040 5056287
saila.lehto@nurro.¿ www.nurro.¿

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

• Lisänimet
• Kultaukset
• Pronssikirjaimet - koristeet
• Uudelleenhionnat
• Muut kunnostukset
• Myös keittiötasot
Suoritamme kaiverruksia
myös hautausmaalla.

Paras ratkaisu muistomerkkiä
valitessa on tutustua veistämöllä
eri mallisiin, kokoisiin ja
värisiin vaihtoehtoihin

PUIJON KIVI
Kettulahdentie 25, 70400 Kuopio
Puh. (017) 282 9000

Aurora Anna Sofia Virtanen, Viivi Sara
Cecilia Heikkinen, Arttu Waltteri Huotarinen, Melina Mirjami Salo,
Leon Patric Olavi Tchaplinski.

T u o m i o k i r k ko
Tuomiokirkko avoinna tutustumista
ja hiljentymistä varten klo 10-18, lisäksi keskiviikkona ja perjantaina 1823. p. 040 4848 256
Kesäillan ehtoollinen ke 25.8. klo 19.
Sari Kärhä.
Perjantaimessu pe 27.8. klo 19.
Messu su 29.8. klo 10. Saarna Risto
Voutilainen, liturgia Ilpo Rannankari,
kanttorina Pertti Rusanen ja urkurina
Anu Pulkkinen.
Viikkomessu ke 1.9. klo 19. Olli Viitaniemi.
Perjantaimessu pe 3.9. klo 19.
Urkutuokio la 4.9. klo 15.
Pohjois-Savon maakunnallisten herättäjäseurojen aattoseurat la 4.9.
klo 18. Riitta-Liisa Taskinen, Jaro julkunen ja Reijo Mattila, Ilkka Mattila.
Messu su 5.9. klo 10. Saarna Simo Juntunen, liturgia Olli Viitaniemi, kanttorina Pertti Rusanen ja urkurina Anu
Pulkkinen. Kuopion Virsikuoro, johtaa
Anna Kosola. Messussa veisataan Siionin virsiä.
Viikkomessu ke 8.9. klo 19. Liisa Penttinen.

KESKUSSEURAKUNTATALO
Suokatu 22
Seurakuntamestarit
p. 040 4848 259
Kirkkokahvit ja kappalainen Risto
Voutilaisen lähtöjuhla su 29.8. klo
11.30.
Pohjois-Savon Maakunnallisten herättäjäseurojen iltaseurat la 4.9. klo
19.30. Pekka Anttila, Merja Leppälä ja
Lauri Paatero.
Herättäjän Kuopion tuomiokirkkoseurakunnan paikallisosaston 60vuotisjuhla su 5.9. klo 12.30.
Pohjois-Savon maakunnallisten herättäjäseurojen päätösseurat su 5.9.
klo 14. Risto Pentikäinen, Jaana Marjanen ja Matti Sihvonen. Seuroissa veisataan Siioninvirsiä.

INKILÄNMÄEN
SEURAKUNTATALO
Inkiläntie 7
Emäntä, p. 040 4848 269
Eläkeläisten virkistyspäivä ke 8.9.
klo 11. Sari Kärhä ja Varpu Ylhäinen,
lounas (6 euroa).

MUUTA
Luomakunnan sunnuntain Kallaveden risteily 19.9. Lähtö matkustajasatamasta klo 11.45. ja paluu satamaan n.
klo 13.45. Hinta aikuiset 10 euroa, opiskelijat ja lapset 5 euroa. Ohjelmassa
kirkkokahvit, yhteislaulua sekä ihmettelyä ja pohdiskelua yhdessä paikallisten luomakunnan asiantuntijoiden
kanssa. Ilmoittautumiset 9.9. mennessä Raija Luomanperälle, p. 040 4848
248.

MUMMON MÖKKI
Puijonkatu 10
Avoinna ma-to klo 11-15.
p. 040 4848 272
Papin päivä ti 31.8. klo 13.
Puuropäivä to 2.9. klo 11.

• Hoivapalvelut • Siivouspalvelut
• Kotisairaanhoidon palvelut
Palveluja kotiin jo vuodesta 1993
Gerttu Ky – Kuopion Hellähoito Oy – Kotihoito Saga Oy
Puh. 044 355 54 51 Haapaniemenkatu 2, 70100 Kuopio

NUORET
Nuorten leiri Rytkyllä 3.-5.9.
Perjantaimessu pe 3.9. klo 19.
Tuomiokirkossa.

DIAKONIA
Keskusseurakuntatalon diakoniatoimisto Suokatu 22 C-rappu. Avoinna
ma, ke klo 9.00 - 10.30, puhelinpäivystykset ma ja ke 10.30 - 11.30, p. 040
4848 253. Diakonissa Pirjo Litmanen,
p. 040 4848 282 ja diakoni Birgitta
Oksman-Kettunen, p. 040 4848 284.
Inkilänmäen diakoniatoimisto Inkiläntie 7 avoinna tiistaisin klo 9-10.30. Puhelinpäivystys tiistaisin 10.30 - 11.30,
p. 040 4848 254, diakoni Varpu Ylhäinen, p. 040 4848 255.

KUULUTETUT
Hannu Auvo Henry Louhisuo ja Margarita Kamilieri, Iiro Matti Saarinen ja
Anna-Maija Voutilainen.

KUOLLEET
Hilkka Hellikki Kallio 88 v, Sakari Halonen 74 v, Veikko Armas Karjalainen 85
v, Raili Inkeri Jormakka 70 v, Tyyne Elina Niskanen 88 v, Anna Liisa Huttunen
82 v, Hilkka-Liisa Häyrinen 82 v, Taimi
Tellervo Maaranen 87 v, Siiri Helena
Apuli 89 v, Rauha Vilhelmiina Luiro 85
v.

Alava
ALAVAN KIRKKO
Keihäskatu 5
p. 040 4848 298
Motoristikirkko su 29.8. klo 10. Saarnaa piispa Matti Sihvonen, liturgina
Sanna Husso, kanttorina Ossi Jauhiainen, Popo Salami -band. Järj. Alavan
srk, Kuopion Moottoripyörä Clubi,
Gospel Riders.
Tuomasmessu su 29.8. klo 18. Kirjailija
ja terapeutti Seppo Jokinen puhuu aiheesta Kiireen keskellä armahda itseäsi. Luennot jatkuvat Alavalla ma 30.8.
klo 17.30 Itsensä löytämisen pitkä matka ja 18.30 Mikä ajaa uupumukseen ja
masennukseen. Järj. Kuopion yrittäjät,
Kansan Raamattuseura ja Alavan seurakunta.
Messu su 5.9. klo 10. Saarnaa Salla
Tyrväinen, liturgina Juha Välimäki,
kanttorina Leila Savolainen. Syyskauden siunaus.

kirkko-seurakuntakeskus Ajanvarausvastaanotto torstaisin klo 9 – 11, p. 040
4848 296 diakoniatyöntekijä Ulla Turunen. Arkinen ateria kirkolla klo 11 – 12.
Särkiniemen kirkko-seurakuntakoti
Ajanvarausvastaanotto tiistaisin klo 9
– 11, p. 040 4848 295. Diakoniatyöntekijä Sisko Laitinen, p. 040 4848 326.
Arkinen ateria kirkolla tiistaisin klo
11.30 - 12.30

MUUTA
Seppo Jokisen luennot Alavan kirkossa. Kirjailija ja terapeutti Seppo Jokinen puhuu su 29.8. klo 18 Tuomasmessussa aiheesta: Kiireen keskellä
armahda itseäsi. Luennot jatkuvat ma
30.8. klo 17.30 Itsensä löytämisen pitkä
matka ja 18.30 Mikä ajaa uupumukseen ja masennukseen? Järj. Kuopion
yrittäjät, Kuopion Kansan Raamattuseuran työpiste ja Alavan seurakunta.
Lähimmäispalvelu 29. - 31.10. Lähde
mukaan seurakunnan lähimmäispalvelutoimintaan. Peruskurssi 29. - 31.10.
Inkilänmäen seurakuntatalossa. Ilmoittautuminen 11.10. mennessä Katri Kunnakselle, p. 040 4848 464.

KASTETUT
Venla Vilhelmiina Nurmi, Aleksi Markus
Kristian Reijonen, Neera Bettiina Ritvanen, Neea Aino Matilda Jartti,
Elia Veeti Nikolas Salma, Vilma Kukka
Victoria Lyytinen.

