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SEURAKUNNAT purkavat

poikkeusajan rajoituksia asteittain
Seurakunnat Kuopiossa ja Siilinjärvellä järjestävät tapahtumia kesäkuusta alkaen ja
tuottavat edelleen sisältöä myös verkkoon. Työntekijät ovat tavoitettavissa kesälläkin.
Kuopion ja Siilinjärven seurakunnat ovat piispojen ja viranomaisten ohjeiden
pohjalta päättäneet purkaa rajoituksia toiminnassaan.

Jumalanpalveluksia voidaan toteuttaa kirkoissa seurakunnan läsnä ollessa. Niihin voi osallistua tilan mukaan
myös yli 50 henkeä. Jumalanpalveluksissa voidaan viettää ehtoollista.
Osanottajien turvallisuus varmistetaan huolehtimalla turvaetäisyyksistä ja hygieniasta. Seurakuntalaisten
toivotaan ottavan kirkkoon mukaan
omat virsikirjat.
Jumalanpalvelusten välittämistä
verkkoon jatketaan. Kuopion seurakuntien jumalanpalvelukset Tuomiokirkosta voi katsoa virtuaalikirkko.fi-sivustolla ja Siilinjärven kirkon
jumalanpalvelukset YouTube-kanavalla Siilinjärven ev.lut. seurakunta.
Lisäksi seurakunnat tuottavat har
tauksia, musiikkia ja keskusteluohjelmia verkkoon eri kanavilleen YouTubeen ja Facebookiin. Kirkko palvelee
Yleisradion kanssa niin radion ja television kuin verkon välityksellä Ylen
Areenassa.
Seurakunnat järjestävät kesällä myös muita tilaisuuksia, ja niissäkin noudatetaan vallitsevia henkilörajoituksia, turvaväliä ja hyvää hygieniaa. Tietoja seurakuntien toiminnasta
löytyy tämän lehden ilmoituksista ja
seurakuntien verkkosivuilta.

Kirkollisiin toimituksiin voi
osallistua yli 50 henkilöä
Kasteisiin, vihkimisiin ja hautaan
siunaamisiin on kirkoissa voinut kesäkuusta alkaen osallistua yli 50 henkilöä, pienissä tiloissa vähemmän. Kirkollisen toimituksen jälkeen järjestettävät
ristiäis- ja hääjuhlat ja muistotilaisuudet sekä yksityistiloissa toteutettavat
kirkolliset toimitukset ovat sen sijaan
yksityistilaisuuksia. Siksi niitä koskee
valtioneuvoston linjauksen mukainen
50 hengen enimmäisosallistujamäärä.
Seurakuntien työntekijät sopivat
juhlien järjestelyistä yhdessä perheiden
ja omaisten kanssa. Hautaan siunaamiset voidaan toteuttaa kirkossa tai
haudalla. Seurakuntien tiloja voi vuokrata muun muassa muistotilaisuuksiin.
Juhlajärjestelyistä saa lisätietoja seurakuntien toimistoista tai kirkkoherranvirastosta.

TUIJA HYTTINEN

Jumalanpalveluksiin voi
osallistua kirkossa
rajoitetusti – hartauksia
tarjolla myös verkossa

Rippileirit ja kesäleirit
muuttuvat
Kuopion seurakunnat ovat siirtäneet
kesän rippikoulujen leirit loppukesään
tai syksyyn, aiemmin kesällä järjestetään päiväopetusta. Siilinjärven seurakunta järjestää rippikoulujen lähiopetuksen heinäkuussa kolmen päivän
päiväkouluna. Tätä ennen rippikouluja
käydään etäopiskeluna. Näin seurakunnat huolehtivat nuorten, perheiden ja
työntekijöiden turvallisuudesta. Seura-

tontin kaavamuutosta sekä esisopimusta.
Mikäli esisopimusta ei allekirjoiteta ennen lokakuun loppua, seurakuntayhtymällä on oikeus myydä kiinteistö
jollekin toiselle taholle. Lehto Asunnot
Oy:n arvion mukaan lokakuun loppuun
mennessä tiedetään paremmin Kuopion asuntorakentamisen tulevaisuus ja
nähdään koronaepidemian vaikutuksia
paremmin.
Tällä hetkellä rahoitus- ja asuntomarkkinatilanne on erittäin epävarma eikä
seurakuntayhtymän kannata tässä tilanteessa lähteä kilpailuttamaan myyntiä uudelleen. Mikäli Lehto Asunnot
Oy päättää, ettei tee kauppaa seurakuntayhtymän kanssa, on järjestettävä uusi myyntitarjouskilpailu. Sen ajankohta harkitaan taloudellisen tilanteen
mukaan.

ULLA REMES

Kuopion seurakuntayhtymän yhteinen kirkkovaltuusto hyväksyi aikaisemmin Lehto Asunnot Oy:n ostotarjouksen
Suokatu 22:n myytävästä rakennusoikeudesta. Samalla hyväksyttiin päätös, että
seurakuntayhtymä ryhtyy yhdessä Lehto
Asunnot Oy:n kanssa valmistelemaan

Asioi puhelimitse tai
sähköpostitse

Keskusteluapua saa
puhelimitse, verkossa ja
kirkossa

#SILMÄTRISTISSÄ

Keskusseurakuntatalon
myynti siirtyy

Neuvotteluja esisopimuksen allekirjoittamisajankohdasta on käyty kevään
aikana ja Lehto Asunnot on lykännyt
allekirjoittamista pandemian tuoman
talouden epävarman tilanteen takia.

da paikan päällä. Kuopion seurakuntien toimistot, keskusrekisteri, hallintopalvelut ja hauta- ja puistotoimisto
palvelevat arkisin klo 9–15 ja Siilinjärven seurakunnan kirkkoherranvirasto ja
taloustoimisto klo 9–14.

Seurakuntien asiakaspalvelu toimii
toistaiseksi vain puhelimitse ja sähköpostitse eikä toimipisteissä voi asioi-

LYHYESTI

KUOPION EV.LUT. SEURAKUNTIEN yhteinen kirkkoneuvosto on päättänyt, että
Lehto Asunnot Oy:n ja Kuopion seurakuntayhtymän välisen Suokatu 22:n
myyntiä koskevan esisopimuksen allekirjoittamisen takarajaksi asetetaan
31.10.2020.

kunnissa pyritään siihen, että jokainen
15 vuotta täyttävä voi osallistua rippikouluun ja tulla konfirmoiduksi.
Seurakunnissa järjestetään lapsille ja
perheille kesätoimintaa muun muassa
päiväretkinä, kerhoina ja kesäkahviloina.

Seurakuntien työntekijät ovat tukenasi,
kun kaipaat keskustelua jonkun kans-
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sa. Työntekijät palvelevat myös yrittäjiä ja työyhteisöjä poikkeusolojen esiin nostamissa hyvinvoinnin ja muutosten kysymyksissä. Yhteystiedot löydät seurakuntien verkkosivuilta.
Kuopion Tuomiokirkossa ja Siilinjärven kirkossa on joka viikko mahdollisuus hiljentymiseen
ja keskusteluun. Vapaaehtoiset kirkonvartijat päivystävät Tuomiokirkossa perjantaisin klo
18–21. Tuomiokirkossa on paikalla kirkon opas
maanantaista perjantaihin klo 10–18 ja lauantaista
sunnuntaihin kirkko on avoinna klo 10–15. Siilinjärven kirkko taas on avoinna keskiviikkoisin klo
11.30–13 läpi kesän.

Seurakuntien työntekijät ovat
tukenasi, kun haluat keskustelua
Keskustella voi myös valtakunnallisessa Kirkon
Keskusteluavussa puhelimitse ja verkossa: numerossa 0400 22 11 80 joka ilta klo 18–24 tai osoitteessa kirkonkeskusteluapua.fi. Verkossa palvelee myös chat ma–pe klo 12–20. Nuorille keskusteluapua on tarjolla verkossa osoitteessa kirkonkeskusteluapua.fi/nuorille.

Diakoniatyö auttaa henkisesti ja
aineellisesti
Jos haluat keskustella huolistasi tai tarvitset
apua arjesta selviämiseen, voit ottaa yhteyttä
oman asuinalueesi diakoniatyöntekijään. Tarvittaessa diakoniatyöntekijät ohjaavat yhteiskunnan tarjoaman avun piiriin ja tukevat riskiryhmiin kuuluvia muuttuneen arjen kysymyksissä.
Diakoniatyötä tekevien yhteystiedot saat verkosta ja seurakuntien ilmoituksista. Etenkin nyt
poikkeusoloissa yhteyttä pidetään puhelimitse,
sähköpostilla ja verkon välityksellä.
Diakoniatyön taloudellinen apu helpottaa
monia rahahuolissa kertaluonteisesti. Taloudelliselle tuelle on nyt erityisen suuri tarve lomautusten, työttömyyden ja lapsiperheiden ahdingon takia. Seurakunnat jakavat ruoka-apuna
muun muassa EU-ruokaa tai paikallisilta yrityksiltä saamaansa ruokaa. Avustusmuodot vaihtelevat seurakunnittain.

Perheneuvonta tukee
pareja paikallisesti ja
valtakunnallisesti

Parisuhde voi joutua lujille tilanteessa, jossa on
paljon huolta ja uuden arjen rakentaminen vie

voimavaroja. Näissä kysymyksissä auttavat kirkon
perheneuvojat ja diakoniatyöntekijät. Kirkon
perheneuvonta toimii poikkeusoloissa etäyhteyksien välityksellä. Näin työ voi jatkua jo ennestään
asiakkaina olevien parien ja perheiden kanssa.
Myös uudet asiakkaat voivat hakea apua parisuhteen ja perheen vaikeuksiin.
Valtakunnallisesti kirkon perheneuvojat tarjoavat tukea ja näkökulmia parisuhteeseen kirkon
uudessa Rakkausklinikka-palvelussa Terve.fi
-sivustolla.

Papit tukevat sairaalassa ja
hoitolaitoksissa
Sairaalapapit ovat tukena potilaille, heidän läheisilleen ja sairaalan henkilökunnalle. Sairaalapapin kanssa voi luottamuksellisesti keskustella
omasta elämäntilanteesta ja sairauden tuomista tunteista ja muutoksista. Papit voivat pyynnöstä myös jakaa yksityisen ehtoollisen tai pitää
hartaushetken. Sairaalapapit työskentelevät
sairaaloissa kunkin osaston ohjeiden mukaan.
Koronarajoitusten vuoksi kaikki vierailut eivät ole
mahdollisia, mutta papin kanssa voi keskustella puhelimitse.
Kuopion yliopistollisen sairaalan, Harjulan
sairaalan ja Niuvanniemen sairaalan papit tavoittaa hoitohenkilökunnan kautta tai soittamalla
sairaalapapille tai Kuopion yliopistollisen sairaalan vaihteeseen. Virka-ajan ulkopuolella sairaalapapin tavoittaa päivystysnumerosta 050 526 3768.
Muissa terveydenhuollon yksiköissä vierailusta voi olla yhteydessä alueen paikallisseurakunnan pappiin tai diakoniatyöntekijään. Siilinjärvellä
seurakunnan päivystävän papin tavoittaa numerosta 044 7284 612.

KUOPION seurakunnat ovat avustaneet
koronakevään aikana 40 eri lapsiperhettä
ruokakasseilla.

1,5 %

KUOPION seurakuntien yhteinen kirkkovaltuusto on vahvistanut vuoden 2021
kirkollisveroprosentiksi 1,5 %. Prosentti on
pysynyt samana vuodesta 2011 lähtien.

10 000

TÄNÄ VUONNA Kuopion seurakuntayhtymä myöntää avustuksia eri kristillisille
järjestöille yhteensä 10 000 euron edestä.

Valon juhla

T

ätä pääkirjoitusta kirjoittaessani ajatukset kiertyvät
keskikesän juhlaan eli juhannukseen. Se on myös
Suomen lipun päivä.

Kristinuskon levitessä monet vanhat juhla-ajat
saivat kristillisen sisällön. Keskikesän juhlasta tuli Johannes Kastajan juhla eli juhannus. Juhlaa on alettu viettää
kristittyjen parissa 400-luvulla.
Johanneksella oli erityinen rooli tienraivaajana. Hän julisti
Jumalan armollista hyvyyttä, pelastusta ja syntien anteeksiantamista. Johannes kastoi ihmisiä Jordan-virrassa – myös
itsensä Jeesuksen. Johannes Kastajaa juhlitaan kesällä sen
vuoksi, että hän syntyi puoli vuotta ennen Jeesusta. Johanneksen nimi tarkoittaa ”Jumala on armollinen”.
Juhannuspäivänä lähes kaikissa kirkoissa on jumalanpalvelus. Alttarikukkina käytetään usein luonnonkukkia.
Juhannus on ollut Suomessa aiemmin suosittu hääpäivä,
mutta nykyisin juhannushäät ovat harvinaisempia.

Juhannuksena
muistetaan
Johannes Kastajaa.

Minulla oli ilo ja kunnia
päästä juhannuksena
kummityttöni häihin Kuopion tuomiokirkkoon. Aikoinaan myös kummityttöni
vanhemmat vihittiin juhannuksena. Hienoa, että vanha
perinne suvussa säilyy.

Korona-aika on sotkenut
monen ihmisen suunnitelmat. Yllättävän vähän ihmiset ovat
kuitenkin peruneet aiottuja juhliaan. Kasteita ja häitä on
vietetty kekseliäästi myös luonnon helmassa.
Toivotan kaikille levollista ja siunattua kesää. Kirkko ja koti
-lehti ilmestyy taas kesätauon jälkeen elokuun lopussa.

Seurakunnat noudattavat toiminnassaan
yleisiä kokoontumisrajoituksia, joiden vuoksi
toiminta voi muuttua kesän aikana. Tarkista
viimeisimmät tiedot seurakuntien verkkosivuilta: kuopionseurakunnat.fi ja siilinjarvenseurakunta.fi.

KUUKAUDEN VALINNAT

40

Minna Siikaniva
minna.siikaniva@evl.fi

Jo joutui armas aika ja suvi suloinen.
Kauniisti joka paikkaa koristaa kukkanen.
Nyt siunaustaan suopi taas lämpö auringon,
se luonnon uudeks luopi,
sen kutsuu elohon.
Virsi 571:1

RUKOILEN

KIRKOSTA on erottu koronapandemian aiheuttaman poikkeustilanteen
aikana maalis–toukokuussa selvästi
vähemmän kuin viime vuonna samaan
aikaan. Tänä vuonna eroajia oli Eroakirkosta.fi-sivuston tilastojen mukaan
maalis–toukokuussa 6 748. Vuonna 2019 heitä oli samalla ajanjaksolla
8 610.
VUODEN 2021 Yhteisvastuukeräyksen teemaksi on valittu ”Ikäihmiset kriisin keskellä”. Yhteisvastuukeräyksessä nostetaan esiin erityisesti
eläkeläisköyhyys sekä digitalisaation aiheuttamat haasteet. Ensi vuonna Yhteisvastuun kansainvälisessä
työssä autetaan ilmastonmuutoksen
vaikutuksesta sekä muutoin vaikeuksiin joutuneita ikäihmisiä.
ALAVAN seurakunnan kappalainen
Risto Voutilainen ja Kuopion hiippakunnan hiippakuntasihteeri Juha Antikainen ovat saaneet rovastin arvonimet. Piispa Jari Jolkkonen myönsi
arvonimet tuomiokapitulin istunnossa 27.5.

Rakas Taivaallinen Isä,
kiitos uskon lahjasta.
Kiitos siitä kaikesta hyvästä,
jota hengellinen vakaumus
meille antaa:
perustan elämälle,
turvan ahdingoissa,
ilon lähteen sekä
esimerkin ja motivaation
toimia toisten hyväksi.
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MERKITYSVAJEESTA pyhään
”Merkityksen ymmärtäminen auttaa jaksamaan. Tutkimustenkin mukaan
se antaa elämään energiaa ja suuntaa”, sanoo Tapio Aaltonen.

T

yön ja elämän merkityksellisyys on noussut viime vuosina
keskusteluun uudella tavalla.
Pappi, konsultti Tapio Aaltonen on yksi asiaa pohtineista.
Hän on juuri julkaissut Pirjo Ahosen ja
Jaakko Sahimaan kanssa Johda merkitystä – kirjan (Alma Talent, 2020).
”90-luvun puolivälissä mietin yrittäjyyttä, halusin vaikuttaa suomalaiseen työelämään. Leikittelin keksimälläni käsitteellä ’Leading by Meaning’. Oma
viitekehykseni oli kirkko ja kristillinen
järjestö, mutta verkostooni, keskustelukumppaneihini kuului yritysmaailman
vaikuttajia.”
”Johtaminen oli siihen aikaan melko
mekaanista. Puhuttiin rahasta ja järjestelmistä, ei niinkään henkilökunnan
hyvinvoinnista ja motivaatiosta.”
Aaltosen mielestä johtaminen oli
kadottanut missionsa. Se kärsi merkitysvajeesta.

”Olin pohtinut kutsumusteemaa.
80-luvun puolivälistä lähtien olin ohjannut ryhmiä ja seminaareja, joiden ideana oli auttaa ihmisiä tunnistamaan oma
tiensä, kutsumuksensa. Monet kertoivat
tekevänsä jotain, joka ei tunnu omalta,
tai toimivansa vastoin omaa arvomaailmaansa.”
Kutsumuksen ja merkityksen teemat
ovat lähellä toisiaan. Merkityksen kokemus on yläkäsite, kutsumus on pitkäaikainen prosessi, jossa henkilö tunnistaa vahvuutensa sekä paikan, jossa voi
palvella muita tai jotain itseään suurempaa.
Aikaisempien sukupolvien merkityskokemus tuli ainakin siitä, että näki työnsä jäljen. Työn tekeminen ja sen vaikutukset olivat lähellä toisiaan. Sotien jälkeinen jälleenrakentaminen oli suuri yhteinen merkitystarina.
”Nyt moni tekee työtä ymmärtämättä,
kuka tai mikä lopulta hyötyy juuri hänen
työpanoksestaan.”
1970-luvulla maailma alettiin nähdä
enemmän globaalina, ja yhtenäiskulttuuri oli lopullisesti murtunut. Maailma alkoi
olla pirstaleisempi, ja merkityksen kokemuksesta tuli enemmän oman viiteryhmän piirissä tapahtuva ilmiö. 1980-luku
taas oli voimakasta taloudellistumisen
vahvistumista.
”Silloin alkoi olla lupa näyttää vaurauttaan. Taloudellinen menestys ja materiaalinen hyvä antoivat merkityksiä.
Toisaalta esiintyi ryhmiä, jotka saivat
merkityksiä esimerkiksi omasta hengellisestä tai aatteellisesta viitekehyksestään.”
1990-luvun lama pakotti miettimään
elämänarvoja.
”Oli paljon pettyneitä ja syrjäytyneitä ihmisiä. Alettiin puhua jaksamisesta ja
arvoista.”

Merkityksen tutkimus on
kasvanut nopeasti
2000-luvun alussa trendiin tuli mukaan
liike-elämän etiikka ja yritysvastuu.
”Mainitut vuosikymmenet olivat rajun
polarisaation aikaa. Talous jyräsi muut
elämänalueet. Samaan aikaan syntyi
vaihtoehtoliikkeitä ja ajattelua, jossa

ISTOCK

Tunnista oma tiesi,
kuule kutsumuksesi

pyrittiin haastamaan yksipuolinen taloudellis-mekanistinen ajattelutapa. Puhuttiin tunneälystä, arvoista, vuorovaikutuksesta, valmentavasta johtamisesta sekä
viime vuosina erityisesti myötätunnosta. Ilmastokysymykset alkoivat hiipiä
tavallisen ihmisen tajuntaan”, Aaltonen
hahmottelee.
Merkityksen tutkimus on 2000-luvulla ollut nopeasti kasvava akateeminen
tutkimusala. Se on auttanut ymmärtämään, mikä työelämässä antaa kokemuksen työn merkityksellisyydestä. Yhä
useammat yritykset sanoittavat tehtäväkseen, ainakin osaksi sitä, jonkinlaisen
pyrkimyksen pelastaa maailma. Se näkyy
erityisesti start-up- yrityksissä.

Kyetäänkö suomalaisessa, länsimaisessa työelämässä sitten näkemään
ihmisen merkityksen kaipuu? Entä
pyhä? Miten ne tulisi ottaa johtamisessa huomioon?
”Kyllä kyetään, enenevässä määrin,
ehkä enemmän juhlapuheissa, mutta
paljon myös käytännössä. On havaittu,
että jos johtaja itse kykenee kokemaan
työnsä syvällä tavalla merkitykselliseksi, hän on samalla parempi johtaja. Jos
hän kykenee luomaan henkilökuntaan-

sa merkityksen kokemuksen, väki voi
paremmin ja on motivoituneempi tekemään työnsä hyvin. Lopullinen hyötyjä
on asiakas, joka saa parempaa palvelua.”
Pyhän kokemus ei sellaisenaan kuulu
työelämän sanastoon, Tapio Aaltosen
mukaan ”vielä”.
”Sanoittamattomana se on edelleenkin monien syvä kokemus. Sen piiriin
kuuluvat luonto, yhteys lapsenlapseen,
musiikki, hautajaiset, rakkaus ja omalla tavalla koettu hengellisyys. Toisaalta
pyhiä voivat olla yrityksen arvot, eräänlainen eettinen huoneentaulu.”

Intuitiota ja elämyksellisyyttä
tarvitaan
Korona-aikana on hyvä arvioida suhdetta
työelämän inhimillisiin arvoihin: etätyön
keskellä yhteisön, läsnäolon merkitykseen ja ehkä kiirepuheen vähenemiseen.
Tutkimusten mukaan yhteisöllisyys on
tärkeimpiä merkityksen synnyttäjiä.
Yhteisöä rakentaa hyvä vuorovaikutus.
Johtajalle on Aaltosen mukaan entistä
olennaisempaa olla sinut itsensä kanssa, koska ilman sitä ei aito palautteen
vastaanottaminen onnistu.
”Edelleen on esimiehiä, jotka haluavat
kontrolloida kaikkea ja jotka ovat epäluuloisia ja herkkähipiäisiä. Heitä on kaikissa
organisaatioissa, yrityksissä, kunnissa ja
kirkossa. Esimiehiä kohtaan suuntautuu
monia odotuksia. Ennen toteltiin, ehkä
purnaten mutta kuitenkin. Nyt esimieheltä odotetaan johdonmukaisuutta ja
poukkoilemattomuutta, mutta samalla myös kykyä tasavertaiseen dialogiin,
jossa kumpikaan ei ole toisen yläpuolella, vaan johtaja on asiantuntijan työn
mahdollistaja.”
Tapio Aaltonen puhuu myös ajan
hermolla olevasta ilmiöstä, taiteen
mahdollisuuksista työelämässä.

”Johtamistaidon rinnalla pitäisi puhua
johtamistaiteesta. Loogisen ajattelun
rinnalla tarvitsemme intuitiota ja elämyksellisyyttä. Taiteen voima on siinä, että se
puhuttelee meissä niitä kerroksia, joihin
emme pääse käsiksi pelkällä suoraviivaisella päättelyllä. Olen ehdottanut,
että jokainen johtoryhmän palaveri voisi
alkaa musiikin kuuntelulla tai kirjoitetun
raportin sijaan voisi tehdä taideteoksen.
Organisaatio- ja johtamisajattelumme on
liian yksiulotteista, rationaalista ja suoraviivaista.”

Itsestäänselvyys voi olla
uudistumisen este
Vapaaehtoistyönään Aaltonen vetää kotiseurakuntansa tulevaisuustyötä.
”Meillä on hyvä ja sitoutunut porukka. Yhä uudelleen kysymme itseltämme: miksi teemme tätä. Herkästi olemme aistineet rakenteita ja toimintatapoja, jotka ovat itsestäänselviä, mutta voivat
olla uudistumisen esteitä. Sama pätee
useimpiin organisaatioihin.”
”Voi olla vaarallista, jos yksi elämänalue tai arvo alkaa dominoida koko
elämää, olkoon se talous, hengellisyys,
työ, hyveellisyys, mikä tahansa. Elämässä kaikki asiat tarvitsevat tasapainottavan vastaparinsa.”
Merkityksen pohdintaan kuuluvat
miksi-kysymykset, joita kouluttaja kysyy
säännöllisesti myös itseltään. Miksi teen,
mitä teen, mikä tässä on tärkeää? Miksi
toimin juuri näin?
”Mistä voin luopua – mille voin antaa
tilaa, jotta merkityksen timantti hohtaisi
aina vain kirkkaana eikä pölyttyisi?”

ULLA REMES
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MITÄ MIELESSÄ?
Palvelemme teitä kaikissa hautausjärjestelyihin
liittyvissä käytännön asioissa luottamuksella,
yksilöllisesti ja ammattitaidolla
Toimialueena Kuopion seutu ja lähikunnat

Iltaisin ja viikonloppuisin
puh. 040 585 0456
toimisto@hautaustoimistoparviainen.fi

www.hautaustoimistoparviainen.fi

Hautaustoimisto
Parviainen Oy
Savonkatu 18 | 70110 Kuopio | ma-pe 9-16 | puh. 017 261 3771

ULLA REMES

KAUPUNGILLA on useita
uimarantoja, kertoo Carita
Randelin-Kauppinen.

Asianajotoimisto
Asianajotoimisto
Kalevi
PitkänenOy
Oy
Kalevi Pitkänen

Kesällä liikkumaan
Kun koronanjälkeinen kesä
lämpenee, moni kysymys
suvenvietossa mietityttää.
Kirjastot ja museot ovat jo
avoinna ja torilla tapahtuu aina
- miten muu vapaa-aika?
Kuopion kaupungin liikunnanohjaaja Carita RandelinKauppinen, mitä Kuopiossa
voi tehdä liikunnan ja muun
yhteisen vapaa-ajan merkeissä nyt kesällä?
”Kuopio on kiva kesäkaupunki ja täällä on paljon nähtävää. Kävely- ja pyöräilyreitistöt
luovat hyvät puitteet ulkoilulle.
Kuopion kauniit puistot ja vesistöjen läheisyydet
ovat kauniita paikkoja ulkoilla. Perheet, lapset, nuoret
ja ikääntyneet voivat liikkua
ulkoillen turvavälejä noudattaen.

Lisäksi Kuopion kaupungin
nettisivuilla on uutena Hyvän
Mielen kioski, missä yhdessä tuemme kesän aikana eri
ryhmien hyvinvointia.”
Miten korona vaikuttaa
toimintaan, onko rajoituksia
esimerkiksi uimarannoilla?
”Kuopion kaupunki ei järjestä tulevana kesänä avorantojen vesipeuhuloita. Avorantojen vesipeuhuloiden pitämättä jättäminen on tietoinen
päätös, sillä kaupunki haluaa
toimia vastuullisesti ja minimoida riskit.”
Mitä pitäisi huomioida nyt poikkeusolojen eristyksen jälkeen,
millaista arkijumppaa tai liikkumisen rytmiä tai tiheyttä?
”Liikkumisen voi aloittaa ihan
normaalisti. Joka päivä olisi

Puistokatu 6,
Puistokatu
6,
70110 KUOPIO
KUOPIO
70110
puh. 017
017 282
puh.
282 2211
2211
faksi 017 232 3101
www.kalevipitkanen.com
www.kalevipitkanen.com
aatsto@kalevipitkanen.com
aatsto@kalevipitkanen.com

hyvä käydä ulkoilemassa edes
pieni kävelylenkki. Pientä arkiaktiivisuutta, tuolilta ylös
nousuja, asioiden kurotuksia
kaapin hyllylle, maastanostoja
suoralla selällä, vartalon kiertoja, tuolilla polvennostot ja
kumarruksia suoralla selällä.
Lihaskuntoliikkeet noin
kaksi kertaa viikossa, esimerkiksi tuolilta ylös nouseminen,
kyykky ja varpaillenousu ovat
hyviä liikkeitä jalkojen lihasvoimaa ajatellen. Kuntosaliharjoittelun voi aloittaa myös
maltilla pitkän tauon jälkeen,
vähitellen totuttaen kroppaa
harjoitteluun.”

Perunkirjoitukset, perinnönjaot, testamentit ym.

ASIANAJOTOIMISTO
ESA AIRAKSINEN
Tulliportinkatu 34, Kuopio
050 3522516, www.esaairaksinen.fi

Suru on
hitaasti vaalenevia varjoja...

kuopio.fi/hyvanmielenkioski

ULLA REMES

Kauppakatu 55-57, KUOPIO, puh. 017-261 3065 , 040-505 6287
saila.lehto@nurro.fi www.nurro.fi

KOHTAAMISIA

Myötätuntoa viimeisen portin yli
Krematoriomestari Tuomo
Korhonen on yksi niistä näkymättömistä käsistä, jotka saavat
siunaustilaisuudet ja hautaamiset sujumaan.
Hautausjärjestelijöiden ketjussa Tuomo Korhonen on
viimeinen, jonka omaiset voivat
tavata ennen kuin poismennyt

on haudattu. Niihin hetkiin riittää myötätuntoinen katse.
Virkavuodet ovat opettaneet lukemaan omaisia herkällä tuntumalla, mutta myös tajuamaan, ettei enää tarvitse erikseen keksiä lohduttavia sanoja.
”Siinä vaiheessa ei enää
tarvita sanoja, vaan ainoastaan
läsnäoloa.”
Kuopiossa siunattavista jo 70
prosenttia tuhkataan. Arkkuhautauksissa omaiset kirjaimellisesti saattavat läheisensä
haudan lepoon, mutta tuhkauksissa arkku jää kappeliin siunauksen jälkeen.
”Joidenkin omaisten on
vaikea lähteä ja jättää poismennyt siihen yksin.”
Omaiset voivat toki itsekin
kantaa tuhkattavan vainajan
ulos kappelista. Normaaliaikaan läheiset ovat voineet tulla
seuraamaan tuhkauksen alkua
krematorioonkin, mutta koronarajoitusten aikaan se ei ole
ollut sallittua.

Tuomo Korhonen on ollut
hautaustoimessa vuodesta
1987 ja hoitanut krematoriota
vuodesta 2012. Korhosen työssä
alkuviikko menee tuhkauksissa
ja loppuviikko siunaustilaisuuksien järjestelyissä. Kun päätyö
ovat tuhkaukset ja niitä tulee
viikossa noin 30, tunteet eivät
voi olla koko ajan pinnassa.
”On ajateltava niin, että siinä
on vain ihmisen ulkokuori ja
sielu on jo muualla.”
Yhden vainajan tuhkaus kestää puolitoista tuntia.
Tuhkauspäivät ovat yksinäistä
puuhaa, mutta Tuomo Korhonen ei synkistele työn takia.
Meidän kuolevaisten on
hyvä tietää, ettei krematorioon
liity mitään mystistä tai pelottavaa ja että automatisoitua ja
juhlallisen hiljaista krematoriota hoitaa inhimillinen ihminen.

KAIJA VUORIO

Hautaustoimisto

Länsivuori
Täyden palvelun
hautaustoimisto yli 50 vuoden
kokemuksella.
Savonkatu 25
70110 Kuopio
Puh. 017 261 6531, 040 512 1035
www.lansivuoriky.fi

Tietokoneapu
puhelimet & tabletit

KotitalousKotitalousvähennys
45%
vähennys

www.orden.fi
040 5844 045

HAUTAKIVET
LISÄKAIVERRUKSET
sekä kaikki kivialan palvelut

Kiven
Kauneutta
Kunnioittaen

•
•
•
•

20-vuotta
Lisänimen kaiverrustyöt
Hautakivet ja entisöintityöt
Pronssituotteet, Kivilyhdyt
Paikallista palvelua

Kivipaja Sari Kämäräinen
Jääskelänkatu 1, Kuopio
myynti@kivipajasarik.fi
www.kivipajasarik.fi
puh. 050 575 0004

KAAVIN KIVI OY - KIVILÄHDE
Kirjekuorentie 6, Kaavi
p. 017 6880 100, myynti@kaavinkivi.fi
Avoinna ma-pe 8–17
www.kivilahde.fi
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RISTIVETOA

AURINKOA ja muita kesän iloja
Poukaman lastenleirillä
nautittiin upeasta
kesäpäivästä,
nuotiomakkarasta ja
yhteisistä ulkoleikeistä.

H

Halutaanko makkaraa viilloilla vai ilman?”, huutelee grillimestarina Poukaman leirikeskuksen nuotion äärellä hääräilevä nuorisotyönohjaaja Timo

Siru Ryynänen, Alma Ojainväli ja Topias
Turunen ovat innoissaan ensimmäisen
leiripäivänsä kokemuksista.
”Olemme pelanneet kirkonrottaa ja
uineetkin. Vesi oli ihan tarpeeksi lämmintä, ei siellä tullut yhtään kylmä”, kolmikko vakuuttaa.
”Joitakin lapsia piti jo komentaa pois
vedestä, joten kyllä se taitaa aika uimakelpoista olla”, Manninen nauraa.
Liikunnallisesti aktiivinen aamupäivä on
takana ja lounaastakin jo muutama tunti,
joten grillimakkara tekee kauppansa.
”Oikeastaan olisi ihanaa järjestää
makkaraleiri”, Alma tuumailee kesän
suosikkiherkkua haukatessaan.
Idea saa runsaasti kannatusta.
Makkaran ja pillimehun jälkeen grillikatos tyhjenee hetkessä, kun kaikki leiriläiset
haluavat lähteä pelaamaan polttopalloa.
”Meillä ohjaajilla oli etukäteen mietittynä
vino pino ohjelmaa, mutta eipä siihen ole
tarvinnut turvautua. Sen verran luontevasti lapset ovat ryhmäytyneet ja ehdottaneet
itse mieluisaa puuhaa”, Manninen selvittää.

Töitä isosille
Korona pisti tänä kesänä seurakuntien
leiritarjonnan uusiksi. Erilaiset lapsille ja
nuorille suunnatut teemaleirit yöpymisineen jouduttiin perumaan. Rajoitusten höllentyessä tilalle saatiin kuitenkin järjestettyä jonkin verran korvaavaa
toimintaa.
”Kesäkuun alusta juhannukseen saakka meillä on Poukamassa kaksipäiväisiä
päiväleirejä, joissa siis ei yövytä. Myös eri
kirkoilla ja seurakuntakodeilla on ollut
kesäistä päivätoimintaa lapsille ja perheille”, Manninen selvittää.
Myöskään kesän rippileirejä ei perinteisessä muodossaan pystytä järjestämään.
”Sen myötä monilta isosilta hävisivät
työt. Onneksi heitä on jonkin verran voitu
työllistää näille päiväleireille.”
HELI HARING

”KAIKKEIN HIENOINTA on
ollut päästä nauttimaan
ihanasta kesäpäivästä
ulkona”, nuorisotyönohjaaja
Timo Manninen tuumaa.
Vasemmalla nuorisoohjaajaksi opiskeleva Jelisa
Aholainen.

TUIJA HYTTINEN

Vedessä tarkenee

SIRU RYYNÄSELLE ja Alma
Ojainvälille maistui uinnin
päätteeksi makkara ja
pillimehu.

TUIJA HYTTINEN

Manninen.
Yhdestätoista leiriläisestä osa on vielä
uimassa ja osa pelailee ulkopöydässä
yhteistä lautapeliä. Grillikatokselta leijaileva hyvä tuoksu kuitenkin saa lapset
liikkeelle ja pian nuotion ympärille on
kokoontunut iloisesti kikatteleva joukko.
”Lapsista kyllä huomaa, että takana on
koronarajoitusten pitkät viikot. Ketään ei
ole tarvinnut houkutella yhteisiin leikkeihin, sillä imu toisten seuraan ja yhdessä tekemiseen näyttää muutenkin olevan
kova”, Manninen kertoo.