KUULUTETUT
Kimmo Oskari Taskinen ja Miia Katariina Orvokki Väätänen, Mika Petteri Hyvärinen ja Päivi Johanna Patronen,
Timo Juhani Karhunen ja Katja Virpi
Kaarina Vainikainen.

KUOLLEET
Ari Matti Hiltunen 46 v, Yrjö Aukusti
Koskinen 77 v, Mauri Adolf Tuppurainen 84 v, Taina Mirjam Lamberg 62 v.

ALAVAN SEURAKUNTAKESKUS
Keihäskatu 5 B
Eläkeläisten päiväpiiri tiistaina 7.9
klo 12-14. Ohjelmassa klo 12-13 alkuhartaus ja ruokailu, klo 13 Heta Nykänen Marttaliitosta alustaa aiheesta
Syksyn sienet ja marjat, klo 13.15 kahvit (Ruokailu+ kahvi 5 €).

NEULAMÄEN KIRKKO
Vesurikuja 4
p. 040 4848 311
Messu su 5.9. klo 10. Saarnaa Salla
Tyrväinen, liturgina Juha Välimäki,
kanttorina Leila Savolainen. Syyskauden siunaus.
Neulamäen rukouspiiri ti 7.9. klo 18.
Piiri kokoontuu tiistaisin. Vetäjänä Ilkka
Sormunen.

SÄRKINIEMEN
SEURAKUNTATALO
Särkiniementie 20
p. 040 4848 307
Särki-Tupa Kohtaamis- ja keskustelupaikka, torstaisin klo 13 - 14.30. Yhteyshenkilö Sylvi Viippola, p. 040 5955
882.
Särkiniemen diakonia- ja lähetyspiiri Piiri joka toinen tiistai (parilliset
viikot) klo 13 - 14.30. Yhteyshenkilö
Ritva Marjanen, p. 0400 346 078.
Särkiniemen puurojumppa joka toinen tiistai (parilliset viikot) klo 11 –
11.30. Yht. henk. Toini Jääskeläinen, p.
0400 786 166.
Arkinen ateria tiistaisin klo 11.30 12.15.
Kirkkohetki tiistaisin klo 12.30.

LÄHETYS
Lähetysseurat su 12.9. klo 18. Sirpa
Juolalla, Lehtoniemenkatu 4 as. 15. Puhujina lähetystyöntekijä Marjatta Korhonen, rovasti Airi Luntinen, evankelista Pekka Matilainen ja lähetystyöntekijä Tarja Säynevirta.

DIAKONIA
Diakoniatoimistot Alavan kirkko
Ajanvarausvastaanotto keskiviikkoisin
klo 9 – 11, p. 040 4848 294 diakoniatyöntekijä Liisa Tiilikainen. Neulamäen

Kallavesi
KALLAVEDEN KIRKKO
Rauhalahdentie 21
Messu su 29.8. klo 10. Saarna Lauri
Kastarinen, liturgia Anni Tanninen ja
kanttorina Seppo Kirkinen.
Messu su 5.9. klo 10. Saarna Veli Mäntynen, liturgia Anna-Maija Hella ja
kanttorina Mari Vuola-Tanila.
Rukousilta, Pirkko Jalovaara su 5.9.
klo 17. Mukana mm. Mari Vuola-Tanila
ja Lähde-yhtye.
Seurakuntailta ma 6.9. klo 18.30. Kiitollisuus - Luuk. 17:11-19. Kymmenen
spitaalisen parantuminen. Raili Rantanen.
Sanajumalanpalvelus su 12.9. klo 10.
Saarna Matti Pentikäinen, liturgia
Anna-Maija Hella ja kanttorina AnnaMari Linna. Jumalanpalveluksen jälkeen Matti Pentikäisen 50-vuotis syntymäpäiväkahvit.

PETOSEN SEURAKUNTATALO
Pyörönkaari 21
”Seurakuntafoorumi” su 29.8. klo 17.
Asiaa ja keskustelua seurakunnan luottamushenkilövaaleista. Esko Konttinen
ja Raili Rantanen.
Pyhäillan kiitosmessu su 29.8. klo 19.
Saarna Esko Konttinen, liturgia Raili
Rantanen ja kanttorina Seppo Kirkinen.
Raamattupiiri ti 7.9. klo 18.30. Apostolien tekojen käsittely jatkuu. Piiristä
vastaa Matti ja Marita Turunen.
Aikuisten takkailta ke 8.9. klo 18. Yhteyshenkilönä Alvar ja Terttu Savallampi

HIRVILAHDEN KAPPELI
Länsirannantie 2410
Sanajumalanpalvelus su 5.9. klo 13.
Veli Mäntynen ja kanttorina Seppo Kirkinen.
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NUORET
Nuorten ilta to 26.8. klo 18 Kallaveden
kirkolla. Kohti syksyä.
Nuorten kirkkopyhä su 29.8. klo 10.
Kirkkokahvit ja ilmoittautuminen isoskoulutukseen.
Nuorten ilta to 2.9. klo 18 Kallaveden
kirkolla. Kiitos kaikesta!
Nuorten ilta to 9.9. klo 18 Kallaveden
kirkolla. Jumala pitää huolta.

VARHAISNUORET
Kerhonohjaajaksi ilmoittautuminen
to 26.8. Kallaveden kirkolla. Klo 17 vanhat ohjaajat ja klo 18 uudet ohjaajat

LÄHETYS
Naisten lähetyslöylyt ke 25.8. klo 18.
Rytkyllä. Lähtö kirkolta klo 17.30 ja Petoselta klo 17.35. Osallistumismaksu 5 €.
Saunomisen lisäksi kevyt iltapala ja asiaa lähetyksestä.
Lähetysaskartelut maanantaisin alkaen 6.9. klo 18-20 Petosen seurakuntatalossa.

MUUTA
Donkkis Big Night-toimintailta 7-13
vuotiaille pe 27.8.klo 18-20 Petosen
seurakuntatalolla.
Leväsen messu ti 7.9. klo 13.30. Anni
Tanninen ja Seppo Kirkinen.
Rytkyn, Kaislastenlahden ja Haminalahden työseurojen aloitus Eräkalliolla ti 7.9. klo 18. Esko Konttinen ja
Seppo Kirkinen.

AIKUISTYÖ
Matkakumppanuusryhmä alkaa ti
7.9. klo 18. Kallaveden kirkon koulutussalissa. Kokoontuminen kerran kuussa
tiistaisin: 7.9., 5.10., 2.11. ja 7.12. ja jatkossa sopimuksen mukaan. Matkakumppanuusryhmä ei ole varsinainen tiedollinen raamattupiiri vaan tilaisuus hiljentyä Sanan äärellä, jakaa kokemuksia ja
ajatuksia. Aluksi kahvit ja kuulumiset
jonka jälkeen perehdymme kulloiseenkin tekstiin, veisaamme ja annamme
Taivaan Isän puhua sydämillemme. Vetäjänä nuorisotyönohjaaja Marjukka
Pakkala.
Yhteys- ja rukousilta joka kuukauden
viimeisenä keskiviikkona Kallaveden
kirkolla, alkaen ke 8.9. klo 18.30. Lisätietoja Merja-Riitta Jaakkonen, p. 040 5573
285.

Männistö
PYHÄN JOHANNEKSEN KIRKKO
Kellolahdentie 8
p. 040 4848 386
Nuorisotyön syyskauden aloitusmessu su 29.8. klo 10. Saarna ja liturgia
Risto Huotari, kanttorina Heikki Mononen.
Juhlamessu su 5.9. klo 10. Kuopion ja
ympäristön Rauhanyhdistys 75-vuotta.
Saarna Osvald Carlson, liturgia Reijo
Virolainen, kanttorina Riitta Matilainen.
Miesten piiri ke 8.9. klo 18-20 takkahuoneessa. Risto Huotari.

MÄNNISTÖN VANHA KIRKKO
Lönnrotinkatu 24
p. 040 4848 391
Messu su 5.9. klo 13. Saarna ja liturgia
Risto Huotari, kanttorina Riitta Matilainen.

DIAKONIA
Diakoniatyöntekijöiden ajanvarauspäivystys 1.9. alkaen tiistaisin klo 9-10
Vanhalla kirkolla, p. 040 4848 385 ja
Pyhän Johanneksen kirkolla, p. 040
4848 384. Ulla Halonen, p. 040 4848
405. Mari Mertanen, p. 040 4848 406.
Kirsi Niskanen, p. 040 4848 407.