KOLUMNI

Näin on aina tehty

T

änä vuonna mökkeilykausi alkoi
varhain. Koronarajoitusten myötä
työt muuttuivat etätöiksi ja eskarilainenkin jäi kotiin. Teimme muutamia parin yön mökkikeikkoja maan
ollessa vielä valkean hangen peitossa.
Minulla ja vaimollani on selkeä lapsena
opittu malli, miten saunaan saa talvella vettä. Pitää joko kaivaa avanto tai
sulattaa lunta. Päädyimme jälkimmäiseen. Vasta kolmannella, juuri ja juuri
lämmenneen veden kanssa läträtyllä
saunareissulla juolahti mieleen, että
mökkitien varressa virtaa puro. Mitä
jos veden hakisikin sieltä.
Puro on virrannut siinä kesät talvet
koko sen kahdeksan vuotta, kun

olemme mökillä rampanneet. Vaikka
talvimökkeily on jäänyt lasten myötä
vähemmälle, ei tämä ollut ensimmäinen kerta, kun sulattelimme lunta.
Avantokin on joskus hakattu. Tarvitsimme liki vuosikymmenen älytäksemme, että asiaa ei ole pakko tehdä,
kuten se on aina tehty.
Elämässä on paljon asioita, jotka
teemme pohtimatta vaihtoehtoja. Ne
on opittu lapsuudesta tai imaistu kulttuurista, joka vaikuttaa ympärillämme. Toimimme lukemattomilla tavoilla, joita ei tule koskaan tarkasteltua
kriittisesti. Joskus jokin saa avaamaan
silmät ja huomaamme, että virtaava
vesi on näppärämmin lämmitettävissä kuin polanteinen lumikokkare.

Koronan myötä olemme ehkä ensimmäistä kertaa sukupolveni elinaikana sellaisten tapahtumien äärellä,
että olemme olleet pakotettuja tekemään asioita toisin kuin olemme aina
tehneet. Monien suusta olen kuullut,
että työt ovat sujuneet etänä tehokkaammin kuin työpaikalla. Lenkkipolulla vastaan on lenkkeillyt vanhempia
teini-ikäisten lasten kanssa ja retkeilypaikoilla on ollut vilkasta.
Kenties monelle meistä jää tästä ajasta käteen jotain uutta. Kenties emme
tee kaikkea niin kuin olemme aina
tehneet.
MATTI HALMETVAARA
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APUA ASIAKIRJOJEN
LAADINTAAN

Linjurin Kukka

Puijonkatu 45, p. 046 921 4720,
JOKA PÄIVÄ 8-18
verkkokauppa avoinna 24/7
linjurinkukka.com
info@linjurinkukka.fi

PUIJON KIVI
HAUTAKIVET
KAIVERRUKSET
ENTISÖINNIT
MUUT KIVITYÖT

PYÖRÄKATU 15, KUOPIO

Perunkirjoitukset, veroilmoitukset,
edunvalvontavaltuutukset ja testamentit
sekä erilaisten lomakkeiden täyttö.
Kysy tarjous!

Kuopion Invalidit ry.
Savonkatu 16, puh. 0440 378 451
toimisto@kuopioninvalidit.fi

• Matot
• Vuodevaatteet • ym.

Tervetuloa tututustumaan
myyntinäyttelyyn!

Puh. 017 282 9000
puijonkivi@puijonkivi.fi
www.puijonkivi.fi

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

Pitopalvelua
Ilon ja surun keskellä
olemme palveluksessanne

Kaikkiin kodin juhliin maukkaat kylmät ja lämpimät pitopöydät.
*pitopöytä sisältää tuoreet ruiskuoriset riisipiirakat ja perunarieskat
ilman lisämaksua
Kotileivonnaiset tilauksesta, ilmainen kotiinkuljetus

KAIJA VUORIO

PUIJON KIVEN myyntinäyttelyssä voi
tutustua mallien ja värien runsauteen.
Kuvassa myyntipäällikkö Marko
Korhonen.

Meiltä myös astiat, liinat, kukkalaitteet, tarjoilu henkilökunta jne.

Kotileipomo § Pitopalvelu PIIRAKKA & PULIKKA
Sari Tenhunen

p. 050 305 1737

piirakkapulikka@hotmail.com

17.6.–3.8.2020

KUOPIO

HAUTAKIVIEN HUOLTO
voi vaatia
ammattilaisen apua

Tarkempi aikataulu ja nettiradio:

96,3

kesäseuraradio.fi

MHz

kesäseuraradio
SRK

Hautakivet ovat omaisten omaisuutta ja heidän
on huolehdittava myös kivien hoidosta.

K

ivikin vaatii huoltoa.
Jos routa on kallistanut kiveä, sen oikaisua voi koettaa omin
voimin. Hiekkaakin löytyy hautausmailta juuri
tähän tarkoitukseen. Jos kiven
nostoon tarvitaan nostolaitteita, maksullista palvelua saa
hautaustoimelta ja kiviliikkeiltä.
Puijon Kiven myyntipäällikkö Marko Korhosen mukaan
koristeet ja kynttiläikkunat ovat
nykyään huoltovapaita. Jos
lasi-ikkuna nokeentuu, sen voi
pestä vedellä ja jos lasi menee
jostakin syystä rikki, se on vaihdettavissa.

Musta kivi on kaikkein
suosituin
Kiven kuin kiven voi harjata veden kanssa puhtaaksi
mullasta ja pölystä. Kultaukset tai hopeoinnit eivät kestä
kuitenkaan ikuisesti. Silloin voi

kiviliikkeistä tilata uusintakultauksen tai koko kiven restauroinnin, jolloin tiukimmassakin
istuvat jäkälät saadaan pois.
”Kiillotettu kivi on helppohoitoisin, sillä se pysyy
parhaiten puhtaana”, Korhonen sanoo.

Valikoimissa paljon
värejä ja muotoja
Mustaa, harmaata, punaista, keltaisenruskeaa. Kiiltävää,
mattapintaa ja rouhean hiomatonta. Neliötä, suorakaidetta,
sydäntä, kaarevuutta. Lyhtyikkunoita, lasimaalauksia, pronssikoristeita, symboleita, veteraanitunnuksia. Jopa valokuva-aiheita. Tyylejä on nykyään
moneen makuun.
Kiven lisäksi hautamuistomerkki voi olla lasia, puuta tai
metallia. Ylipuutarhuri Miikka
Väisäsen mukaan markkinoille on tullut lisäksi ulkoilmassa
ruskeanoranssiksi patinoituva
corten-teräs. Mitä tahansa viritelmää ei haudoille voi pystyttää. Hautamuistomerkkiluvat
myöntää hautaustoimi.

Huolimatta tarjottujen mallien runsaudesta hautakivitrendit muuttuvat hyvin hitaasti. Musta matkalaukkumallikin
pitää hyvin pintansa. Kultauksien rinnalle on tullut uutuutena hopeointi.
”Musta kivi on silti kaikkein
suosituin, sillä siinä nimet näkyvät parhaiten,” Marko Korhonen
kertoo.

Ylimääräisiä
haudanhoitajia
Kuopion Ison hautausmaan
erityisriesana ovat tänä keväänä olleet naakat, jotka roskaavat lennättämällä muovitavaraa. Hävitystyöhön osallistuvat lisäksi oravat, jänikset,
rusakot, harakat ja varikset, niin
että kynttilälyhtyjen steariinit ja
leikkokukat häviävät parempiin
suihin.
Hautausmaalla pesivä eläimistö on urbaani ilmiö, sillä
pienemmillä ja syrjäisemmillä
hautausmailla eläimistä ei ole
juuri haittaa.
KAIJA VUORIO

H A U T A U S AL A N A M M A T T I L AI S E T

KU O PION HA UTA U STOIM IS T O N IIRAN EN
& KOIV UM ÄE N KA RTA NO
Kuopion hautaustoimisto Oy Niiranen
Savonkatu 24, 70110 Kuopio
Puh: 017 261 3686
kuopion@hautaustoimistoniiranen.fi
www.hautaustoimistoniiranen.fi

Koivumäen Kartano Oy
Koivumäenkuja 18, 70800 Kuopio
Puh: 017 3614 291
kartano@koivumaenkartano.com
www.koivumaenkartano.com

HAUTAKIVET
SUORAAN VALMISTAJALTA
Myynti- ja vuokrapuvut
kaikkiin kodin juhliin.
Palvelemme Savonkatu 17, 70110 Kuopio
www.pukuliikefauna.com
puh. 044 5233 606

Mainosmyynti Eine Kotamaa

050 315 5849

eine.kotamaa@slpmedia.fi
Seuraava julkaisupäivä 26.8.,
varaukset 10.8. mennessä.

VARPAISJÄRVEN GRANIITTI OY
Savonkatu 24, Ollinpuisto,
Kuopio, puh. 017 263 3408
Graniitintie 7, Varpaisjärvi
puh. 017 771 811
Myös lisänimen kaiverrukset
ja kivien enstisöinnit
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on ikuinen kevät
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Ihanimmat taivaskuvat ovat niin
suloisia, että ihan itkettää.

K

uolemanjälkeisyyden pohtiminen on turhinta puuhaa ikinä,
sanoo joku. Siitä kun ei ole
minkäänlaista näyttöä. Silti
ihmisyyteen kuuluu halu ja
kyky ylittää käsillä oleva näkyvä. Joskus
mielikuvitus aavistaa enemmän kuin
silmä näkee.
Ehkä siksikin miltei kaikki kulttuurit ovat uskoneet elämän jatkumiseen
tämän ajan jälkeen. Käsitysten kirjo ei
yllätä. Mistä ei ole selvää tietoa, siitä
arvaillaan moneen suuntaan.

Taivaan dynamiikka lähtee
Jumalasta

tä. Jumala vain on sellainen, että hänen
lähellään syntyy taivastila.
Kun erkanemme tästä ajasta, siirrymme Jumalan syliin toisella tavalla kuin
tässä ajassa. Siellä hänen läheisyytensä
puhdistaa ja parantaa ihmistä. Kun jumalallinen hyvyys, totuus ja kauneus täyttää
ihmisen, hän kokee onnea. Tuntuu hyvältä, kun kaikki on hyvin.
Taivaan dynamiikka lähtee siis Jumalasta, ei ihmisestä.
Sanotaan jyrkemmin. Ei Jumala meitä
erikseen palvele hiki hatussa, kuten ei
aurinkokaan loista vain tänne. Hänen
hyvyytensä yltää kaikkialle auringon
valon tavoin. Siksi meille on hyvää luvassa, yhdessä kaiken muun kanssa. Me kun
olemme sattuneet syntymään universumiin, jota kaitsee Kaikkivaltias Hyvyys.

Kyllästyykö siellä?
Kristittyjen mielestä emme pelkästään arvaile. Jos lähdetään liikkeelle
jumalauskosta, rajantakaisestakin tiedetään jotakin. Emme raukene tyhjiin, vaan
jäämme niihin käsiin, jotka jo nyt ylläpitävät kaikkea olevaa.
Niinpä kristillinen traditio on esittänyt suuren joukon taivasvisioita. Toiset
on tarkoitettu vakavammin otettaviksi,
toiset ovat enemmänkin ajatusleikkejä.
Taivaskuvien historiaa on siis luettava varoen. Yliannostus tai liika kirjaimellisuus ei tee hyvää. Silloin tuleva elämä
alkaa näyttää pelkältä satujen taivaspiirakalta. Tarvitaan siis tervettä kritiikkiä.
Turhat rönsyt karsitaan, mutta ei kaiveta
puuta juurineen maasta. Silloin taivaskuvien kirjosta löytyy myös jotakin kestävää.

Hyvä Jumala,
parempi tulevaisuus
Taivaskodissa on hyvä olla, vieläpä
maksimaalisen hyvä. Äkkiseltään sellaisen lupaaminen ihmetyttää ja ärsyttääkin. Miksi ihmisille pitäisi käydä niin
valtavan hyvin?
Tulevan autuuden idea ei nouse ihmiskeskeisyydestä, ainakaan teologisessa
ajattelussa, vaikka siltä alkuun kuulostaisikin. Se lähtee jumalakäsitykses-

Joidenkin mielestä taivaasta ei voida
sanoa mitään konkreettista. Se on pelkkää autuaaksi tekevää Jumalan katselemista. Siellä on vain minä ja Jumala.
Jumalan kirkkaus jättää kaiken muun
varjoonsa. Näin esitti muun muassa
keskiajan suuri enkeliopettaja Tuomas
Akvinolainen.
Kaikkein karsituimman version tarjoili
kolmannen vuosisadan moninero Origenes. Kun Jumalan läsnäolo puhdistaa ja
kirkastaa sieluja, ne vähitellen sulautuvat
miltei kokonaan Jumalaan. Lopulta yksilötietoisuus lakkaa.
Tässä kuuluu jo Platonin ääni. Kaikki
palaa alkuykseyteen, josta se on lähtenytkin. Eräät itämaiset uskomukset esittävät samanlaisia nirvanaan palaamisen
ideoita.
Tietoisuuden lakkaamisessa on jotakin terapeuttista, sillä minkä tahansa
kestäminen ikuisesti kuulostaa kauhealta. Jospa taivas olisikin pelkkää unilepoa.
Yleensä ikitaivaaseen liittyvät kyllästymisongelmat ratkaistaan kuitenkin
toisella tavalla. Yhtälöön liitetään taivaan
täydellisyys, runsaus, ajan erilaisuus ja
ihmisen eheys. Näiden valossa ikuinen ilo
näyttääkin mahdolliselta.
Sitä ei hämärrä edes se, ettei taivaassa kenties ole kaikkia ihmisiä. Jotkut

ovat tuhoutuneet kadotukseen. Jotenkin
perille päässeet sulattavat senkin. Tosin
kadotuksesta emme tiedä varmuudella ennen viimeistä tuomiota. Kristinusko
on avoin sillekin mahdollisuudelle, että
kerran koko ihmiskuntaperhe kootaan
taivaan iloon.

Maan päältä
tuonpuoleisiin
Ympäristökin siellä täytyy olla, sanovat
jotkut. Ajatus ruumiin ylösnousemuksesta viittaa siihen, samoin raamatullinen puhe uudesta taivaasta ja uudesta
maasta.
Kristittyjen varhaisimmissa käsityksissä painottui tulevan elämän tämänpuoleisuus. Taivas tulee maan päälle. Kuolleet herätetään tähän elämään, joskin
katoamattomassa enkelin kaltaisessa
olomuodossa.
Samalla koko luomakunta uudistuu vapautuessaan rappion ja kuoleman otteesta. Ehkä eläinkunnankin olot
muuttuvat radikaalisti. Saalistamisen ja
kilpailun tilalle tulee sopu ja rauha.
Tätä on toki vaikea sovittaa yhteen
nykyisen luonnontieteellisen tietämyksen kanssa. Fysikaalisten lainalaisuuksien olisi muututtava aivan toisenlaisiksi.
Siksi täysin tuonpuoleinen taivas kuulos-

Jospa taivas olisikin
pelkkää unilepoa
taa myös houkuttelevalta.
Ensimmäisten sukupolvien kristityt tunsivat myös sellaisen. Kuoleman
jälkeen elämme Kristuksen ja enkelten
kanssa. Taivas on ensisijaisesti tuonpuoleinen, henkinen todellisuus. Nykyinen
luomakunta on vain osa sitä.
Kirkkoisien aikakaudella tuonpuoleisuustaivas vakiintui pääkannaksi. Ylösnoussut Jeesus kun meni toiseen maailmaan valmistamaan omilleen sijaa. Siksi
edesmenneet ovat jo nyt taivaan kodis-

sa, vaikka nykyinen luomakunta pysyykin
ennallaan. Eräänä päivänä sekin sitten
liitetään taivastodellisuuteen.

Suloiset puutarhat

Mitä runsaammiksi taivaskuvat maalaillaan, sitä epäuskottavimmaksi ne tulevat. Jotkut visiot tuntuvat enemmän
tieteisfiktiolta kuin teologialta. Rehevimmät konkretisoinnit löytyvät romantiikan ajan kirjailijoiden utopioista 1600–
1700 -luvuilta.
Niiden mukaan elämä taivaan maassa
on hyvin samanlaista kuin täällä, joskin
runsaampaa ja onnellisempaa. Voimme
astella maan päällä tai nousta enkelien
tavoin korkeampiin sfääreihin.
Seura ei tule loppumaan. Enkelit tulevat
tutuiksi. Tapaamme kaikki historian aikana eläneet ja myös tulevaisuuden ihmiset. Jos on elämää muualla universumissa, senkin edustajat kohtaamme.
Samoin eläimet. Heitäkin on täyttymyksessä. Mutta enää heitä ei syödä
ruuaksi, vaan tästä synnistä on vapauduttu ja se on anteeksi annettu.
Taivaan maassa istutetaan puutarhoja
ja rakennetaan kaupunkia. Ikuinen kevät
tekee jatkuvasti tuloaan ja luonto puhkeaa yhä runsaampaan kukoistukseen. Näin
John Milton, Kadotetun paratiisin kirjoittaja, kuvasi 1600-luvulla Aatamin ja Eevan
ihanaa puutarhaa. Sellaiseen ihmiskunta palaa kerran.
Tällaista visioivat siis eräät romantiikan ajan kirjailijat. Heidän tarkoituksensa tosin ei ollut niinkään kertoa taivaasta, vaan kuvata sitä, miten elämä tulisi
järjestää jo tässä ajassa.
Silti heidän visioissaan on jotakin
suorastaan hurmaavaa. Vaikka niitä ei lue
tosissaan, ne tuovat levollisen tunnun ja
ilon kyyneleen silmään. Onpa suloista
päästä kerran taivaan kotiin.

KARI KUULA

10

&

Nro 6 — 24.6.2020

KAMALA LUONTO

kuvaa ihmisyyden eri puolia
Kamala luonto -strippisarjakuvassa ilves, kärppä, kettu ja muut
metsäneläimet pohtivat maailmaa omintakeiseen tapaan. Aiheissa
vilahtavat koko elämän kiertokulku ja tunteiden kirjo erilaisten sattumusten,
murheiden ja riemujen kautta – mustaa huumoria unohtamatta.

S

arjakuvantekijöille Jarkko
Vehniäiselle ja Marja Lappalaiselle Kamala luonto on
elämäntapa.
”Vuorokaudessa ei usein
riitä tunnit ja vapaa-aikaakin on vain
vähän, jos ollenkaan. Olemme silti
unelmatyössämme”, Marja vakuuttaa.
Kamala luonto oli Jarkon idea ja
vuoteen 2016 hän teki sitä itsekseen.
Nyt Marja ideoi ja tekee alustavia kuvakäsikirjoituksia, jutut hiotaan yhdessä valmiiksi ja Jarkko hoitaa lopullisen
piirrosjäljen.

Välillä ideoita tulee yöllä ja
ne on herättävä kirjaamaan
ylös.
”Sarjiksen ulkonäkö on minulle sydämen asia. Yleensä näen jo sieluni silmin,
mistä kuvakulmasta strippi tulee tehdä
ja minkälainen se on tunnelmaltaan”,
Jarkko kuvailee.

Ideointitutka luotaa elämää
Kamalan luonnon ideat syntyvät Marjan
mukaan yleisestä maailman- ja elämänpohdinnasta, omasta elämästä, kavereiden sattumuksista, lehtiartikkeleista, tv-sarjoista, radiosta – mistä vain,
sillä ideointitutka on koko ajan päällä.
”Välillä ideoita tulee yöllä ja ne on
herättävä kirjaamaan heti ylös”, hän
naurahtaa.
”Päähäni saattaa pälkähtää yksittäinen lause, josta sarjakuva alkaa
muotoutua: kuka lauseen sanoo tai
ajattelee, vastaako joku toinen eläinhahmoista siihen ja mikä on lopputulema. Joskus valmista syntyy hetkessä, joskus pyörittelemme yhtä strippiä
viikkoja tai jopa kuukausia. Yksinkertaiseltakin vaikuttavien sarjakuvaruutujen taakse voi kätkeytyä hyvinkin pitkä
mietintätyö.”
Silloin tällöin tekijät jalkautuvat
kaupungille käsikirjoittamaan uusia
juttuja.
”Aivot tarvitsevat välillä tuuletusta
eri ympäristössä. Kahviloissa ja kuppiloissa on kiva istuskella ja luonnostella sarjakuvia ja hioa ideoita. Aivan kuin
oikeat taiteilijat”, Jarkko myhäilee.

Osa sarjakuvien aiheista käsittelee
uskontoa. Kamalan luonnon ruuduissa
on rukoiltu, saarnattu, pyydetty vastauksia taivaasta – ovatpa ketut marssineet muiden eläinten ohi Nooan
arkkiinkin.
”Onkohan tuolla ylhäällä ketään?
-tyylinen ajattelu istuu hyvin sarjakuvan teemoihin ja filosofisiksi äityviin
pohdintoihin elämän tarkoituksesta.
Vastauksia sarjakuvamme ei kuitenkaan
anna, mutta kysymyksiä sitäkin enemmän”, taustoittaa teologiaa itsekin opiskellut Jarkko, jonka isä toimii helluntaipastorina.

”Söpöjen ja harmittoman oloisten
eläinten suulla on helpompi puhua
asioita, joita ei ehkä koskaan tulisi sanoitettua ihmishahmoille. Meistä on hienoa, jos voimme näin tarjota
vertaistukea ja tilanteita joihin samastua”, Marja pohtii.

Harmittoman oloisten
eläinten suulla on
helpompi puhua
vaikeistakin asioista.

Sarjakuvasta vertaistukea
Kamalan luonnon eläinhahmoilla on
jokaisella oma vahva luonteensa: ilves
on murehtija ja melankoliaan taipuva,
kettu elää täysillä syöksyen tilanteesta
ja tunteesta toiseen ja karhu puolestaan peittää omat epävarmuutensa
öykkäröinnillä.
Hölmöilyn ja kaverusten jekkuilun
lisäksi sarjakuvalla on toinen, syvällisempi puoli. Eläinhahmojen avulla stripeissä on käsitelty esimerkiksi yksinäisyyttä ja mielenterveysongelmia.

”Haluan sarjakuvallamme kertoa,
ettet ole ainoa, joka on kärsinyt elämän
epäreiluudesta ja sinäkin selviät”, hän
jatkaa.
Kamala luonto saakin paljon palautetta lukijoiltaan. Yksi mieleenpainuvimmista tuli markkinoilla tavatulta naiselta, joka herkistyi ihmetellessään, kuinka elämän vaikeudet ja niistä
koetut tunteet on kiteytetty niin oivallisesti sarjakuvaan.
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Hauta ei katkaise kaikkia siteitä
Elämä on kuljettanut entisiä naapureita erilleen ja tuonut
mukanaan muuttoja, avioeroja ja
bonuslapsia, mutta silti Tuukka on
yhä sydänten keskushenkilö.

Tuukan sairastumista. Tuukasta ja Tuomosta tuli hyvät kaverit ja saatoin pitää lähellä Meilahtea asuneen Tuomon kotia tukikohtanani.”
Haudalle oli ilmestynyt myös
Tuukan tyttöystävän vanhempien
tuoma kukkakimppu.

KAIJA VUORIO

KUN Tuukka Kokko menehtyi
23-vuotiaana harvinaiseen syöpäsairauteen, Ewingin sarkoomaan
vuonna 2000, monelta irtosi iso
pala sydämestä.
Äiti Tuulikki Kokolta ei mene
vieläkään yhtään päivää, ettei
Tuukka kävisi jollakin tavalla
mielessä.
Kun Tuukan poismenosta
tuli äskettäin 20 vuotta, Tuulikki
Kokko ja entinen naapuri MarjaLiisa Hämäläinen jälleen tapasivat
haudalla. Mukana olivat ruusut,
kahvit ja pikkujakkarat.
”Marja-Liisa oli siinä naapurustossa Tuukalle hyvin läheinen.
Me äidit ja molempien perheiden
lapset vietimme paljon aikaan
yhdessä.”
Viimeisessä vaiheessa Tuukkaa
hoidettiin Meilahdessa ja silloin
Marja-Liisa oli Tuukalle luotettu
ystävä, jonka kanssa saattoi puhua
kuolemasta – äidin kanssa se oli
liian tuskallista.
”Oli varmaan johdatusta, että
tutustuin Marja-Liisan opiskelukaveriin Tuomoon vähän ennen

KAIJA VUORIO

MARJA-LIISA HÄMÄLÄINEN ja
Tuulikki Kokko joivat toukokuun
aamun kirkkaudessa aamukahvit
nuorena menehtyneen Tuukka
Kokon muistoksi.

Raskas hiljaisuus

Toinen ikimuistoinen palaute koski
ystävänpäivän strippiä. Sarjakuvassa
ilves ja kärppä pohtivat tiettyä elämänvaihetta, jossa ystäviä ei enää tule lisää,
vaan vanhuus on luopumista, rakkaimpien menettämistä.
”Kaveri vuosien takaa laittoi minulle
viestin. Sarjakuva oli kolahtanut kovaa,
sillä hän oli juuri hyvästellyt ystävänsä
saattohoito-osastolla.”
Saatu palaute saa myös Jarkon mietteliääksi.
”Lukija oli surkeasti menneen
vuoden päätteeksi itkenyt – ja samalla saanut voimaa – luettuaan lehdestä päivän stripin. Se on huumorisarjan tekijälle melko odottamatonta. Jos
oma työ saa ihmisissä näin voimakkaita tunnereaktioita aikaan, olemme ehkä
tehneet jotakin oikein.”

MATLEENA EEROLA

ERIKOINEN SATTUMUS kai se
oli, että keväinen koronarauha
astui osaltani voimaan samaisena
maaliskuun 13. päivänä kuin talvisota oli loppunut 80 vuotta aiemmin. Talvisota päättyi maansuruun
ja kyyneliin. Nyt puolen sadan
hengen ”herraillallisilla” ruokailtiin
ja seurusteltiin, jos kohta tummissa puvuissa, niin kuitenkin iloisin
mielin tutussa seurassa hyvän
kaverin syntymäpäivän nimissä.
Talvisotaa kesti 105 ”kunnian
päivää”. Vaan paljonko kestänee
tätä koronarauhaa, joka laajimmillaan tuntui pysäyttävän koko
totutun maailmanmenon, estävän monet inhimilliset toiminnot
ja saattavan ihmiset eristyksiin
toisistaan? Vahvasti näyttää, että
vähintäänkin nuo samaiset 105
päivää – ja enemmänkin – saamme kärvistellä omissa oloissamme, koska Suomenkin hallituksen
rajoitussuositukset yltävät ainakin
elokuun alkuun saakka.
Ja jos on sota julmaa ja hengen
päälle käypää, niin jaksamista on
myös tässä koronapandemian
aiheuttamassa rauhan ajassa.
Monesti meillä on vaikeuksia
tulla toimeen lähimmäistemme
tai naapureittemme kanssa, mutta
vaikeinta on kuitenkin sietää omaa
itseään – sen tämä meidät housut
kintuissa yllättänyt koronarauha
on opettanut.
Työssä ollessa jotkut tutut
suosittelivat sapattivapaata, jolloin
voisi irrottautua kaikesta arkisesta ja omistautua vain omille mieltymyksilleen. Itsekin saatoin siitä
joskus haaveilla, mutta pitämättä
se kuitenkin jäi.

Nyt jälkikäteen voi vain ihmetellä, miten olisi aktiivi-ikäisenä
kestänyt vuoden hiljaisuutta, kun
nyt joutenoloon tottuneelle eläkeläiselle on täyttä kiusausta luopua
totutusta rytmistä muutamaksi
viikoksi tai kuukaudeksi.
Työssä käyvät valittavat yhä
pahemmaksi käyvää stressiä,
mutta pieni on se tuska sen vaivan
rinnalla, jonka pakkolepo ja eristäminen muusta yhteiskunnasta tuo
työelämästä vapautetulle.

Vaikeinta on sietää
omaa itseään.
Kaiken lisäksi kovimmille joutuvat huonokuntoisimmat – me yli
70-vuotiaat, jotka yhteiskunta
on ottanut erityisvarjelukseensa. Pysyt neljän seinän sisällä, et
saa tavata lapsiasi tai lapsenlapsiasi, hädin tuskin käydä kaupassakaan! Eläkejuhlissa puhutaan
aina kauniisti, miten joku pääsee
lopultakin vanhuuden lepoon.
Korona-ajan opetus on, ettei
sielun ja mielen rauha tule alituisella levolla ja yksin ollen, vaan
hengen ja ruumiin sopivalla rasittamisella. Nuorempana kuntoa
kohentaessani huomasin, että
mitä jyrkempi ja pitempi mäki on
noustavana, sitä keveämmältä
tuntuu olo sen jälkeen, kun urakka
on ohi. Suloinen raukeus laskeutuu jäseniin, ja aivojen sopukoista pulpahtaa esiin uusia, virkeitä
ajatuksia.

Hyvä on ihmisen joskus levätä,
mutta pahoin pelkään, että koronan aiheuttamalla pakkolevolla on
kehnot seuraukset ainakin meille
vanhemmille. Mökkihöperöidymme ja kuvittelemme saattavamme
itsemme ja etenkin muut kuolemanvaaraan menemällä toisten joukkoon. Sopii vain kysyä,
miten käy kylpylöiden, teattereiden ja konserttien, jos ja kun hyvin
pelotellut yli seitsemänkymppiset
eivät tohdi lähteä hakemaan niistä hupia elämäänsä? Kuinka moni
yhdistys Suomessa nuukahtaa
lopullisesti, kun yli-ikäiset leimataan kunnon ihmisistä erillään
pidettäviksi suojelukohteiksi?
Jos ei tilanne huvita meitä
vanhoja, niin eipä taida naurattaa
paljon pappejakaan näinä aikoina.
Kenelle he sanansa osoittavat, jos
mummot ja papat eivät enää kirkkoon tohdi tai saa tulla? Nuorilla riittää tekemistä omissa asioissaan, yhteisiin pyrintöihin heillä ei
ole aikaa.
SEPPO KONONEN
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ALKOHOLISTIN läheinen
on usein loukussa

L

äheisen on vaikea havaita alkoholismia, koska sairaus kehittyy hitaasti ja alkoholisti pyrkii
kaikin keinoin salaamaan juomisensa. Ehkä alkoholisti ei itsekään ymmärrä, mistä on kyse. Usein
läheisen huomautuksilla ei ole enää
merkitystä, sillä alkoholistin aivot huutavat lisää päihdettä, millään muulla ei ole
väliä.”
Muun muassa näin pohtii Kristiina
Harjula, joka on 30-vuotisen toimittajan uransa aikana tehnyt monta juttua
aiheesta, ja päihderiippuvuus on ollut
häntä itseäänkin lähellä. Harjula on
haastatellut kirjaansa Loukussa, elämää
alkoholistin läheisenä sekä päihdetyön
ammattilaisia että alkoholistin läheisiä,
jotka kertovat rehellisesti elämästään
riippuvuuden varjossa.

Nuori kantaa tuplataakkaa
Moni alkoholistiperheen lapsi tunnistaa itsessään erityisen valpastumisen
hädän hetkellä. Adrenaliinin virtaaminen
suonissa on vielä aikuisenakin ”erikoisella
tavalla turvalliseksi koettu tila”. Lapsuu-

PIXABAY

Päihderiippuvuus
on inhimillinen
tragedia. Myös
läheinen voi
sairastua, koska
elää jatkuvassa
varotilassa.

dessa opittu jatkuva valmiustila jää päälle, vaikka mitään uhkaa ei todellisuudessa lähipiirissä enää olisikaan.
”Alkoholistiperheen lapsi saattaa pelätä koko ajan tulevansa jätetyksi tai että
joku rakas kuolee”, Harjula kuvailee.
Harjula ottaa esille tutkimuksen, joka
oli tehty nuorille heidän vanhempiensa
alkoholin käytöstä. Suurin osa nuorista hyväksyi alkoholin käytön juhlatilanteissa, mutta ei halunnut vanhempien
humaltuvan.
”Kielteisin kokemus oli humalan ai
heut
tama häpeä, seuraavaksi tulivat
inho, pelko ja viha. Vanhempien alkoholin käyttö aiheutti nuorissa myös luottamuksen puutetta ja epävarmuutta. Häpeä
näkyi siinä, että nuori joutui salailemaan
vanhempiensa juomista.”
Yksi nuori pakeni juomistilanteita, toinen koki helpotusta kavereiden
seurassa, monia auttoi uppoutuminen

musiikkiin tai sosiaaliseen mediaan.
Erityisen hankalalta vaikutti niiden nuorten elämäntilanne, joilla ei ollut ketään
aikuista, jolle purkaa murheitaan.
Kirja kertoo, että moni vanhempien
juomisesta huolestunut nuori kantaa
tuplataakkaa vanhemmasta ja itsestään.
Nuori on huolissaan aikuisiän pärjäämisestään, mutta päihteitä käyttävien vanhempien lapset joutuvat poikkeuksellisen paljon murehtimaan myös
vanhempiensa tulevaisuutta. Nuoria
huoletti päihteiden vaikutus vanhempien terveyteen ja heidän elinikäänsä.

Sairas huoli
Huoli läheisestä ihmisestä on tiettyyn
rajaan asti ymmärrettävää, mutta liiallisena se ei enää ole huolta ja välittämistä, vaan hallitsemisen tarvetta ja omavoimaisuutta. Sairas huoli alkaa, kun ihminen ei luota siihen, että elämä kantaa.

Hän yrittää toimia koko ajan siten, että
kaikki olisi hallinnassa eikä taivas kaatuisi.
”Terve asennoituminen olisi sen
ymmärtämistä, että kaikki menee niin
hyvin kuin on mahdollista ja niin kuin on
mennäkseen.”
Kristiina Harjula käy läpi kirjassaan
monia erilaisia kohtaloita. Läheinen voi
olla lapsi, puoliso, veli, sisko, äiti, isä,
mummo, lapsenlapsi.
”Läheisen taakka on suuri ja vaikuttaa musertavalla tavalla koko elämään.
Vasta kyky erillisyyteen tuo muutoksen
mahdollisuuden ja avaa tien sovintoon.
Ennen sitä elettävänä on kuitenkin inhimillisten tunteiden koko kirjo”, Harjula
kuvailee.

HANNA VALKONEN

JARKKO AHOKKAAN ARKISTO

Yksilöllistä kohtaamista

”Toivoisin, että yhteiskunnan voimavaroja käytettäisiin enemmän riippuvuusongelmien ennaltaehkäisyyn ja
hoitoon”, lähihoitaja ja yrittäjä
Jarkko Ahokas sanoo.