MUUTA
Hartaudet ma 6.9. klo 13 ja 13.30 Sunnen kodissa, Päivärinteentie 29. Reijo
Virolainen.

KASTETUT
Amelie Karolina Bettin, Isla Serafia Lappalainen, Vilma Essi Emilia Koistinen,
Nuutti Antero Matias Salminen.

KUULUTETUT
Arto Kimmo Juhani Partanen ja Heli
Anneli Raatikainen, Olli Pekka Orakangas ja Heli Terhi Hannele Turpeinen.

PYHÄKOULU

KUOLLEET

Pyhäkoulut alkaa seuraavasti: su 5.9.
alkaen kirkolla jumalanpalvelusten aikana alakerran kerhohuoneessa klo 10.
Petosen srk-talossa klo 13.30, Jynkänvuoren kerhohuoneessa (Isännäntie 22)
klo 16. Pyhäkouluja ei ole perhepyhinä: 26.9., 3.10., 31.10. ja 28.11. Kurkimäessä (kerhohuone) kirkkomuskari: 5.9.,
3.10., 7.11. ja 5.12. klo 17. Pyhäkoulunopettajien ilmoittamina pyhinä seuraavasti: Haminalahdessa Hiekkalassa alkaen 5.9. klo 11. Vehmasmäen Valoharjulla
alkaen 12.9. klo 12. Muut kokoontumiset 10.10., 14.11., 12.12. Lisätietoja pyhäkouluista lapsityönohjaaja Tuula Hoffrénilta, pyhäkoulunopettajilta ´tai työalan vastaavalta pastorilta Anna-Maija
Hellalta.

Katri Marjatta Pohjola 85 v, Unto Kalevi
Tuovinen 57 v.

KASTETUT
Jarno Petteri Vuorisalo, Totti Oliver Oravainen, Toni Olavi Juhani Räty, Olivia
Peppi Odessa Huttunen, Kasper Kristian
Kuronen, Veera Sofia Rissanen, Riku
Patrik Miettinen, Ella Anneli Uski, Tomi
Johannes Huopana, Teemu Aleksi Polvinen, Toivo Aukusti Kukkala, Otto Elias
Leskinen, Aatu Ilmari Savolainen.

KUULUTETUT
Sakari Johannes Huuskonen ja Sanna
Marika Tossavainen, Teemu Petteri Räisänen ja Mari Paula Kristiina Timonen,
Sauli Taneli Paasikallio ja Kirsi Johanna
Tenhunen, Ari Eerik Olavi Hartikainen ja
Irma Annikki Voutilainen.

KUOLLEET
Pauli Johannes Poutiainen 62 v, Erkki
Kalevi Oksman 66 v, Ari Kalle Hartikainen 60 v, Aune Katariina Huttunen 89 v,
Raimo Olavi Pelkonen 63 v, Tuula Marketta Tujamo 43 v.

Puijo
PUIJON KIRKKO
Taivaanpankontie 3
p. 040 4848 419
Messu su 29.8. klo 10. Heikki Hyvärinen
saarnaa, Pekka Nieminen. Kanttorina
Outi Keskisipilä. Kirkkokahvilla Annie ja
Markus Laurinkari kertoo lähetystyöstä
Taiwanissa.
Iltakirkko to 2.9. klo 18. Jaana Marjanen, Outi Keskisipilä. Kuopion Aterian
työkauden avaus.
Messu su 5.9. klo 10. Ilkka Mattila Kirkkopalveluista saarnaa. Jaana Marjanen,
Kari Kuula. Kanttorina Outi Keskisipilä.
Kirkkokahvit ja Kotimaan puolituntinen
”Kirkko pysyy otsikoissa”, päätoimittaja
Mari Teinilä ja artikkelitoimittaja Jussi
Rytkönen.

PUIJON SEURAKUNTAKESKUS
Taivaanpankontie 3
Israel-piiri ke 1.9. klo 14. Ariela Toivanen.
Ystävän kammari - kokoontumispaikka kaikenikäisille - avoimet ovet
tiistaisin 7.9. alkaen klo 11-14. Poikkea
kahvikupposelle ja tapaamaan ystäviä.

PÄIVÄRANNAN KIRKKO
Tuomikuja 4
p. 040 4848 426
Messu su 29.8. klo 13. Heikki Hyvärinen.
Outi Keskisipilä. Kirkkokahvit.

Joonas Vähäsöyrinki

V

Kenelle olen tärkeä?

äki vanhenee. Ikääntymisen myötä hoivan ja
huollon tarve kasvaa.
Yhä useammin kuuleekin huolen siitä, kuka sitten
hoitaa kun hoitoa tarvitaan.
Ongelmaa ratkotaan kehittelemällä hoivarobotteja ja muita
teknisiä apu- ja valvontavälineitä. Samalla toki tiedämme,
että parhainkaan kone ei koskaan voi korvata ihmistä.
Ihmisen yksi perustarve on
tuntea itsensä arvokkaaksi ja
rakastetuksi. Kuka minua hoitaa, kuka minusta pitää huolta?
Kelle minä olen tärkeä, rakas?
Nämä kysymykset lähtevät syvältä sydämestä ja ovat totisinta totta. Hoivassa ja välittämisessä ollaan elämän suurimpien
ja herkimpien asioitten äärellä.
Sunnuntain
evankeliumi
kertoo Jeesuksen vertauksen
laupiaasta samarialaisesta.
Lainoppinut laittaa Jeesuksen testiin. Samalla hän
kysyy kristityn tärkeimmän kysymyksen: ”Mitä minun pitää
tehdä, jotta saisin iankaikkisen
elämän?” Jeesus vastaa rak-

kauden kaksoiskäskyllä: ”Rakasta Herraa Jumalaasi, koko
sydämestäsi ja koko sielustasi,
koko voimallasi ja koko ymmärrykselläsi, ja lähimmäistäsi
niin kuin itseäsi”. Lainopettajan
jatkokysymykseen siitä, kuka
on lähimmäinen, Jeesus jatkaa
kertomalla laupiaasta samarialaisesta.
Kertomus on monella tapaa
nerokas. Perusasia on selvä:
hyljeksitty samarialainen auttoi,
hurskaat; pappi ja leeviläinen
eivät. Jeesus opetti, että jokainen on lähimmäinen, ei vain
samaan uskontoon, heimoon tai
rotuun kuuluva.
Samalla kysymys: kuka on
minun lähimmäiseni, käännetään kertomuksessa muotoon,
kenen lähimmäinen minä olen.
Tärkeämpää siis onkin kysyä:
kelle minä olen lähimmäinen,
kuka on minun apuni tai tukeni
ulottuvissa.
Kertomus laupiaasta samarialaisesta kuuluu osana rippikoulun opetukseen. Yhdessä
mietimme, kuka on auttamisen
arvoinen ja mitä auttaja autta-

misesta hyötyy; mitä siitä saa.
Rippikoululaisten kanssa
pohdimme kertomusta tunnetasolla: miltä rosvosta tuntui,
entä ryöstetystä? Mitä pappi
tai leeviläinen ajatteli? Miten
tapaus vaikutti henkilöitten
elämään?
Mitä samarialaisen päässä
liikkuikaan, asenne ei ainakaan
ollut: ei voisi vähemmän kiinnostaa. Paikallaan asenne oli
myös rippikoulun nuorilla: useaan otteeseen nousi ajatus, että toista on autettava. Jokaista kutsutaan auttamaan niillä
eväillä, joita omistaa; kohtuutonta ei pyydetä keneltäkään.
Hyötyajatteluun vastasimme ajatuksella: ihmisen suuruus mitataan sillä, miten hän
kohtelee ihmistä, josta ei ole
hänelle mitään hyötyä.

Esko Rasa
Kirjoittaja on
Siilinjärven
seurakunnan
diakoniatyöntekijä.

14. sunnuntai helluntaista. Evankeliumiteksti on Luuk. 10: 25 – 37.
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Neuvontaa ja hoitoa mielen- ja
seksuaaliterveyden ongelmiin

Eila Huttunen – Kuopio
Sh(AMK), mielenterveyden
erityisopinnot
ET-psykoterapeuttiopisk.
P. 045 2018 869 (ti, pe klo 19-20)

HAUTAKIVET

Lisänimien
kaiverrus/kultaussekä entisöintityöt.
Kivilyhtyjä

• Matot
•vuodevaatteet • ym.

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

ERIKOISHAMMASTEKNIKKO

Aki Pärnänen

Pohjolankatu 26 A 28, Kuopio
p. 017-262 8000
HammasProteesit
– Uusien valmistus
– Tiivistyspohjaus, Korjaus

Sari Kämäräinen
Jääskelänkatu 1
70780 Kuopio
puh. 050 575 0004
017-2622695
www.kivipajasarik.fi

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

017 369 0700
p. 017 369 0700

Kuopion

- erikoishammasteknikon palvelut
- hammaslaboratoriopalvelut
Käsityökatu 18 A
70100 KUOPIO
puh. 017-262 6990

Tila-Auto Oy
• turistibussit 32 ja 50 matkustajalle
• pikkubussit
• invataksit
info@tila-auto.com
www.tila-auto.com
p. taksiajot 0400-673 955
p. tilausajot 0400-992 993

s e u r a k u n
Arkista Pyhää -viikko 30.8.-5.9. Tavallisen seurakuntalaisen rukousviikko
maanantaista perjantaihin. Kirkko
avoinna klo 7-20. Ohjelmassa aamurukous ja -virsi, Pyhää evästä -tilaisuus,
iltatee, iltarukous ja -virsi.
Ystävänpäivä ke 1.9. klo 12-13.30 ohjelma, kompostointi, Pohjois-Savon
Martoista Tiina Ikonen. Ke 8.9 klo 11
ruokailu ja klo 12-13.30 ohjelma, Diakoniatyö Kuopiossa, diakoniajohtaja
Seppo Marjanen ja Riitta Murtorinne.
Messu su 5.9. klo 13. Pekka Nieminen,
Joona Saraste.
Tehdään yhdessä -ryhmä ma 6.9. klo
18. Tulitikkurasian päällystäminen Seija Rissanen, Helena Heija-Nuutinen ja
Riitta Murtorinne.
Riidellään rakentavasti -parisuhdepäivä 9.10. klo 9.30-15. Jokaiseen parisuhteeseen kuuluu sopiva annos riitaa. Kun kaksi ihmistä elää lähellä toisiaan, hankausta tulee aina. Mutta
miten riidellään rakentavasti? Tätä
pohditaan riitele rakentavasti –parisuhdepäivässä Päivärannan kirkolla.
Ilmoittautumiset Puijon seurakunnan
toimistoon 29.9 mennessä mirja.turunen@evl.fi tai 040 4848 410 arkisin klo
9-15.

MUUTA

MUUTA

VEHMERSALMEN KIRKKO
Lempeläntie 15

Omaishoitajien leiri 14.-16.9. Rytkyn
leirikeskuksessa. Ilmoittautumiset
31.8. mennessä Railille, p. 040 4848
438 tai mirja.turunen@evl.fi, p. 040
4848 410. Muistathan mainita mahd.
erikoisruokavaliosi ja kyyti tarpeesi.

KASTETUT
Aili Elizabeth Billick, Jimi Elmo Valtteri
Bunda.

KUULUTETUT
Jukka Tapio Tiihonen ja Susanna Emilia Porela.

KUOLLEET
Pentti Kalervo Napari 80 v, Hanna Tuomainen 93 v, Pauli Johannes Saastamoinen 92 v, Raija Liisa Ihalainen 70 v,
Maija-Liisa Hyttinen 85 v, Ritva Anneli
Jäppinen 74 v, Ella Tellervo Pekkarinen
84 v, Saimi Sofia Karhunen 95 v.

Riistavesi
RIISTAVEDEN KIRKKO
Joensuuntie 2505
Messu su 29.8. klo 10. Kirsi Leino.
Valentina Pirinen.

KUULUTUS
Siilinjärven ev.lut. seurakunnassa toimitetaan 14.-15.11.2010
seurakuntavaalit, joissa valitaan jäsenet kirkkovaltuustoon.

Kulttuurimatkojen
syksy 2010 ja
alkuvuosi 2011

✁ leikkaa talteen

25.9.2010 Balettimatka Mikkeliin
Ohj. Gala Nova, Quatro ja ruokailu
Tertin kartanossa
17.-18.11.2010
Oopperamatka Helsinkiin
Oopperassa Pohjalaisia (Leevi Madetoja)
6.-13.12.2010 tai (6.-20.12.2010)
Madeiran matka
Lempeä ilmanala, tasokas huoneistohotelli sekä runsaasti kultt.ohjelmaa.
23.-29.1.2011
Kylpylämatka Pärnuun.
Paradise / Tervis / Viking ja Emmi.
Iltaohjelmaa musiikin merkeissä
Istanbulin
matka suun. maaliskuussa 2011.
Ilm. ja tied. yht.henkilö p. 050-529 1814
klo 17.30 jälk. ja viikonloppuisin
Matkoillamme vastuullisena matkajär.
toimivat matkatoimistot.
Tervetuloa mukaan!

Seuraava Kirkko ja koti -lehti 8.9.
Ilmoitusasiossa, ota yhteys
Vappu Kuusiniemi 014 619 824

Vaaliluettelo pidetään valvonnan alaisena nähtävänä torstaina
02.09.2010 kello 10-14 ja perjantaina 03.09.2010 kello 15-19
kirkkoherranvirastossa, osoite Haarahongantie 4, 71800 Siilinjärvi.
Äänioikeutetuiksi vaaliluetteloon on merkitty kaikki 14.11.2010
mennessä 16 vuotta täyttävät kirkon jäsenet, jotka 15.08.2010
on merkitty tämän seurakunnan läsnäoleviksi jäseniksi.
Äänioikeutettu seurakunnan jäsen ja kirkkoherra saavat tehdä
vaaliluetteloa koskevan oikaisuvaatimuksen seuraavasti:
Seurakunnan jäsen saa tehdä oikaisuvaatimuksen sillä perusteella, että äänioikeus on ilman laillista syytä häneltä kielletty.
Kirkkoherra saa tehdä oikaisuvaatimuksen sillä perusteella, että
joku on virheellisesti jätetty pois vaaliluettelosta taikka merkitty
siihen äänioikeutta vailla olevaksi tai äänioikeutetuksi. Oikaisuvaatimusta ei voida perustaa 15.08.2010 jälkeen tapahtuneeseen tähän seurakuntaan muuttoon.
Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti ja jätettävä viimeistään
tiistaina 07.09.2010 ennen kello 16 kirkkoherranvirastoon, osoite
Haarahongantie 4, 71800 Siilinjärvi. Virasto on tavanomaisten aukioloaikojen lisäksi auki viimeksi mainittuna päivänä kello 14-16.
Vaalilautakunta kokoontuu käsittelemään oikaisuvaatimuksia
perjantaina 01.10.2010 kello 18 pidettävässä kokouksessa.
Siilinjärvi 29.6.2010
Siilinjärven ev.lut. seurakunnan vaalilautakunnan puolesta:
Puheenjohtaja
Markku Kettunen

RIISTAVEDEN
SEURAKUNTATALO
Keskustie 2
Kerhonohjaajainfo to 26.8. klo 15.15.
kammarissa. Mervi Mannila.
Informaatiotilaisuus Järvi-Kuopion
seurakuntavaaleista kiinnostuneille to 26.8. klo 18. Informaation teemoina Kuopion seurakuntayhtymän
ja Järvi Kuopion seurakunnan hallintorakenne ja seurakuntavaalien järjestäminen sekä ehdokkaiden asettaminen ja valitsijayhdistyksen perustaminen.
Tiistaituvan vapaaehtoisten kokous ma 30.8. klo 13 kammarissa. Leena Vartiainen.
Tiistaitupa ti 31.8. klo 8 kammarissa.
Leena Vartiainen.
Sanajumalanpalvelus su 5.9. klo 10.
Kirsi Leino. Marjatta Piironen. SLEY:n
kirkkopyhä, nimikkolähetti Arvo Survon vierailu.
Tiistaitupa ti 7.9. klo 8 kammarissa.
Omaishoitajien ja hoidettavien vertaistukiryhmä ti 7.9. klo 12. Leena
Vartiainen.
Virkistyspäivä eläkeläisille ke 8.9.
klo 12. Marjatta Piironen. Leena Vartiainen.
Päiväkuoro ke 8.9. klo 14. Marjatta
Piironen.
Kirkkokuoro ke 8.9. klo 19. Marjatta
Piironen.