”Läheisten kuorma on usein todella
iso ja riippuvuuden vaikutukset koskettavat tavallisesti montaa ihmistä riippuvaisen ympärillä. On kuitenkin muistettava, että jokainen heistä kokee sen omalla laillaan”, kuopiolaisen Päihdepalvelu
Hemman yrittäjä Jarkko Ahokas sanoo.
Ahokas on itsekin alkoholistin lapsena
joutunut kokemaan ikäviä asioita lapsuudessaan. Omassa työssään hän kohtaa
usein lapsia, joiden perheessä on päihdeongelma.
”Suuri osa päihdeongelmaisista
vanhemmista on melko tavallisia töissä
käyviä ihmisiä. Jos päihdeongelma näkyy
ulospäin, asiat ovat jo melkoisen pitkällä.”
Alkoholin tuomat ongelmat näkyvät
Ahokkaan työssä monella tapaa. Erityi-

sesti pelko, epävarmuus ja huoli ovat
tavallisia käsiteltäviä asioita. Yleistämistä kannattaa kuitenkin välttää.
”Olisi tärkeää pysähtyä kuuntelemaan
jokaista yksilöllisesti – niin päihdeongelmaista kuin läheistä. Se ei tänä päivänä
välttämättä aina toteudu. Jos itse päihdeongelmaisen on välillä vaikeaa saada
hoitoa ja tukea, niin läheisten avun tarve
ymmärretään vieläkin huonommin tai
siihen ei riittävästi vastata.”
Jos läheinen huomaa tarvitsevansa apua, kaikkein tärkeintä Ahokkaan
mielestä on puhuminen.
”Älä jää yksin huolen kanssa. Puhu
asioista esimerkiksi ystävän, tutun aikuisen tai opettajan kanssa. Sosiaalipalveluihin kannattaa ottaa myös yhteyttä,
näissä asioissa ei voi olla ikinä liikkeellä

liian varhain. Monesti siinä vaiheessa, kun
otetaan yhteyttä, ongelmallinen tilanne
on saattanut jatkua jo vuosia.”
Myös erilaisia auttavia puhelinnumeroita ja chatteja on tarjolla.
HANNA VALKONEN
Jos toteat olevasi tai huomaat
läheisesi olevan riippuvainen
päihteistä, hae rohkeasti apua
omasta seurakunnastasi. Seurakuntien diakoniatyöntekijät ovat
tukena ja auttavat myös päihderiippuvaisen läheisiä.
evl.fi/apua-ja-tukea/paihteet-jariippuvuus
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Miiamaaria Kääriäinen, Ville
Eemeli Tolonen ja Inna Maria
Syrjä, Jukka Petteri Kuiri ja Tiina
Hannele Weisell
KUOLLEET
Eila Inkeri Antikainen 79,
Pekka Juhani Korhonen 61,
Sirkka Orvokki Vesterinen 86,
Enni Johanna Hämäläinen 95,
Anna Liisa Kekäläinen 86,
Timo Ilmari Ruotsalainen 64,
Birgitta Anita Haakana 62,
Birgitta Irene Olkkonen 71

KASTETUT
Oiva Aapeli Raatikainen, Kerttu
Unna Eriika Ruotsalainen, Livia
Ellen Aurora Manninen, Niilo
Aulis Nissinen, Lukas Emil Juhani
Silvast, Eevi Matilda Tellervo
Laukkanen, Mikko Juho Pirinen,
Eemil Olavi Pulkkinen, Elias
Olavi Pulkkinen, Emilia Orvokki
Pulkkinen, Elise Angervo Pulkkinen, Pihla Pauliina Pätynen, Kusti
Oskari Koskelo
AVIOLIITTOON KUULUTETUT
Tuomas Juho Sakari Miettinen
ja Julia Charlotta Kemppainen,
Henri Mikael Heikura ja KukkaMaria Mustonen, Henri Kristian
Joharni ja Niina Annikki Pitkänen,
Tommi-Matti Paasonen ja Mari
Tellervo Partanen, Kari Juhani
Ruotsalainen ja Arja Kaarina
Hakkarainen, Antero Tapio
Ikäläinen ja Tanja Olga Maria
Pihtola
KUOLLEET

JÄRVI-KUOPIO
KASTETUT
Vili Emil Holopainen,
Vehmersalmi; Elias Juhani
Riikonen, Nilsiä; Eemil Väinö
Viljami Ilvonen, Nilsiä; Väinö Emil
Antero Kolehmainen, Nilsiä; Eelis
Olavi Kantelinen, Riistavesi

Erkki Aulis Huuskonen 58,
Eero Aulis Ilmari Heikkinen 74,
Eeva Maria Susanna Husso 91,
Svante Huugo Ukkonen 93,
Kauko Uolevi Pursiainen 78,
Jorma Savolainen 78,
Kari Ilmari Lappalainen 74,
Ida Anja Korhonen 88,
Sisko Kielo Annikki Toivanen 78,
Helge Ilmari Karttunen 80

Lassi Pekka Juhani Somero ja
Laura Loviisa Pekkonen, Jussi
Tuomas Halttunen ja Henni Riikka
Vainikainen, Juhana Eemil Majuri
ja Pihla Marja Hakala, Jouni
Tuukka Ilari Korhonen ja Maria
Karita Lepistö, Henri Markus
Tikkanen ja Meri Tuuli Tikkanen,
Harri Antero Lukkarinen ja Britta
Elisabeth Lochbühler
KUOLLEET
Liisa Maria Korhonen 93,
Marja Marjatta Hiekkalahti 86,
Riitta Marjatta Rissanen 72,
Elisa Marjatta Malinen 72,
Lahja Kaija Happonen 90,
Maire Elina Heiskanen 97,
Anna Elina Partanen 98,
Reino Olavi Reiman 87,
Hilma Elina Heikkinen 98

4. sunnuntai helluntaista
SIILINJÄRVI
KASTETUT
Bea Linnea Taipale, Emma
Lilli Lovisa Varis, Atte Sakari
Hartikainen, Elmo Toivo Aleksi
Juntunen
AVIOLIITTOON KUULUTETUT
Anssi Mikael Huusko ja Satu
Annika Juurikkala, Niko Petteri
Jyrälä ja Emma Sofia Merjovaara,
Harri Juhani Korkka ja Veera Maria
Jäppinen

AVIOLIITTOON KUULUTETUT

KUOLLEET

Santtu Oskari Tiainen ja Iina
Katariina Laitinen, Säyneinen

Veikko Väänänen 81,
Antti Ilmari Kotiaho 78,
Martti Kalevi Kinnunen 80,
Anni Ahtiainen 85,
Maire Kyllikki Väänänen 85,
Huugo Kalevi Ruuskanen 89,
Hannu Olavi Kolehmainen 60,
Raija Maritta Haarlo 73,
Ulpu Irene Saarelainen 86

KUOLLEET
Taimi Annikki Turunen 87,
Tuusniemi; Kaija Tellervo Heide 79,
Nilsiä; Liisa Airaksinen 96, Nilsiä;
Jouko Petter Polvinen 86,
Vehmersalmi; Juho Aulis
Riekkinen 88, Juankoski;
Eino Johannes Miettinen 89,
Vehmersalmi; Eila Annikki

MÄNNISTÖ
AVIOLIITTOON KUULUTETUT
Arto Joonas Olavi Rytkönen ja
Helena Eveliina Kesti
KUOLLEET
Leena Marita Saastamoinen 63,
Tauno Kalevi Alatalo 81,

SANALLISTA

Jeesus sanoi:
”Eräällä miehellä oli kaksi poikaa. Nuorempi heistä sanoi
isälleen: ’Isä, anna minulle osuuteni omaisuudestasi.’ Isä jakoi
omaisuutensa poikien kesken. Jo muutaman päivän päästä
nuorempi kokosi kaikki varansa ja lähti kauas vieraille maille. Siellä hän tuhlasi koko omaisuutensa viettäen holtitonta
elämää. Kun hän oli pannut kaiken menemään, siihen maahan
tuli ankara nälänhätä, ja hän joutui kärsimään puutetta.
Luuk. 15: 11-32

Kuka on kadonnut ja keneltä?
4. helluntain jälkeisen sunnuntain aihe kirkkovuodessa on
’Kadonnut ja jälleen löytynyt’. Pyhän teksteissä vuorottelevat
eri vuosina kertomukset kadonneesta lampaasta, tuhlaajapojasta ja Jeesuksen seuraan liittyneestä tullimiehestä. Jokainen
kertomus puhuu siitä, miten joku on muualla kuin siellä, missä
pitäisi olla. Kaikki päätyvät onneksi lopulta oikeaan paikkaan.
En pidä pyhän otsikosta, sillä kadottaminen tarkoittaa mielestäni sitä, ettei tiedä, missä jokin asia on. Olen kadottanut
esimerkiksi avaimet lukuisia kertoja. Jos kadotan avaimet, olen
yleensä itse unohtanut, mihin ne viimeksi laitoin.
Jumala ei kuitenkaan kadota ihmisiä näin. Tuhlaajapojan tavoin
lähdemme joskus omille teillemme, eksyneen lampaan tavoin
joudumme välillä vahingossa eroon paimenesta, mutta Jumala kyllä tietää aina, missä me hiihtelemme. Emme koskaan ole
häneltä kateissa. Kuka siis on kadonnut ja keneltä? Ihminen
Jumalalta vai ehkä kuitenkin Jumala ihmiseltä.
Eikä Jumala raahaa meitä takaisin kotiin väkisin, mutta tulee
luoksemme ja ottaa avosylin vastaan, kun palaamme.

Kirkko kesämökillä

Virtuaalikirkossa voit katsoa verkon kautta jumalanpalvelusta
Kuopion tuomiokirkosta joka sunnuntai klo 10, olitpa kotona tai
lomanvietossa. Lähetykset tallennetaan, ja niitä voi katsoa myös
myöhemmin.

www.virtuaalikirkko.fi

Kadonnut ja jälleen löytynyt Jumala. Kas niin, nyt voin allekirjoittaa pyhän otsikon.

ELINA KNUUTTILA
Puijon seurakunnan
kappalainen
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TOMPERIN saaressa on ollut yleinen taukopaikka jo
20 vuotta. Kuvassa tauolla Kalevi Karkkonen (vas.),
Ville Röntynen, Teuvo Laitinen, Markku Sopanen ja
Olli Kortelainen (edessä).

surun aikana
Sururyhmä työikäisille

torstaisin 20.8., 27.8., 3.9., 10.9., 17.9. ja 24.9. klo 17.00–18.30.
Keskusseurakuntatalo Suokatu 22 B, sohvahuone 4. krs.
Ohjaajat pastori Ilkka Pihlajamäki ja diakoniatyöntekijä Riitta Murtorinne
Ilmoittautumiset su 9.8. mennessä
www.kuopionseurakunnat.fi/sururyhmät
tai toimistosihteeri Mirja Turunen 040 4848 410 arkisin klo 9-15
Lisätietoja Riitta Murtorinne puh. 040 4848 437

Sururyhmä itsemurhan tehneiden omaisille
keskiviikkoisin 26.8., 2.9., 9.9., 16.9., sekä maanantaisin 21.9. ja 30.9.
klo 17.00–18.30 Puijon kirkko, Taivaanpankontie 3, ryhmätila
Ohjaajat pastori Elina Knuuttila
Ilmoittautumiset ke 12.8.mennessä
www.kuopionseurakunnat.fi/sururyhmät
tai toimistosihteeri Mirja Turunen 040 4848 410 arkisin klo 9–15
Lisätietoja Riitta Murtorinne 040 4848 437

Sururyhmä lapsille
17.3.–21.4.2021 klo 17–19 Poukaman leirikeskus, Poukamantie 105
Ohjaajat diakoniatyöntekijät Maarit Kirkinen ja Riitta Murtorinne
www.kuopionseurakunnat.fi/sururyhmät
Ilmoittautumiset su 7.3. mennessä
tai toimistosihteeri Mirja Turunen 040 4848 410 arkisin klo 9–15
Lisätietoja puh. 040 4848 369 tai Riitta Murtorinne puh. 040 4848 437

Sururyhmä nuorille
maanantaisin 14.9., 21.9., 28.9., 19.10., 26.10. ja 16.11. klo 16.30–18.00
Vanha Pappila, Kuninkaankatu 12
Ohjaajat nuorisotyönohjaajat Hanna Kärsämä ja Anu Viippola
Ilmoittautumiset 1.6.–31.8.
www.kuopionseurakunnat.fi/sururyhmät
Lisätietoja Hanna Kärsämä 040 4848 474, Anu Viippola 040 4848 408

Riistaveden sururyhmä
alkaa maanantaina 14.9. klo 17.00–18.30 Riistaveden seurakuntatalo
Ohjaajat Riistaveden aluepappi ja diakoni Leena Vartiainen
Ilmoittautumiset ma 31.8. mennessä Leena Vartiainen 040 4888 608

Juankosken sururyhmä
alkaa tiistaina 6.10. klo 18 Juankosken seurakuntatalo
Kokoontumiskerrat sovitaan ensimmäisen kokoontumisen yhteydessä.
Ohjaajat Juankosken aluepappi ja diakonissa Minna Puustinen
Ilmoittautumiset ke 30.9. mennessä Minna Puustinen 040 4888 631
tai Laura Kolehmainen 040 4888 602

Tuusniemen sururyhmä
alkaa perjantaina 6.11. klo 12 Tuusniemen seurakuntatalo, monitoimisali
Kokoontumiskerrat sovitaan ensimmäisen kokoontumisen yhteydessä.
Ohjaajat Tuusniemen aluepappi ja diakonissa Pirjo Sonninen
Ilmoittautumiset ke 28.10. mennessä Pirjo Sonninen 040 4888 627
Anita Hallikainen 040 4888 602

Maaningan sururyhmä
torstaisin 3.9, 10.9, 17.9, 24.9. ja 22.10. klo 18 Siilinjärven seurakuntatalo,
Haarahongantie 4, kokoushuone 2. krs.
Ohjaajat diakoniatyöntekijät Hanna Rasa ja Raija Hallikainen
Ilmoittautumiset ma 24.8. mennessä Pirjo Sonninen 040 4888 627
Anita Hallikainen 040 4888 602

www.kuopionseurakunnat.fi

SINI-MARJA KUUSIPALO

Sinulle

LÄHILUONTO
kutsuu
Tomperin saari Siilinjärven ja Kuopion rajavesillä on
lähiluontoa, johon kuka tahansa voi rantautua retkelle.

K

allavesi kimaltaa,
ja moottori puskee
soutuvenettä selälle suuren Paasisalon saaren vieressä. Puijon torni piirtyy näkyviin Sorsasalon takaa, kohta
näkyy Päivärannan uusi tornitalo. Järvellä vilahtaa pieniä
saaria ja luotoja. Teuvo Laitinen hiljentää moottorin käyntiä.
”Tuossa petäjässä on kalasääsken pesä.”
Puun latvassa tähyilee iso
lintu, joka meidät huomattuaan pyrähtää tarkkailulennolle.
Ollaan saapumassa sen reviirille.
Vartin venematkan jälkeen
Laitinen kaartaa veneen
suojaisaan poukamaan, jonne
valtatien humu ei kuulu.
”Tervetuloa Tomperiin!”

Puitteet pystyyn
talkoilla
Teuvo Laitinen on eteläsiilinjärveläisen liikuntaseuran Vuorelan Kunnon aktiivi, harrastajakalastaja ja yksi
Tomperin saaren pitkäaikaisista kehittäjistä. Vuorelan Kunto
ylläpitää Siilinjärven seurakunnan omistamaa Tomperin
saarta, jonka luonto ja kiinteistöt ovat nyt 20 vuoden
ajan olleet yleisessä virkistyskäytössä. ”Ensin tehtiin laavu
kesällä 2000. Sitten halkovaja,
kaivo, huussi, laituri, keittokatos ja sauna. Viimeisimmäksi
vuonna 2010 valmistui taukotupa”, Laitinen esittelee.

Rakennukset on tehty
talkoovoimin.
Saareen pääsee veneellä tai
hiihtämällä. Vuorelan Kunto
vuokraa soutuvenettä ja kajakkia, joilla matkaa saareen tulee
Vuorelan Simpan rannasta
kolme ja puoli kilometriä.
Saunaa lukuun ottamatta kaikki rakennukset ovat
avoimessa virkistyskäytössä.
Ruuanlaitto onnistuu laavun
nuotiopaikalla tai keittokatoksessa, jos ei metsäpalovaroitus kiellä tulentekoa. Muualle
saaressa tulenteko on kielletty.

Rauhaisa taukopaikka
Tomperissa viihtyy myös
vuorelalainen Ville Röntynen,
joka esittelee merkityn luontopolun. Polku kiertää sekametsäisen saaren rantaviivaa
parin kilometrin kierroksen.
Seurakunnan nuoret kesätyöntekijät ovat jonain vuonna Röntysen kanssa raivanneet
polun ympäristöä, raivattavaa
olisi taas.
Rakennusten kulmille on
laitettu varoituskyltit myrkyllisestä, rauhoitetusta näsiästä.
Saaren eteläpäässä on
rauhoitettu alue, ja lähiluodotkin ovat rauhoitettuja. Yhtäkkiä rysähtää, kun rantapuiden
siimeksestä hyppää liikkeelle
nuori hirvi. Saareen pääsee siis
myös uimalla.
”Tomperi on yksi EteläSiilinjärven retkeilyreiteistä”,
kertoo Vuorelan Kunnon ja
Siilinjärven kylien puheenjohtaja Markku Sopanen.

Siilinjärven kylien yhdistys on koonnut paikallisia
luontoreittejä liki 15 ja lisäksi kyläesittelyjä. Alkukesästä
ne on esitelty valtakunnallisessa Avoimet kylät verkossa
-tapahtumassa.
Kesäisin Tomperin saaressa
asuu saarenvartijaksi nimetty
Kalevi Karkkonen.
”Tulen tänne jäiden lähdettyä ja palaan kaupunkiin lokakuussa, kun räntäsateet alkavat.”
Karkkonen pitää samalla saarta silmällä eräänlaisena vapaaehtoistyönään. Talviajat hän on palvellut penkinkääntäjänä Männistön seurakunnassa.
SINI-MARJA KUUSIPALO

✚✚ Avoimet kylät verkossa:
avoimetkylat.fi
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Pyhiä vaelluksia

Päästyään pyhien äärelle Kaisa
rukoilee itselleen ja läheisilleen, joskus jopa tuntemattomille

ihmisille, parempaa elämää. Näin
siitä huolimatta, että luterilaisena pappina kirjailija pohtii, miten
pyhiinvaellukseen sopii katolilaiselle tyypillinen synnin sovitus ja
muistuttaa Lutherin ajatuksesta
”yksin armosta”.
Mielenkiintoista kirjassa on, että
luterilaisuus ja katoliset ihmeet ja
ikonit lyövät sopuisasti kättä.
Meille lukijoille Ihmeellinen
matkakirja tarjoaa näin koronaaikaan hienon nojatuolireissun
ympär mualimoo.
TERHI LAITINEN

MINNA SIIKANIVA

Kaisa Kariranta:
Ihmeellinen
matkakirja. Kirjapaja.
2018. 184 s.