Palvelukeskuksen hartaus ke 25.8.
klo 13. Kirsi Leino. Joose Vähäsöyrinki.
Roinilan hoitokodin hartaus ke 25.8.
klo 14.30. Kirsi Leino.
Eläkeliiton seurat ti 31.8. klo 13. Virsilaulut museopirtillä.Kirsi Leino. Marjatta Piironen.
Eränkävijöiden ja luontoihmisten
kirkko su 5.9. klo 15. Talvisalon hirvimiesten kodalla, mukana Kirsi Leino ja
nimikkolähetti Arvo Survo.
Ristan hoitokodin hartaus ke 8.9. klo
14. Leena Vartiainen.

KUULUTETUT
Mika Juhani Lassila ja Katja Pauliina
Lukkari.

Ve hmer s almi
Vehmersalmen seurakunnan 90vuotis juhlamessu su 29.8. klo 10.
Saarna hiippakuntadekaani TT. Sakari
Häkkinen. Liturgi Kimmo Kivelä. Kirkkokuoro. Joose Vähäsöyrinki ja Marjatta Piironen. Kirkkokahvit kirkonmäellä. Sateen sattuessa seurakuntakodin tiloissa.
Vehmersalmen seurakunnan 90vuotis juhlakonsertti su 29.8. klo 13.
Esiintyjänä Petri Laaksonen.
Sanajumalanpalvelus su 5.9. klo 13.
Lauri Paatero. Valentina Pirinen.

VEHMERSALMEN
SEURAKUNTAKOTI
Lempeläntie 17
Kirkkokuoro ti 7.9. klo 13. Marjatta
Piironen.
LAPSET JA VARHAISNUORET
Kerhot ja partioryhmät alkavat viikolla 36. Partiotoiminta, tyttökerho,
nuortenillat ja isoiskoulutus siirtyvät
takaisin seurakuntakodin alakerran
tiloihin: Tyttökerho maanantaisin klo
14.45-15.45 srk.kodin alakerrassa. Poikien liikuntakerho maanantaisin klo
14.45-15.45 Majakassa. Räsälän pelikerho tiistaisin klo 18-19 Räsälän liittolassa. Tyttöjen liikuntakerho (1-3lk)
tiistaisin klo 14.45-15.45 Majakassa.
PARTIO
Uudet sudenpennut maanantaisin
(7-8v.) klo 12.40-13.40 Vanhat sudarit
(8-9v.) ja seikkailijat (10-12v.) maanantaisin klo 18-19. Tarpojat (12-15v) torstaisin klo 14.45-15.45.

NUORET
Nuortenilta ke 8.9.klo 19.

MUUTA
”Kokki-ukot”, miesten ruokapiiri
aloittaa syyskaudella toimintansa
seurakuntakodissa. Osallistumismaksu 5 €/ kerta. Ruokapiiri keskiviikkoisin
klo 18. alkaen ke 15.9. Ennakkoilmoittautuminen 3.9. mennessä, p. 040
4848 440. Piirin vetäjänä Eero Hujanen.
Informaatiotilaisuus Järvi-Kuopion
seurakuntavaaleista kiinnostuneille to 26.8. klo 18. Teemoina Kuopion
seurakuntayhtymän ja Järvi-Kuopion
seurakunnan hallintorakenne ja seurakuntavaalien järjestäminen sekä
ehdokkaiden asettaminen ja valitsijayhdistyksen perustaminen.
Lähimmäisen kammari aloittaa ma
6.9. klo 10. Mukana diakoni Sonja
Fick.

t a p a h t u u
suhdekursseista. http://siiliparit.googlepages.com/

KASTETUT

Siilinjär vi
KIRKKO
Haarahongantie 4
Messu su 29.8. klo 10. Tapio Lepola,
Sirpa Ylikotila ja Airi Heiskanen. Kirkkokahvit ja päiväjuhla seurakuntatalon
isossa salissa, Pohjois-Savon sotaorvot
ry.
Messu, Rauhanyhdistyksen juhlamessu su 5.9. klo 10. Saarnaa rovasti
Olavi Voittonen, Eero Holma ja Marjaana Kaisto.
Konsertti su 5.9. klo 19. Marjaana Kaisto, laulu ja Vesa Kajava, urut.

SEURAKUNTATALO
Nuorten kuoro aloittaa syyskautensa
ke 25.8. klo 16.30 pienessä salissa.
Kansanlaulukirkko ke 25.8. kirkon vierustalla. Sateella seurakuntatalossa.
Kahvitarjoilu ja makkaranpaistoa lähetystyön hyväksi. Tarjoilu alkaa klo
17.30.
Sola Gratia-kuoro aloittaa syyskautensa ke 25.8. klo 18 pienessä salissa.
Kuoroon etsitään uusia laulajia, erityisesti miehiä. Ota yhteyttä kanttori Vesa
Kajavaan, p. 044 7284 617.
Siilinjärven lapsikuoro aloittaa syyskautensa to 26.8. klo 16.30 pienessä
salissa.
Gospelryhmä aloittaa syyskauden pe
27.8. klo 18.30 pienessä salissa.
Hengellisen matkakumppanuuden
ilta työikäisille naisille ma 30.8. klo 18
pienessä salissa.
Askartelu- ja käsityöpiiri ke 1.9. ja ke
8.9. klo 9 lähetyskellarissa. Tutustutaan
toimintaan ja kahvitellaan.
Kohtaamispaikka (Kansanlähetys) ma
6.9. klo 18.30 pienessä salissa.
Siioninvirsiseurat ti 7.9. klo 18 pienessä salissa.
Omaishoitajakerho ke 8.9. klo 12 päätysalissa. Hoidettaville omaa ohjelmaa,
lisätietoja Eija Laitanen, p. 044 7284
642.
Virsikuoro aloittaa syyskauden ke 8.9.
klo 14.30 isossa salissa.
Lähimmäispalvelun tukiryhmä ke
8.9. klo 18 takkahuoneessa.

VUORELAN KIRKKO
Vuorelan lapsikuoro kouluikäisille
aloittaa syyskautensa ke 25.8. klo
16.30.
Rissalan Sotilaskotiyhdistys ry:n 70vuotisjuhlan hartaus la 28.8. klo 11.
Seppo Laitanen ja Marjaana Kaisto.
Perheen sunnuntai su 5.9. klo 16. Tapio Lepola ja Vesa Kajava.
Lähetyspiiri ti 7.9. klo 10.

Peppi Irina Pirinen, Senni Kristiina Salkunen, Elli Irja Aleksandra Harjunsalo,
Alisa Saida Maria Kyllönen, Joose Albert
Korhonen.

KUULUTETUT
Janne Tapani Kokkonen ja Paula Elina
Martikainen.

KUOLLEET
Oili Marketta Happonen 57 v., Pentti
Johannes Turunen 61 v.

Diakoniakeskus
Suokatu 3 1
Diakoniakeskuksen työntekijöiden
asiakasvastaanotto ilman ajan varausta ma, ke ja pe klo 10-12.
Vammaistyöntekijän asiakasvastaanotto ilman ajan varausta ma ja ke
klo 10-12.
Kierrätysmyyntipiste avoinna ma, ke
ja pe klo 10-12.
Hartaus ma, ke ja pe klo 9.50.
Nuottakahvio avoinna ma, ke ja pe klo
10-12.
Varttuneiden kehitysvammaisten
päiväpiiri ke 1.9. klo 13.
Hyväntuulenpiiri ti 7.9. klo 12.

O p i s ke l i j a t j a
nuoret aikuiset
TUOMIOKIRKKO
Tuomiokirkko avoinna tutustumista
ja hiljentymistä varten klo 10-15, lisäksi perjantaina 18-23, p. 040 4848
256.

KANSANLÄHETYKSEN
OPISKELIJATOIMINTA
Sairaalakatu 11
www.kolmekohtaamista.com
keskiviikkoisin klo 18
Minä, sinä ja Jumalan Sana 1.9.
Music night 8.9. Popo Salami

MUUTA
Akuliinan hartaus ke 25.8. klo 14.
Tomperi-saaren taukotuvan siunaaminen ke 25.8. klo 18. Markku Kettunen, Airi Heiskanen, säävarauksella,
kukin omin kyydein.
Korpiseurat pe 27.8. klo 19 Pajujärventie 790 Nilsiä, josta kävelymatkaa seurapaikalle n. 1,5 km.
Seurakunnan puhelinnumerot on
tänä syksynä julkaistu Eniron luettelossa sivulla 187.

PARISUHDEKURSSEJA
Pariviestinnän kurssi Siilinjärven seurakuntatalossa sunnuntaisin 10.10.,
17.10., 7.11., ja 21.11. Ohjaajana perhetyöntekijä Helena Mattinen. Kurssilla
opetellaan puhumiseen, kuuntelemiseen ja ristiriitojen kohtaamiseen liittyviä taitoja. Osallistujia otetaan 4-6 paria. Ilmoittautuminen kirkkoherranvirastoon, p. 017 2884 600 tai Helena
Mattiselle, p. 044 7284 646.
Parisuhteen rikastuttamiskurssi 29.30.10. Ruokoniemen leirikeskuksessa.
Kurssi soveltuu eri elämäntilanteessa
oleville eri-ikäisille pareille, jotka tuntevat arjen yhteiselon iloja ja murheita ja
joita yhdistää halu löytää uutta tai syventää yhteistä hyvää. Ohjaajina toimivat Arja ja Raimo Paukkeri. Ilmoittautuminen kirkkoherranvirastoon, p. 017
2884 600. Tiedustelut Markku Kettunen,
p. 044 7284 611. Kursseille otetaan muitakin kuin siilinjärveläisiä. Katso pari-
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POHJOIS-SAVON
EV.LUT. KANSANLÄHETYS
Sairaalakatu 11
P. (017) 262 2082,
www.p-savonkl.sekl.fi
www.tarjolla.net
Lähetyskodin säännölliset tilaisuudet
alkaen 6.9. Miesten aamupiiri ma klo 6
”matkalla kohti aitoa miehuutta”, aamurukous klo 8, äiti-lapsipiiri klo
9.30, päivähartaus klo 13, raamattupiiri klo 17 parilliset ma. Rukoillaan
yhdessä klo 18 parilliset ti. Päivähartaus ja kahvihetki ke klo 12 ja klo 18
nuorten aikuisten 3Kohtaamista.
Raamattu- ja lähetyspiiri parittomat
to klo 17 ja nuorten Nuotta-ilta to klo
18.30. Opkon ilta la klo 18.
Kesäseurat su 29.8. klo 19. Pentti Rissanen, Martti Ängeslevä.
Kohtaamispaikka ma 6.9. klo 18.30
Siilinjärven srk-talon pienessä salissa
”kiitollisuus” raamattutunti Simo karjalainen, musiikki Välke.

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

KUOPION YMPÄRISTÖN
RAUHANYHDISTYS
Ahmatie 22

www.kuopionseurakunnat.fi/lahetyskauppavakka
Reilun kaupan kahvit, teet ja suklaat
jälleen saatavilla. Monia uusia, afrikkalaisia tuotteita esim. kankaat ja tanssipillit.
Värjäämme myyntiin lankoja ja silkkiä
luonnonväreillä lauantaina 4.9. Ilmoittautuminen Mirjalle, p. 050 5972 794.

AHOLANSAARI
Ikäihmisten syyspäivät ma-pe 30.83.9. Syyspäivät on tarkoitettu kaikille
seniorikansalaisille. Ohjelmassa monipuolista yhdessäoloa kiinnostavien luentojen ja virkistävien ulkoilujen parissa. Viikon kruunaavat seura-/veisuuhetket sekä jumalanpalvelus. Aloitamme
päiväkahvilla ja päätämme lounaaseen.
Tulet palaa saaressa - teemaillat klo
18.00-21.30 syyskuussa tiistai-iltaisin
30.8, 7.9, 14.9, 21.9. Ruokailu, kahvi ja
teemallinen keskustelu. Illan huipennuksena tulet palaa: elävän tulen, värivaloin ja musiikin keinoin toteutettu
installaatio Paavon pirtin ympäristössä.
Körttifoorumi 24.-26.9. ”Sinä kyllä luet,
mutta mahdatko ymmärtää?”
Malmivaaran Maraton 22.-24.10. Maratonissa veisataan Siionin virret kannesta kanteen Wilhelmi Malmivaaran
120 vuotta sitten uudistaman laitoksen
mukaisesti.
Perheiden syyslomaviikot 41,42 ja
43.Tarjolla perhepaketteja majoituk-

seen, ruokailuihin ja ohjelmaan! Paketit
näkyvissä tarkemmin ja lisätiedot ja ilmoittautumiset Aholansaaren toimisto
050 4641 000, www.aholansaari.fi

Perheasiain
neuvottelukeskus
Suokatu 22
Luottamuksellista ja maksutonta
keskusteluapua
parisuhteen
kysymyksissä. Käynnit sopimuksen mukaan. Tiedustelut 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/matkapuhelinmaksu. Nettiosoite: pp.kuopio@evl.fi

Seuroja voi kuunnella osoitteessa www.
kuopionrauhanyhdistys.net.
Seurat to 26.8. klo 13.30 Vehmersalmen palvelukeskuksessa.
Seurat su 29.8. klo 15.
Lauluseurat ke 1.9. klo 19.
Yläkoululaisten ilta pe 3.9. klo 18.30.
Syysseurat la-su 4.-5.9. Messu la klo 18
Alavan kirkossa, iltaseurat Ryönällä la
klo 21.
Messu su klo 10 Pyhän Johanneksen
kirkossa, messu su klo 10 Siilinjärven
kirkossa. Kuopion rauhanyhdistyksen
75v-juhla su klo 13, seurat su klo
15.30.
Lauluseurat ke 8.9. klo 19.

HERÄTTÄJÄYHDISTYS
Kuninkaankatu 22
Avoinna ke klo 10-13, virsituokio klo
11-12.
Maakunnalliset Herättäjän seurat ja
Herättäjä-Yhdistyksen Kuopion tuomiokirkkoseurakunnan alaosaston 60vuotisjuhlat la - su 4.-5.9. Seurat la klo
18 Tuomikirkossa ja klo 19 kahvitarjoilu
sekä seurat klo 19.30 Keskusseurakuntatalossa, Suokatu 22. Messu su klo 10
Tuomiokirkossa, saarna Simo Juntunen,
virsikuoro. Keskusseurakuntatalossa
ruokailu klo 11.30, 60-vuotisjuhla klo
12.30, kahvitarjoilu klo 13.30 ja päätösseurat klo 14.30.

LÄHETYSKAUPPA VAKKA,
Kuninkaankatu 22
Avoinna ti-pe klo 11-15, la klo 11-14.

Järjestöt

PyhäPuuha

NNKY
Myllykatu 5
p. 017 2614 500, toimisto@knnky.fi
Syksyn avajaiset su 12.9. klo 14.
Piirit alkavat vko 37, vuoroviikoin lähetys- ja raamattupiiri ke klo 13.
Uusi naisten monipuolinen kunnon
ja kauneuden kohennusryhmä joka
toinen ke. Aika ilm. myöh. Aloitamme
Haminalahden kulttuuripolku-retkellä.
Tied. p. 017 2614 500. Vetäjänä Varpu
Kolehmainen.
Lauluryhmä harjoittelee ma klo 16.
Tule laulamaan 6.9. alkaen. Tyttökuoro
alkaa, josta ilm. myöhemmin.
Itu -vertaistukiryhmä abortin läpikäyneille naisille Armahdettu ja vapautettu
-kirjan pohjalta alkaa to 2.9. klo 18. Yhdeksän kertaa kokoontuvaan kristilliseen kasvuryhmään otetaan 6 osanottajaa. Ilm. ryhmänohjaaja Riitta Mäntylälle, p. 044 321 27 25. Lisätietoa www.
ituprojekti.net.
Perhekahvila alkaa ma 6.9. klo 13 –
15.30.
Puhelinpäivystys kansliassa ti ja to klo
9 – 11, p. 017 2614 500.

Etsi reitti sinulle tärkeimmän asian luokse. Aloita sydämestä.
Lue sitten vanhempien kanssa
Raamatusta Luuk. 10: 25 – 37.

Tehtävän laati Sanna Ollikainen

n i s s a

17

18
18
Kristillinen

Kuopio puh. 044-36 25 820
Palvelemme laadukkaasti suoraan kotiin
Myös ilt. ja viikonloppuisin

Parantava rukous
Rukousilta Kallaveden
kirkossa su 5.9. klo 17
Rukoilemme puolestasi!