Santiago de Compostela on jo
vuosisatoja ollut kristittyjen
haaveiden täyttymys pyhiinvaelluksena. Pappi Kaisa Kariranta päätti laajentaa yhden pyhiinvaellusmatkan kolmeksi ja ottaa
kohteeksi koko Euroopan. Ihmeiden näkemisen ja niiden tarinoiden kertomisen lisäksi Ihmeellinen matkakirja on myös kuvaus
matkan tekemisestä, joskin vaivalloisesta sellaisesta. Silloin ihmeiden joukkoon nousee sellainenkin
asia kuin lämmin koti, jossa voi
nukkua kesällä jopa ilman peittoa.

LUOTTAMUSHENKILÖ

Kannetaan yhteistä vastuuta
ME KAIKKI kuulumme suomalaiseen todellisuuteen, joka sitoo
meidät elämänyhteyteen myös
menneiden ja tulevien sukupolvien kanssa. Se on yhteyttä,
josta ei voi sanoutua irti, jota ei
voi kieltää kieltämättä elämää ja
sen todellisuutta.
Yhteinen elämä, yhteinen
vastuu ei ole helppoa, mutta ei
ihmisen elämän eikä yhteisen
elämän arvo olekaan sen helppoudessa. Ehkä on yksinkertaisesti niin, että elämän arvo tulee
tehtävän täyttämisestä, todellisuudessa elämisestä.
Jokaisella sukupolvella on
oma tehtävänsä, johon elämä
on sen kutsunut. Tärkeintä ei ole
se, millainen kunkin sukupolven
tehtävä on – tärkeintä on tehdä
oma osuutensa.
Viime syksynä kirkkovaltuusto sai aloitteen, joka laittoi liikkeelle vahvan prosessin: seurakuntayhtymän rakennetta ja
toimintaa on mietittävä. Ohjausryhmä aloitti tehtävänasettelun
rakenneselvitystyöryhmälle.
Ohjausryhmä on käynyt hyvää
keskustelua ja on aidosti sitou-

tunut miettimään tulevaisuuttamme. Rakenneselvitystyöryhmä on laittanut valtavan määrän
tunteja tehtävän suorittamiseen.
Pääkonsulttina takaraivossa on
ollut raha, vaikka nyt ei tehdäkään rahanjakomallia. Keskustelussa on noussut esiin monia
tärkeitä asioita, jotka vaikuttavat
toimintaan.

Jokaisella
sukupolvella on oma
tehtävänsä.
Olen iloinnut siitä, että
kuudella seurakunnalla on aito
halu tehdä yhteisvastuullisia
ratkaisuja. Osa seurakunnista pärjää nykyisellä toimintatavalla, mutta monille saattaa
tulla vaikeuksia. Jo tällä hetkellä osaa seurakunnista kannatellaan yhteisvastuullisesti.
Meidän haasteemme on
selvitä tulevaisuudesta. Tämän

Keskeisten kysymysten
äärellä

sukupolven tehtävä on löytää
sellainen malli, joka palvelee
seurakuntalaisia oikeudenmukaisesti. Joudumme miettimään
niitä toimintoja, joita on välttämätöntä ja jopa lakisääteistä
hoitaa. Yhtymällä on todella iso
kiinteistömassa ja se pakottaa
miettimään kumpaan panostetaan: seiniin vai toimintaan?
Vastaus on tietenkin selvä:
toimintaan. Niinpä kiinteistömassaa ja siihen liittyvää
korjausvelkaa on mietittävä
todella tiukalla asenteella. Verotulojen pienentyessä realiteetit
tulevat tiukasti vastaan.
Meillä on todella taitava, joustava ja asiantunteva henkilökunta. Luottamushenkilöillä on halu
kantaa hartiavoimin yhteistä
vastuuta. Lohdullista on se, että
tiedämme olevamme Jumalan
turvallisissa käsissä.
Siihen luottaen kiitos, sekä
kaikille hyvää ja siunattua kesää.

Kirkkosi tehtävä on vahvistaa ja tukea hengellistä elämääsi.
Sukupolvet ennen meitä ovat käsitelleet elämään liittyviä ja sitä
suurempia kysymyksiä yhdessä muun seurakunnan kanssa. Nyt
on sinun vuorosi. Tällä hetkellä kirkko on sinua varten.
Jos luet vanhoja tekstejä, huomaat, että keskeiset suuret kysymykset ovat ajattomia. Muuttuvaa on se, millaisissa ympäristöissä
ja millaisten välineiden avulla näihin kysymyksiin käydään kiinni.
Viimeistään tämä pandemia-aika on herättänyt seurakunnat
ymmärtämään sen, että hengellisen elämäsi tukemista ja vahvistamista varten on kirkon otettava isoja uudistumisen askeleita.
Me emme enää elä sellaista aikaa, jota varten nykyinen seurakuntarakenne luotiin.
Seurakuntayhteys ei tänä päivänä välttämättä vaadi vieressä olevaa
kirkkorakennusta. Se, mikä ennen oli kaukana, tulee nyt netin
avulla vaivattomasti lähelle. Perhekerhoa ei tokikaan voida laittaa
verkkoyhteyden taakse, mutta perheelle voi olla huomattavasti
helpompi osallistua sunnuntaiseen jumalanpalvelukseen omassa
aamupalapöydässään kuin lähtemällä kirkkoon. Virtuaaliyhteisössä on myös helppo yhtyä iltavirteen omassa kotonaan.
Tällainen toimintaympäristön muutos yllyttää miettimään sitä,
kuinka monta seurakuntaa tämän lehden jakelualueella tarvitaan. Tärkeä rakennekysymys kietoutuu kuitenkin vielä tärkeämpien kysymysten sisälle: Mihin sinä tarvitset seurakuntaamme?
Minkälaisissa tilanteissa sinä olet iloinen siitä, että olet kirkkomme
jäsen? Millaisia hankkeita haluaisit olla mukana – vaikkapa kirkollisverorahoillasi – viemässä eteenpäin? Millaista kieltä sinun kirkkosi puhuu? Tuleeko sinun tarinasi kuuluviin kirkossa?

ERIKA SUOMINEN
Yhteisen kirkkovaltuuston ja
ohjausryhmän puheenjohtaja

Seurakuntasi haluaa kuulla vastauksia näihin kysymyksiin, sillä sinun tarinasi
kuuluu seurakunnan kertomukseen. Me, seurakunta,
olemme täällä sen tarinan
tukemista ja vahvistamista
varten.

Elämä solmussa? Puhu, se auttaa.
Joka ilta 18-24

Palveleva netti
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Kuopion ja Siilinjärven
seurakuntalehti.
106. vuosikerta.
Seuraava numero ilmestyy 26.8.2020

Palveleva chat
Ma–pe 12–20

Palveleva kirje
PL 210, 00131 Helsinki

TIMO HARTIKAINEN

Palveleva puhelin
0400 22 11 80

JARO JULKUNEN
Puijon seurakunta

Julkaisija Kuopion ev.lut. seurakunnat, PL 1064, 70101 Kuopio, puh. 017 158 111
Toimitusneuvosto Hannu Koskelainen, Niko Noponen, Jenni Niskanen Painos 73 670 kpl Toimitus Tulliportinkatu 27 LH 1, 70100 Kuopio
Viestintäpäällikkö, Kirkko ja Koti -lehden päätoimittaja Minna Siikaniva, puh. 040 4848 273, minna.siikaniva@evl.fi Visuaalinen
suunnittelija Tuija Hyttinen, puh. 040 4848 236 Tiedottaja Ulla Remes, osa-aik. puh. 040 4848 234 Tiedottaja Sini-Marja Kuusipalo,
Siilinjärvi puh. 044 7284 614 Tiedottaja Heli Haring, osa-aik. puh. 044 414 4801 Sihteeri Katja Nenonen, osa-aik. puh. 040 4848 514
Taitto SLP Kustannus Oy Ilmoitukset Eine Kotamaa 050 315 5849, eine.kotamaa@slpmedia.fi Tilaukset 20 €/vuosikerta
Jakelu Suora Lähetys Oy Jakelupalaute www.suoralahetys.fi tai arja.kauppinen@suoralahetys.fi tai puh. 050 5905290.
kirkkojakoti.fi, www.kuopionseurakunnat.fi
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Tapahtumat 24.6.–26.8.2020

TAPAHTUU

TUOMIOKIRKKO
Tuomiokirkkoseurakunta
Poikkeusaikana asiointi ainoastaan
puhelimitse ja sähköpostilla.
Tuomiokirkkoseurakunnan toimisto
040 4848 248, ma–pe klo 9–15
tuomiokirkko.kuopio@evl.fi
KUOPION TUOMIOKIRKKO
Vuorikatu 17
Avoinna kesällä 2020 seuraavasti:
15.6.–10.8. ma–pe klo 10–18, jolloin
kirkon opas paikalla ja la klo 10–15 ei
opasta.
11.8.–31.8. ma–la klo 10–15.
Sunnuntaisin aina messun jälkeen
noin klo 11.30–15.
Lisäksi perjantaisin ajalla 5.6.–28.8.
klo 18–21 vapaaehtoisten Kirkonvartijoiden toimesta.
Kesäkuussa pappi on tavattavissa
välittömästi jumalanpalveluksen
jälkeen sunnuntaisin, ei päivystystä.
Tilaisuuksiin voi osallistua korkeintaan 150 henkilöä.
040 4848 256.
Viikkomessu ke 24.6. klo 18. Olli Viitaniemi, Anu Pulkkinen.
Kesän iltamusiikit 2020 on peruttu
koronatilanteesta johtuen.
Messu su 28.6. klo 10. Liisa Penttinen,
Olli Viitaniemi, Hannele Mehtälä, Anu
Pulkkinen. Kuopion tuomiokirkon
sunnuntain klo 10 jumalanpalvelukset
ovat nähtävillä myös netissä: virtuaalikirkko.fi Turvavälejä ja hygieniaa tulee
noudattaa myös kirkkosalissa. Ehtoollisen vietosta ohjeistetaan messun
yhteydessä. Seurakuntalaisten toivotaan ottavan mielellään omat virsikirjat mukaan. Virsikirja löytyy myös
verkosta osoitteessa virsikirja.fi.
Viikkomessu ke 1.7. klo 18. Liisa Penttinen, Anu Pulkkinen.
Messu su 5.7. klo 10. Lauri Kastarinen, Liisa Penttinen, Hannele Mehtälä,
Riikka Räihä.
Viikkomessu ke 8.7. klo 18. Liisa Penttinen, Hannele Mehtälä.
Messu su 12.7. klo 10. Lauri Kastarinen, Kirsi Perämaa, Hannele Mehtälä,
Riikka Räihä.
Viikkomessu ke 15.7. klo 18. Kirsi Perämaa, Hannele Mehtälä.
Messu su 19.7. klo 10. Lauri Kastarinen,
Kirsi Perämaa, Hannele Mehtälä.
Viikkomessu ke 22.7. klo 18. Liisa Penttinen, Hannele Mehtälä.
Messu su 26.7. klo 10. Liisa Penttinen, Kirsi Perämaa, Hannele Mehtälä,
Riikka Räihä.
Viikkomessu ke 29.7. klo 18. Liisa Penttinen, Hannele Mehtälä.
Messu su 2.8. klo 10. Liisa Penttinen,
Ilpo Rannankari, Hannele Mehtälä,
Riikka Räihä.
Viikkomessu ke 5.8. klo 18. Olli Viitaniemi, Hannele Mehtälä.
Messu su 9.8. klo 10. Ilpo Rannankari, Olli Viitaniemi, Hannele Mehtälä,
Riikka Räihä.
Messu - vaellusrippikoulun konfirmaatio su 9.8. klo 13. Mikko Huhtala,
Taru Parviainen, Laura Kolehmainen.
Kouluun lähtevien siunaaminen su
9.8. klo 18.
Viikkomessu ke 12.8. klo 18. Ilpo
Rannankari, Hannele Mehtälä.
Messu su 16.8. klo 10. Kirsi Perämaa,
Olli Viitaniemi, Hannele Mehtälä,
Riikka Räihä.
Viikkomessu ke 19.8. klo 18. Kirsi Perämaa, Anu Pulkkinen.
Messu su 23.8. klo 10. Satu Karjalainen, Ilpo Rannankari, Anu Pulkkinen,
Riikka Räihä.
Viikkomessu ke 26.8. klo 18. Satu
Karjalainen, Anu Pulkkinen.
MUUT
Diakoniatyö ”Älä jää yksin”, diakoniatyöntekijät tavoitat puhelimella ja
sähköpostilla.
Keskustan alue: Pirjo Litmanen 040
4848 282; pirjo.litmanen@evl.fi, Birgitta
Oksman 040 4848 284;
birgitta.oksman@evl.fi
Inkilänmäen alue: Varpu Ylhäinen
040 4848 255; varpu.ylhainen@evl.fi
Yhteydenottolomake Tuomiokirkkoseurakunnan diakoniatyöntekijöille
myös netissä: https://www.kuopionseurakunnat.fi/tuomiokirkkoseurakunta/diakonia-tukea-elamaan/yhteydenottolomake
Hautausmaakävely Iso hautausmaa to
25.6. klo 18. Oppaana Nina Pelli. Kävelykierrokset alkavat linja-autoaseman
puoleiselta pääportilta klo 18. Kaikilla
kierroksilla on sama teema, mutta
kohteet saattavat vaihdella johtuen
esim. ryhmän koosta. Ison hautausmaan kävelykierrokset ovat 25.6., 9.7.,
23.7., 13.8., 27.8. ja 3.9.2020. Koronati-

lanteen takia muutokset kesän 2020
kävelykierroksiin ovat mahdollisia.
Muutokset päivitetään hautaustoimen
verkkosivuille: https://www.kuopionseurakunnat.fi/hautausmaat/hautausmaakavelyt-kesalla-2020

ras vastaa omien matkojen järjestämisestä leirikeskukseen. Retriitin
toteutuminen riippuu poikkeusolojen
säädöksistä. Retriittiin valituille ilmoitetaan vk. 32. Lisätietoja Piia Jääskeläinen, piia.jaaskelainen@evl.fi,
040 4848 326. Ilmoittautuminen 24.6.31.7.2020 Alavan seurakunnan ilmoittautumiset-sivun kautta.

ALAVA
Poikkeusaikana asiointi ainoastaan
puhelimitse ja sähköpostilla.
Alavan seurakunnan toimisto
040 4848 286, ma–pe klo 9–15
alava@evl.fi

Ensikertalaisten retriitti
Hiljenny yksin tai yhdessä viikonloppuretriitissä 14.8.- 16.8.2020 Rytkyn
leirikeskuksessa – tämä on erityisesti sinulle, joka et ole kokenut hiljaisuuden retriittiä. Päivää rytmittävät messut, rukoushetket ja ateriat
hiljaisuudessa. Ohjaajina Piia Jääskeläinen ja Marjaleena Virolainen.
Hinta: kuopiolaiset 80 €, opiskelijat, työttömät, eläkeläiset 60 €,
muut 100 /80 €. Lisätietoja piia.jaaskelainen@evl.fi, p. 040 4848 326.

Toivon ja hyväksynnän kahvila
Elämää erillään ja yhdessä. Mietityttääkö tulevaisuus, pelottaako arki?
Keitä itsellesi kuppi kahvia ja tule ApuVa2020 –verkkokahvilaan keskiviikkoiltaisin 1.7. alkaen viikoittain kello 18-18.45. Ilmoittautumiset päivää ennen
tekstiviestitse p. 040 4848 546 tai pirjo-leena.kinanen-nimmrichter@evl.fi,
saat linkin ilmaista osallistumista varten. Kukin ryhmä kokoontuu
4-5 kertaa. Voit osallistua anonyymina.

ALAVAN KIRKKO
Keihäskatu 5 B
Avoinna sopimuksen mukaan
p. 040 4848 300 tai tilaisuuksien
yhteydessä.
Tilaisuuksiin voi osallistua korkeintaan 125 henkilöä.
040 4848 300.
Messu su 28.6. klo 11. Hannu Koskelainen, Hanna Vasiljev, Ossi Jauhiainen.
Messu su 5.7. klo 11. Anu Kiviranta,
Hannu Koskelainen, Jan Dekker.
Kauneimmat virret ja hengelliset
laulut ke 8.7. klo 18. Miia Gabel, Leila
Savolainen.
Messu su 12.7. klo 11. Miia Gabel, Anu
Kiviranta, Leila Savolainen.
Messu su 19.7. klo 11. Miia Gabel, Jan
Dekker.
Messu su 26.7. klo 11. Hanna Vasiljev,
Juha Välimäki, Leila Savolainen.
Kitarakonsertti to 30.7. klo 18. Santeri
Rautiainen. Vapaaehtoinen ohjelmamaksu 10 € lähetystyön hyväksi.
Messu su 2.8. klo 11. Saarna Jouko
Ikola. Hanna Vasiljev, Leila Savolainen.
Konfirmaatiomessu/Rytky 1 la 8.8. klo
11. Anu Kiviranta, Hanna Vasiljev, Juha
Välimäki, Jan Dekker.
Konfirmaatiomessu/Rytky 2 su 9.8.
klo 11. Hanna Vasiljev, Leila Savolainen.
Pappilan päivärippikoulun konfirmaatiomessu su 9.8. klo 14. Raimo Hakkarainen.
Kouluun lähtevien siunaaminen su
9.8. klo 18. Miia Gabel, Risto Voutilainen, Leila Savolainen.
Konfirmaatiomessu/Hirvijärvi 1 la 15.8.
klo 11. Miia Gabel, Ossi Jauhiainen.
Konfirmaatiomessu/Hirvijärvi 2 su
16.8. klo 11. Juha Välimäki, Jan Dekker.
Messu su 23.8. klo 11. Anu Kiviranta,
Risto Voutilainen, Ossi Jauhiainen.
ALAVAN SEURAKUNTAKESKUS
Keihäskatu 5 B
040 4848 300.
Rahmaninov-konsertti su 28.6. klo 15.
Seurakuntasalissa. Rahmaninovin
romansseja ja hengellisiä lauluja.
Mezzosopraano Mari Hautaniemi,
baritoni Heikki Niininen, pianisti
Tuomas Niininen. Vapaaehtoinen
ohjelma 10 € lähetystyön hyväksi.