Kuopion Kallaveden seurakunta ja Rukousystävät ry

Pirkko
Jalovaara

Perunkirjoitukset
Luotettavasti – asiakasystävällisin hinnoin
Tilisara, Tapionkatu 5-9, Kuopio
046-892 1422

Insinööri lähetyssairaalassa

Ari-Pekka Keränen

Jukka Siimes teki
opinnäytetyönsä
legendaarisessa Selman sairaalassa Namibiassa.
Opinnäytetyön tekeminen vei
kuopiolaisen rakennusinsinööriopiskelijan keväällä kolmeksi
kuukaudeksi Pohjois-Namibiaan,
Onandjokwen lähetyssairaalaan.
”Tein yhdelle sairaalan rakennuksista huoltokirjan ja huollon
organisointisuunnitelman.”
Jukka Siimeksellä ei ollut mitään aikomusta lähteä ulkomaille.
”Opettajallani oli tuttava Namibiassa ja hän oli maininnut, että
sairaalassa tarvitaan rakennusalan
ihmisiä.”
Onandjokwen lähetyssairaalan perusti lähes sata vuotta sitten
suomalainen lääkäri Selma Rainio. Se on vuosikymmenten ajan
ollut Namibian pohjoisosan tärkein terveydenhuollon tukikohta.
Nykyään sairaalan omistaa evankelisluterilainen kirkko.

Ihmisläheisyys viehätti
”Olihan sitä alussa aika ihmeissään, kun namibialainen kulttuuri
oli niin kovin erilaista.”
Ihmetystä ei kuitenkaan kestänyt kauan, sillä paikallisiin ihmisiin oli helppo tutustua.
”Työnteko on siellä ihmiskes-

”Opin Namibiassa uudenlaista asennetta elämään. Kaikkea ei kyllä
voi soveltaa täällä, esimerkiksi jokaisen vastaantulijan tervehtimistä
pidettäisiin omituisena.”
keisempää kuin täällä. Sikäläiset
arvostavat, että heidän kanssaan
jää jutustelemaan vaikka hommat
olisivatkin kesken.”
”Namibiassa ei paljon kellonajoista välitetty, mutta opin melko pian siihen asennoitumaan.
Asiat kun tulivat lopulta aina hoidetuiksi.”
Siimes tutustui matkallaan
myös suomalaiseen muusikkoon
Sakari Löyttyyn ja liittyi jäseneksi hänen perustamaansa bändiin,
Tupanduleniin.
”Meillä oli paljon keikkoja. Ihmisiin sai hyvin kontaktin musiikin kautta.”
Kesällä insinöörinpaperit käteensä saanut Siimes haaveilee jo

paluusta Namibiaan.
”Jos hyvin käy ja sponsoreita
löytyy, lähden alkuvuodesta taas
ainakin kolmeksi kuukaudeksi
vapaaehtoistyöhön Onandjokwen
sairaalaan.”
Tällä hetkellä Onandjokwen
sairaalan kunnossapitoprojektia
pyörittää Tampereen seurakuntien Martinus-säätiö, joka on saanut rahoitusta ulkoministeriöltä.
Projekti kaipaa myös ulkopuolista
rahoitusta ja erityisesti rakennusalan vapaaehtoistyöntekijöitä.
www.selmansairaala.fi

Heli Haring

m u i s t i o

APU MASENNUKSEEN, UUPUMUKSEEN
JA AHDISTUKSEEN
* Masurkka piano -pysähdyspaikka työelämässä oleville, kun arki painaa.
* Kelan rahoittama avokuntoutuskurssi Kuopiossa 20.9. alk. yht. 17 pvää
* Toteutuksesta vastaa Psykologiyhteistyö Prosessi Oy työryhmineen.
* Kuntoutuskustannuksista ja -etuuksista vastaa Kela.
* Paikka: Kylpylä-Hotelli Rauhalahti, Katiskaniementie 8, Kuopio
* Haku Kelan kautta, liitteeksi lääkärin B-lausunto ko. oireista.
Hakemuksia ja lisätietoja saa Kelalta ja netti-sivuilta www.kela.ﬁ/
kuntoutus, kurssinro 35872 sekä www.psykologiyhteistyo.ﬁ tai
info@psykologiyhteistyo.ﬁ. Puhelimitse yhteyshenkilöt Anne
Purhonen 0400-356 244 sekä Sirpa Kontulainen 040-571 2582.

Yhtä juhlaa Kuopiossa 27.8.
Elonkorjuujuhla
Terve Kuopio -päivä
Taiteiden juhla
Juhlat jatkuvat lauantaina 28.8. Ohjelma jaetaan joka kotiin
Kuopion Kaupunkilehden liitteenä 25.8. Ota talteen! Tai katso netistä:

www.taiteidenjuhla.ﬁ

AA-ryhmä, Hatsalankatu 37, p. 2622
621. Arkisin klo 11 ja 19, su klo 9 ja
19. Palaverit savuttomia.
AA-naisten ryhmä ti klo 18.3020.30 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 toimimattomassa 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 alkoholiongelmaisten läheisille, Hatsalankatu 37
su ja ti klo 19. Tied. p. 040 8540 558
ryhmäaikana klo 19-20. Muina aikoina, p. 040 5579 470.
Esikoislestadiolaisten seurat su
29.8. klo 13 Kettulan seurakuntakodissa, Jäniksenpolku 2.
Imetystukiryhmä parillisten viikkojen maanantaisin Maljapuron päiväkodissa 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.
Läheisryhmät, p. 040 8459 052.
Katiska, Särkiniemen asukastupa,
Rimpitie 2 avoinna arkisin klo 10-16,
p. 017 2822 239. www.sarkiniemi.
toimikunnat.net
Kirkon Ulkomaanavun tuotteita
myytävänä arkisin tilaisuuksien aikana Keskusseurakuntatalon aulassa, Suokatu 22.
Kompassi Kuopion monikulttuurikeskus, Myllykatu 1-3. Avoinna mape 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.
Kansainvälinen kahvila ke klo 15-17.
www.puijola.net/kompassi
Kotikulma, kohtaamispaikka avoinna ark. klo 8.30 -15. Kuopion Setlementti Puijola ry, Jalkasenkatu 7, p.
050 3727 900.
K riisikeskuksessa kriisipäivystys
joka päivä klo 14 -21 p. 017 2627 738
ja 2627 733. Ajanvaraus ma – pe klo
8-21.
Kuopion A-Kilta, Mäkikatu 11,
käynti päihdeosaston rak. päädystä.

Avoimet vertaistuki-/keskusteluryhmät päihteettömyyden tukemiseksi
ma, ti, ja to klo 18, p. 045 1134 245
ryhmäiltoina. www.kuopionakilta.fi
Kuopion mielenterveystuki ry.
Koljonniemenkatu 2 II krs. P. 017
2618 828, 040 7331 713, 046 6218
133.
Kuopion Työttömät ry. Suokatu 18.
Avoinna ma-pe 8-15, p. 050 4400
900. www-kuty.fi.
Länsi-Puijon asukastupa avoinna
ma - pe klo 9-16. Ruokapäivät ti, ke,
to ja pe klo 11-13.
Maallikkoasiamiestoiminta tarjoaa maksutonta apua virastoissa asioimisessa ja palvelujen löytämisessä. Päivystys, 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. Elämänkatsomuspiiri tiistaisin klo 9. Miesten raamattupiiri parillisen viikon ti
klo 18.
NNKY:n Itu -puhelinpäivystys ja tukipalvelu yllätysraskaustilanteissa ja
abortin jälkeen ilmenneissä kriiseissä ma-pe klo 17-21, p. 044 5766 670.
www.ituprojekti.net
Narsismia kohdanneiden vertaistukiryhmä Majakassa, Minna Canthinkatu 4 C 3. krs. Seuraavan kerran
ma 30.8. narsistienuhrit.kuopio@
wippies.fi
Omaiset mielenterveystyön tukena Itä-Suomi ry Majakassa, Minna
Canthin katu 4 C 3. krs. 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 välineiden vaihtopiste suonensisäisesti
huumeita käyttäville, Vuorikatu 3133. Avoinna ti ja to klo 16-18. Asiointi nimettömänä.
Puijonlaakson asukastupa palvelukeskuksessa, Sammakkolammentie 12. Avoinna arkisin klo 10-15.
Päihdeklinikka Puistokatu 14-16, 2
krs. Päivystys vastaanotto ma - pe
klo 9-11. Ajanvaraus alkaen klo 8, p.