Kävele Naiselle Ammatti
Kävele maailman naisten rinnalla! Naisten Pankin valtakunnallinen
Kävele Naiselle Ammatti –kampanja jatkaa verkkotapahtumana ja jatkuu
vuoden. Se tukee erityisesti Afrikan, Aasian ja Lähi-Idän naisia.
Oma ammatti on naiselle ylpeyden, turvan ja toimeentulon lähde, mutta
tie ammattiin voi olla kivikkoinen. - Lahjoitukset tehdään verkossa ja
tunnelmat jaetaan somessa.

Mielivirsiä Alavalla
Tule laulamaan rakkaat muistojen laulut eri elämänvaiheista! Kauneimmat virret ja hengelliset laulut keskiviikkona 8.7. klo 18 Alavan kirkossa.
Neulamäen kirkossa niitä lauletaan keskiviikkoina 1.7.
klo 18 ja 15.7. klo 18.

NEULAMÄEN KIRKKO
Vesurikuja 4
Avoinna sopimuksen mukaan
p. 040 4848 312 tai tilaisuuksien
yhteydessä.
Tilaisuuksiin voi osallistua korkeintaan 50 henkilöä.
040 4848 300.
Kauneimmat virret ja hengelliset
laulut ke 1.7. klo 18. Anu Kiviranta,
Jan Dekker.
Messu su 5.7. klo 16. Anu Kiviranta,
Hannu Koskelainen, Jan Dekker.
Kauneimmat virret ja hengelliset
laulut ke 15.7. klo 18. Anu Kiviranta,
Leila Savolainen.
Messu su 2.8. klo 16. Saarnaa Jouko
Ikola. Hanna Vasioljev, Risto Voutilainen, Leila Savolainen.
Kouluun lähtevien siunaaminen su 9.8.
klo 16. Miia Gabel, Risto Voutilainen.
MUUT
Ensikertalaisten hiljaisuuden retriitti
pe 14.8.–su 16.8.2020 Rytkyn leirikeskuksessa. Tämä on juuri sinulle, jolla
ei ole aiempaa kokemusta hiljaisuuden retriitistä. Hiljaisuuden retriitti
mahdollistaa hiljentymisen yksin
ja yhdessä toisten retriittivieraiden
kanssa Jumalan läsnäolossa. Retriittipäivää rytmittävät yhteiset messut,
rukoushetket ja ateriat hiljaisuudessa.
Ensisijalla ilmoittautumisessa hiljaisuuden retriitin ensikertalaiset. Mikäli
paikkoja jää, myös aiemmin retriittivieraina olleita voidaan ottaa mukaan.
Retriitinohjaajina Piia Jääskeläinen ja
Marjaleena Virolainen. Hinta: Kuopion
seurakuntayhtymän alueella asuvilta:
80 €/ opiskelijoilta, työttömiltä, eläkeläisiltä 60 €; muilta: 100 €/ 80 €.
Avustusmahdollisuudesta retriittimaksuun voit kysyä oman alueesi
diakoniatyöntekijältä. Retriittivie-

JÄRVI-KUOPIO
Poikkeusaikana asiointi ainoastaan
puhelimitse ja sähköpostilla.
Järvi-Kuopion seurakunnan toimisto
040 4888 602 ja 040 4888 611
ma–pe klo 9–15
JÄRVI-KUOPION SEURAKUNTA,
YHTEISET
Päiväkerhot alkavat viikolla 33. Kerhot
ovat maksuttomia. Mahdollisia vapaita
paikkoja voi tiedustella 27.7. lähtien
lastenohjaajilta.
Perhekerhojen aloitukset viikolla 35.
Lisätietoja Olli Inkiseltä
p. 040 4888 628 ja nettisivuilta.
JUANKOSKEN YLÖSNOUSEMUKSEN
KIRKKO
Paasikoskentie 1
Avoinna sopimuksen mukaan
p. 040 4888 602 tai tilaisuuksien
yhteydessä.
Tilaisuuksiin voi osallistua korkeintaan 50 henkilöä.
Messu su 5.7. klo 10. Eino Keihänen.
Laulut Viisikielisestä.
Messu su 26.7. klo 10. Simo Korkalainen, Matti Saarela.
Sanajumalanpalvelus su 2.8. klo 10.
Raili Pursiainen, Annette KärppäLeskinen.
Messu su 9.8. klo 10. Simo Korkalainen, Taru Parviainen.
Messu su 23.8. klo 10. Eino Keihänen.
JUANKOSKEN TEHTAANKIRKKO
Paasikoskentie 1
Avoinna sopimuksen mukaan
p. 040 4888 602 tai tilaisuuksien
yhteydessä.
Tilaisuuksiin voi osallistua korkeintaan 50 henkilöä.
Sanajumalanpalvelus Tehtaankirkossa
su 28.6. klo 10. Eino Keihänen, Matti
Saarela.
Kesävieraiden kirkkopyhä Tehtaankirkossa su 19.7. klo 10. Eino Keihänen, Matti Saarela. Kansanlaulukirkko,
pihakahvit.
Perinnekirkkopyhä vanhoin virsin
Tehtaankirkossa, yhteinen Muuruveden kanssa su 16.8. klo 10. Paula
Hagman-Puustinen, Taru Parviainen.
JUANKOSKEN SEURAKUNTASALI
Juankoskentie 13 B
Päiväkerho ti 11.8. klo 13.30. Päiväkerhot alkavat viikolla 33. Mahdollisia
vapaita paikkoja maksuttomaan
kerhotoimintaan voi tiedustella
lastenohjaajilta.
JUANKOSKEN SEUTU – MUUT
Messu, yhteinen Muuruveden kanssa
su 12.7. klo 13.
KAAVIN KIRKKO
Kaavintie 24
Avoinna sopimuksen mukaan
p. 040 4888 602 tai tilaisuuksien
yhteydessä.
Tilaisuuksiin voi osallistua korkeintaan 140 henkilöä.
Messu su 28.6. klo 13. Mikko Huhtala,
Taru Parviainen.
Messu su 5.7. klo 13. Juha Määttä, Taru
Parviainen.
Messu su 12.7. klo 13. Marjaana Mäkinen, Matti Saarela.
Messu su 19.7. klo 13. Marjaana Mäkinen.
Kirkastussunnuntain kesäkirkko su
26.7. klo 13. Mikko Huhtala.
Konfirmaatiomessu su 2.8. klo 13.
Paula Hagman-Puustinen, Matti
Saarela, Atte Kääriäinen, Minna Puustinen. Päivärippikoulu.
Messu su 23.8. klo 13. Marjaana Mäkinen, Taru Parviainen.
KAAVIN SEURAKUNTATALO
Kirkkorannantie 1
Päiväkerho to 13.8. klo 9. Päiväkerhot
alkavat viikolla 33. Mahdollisia vapaita
paikkoja maksuttomaan kerhotoimintaan voi tiedustella lastenohjaajilta.
KAAVIN SEUTU – MUUT
Hartaushetki ja hautausmaakävely
Kaavin hautausmaalla su 9.8. klo 13.
Pirjo Sonninen. Alussa hartaushetki
kirkossa, sään salliessa ulkona, jonka

Tapahtumat 24.6.–26.8.2020

jälkeen hautausmaakierros Seppo
Konosen johdolla. Päätöskahvit.
Telkkämäen metsäkirkko su 16.8. klo
13. Marjaana Mäkinen, Annette KärppäLeskinen. Kaiturintie 419, Kaavi.
MUURUVEDEN KIRKKO
Kustilankuja 2
Avoinna sopimuksen mukaan
p. 040 4888 602 tai tilaisuuksien
yhteydessä.
Tilaisuuksiin voi osallistua korkeintaan 150 henkilöä.
Sanajumalanpalvelus su 28.6. klo 13.
Eino Keihänen, Matti Saarela.
Sineraaria-konsertti ke 8.7. klo 19.
Viena Yrjänä, laulu ja alttonokkahuilu
ja Hanna-Kerttu Sarsila, kitara.
Konserttiohjelman hinta 5 €.
Messu, yhteinen Juankosken kanssa
su 12.7. klo 13. Eino Keihänen.
Messu su 26.7. klo 13. Simo Korkalainen, Matti Saarela.
Sanajumalanpalvelus su 2.8. klo 13.
Unto Niskanen.
Aholansaari 2 -rippikoulun konfirmaatiomessu su 9.8. klo 13. Simo Korkalainen.
Messu su 23.8. klo 13. Eino Keihänen.
MUURUVEDEN SEUTU – MUUT
Sanajumalanpalvelus Vääränlammen
rannalla su 5.7. klo 13. Eino Keihänen.
Vääränlammentie 29/31.
Kesäkirkko ja hautausmaakävely
su 19.7. klo 13. Eino Keihänen, Matti
Saarela. Hautausmaan portilla. Kirkkokahvit. Oppaana Jussi Kokkarinen.
Perinnekirkkopyhä vanhoin virsin
Tehtaankirkossa, yhteinen Juankosken kanssa su 16.8. klo 10.
NILSIÄN KIRKKO
Kirkonmäentie 1
Avoinna sopimuksen mukaan
p. 040 4888 602 tai tilaisuuksien
yhteydessä.
Tilaisuuksiin voi osallistua korkeintaan 150 henkilöä.
Sanajumalanpalvelus su 28.6. klo 10.
Raili Pursiainen.
Sanajumalanpalvelus su 5.7. klo 10.
Raili Pursiainen. Pystykahvit.
Messu su 12.7. klo 10. Raili Pursiainen,
Annette Kärppä-Leskinen.
Kesäinen iltamessu ke 15.7. klo 18. Raili
Pursiainen, Annette Kärppä-Leskinen.
Lauletaan Viiskielisen lauluja.
Messu su 19.7. klo 10. Mikko Huhtala,
Annette Kärppä-Leskinen.
Messu su 26.7. klo 10. Raili Pursiainen,
Annette Kärppä-Leskinen.
Talvirippikoulun konfirmaatiomessu
su 2.8. klo 10. Risto Voutilainen, Ossi
Jauhiainen, Tiitus Lahti, Hanna Kokkonen.
Aholansaari 1 -rippikoulun konfirmaatiomessu su 9.8. klo 10. Raili Pursiainen, Matti Saarela.
Aholansaari 1 -rippikoulun konfirmaatiomessu 2 su 9.8. klo 13. Raili Pursiainen, Matti Saarela.
Kouluunlähtevien siunauskirkko
su 9.8. klo 18. Raili Pursiainen, Lala
Maukonen.
Messu su 16.8. klo 10. Simo Korkalainen.
Sanajumalanpalvelus su 23.8. klo 10.
Simo Korkalainen.
NILSIÄN SEUTU – MUUT
Kesälaulajaiset Hiekkaniemessä Irma
Pekkarisella pe 26.6. klo 18. Raili
Pursiainen. Kesäisiä lauluja Irman
pihassa, sateen sattuessa laavulla.
Päivätilaisuus helluntaiseurankunnan
temppelissä su 12.7. klo 13. Kansanlähetyksen päivään liittyvä yhteiskristillinen tilaisuus.
Pihaseurat Pentti ja Raija Iskaniuksella su 12.7. klo 18. Kansanlähetyksen
päivään liittyvä tilaisuus.
Hautausmaakävely Kankaisen hautausmaalla ti 25.8. klo 16. Raili Pursiainen. Kasvun paikat, ihmisiä ja tapahtumia kaiken ikäisten koululaisten
muistoissa. Oppaina Helena Liukkunen ja Raili Pursiainen.
RIISTAVEDEN KIRKKO
Joensuuntie 2505
Avoinna sopimuksen mukaan
p. 040 4888 602 tai tilaisuuksien
yhteydessä.
Tilaisuuksiin voi osallistua korkeintaan 50 henkilöä.
Messu su 28.6. klo 10. Uwe Mäkinen,
Lala Maukonen.
Sanajumalanpalvelus su 5.7. klo 10.
Uwe Mäkinen, Lala Maukonen. Suvilinnun laulu ja pystykahvit.
Sanajumalanpalvelus su 12.7. klo 10.
Uwe Mäkinen.
Messu su 2.8. klo 10. Simo Korkalainen, Lala Maukonen.
Messu su 9.8. klo 10. Mikko Huhtala,
Lala Maukonen.
Konfirmaatiomessu su 16.8. klo 10.
Juha Määttä, Jatta Utriainen, Leena
Vartiainen. Aholansaari 3.
Messu su 23.8. klo 10. Paula HagmanPuustinen, Lala Maukonen.

RIISTAVEDEN SEURAKUNTATALO
Keskustie 2
”Jumalan kunnia luonnossa”
-konsertti su 5.7. klo 19. Esiintyjinä
Jouni Somero, piano, Hannu Jurmu,
laulu.
Messu su 19.7. klo 10. Uwe Mäkinen.
Kesäkirkko su 26.7. klo 10. Juha
Määttä. Kirkkokahvit.
SÄYNEISEN KIRKKO
Kirkkoharjuntie 2
Avoinna sopimuksen mukaan
p. 040 4888 602 tai tilaisuuksien
yhteydessä.
Tilaisuuksiin voi osallistua korkeintaan 60 henkilöä.
Sanajumalanpalvelus su 28.6. klo 13.
Raili Pursiainen.
Sanajumalanpalvelus su 5.7. klo 13.
Raili Pursiainen.
”Jumalan kunnia luonnossa”
-konsertti ti 7.7. klo 19. Esiintyjinä
Jouni Somero, piano, Hannu Jurmu,
laulu.
Messu su 12.7. klo 13. Raili Pursiainen,
Annette Kärppä-Leskinen.
Messu su 19.7. klo 13. Mikko Huhtala,
Annette Kärppä-Leskinen.
Messu su 26.7. klo 13. Raili Pursiainen,
Annette Kärppä-Leskinen.
Messu su 2.8. klo 13. Raili Pursiainen,
Annette Kärppä-Leskinen.
Sanajumalanpalvelus su 9.8. klo 13.
Paula Hagman-Puustinen.
Messu su 16.8. klo 13. Simo Korkalainen, Taru Parviainen.
Sanajumalanpalvelus su 23.8. klo 13.
Simo Korkalainen.
TUUSNIEMEN KIRKKO
Keskitie 21
Avoinna sopimuksen mukaan
p. 040 4888 602 tai tilaisuuksien
yhteydessä.
Tilaisuuksiin voi osallistua korkeintaan 150 henkilöä.
Messu su 28.6. klo 10. Mikko Huhtala,
Taru Parviainen.
Messu su 5.7. klo 10. Juha Määttä, Taru
Parviainen.
Messu su 19.7. klo 10. Marjaana Mäkinen.
Kirkastussunnuntain kesäkirkko su
26.7. klo 10. Mikko Huhtala.
Sanajumalanpalvelus su 2.8. klo
10. Paula Hagman-Puustinen, Matti
Saarela.
Perinnejumalanpalvelus vanhaan
malliin Tapulissa su 9.8. klo 10. Paula
Hagman-Puustinen. Tapulin pihassa
tai sateella kirkossa. Kirkkokahvit.
Konfirmaatiomessu su 16.8. klo 10.
Marjaana Mäkinen, Annette KärppäLeskinen, Laura Kolehmainen, Markku
Holopainen. Aholansaari 4.
Messu su 23.8. klo 10. Marjaana Mäkinen, Taru Parviainen.
TUUSNIEMEN SEUTU – MUUT
Kesäseurat Hupelissa ke 24.6. klo 18.
Paula Hagman-Puustinen, Taru Parviainen. Levälahdentie, Hupeli. Kesäiset
virret ja yhdessä olo.
Kauneimmat hengelliset laulut
Juojärven Helmessä to 25.6. klo 18.
Paula Hagman-Puustinen, Taru Parviainen. Yhteislaulutilaisuus. Tervetuloa
laulamaan yhdessä satamaan Juojärven Helmen pihalle.
Kesäkirkko Villa Rysselissä su 12.7. klo
10. Marjaana Mäkinen, Matti Saarela.
Kojanlahdentie 847.
VEHMERSALMEN KIRKKO
Lempeläntie 17
Vehmersalmen kirkkomme tauottaa
avoinna oloa tänä kesänä tie- ja vesitiekirkkona. Jos haluat tulla kirkkoon
hiljentymään, istumaan, katsomaan
tai näyttämään kirkkoa, soita papille
(040 4888 638) tai suntiolle
(040 4888 659).
Tilaisuuksiin voi osallistua korkeintaan 100 henkilöä.
Messu su 28.6. klo 13. Uwe Mäkinen,
Lala Maukonen.
Kylien kirkko - sanajumalanpalvelus
su 12.7. klo 13. Uwe Mäkinen. Vehmersalmen kylien antimia.
Messu su 2.8. klo 13. Simo Korkalainen, Lala Maukonen.
Messu su 9.8. klo 13. Lala Maukonen,
Unto Niskanen.
Messu, Rauhanyhdistyksen kirkkopyhä su 16.8. klo 13. Juha Määttä. Sen
jälkeen ruokailu ja seurat seurakuntakodissa.
Taiteiden yö pe 21.8. klo 19. Vehmersalmen kulttuuritapahtuma.
Messu su 23.8. klo 13. Paula HagmanPuustinen, Lala Maukonen.
VEHMERSALMEN SEUTU – MUUT
Syvähiekan kesäkirkko su 5.7. klo 13.
Uwe Mäkinen, Lala Maukonen. Syvähiekantie.
Mustinlahden kesälauluilta to 9.7. klo
19. Uwe Mäkinen. Kylätalolla, Mustin-
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lahdenranta 10. Grillimakkaraa ja
kahvit.
Hautausmaakävely Vehmersalmen hautausmaalla su 12.7. klo 11.30.
Uwe Mäkinen. ”Kirkkomaan tarinat Vehmersalmen kirkon 100 vuoden
historiasta”. Oppaana Väinö Matti Miettinen. Klo 13 ”Kylien kirkko” kirkossa.
Tarjolla on Vehmersalmen kylien antimia.
Kirkko visertää laavulla su 19.7. klo 13.
Uwe Mäkinen. Luukaarteen laavulla,
Rahkamäentie 59. Lähtö klo 12 seurakuntakodilta, voit tulla myös suoraan
laavulle.
Kanalakirkko to 23.7. klo 18. Uwe
Mäkinen. Ylämäen Timo Pekkarisella,
Tervassalontie 229. Kirkkokahvit.
Kesäkirkko Litmaniemen lavalla su
26.7. klo 13. Uwe Mäkinen. Litmaniementie 1520. Kirkkokahvit.