183 672. Päihdeosasto, Mäkikatu 11
p. 183 684.
Rikosuhripäivystys käytännön
neuvoja, ohjausta ja henkistä tukea.
Palvelupiste/Kriisikeskus, p. 2627
738. Auttava puhelin, p. 020316116, ma-ti klo 13-21 ja ke-pe klo
17-21. Help line, p. 0203-16118 make klo 15-18. Juristin puhelinneuvonta ma-to klo 17-19, p. 023-16117.
www.riku.fi
Sotaveteraanimuseo ja kahvila
Tulliportinkatu 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 tehneiden läheisille to 3.6. klo 18 Mielenterveys- seuran koulutustilassa,
Myllykatu 8, sisäpiha 2 krs. Tied. Riitta Mäntylä, p. 044 3212 725. Anneli
Hartikainen, p. 040 8324 955.
Virvatuli ry:n lahjoitusruokajakelu Männistön koululla on kesätauolla ajalla 28.5. – 31.8.
Yhden Vanhemman Perheiden
Liitto ry:n eroinfo ma-to klo 10-16,
ke klo 10-19, p. 020 7749 800.
Yksinhuoltajien Kanava ry tiistaiiltaisin, 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. Suljettu 14. 6. – 5.9. Tiedustelut, p. 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 mape klo 10-17, p. 3623 614.
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Marjaana Perttula

Tänä kesänä
Marja-Liisa- ja
Jakov Mrcela
eivät tulleet
Eitikan mökilleen. Puijon ja
Männistön
seurakuntien
nimikkolähetteinä toimiva
pariskunta toivottaa vieraat
tervetulleeksi
Splitiin.

Dalmatian lammaspaimenet
Marja-Liisa ja Jakov Mrcela ovat lähetystyön pioneereja Kroatiassa.

Etsimme Dalmatian
luterilaisia
Marja-Liisa ja Jakov Mrcela ovat
tehneet yhdessä lähetystyötä siitä
asti, kun he sanoivat toisilleen ”tahdon” Nilsiän kirkon alttarilla elo-

kuussa 1985.
Vuotta aiemmin he olivat tavanneet raamattupiirissä Zagrebissa,
jossa Jakov opiskeli teologiaa tultuaan uskoon radioevankelioinnin
kautta. Marja-Liisa työskenteli kaupungin ev.lut. kirkossa Sanansaattajien lähettämänä ja oli mukana
raamattupiirissä. Yhteinen näky
yhdisti siniset ja tummat silmät.
Jakovin valmistuttua Zagreb
vaihtui Slavonski Brodiin, jossa hän
perheineen työskenteli kirkkoherrana sodan tiimellyksessä.
Vuosina 2003-2006 Mrcelat
asuivat Suomessa Saara-tyttären
käydessä Kallaveden lukiota. Saara jäi Suomeen opiskelemaan nuorisotyönohjaajaksi, mutta Jakov ja
Marja-Liisa palasivat Kroatiaan.
Nyt heidän työkenttänään ovat
Dalmatian luterilaiset lampaat
Kroatiassa.
”Vuoden 2001 väestönlaskussa
noin 300 ihmistä oli Dalmatiassa
ilmoittanut uskonnokseen luterilaisuuden. Heillä ei kuitenkaan ollut
hengellistä paimenta. Siitä syttyi

sydämiimme valtava halu etsiä heidät ja hoitaa heitä”, kertoo Jakov
Mrcela.
”Paimen ja lampaat” sopii kuvaamaan työkenttää myös siksi, että
Dalmatia tarkoittaa lammaspaimenten maata. Dalmatia on tuttu
myös Raamatusta, samoin illyrialaiset, jotka olivat Dalmatian ensimmäiset tunnetut asukkaat.
Kirjeessään roomalaisille Paavali kertoo julistaneensa evankeliumia
”kiertäen kaikkialla Jerusalemista
aina Illyriaan asti.” Kirjeessään Timoteukselle Paavali mainitsee Tiituksen menneen Dalmatiaan.

Vaimo kulkee
papin mukana
Työ Dalmatiassa on pioneerityötä.
Jakov ja Marja-Liisa ovat etsineet luterilaisia lampaita toreilla,
kävelykaduilla ja rannoilla, jakaen
itse tekemiään traktaatteja ja Jakovin kirjoittamia kirjoja. Mukana on
ollut myös aktioryhmiä Suomesta ja
Brasiliasta.

t a p a h t u m a t
Juhlat Vehmersalmella
Vehmersalmen seurakunnan 90 –vuotisjuhlamessu pidetään Vehmersalmen kirkossa sunnuntaina
29.8. klo 10. Hiippakuntadekaani, teol.tri Sakari
Häkkinen saarnaa. Kirkkokuoro. Kirkkokahvit kirkonmäellä.
Petri Laaksosen konsertti alkaa kirkossa klo 13.
Seurakunta täyttää 90 vuotta.

Perheen kaupunkiasunnossa
yksi huone toimii pikkuruisena
kirkkosalina, jossa kokoontuu pieni seurakunta. Pitkien etäisyyksien
vuoksi Mrcelat kulkevat autolla pitkin Dalmatiaa pitämässä tilaisuuksia luterilaisissa kodeissa.
”Jakov hoitaa kaikki viralliset papin tehtävät sekä radio- ja
tv-haastattelut. Minä taas hoidan
lapsityön, toimin kanttorina, pidän
raamattuopetuksia ja rippikoulutunteja yhdessä Jakovin kanssa.
Yhdessä vierailemme seurakuntalaisten luona”, kertoo Marja-Liisa.
”Tässä kulttuurissa monia ihmetyttää, että Jakov pappina kuljettaa
vaimoaan mukanaan. Samoin se,
että me luterilaiset luemme yhdessä
Raamattua. Katolisuudessa Raamattua lukevat yleensä vain papit,
ei tavallinen kansa.”.

Ruokajakelu alkaa
Männistössä
Virvatuli ry:n järjestämä ilmainen ruokajakelu
alkaa Männistön koululla tiistaina 31.8. ja perjantaina 3.9. klo 10. Vuorolaput jaetaan ovella.
Ruokajakelun organisointiin tarvitaan lisää kaksi
–kolme vapaaehtoista. Ilmoittautua voi ennen
jakelun alkua koululla.
Vapaaehtoisia auttajia tarvitaan.

Sitten veisasimme
kovalla äänellä
Pariskunnan yhteistyö sujuu silminnähden hyvin. Marja-Liisa kiittelee
Piirros Kari Kuronen

Jakov Mrcela tarjoilee kahvia perheen kerrostaloasunnossa Splitissä,
Dalmatian pääkaupungissa. Hän
puristaa kahviinsa sitruunaa, lorauttaa päälle vielä reilusti hunajaa,
kehuu yhdistelmän virkistävää terveysvaikutusta.
”Jakov on oikea hunajapoika.
Meillä kuluu kilo hunajaa viikossa”,
sanoo Marja-Liisa ja katsoo lämpimästi miestään.
Marja-Liisa myöntää aluksi nauraneensa Jakovin ”ihmejuomalle”,
koska kemistin koulutuksen saaneena Marja-Liisa ei nähnyt yhdistelmässä mitään mystistä paitsi että
runsas C-vitamiini sinänsä on tietenkin terveellistä ja virkistävää.
Mutta sittemmin Marja-Liisakin
on alkanut pitää juomasta.

Jakovin ahkeruutta ja tunnollisuutta.
Jakov puolestaan kehuu vaimonsa monipuolisuutta. Marja-Liisaa itseään huvittaa erityisesti kanttorina
toimiminen.
”Slavonski Brodin kirkossa oli
vanha harmoni, mutta valitettavasti seurakuntalaiset eivät osanneet
laulaa virsiä. Yli 80-vuotias Ilonkamummo ehdotti minulle, että hän
tulee lauantaisin kanssani harjoittelemaan virsiä pappilaan, kunhan
vain säestän tuolla harmonilla! ”
”Valitettavasti en ole mikään
musikaalinen ihminen, Nilsiän yhteiskoulussa opettelin nuotit. Mutta
niin vain jumalanpalveluksissa sitten kovalla äänellä veisasimme. Ja
siitä lähtien olen soittanut, missä
vain tarvitsee.”

Marjaana Perttula,
Kroatia