Tehtaankirkossa tunnelmaa
Juankosken Tehtaankirkossa Kesävieraiden kirkkopyhä Kansanlaulukirkkona sunnuntaina 19.7. klo 10, juttua voi jatkaa pihakahveilla. Tehtaankirkossa myös Perinnekirkkopyhä vanhoin virsin sunnuntaina 16.8. klo 10.
Perinteiden tunnelmiin voi eläytyä myös Tuusniemen kirkolla: Tapulissa
on kesän toinen Perinnejumalanpalvelus vanhaan malliin sunnuntaina
9.8. klo 10, sateen sattuessa sisällä kirkossa. Kirkkokahvit.

Kosken pauhussa, metsän keskellä
Elämyksellistä on hiljentyä kirkonmenoihin luonnossa
– veden pauhussa tai honkien huminassa.
Ekumeeninen luontokirkko Maaningan Korkeakoskella su 9.8. klo 13.
Telkkämäellä metsäkirkko sunnuntaina 16.8. klo 13
– osoite Kaiturintie 419, Kaavi.

Hengitä haudoilla
Suositut hautausmaakävelyt jatkuvat. Isolta hautausmaalta kierrokselle
Nina Pellin johdolla lähdetään torstaina 25.6. klo 18 portilta, opastuksia
myös 9.7., 23.7. ja 13.8. Hartaushetki, kahvit ja kävely Kaavin hautausmaalla
9.8. klo 13, oppaana Seppo Kononen. Koululaisten muistoja kertoo Raili
Pursiainen Nilsiän Kankaisen hautausmaalla 25.8. klo 16 – etsi kotiseutusi
kierros hautaustoimen verkkosivuilta.

Kesäkahvila Johannes
Kesäkahvila Johannes keskiviikkoisin heinäkuussa klo 10 -12 Männistön
Pyhän Johanneksen kirkon pihalla. Kahvia ja pullaa sekä yhteistä
ohjelmaa kahvittelun lomassa. Kesäperhekerho torstaisin heinäkuussa
klo 9.30-12. Aamupala seurakuntasalissa klo 9.30-10.30,
kahvittelun jälkeen leikkiä ulkona ja takkahuoneessa.

KALLAVESI
Poikkeusaikana asiointi ainoastaan
puhelimitse ja sähköpostilla.
Kallaveden seurakunnan toimisto
040 4848 327, ma–pe klo 9–15
kallavesi@evl.fi
KALLAVEDEN KIRKKO
Rauhalahdentie 21
Avoinna sopimuksen mukaan
p. 040 4848 327 tai tilaisuuksien
yhteydessä.
Tilaisuuksiin voi osallistua korkeintaan 65 henkilöä.
040 4848 336.
Messu su 28.6. klo 10. Matti Pentikäinen, Mari Vuola-Tanila.
Messu su 5.7. klo 10. Sanna Alanen,
Richard Nicholls.
Messu su 12.7. klo 10. Saara Roto,
Teresa Ahola.
Messu su 19.7. klo 10. Sirpa Nummenheimo, Leena Rautakoski.
Messu su 26.7. klo 10. Veli Mäntynen,
Anna-Mari Linna.
Messu su 2.8. klo 10. Sirpa Nummenheimo, Ilona Korhonen.
Messu su 9.8. klo 10. Sirpa Nummenheimo, Ilona Korhonen.
Kouluunlähtevien siunaaminen su 9.8.
klo 18. Sirpa Nummenheimo.
Konfirmaatiomessu (Hirvijärvi 1)
la 15.8. klo 10. Sanna Alanen, Matias
Koponen, Mari Vuola-Tanila.
Konfirmaatiomessu (Hirvijärvi 2)
la 15.8. klo 14. Sanna Alanen, Matias
Koponen, Mari Vuola-Tanila.
Konfirmaatiomessu (Hirvijärvi 5)
su 16.8. klo 10. Matias Koponen, Sirpa
Nummenheimo, Leena Rautakoski.
Konfirmaatiomessu (Hirvijärvi 4)
su 16.8. klo 14. Matias Koponen, Sirpa
Nummenheimo, Leena Rautakoski.
Konfirmaatiomessu (Päiväkoulu)
la 22.8. klo 10. Johanna Porkola, Saara
Roto, Richard Nicholls.
Konfirmaatiomessu (Hirvijärvi 3)
su 23.8. klo 10. Sanna Alanen, Johanna
Porkola, Richard Nicholls.
PETOSEN SEURAKUNTATALO
Pyörönkaari 21
Avoinna sopimuksen mukaan
p. 040 4848 327.
Tilaisuuksiin voi osallistua korkeintaan 50 henkilöä.
Pihaseurat to 9.7. klo 18. Veli Mäntynen, Ilona Korhonen.
Kouluunlähtevien siunaaminen su 9.8.
klo 16. Sirpa Nummenheimo.
Pulinapaja to 20.8. klo 10. Avoin matalan
kynnyksen kohtaamispaikka avoinna
arkipäivisin ma, ti ja to klo 10–12 Petosen seurakuntatalolla (Pyörönkaari 21,
C ovi). 20.8.–8.12.2020, viikolla 42 Pulinapaja on suljettu. Kohtaamispaikassa
on mahdollisuus käyttää nettiä asiakastietokoneen kautta ja voit lukea
Savon Sanomat. WiFi-verkko on avoin.
Diakoniatyöntekijä on paikalla koko
ajan. Kelan työntekijä, aikuissosiaalityön palvelunohjaus, SPR:n työntekijä
ja terveyspiste noin kerran kuussa
(päivämäärät tiedossa myöhemmin).
Pulinapajassa on tarjolla juttuseuraa,
kahvia ja purtavaa pientä maksua
vastaan. Päivän Sana on klo 10.00.
Kokoava toiminta aloitetaan, mikäli
koronatilanne sen sallii. Toiminnassa
huomioimme THL: ohjeet.
KALLAVEDEN SEUTU – MUUT
Lauluilta Tammenrannan kesäteatterilla to 2.7. klo 18. Veli Mäntynen, Mari
Vuola-Tanila. Liljantie, Vehmasmäki.
Kansalaulukirkko Lamperilan laavulla
to 16.7. klo 18. Veli Mäntynen, Teresa
Ahola. Länsirannantie 1732.
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VEHMASMÄEN KAPPELI
Sotkanniemi 15
Avoinna sopimuksen mukaan
p. 040 4848 336.
Tilaisuuksiin voi osallistua korkeintaan 30 henkilöä.
Kouluunlähtevien siunaaminen su 9.8.
klo 15. Saara Roto.
Messu su 16.8. klo 13. Saara Roto, Mari
Vuola-Tanila.

Tapahtumat 24.6.–26.8.2020

TAPAHTUU

HIRVILAHDEN KAPPELI
Länsirannantie 2410
Avoinna sopimuksen mukaan
p. 040 4848 327.
Tilaisuuksiin voi osallistua korkeintaan 30 henkilöä.
Messu su 23.8. klo 13. Saara Roto,
Mari Vuola-Tanila.
KARTTULAN KIRKKO
Kirkkotie 23
Avoinna sopimuksen mukaan
p. 040 4848 545 tai tilaisuuksien
yhteydessä.
Tilaisuuksiin voi osallistua korkeintaan 30 henkilöä.
Kansanlaulukirkko su 12.7. klo 10.
Sasu Kallio, Anna-Mari Linna.
Tervon pelimannit.
KARTTULAN SEURAKUNTAKOTI
Kissakuusentie 14
Avoinna sopimuksen mukaan
p. 040 4848 327.
Tilaisuuksiin voi osallistua korkeintaan 30 henkilöä.
Iltamessu su 28.6. klo 17. Matias Koponen, Leena Rautakoski.
Iltamessu su 26.7. klo 17. Matias Koponen, Teresa Ahola.

Häämusiikkia ja maakuntalauluja

MAANINGAN KIRKKO
Maaningantie 33
Avoinna sopimuksen mukaan
p. 040 4848 483 tai tilaisuuksien
yhteydessä.
Tilaisuuksiin voi osallistua korkeintaan 100 henkilöä.
Messu su 28.6. klo 10. Veli Mäntynen,
Ilona Korhonen.
Messu su 5.7. klo 10. Sasu Kallio,
Teresa Ahola. Saarna Riina Pulkkinen
Messu su 12.7. klo 10. Raija Jokela,
Ilona Korhonen.
Messu su 19.7. klo 10. Raija Jokela,
Ilona Korhonen.
Messu su 26.7. klo 10. Saara Roto,
Teresa Ahola.
Messu su 2.8. klo 10. Saara Roto,
Leena Rautakoski.
Kouluunlähtevien siunaaminen koulutielle ti 11.8. klo 18. Matti Pentikäinen.
Emilia Airaksinen.
Konfirmaatiomessu (Maaninka) su
16.8. klo 10. Raija Jokela, Veli Mäntynen, Talvikki Attila-Pekonen, Emilia
Airaksinen.
Messu su 23.8. klo 10. Raija Jokela,
Talvikki Attila-Pekonen.
MAANINKATALO
Maaningantie 32
Avoinna sopimuksen mukaan
p. 040 4848 483.
Tilaisuuksiin voi osallistua korkeintaan 50 henkilöä.
Liiku, leiki, laula - päiväkerho alkaa
ma 17.8. klo 9. Lasten kerhotilassa.
Juttutupa yksinäisille alkaa ti 25.8.
klo 10. Kokoontumiset kahden viikon
välein. Kokoaava toiminta aloitetaan,
mikäli koronatilanne sallii. Toiminnassa huomioimme THL:n ohjeet.

MUUT
Liiku, leiki, laula - päiväkerhot
alkavat viikolla 34. Muutamassa
ryhmässä on vielä tilaa. Lisätietoja
ja ilmoittautuminen lapsityönohjaaja
Tuula Hoffrénille 040 4848 335 tai
sähköpostitse tuula.hoffren@evl.fi.

Puijon kirkon kesäisissä musiikkituokiossa esitellään perinteisempää ja
uudempaa häämusiikkia keskiviikkona 1.7. klo 13.
Outi Keskisipilä, Janne Saarelainen.
Kaikki Suomen maakuntalaulut lauletaan keskiviikkona 15.7. klo 13.

MÄNNISTÖ
Poikkeusaikana asiointi ainoastaan
puhelimitse ja sähköpostilla.
Männistön seurakunnan toimisto
040 4848 379, ma–pe klo 9–15
mannisto@evl.fi

KARTTULAN SEUTU – MUUT
Siioninvirsiseurat to 16.7. klo 17. Sasu
Kallio. Autuaanlammen kota, Autuaanlammentie 40. Yhteistyössä Suonenjoen seurakunta. Kahvitarjoilu klo
16.30 alkaen.
SYVÄNNIEMEN KIRKKO
Kuttajärventie 117
Avoinna sopimuksen mukaan
p. 040 4848 544 tai tilaisuuksien
yhteydessä.
Tilaisuuksiin voi osallistua korkeintaan 80 henkilöä.
Kesäillan konsertti ti 30.6. klo 18.
Jaana Pöllänen ja Ville Uusitalo. Vapaa
pääsy, ohjelma 10 €.
Messu su 5.7. klo 13. Matias Koponen,
Anne Keränen.
Kesäillan konsertti pe 17.7. klo 18.
Markku Uhlbäck ja Reetta Karhunen.
Messu su 19.7. klo 13. Veli Mäntynen,
Teresa Ahola. Messun jälkeen kirkkokahvit ja hautausmaakävely Syvänniemen hautausmaalla. Oppaana Erkki
Taarasti.
Messu su 2.8. klo 13. Veli Mäntynen,
Leena Rautakoski.
Kouluunlähtevien siunaaminen su 9.8.
klo 13. Saara Roto, Anne Keränen.
Messu su 16.8. klo 13. Matti Pentikäinen, Anne Keränen.
Kesäillan konsertti su 16.8. klo 18.
Anna Maria McElwain, klavikordi.
Konfirmaatiomessu (Karttula) su
23.8. klo 14. Sanna Alanen, Johanna
Porkola, Anne Keränen.

MAANINGAN SEUTU – MUUT
Hautausmaakävely pe 17.7. klo 11.30.
Oppaana Jussi Huttunen. HUOM!
Kierros on peruttu koronatilanteen
takia. Muutokset päivitetään hautaustoimen verkkosivuille.
Ekumeeninen luontokirkko Korkeakoskella su 9.8. klo 13. Veli Mäntynen,
Leena Rautakoski. Isä Harri Peiponen.
Hautausmaakävely su 23.8. klo 11.15.
Messun ja kirkkokahvien jälkeen.
Oppaana Jussi Huttunen. Korona
tilanteen takia muutokset ovat
mahdollisia. Muutokset päivitetään
hautaustoimen verkkosivuille.

Konsertteja
Kesää ylevöittävät monet konsertit: Santeri Rautiaisen kitarakonsertti
30.7. klo 18 Alavan kirkossa, 28.6. klo 15 Alavan seurakuntasalissa kuullaan Rachmaninovin romansseja ja hengellisiä lauluja Mari Hautaniemen,
Heikki Niinisen ja Tuomas Niinisen tulkintoina. Muuruveden kirkossa
Sineraaria-konsertti keskiviikkona 8.7. klo 19 kuljettaa 1500-luvulta
1900-luvulle.

Hautausmaakävelyt Siilinjärvellä
Kierroksella Viinamäen hautausmaalla tutustut Siilinjärvellä vaikuttaneisiin henkilöihin. Oppaana toimii Kari Kolehmainen. Ke 8.7. Taiteilijoita ja
kulttuurivaikuttajia. Ke 15.7. Siilinjärveläisiä naisia erilaisissa elämäntilanteissa. Ti 21.7. Pitäjän vaikuttajamiehiä. Tunnin mittaiset kierrokset alkavat
klo 18 hautausmaan portilta (os. Kasurilantie 16) ja niihin on vapaa pääsy.

Jumalan kunnia luonnossa
Kesäinen ilta on mitä kaunein hetki ylistää Jumalaa.
Jumalan kunnia luonnossa -konsertti soi sunnuntaina 5.7. klo 19
Riistaveden seurakuntatalolla ja Säyneisen kirkossa tiistaina 7.7. klo 19.
Esiintyjinä Jouni Somero, piano,
Hannu Jurmu, laulu.

PYHÄN JOHANNEKSEN KIRKKO
Ampujanpolku 2
Avoinna sopimuksen mukaan
p. 040 4848 386 tai tilaisuuksien
yhteydessä.
Tilaisuuksiin kirkossa voi osallistua
korkeintaan 75 henkilöä, seurakuntasalissa 30.
040 4848 386.
Kesäkahvila Johannes keskiviikkoisin klo 10-12 heinäkuun loppuun
asti kirkon pihalla. Kahvia ja pullaa
sekä yhteistä ohjelmaa kahvittelun
lomassa.
Messu su 28.6. klo 10. Aulikki Mäkinen, Salla Tyrväinen, Sofia Purontaus.
Messu su 5.7. klo 10. Aulikki Mäkinen,
Salla Tyrväinen, Heikki Mononen.
Päivämusiikki ma 6.7. klo 12. Anna
Maria McElwain, piano. Vapaa pääsy.
Messu su 12.7. klo 10. Heikki Hyvärinen, Tintti Tinkala, Jaro Julkunen.
Päivämusiikki ma 13.7. klo 12.
Lavrenchukin musiikkiperhe. Vapaa
pääsy.
Messu su 19.7. klo 10. Heikki Hyvärinen, Salla Tyrväinen, Sofia Purontaus.
Päivämusiikki ma 20.7. klo 12. Hanna
Koljonen, urut. Vapaa pääsy.
Messu su 26.7. klo 10. Heikki Hyvärinen, Sofia Purontaus, Jaro Julkunen.
Messu su 2.8. klo 10. Heikki Hyvärinen, Tintti Tinkala, Jaro Julkunen.
Messu su 9.8. klo 10. Aulikki Mäkinen,
Salla Tyrväinen, Tintti Tinkala.
Koulutielle siunaaminen ti 11.8. klo 18.
Sanna Mertanen.
Rytky 1 -rippikoulun konfirmaatiomessu su 16.8. klo 10. Heikki Hyvärinen, Sanna Mertanen, Tintti Tinkala.
Päiväkerho 17.8. alkaen ma ja ti klo
9–11.30 yläkerran kerhohuoneessa.
Tiedustelut vapaista paikoista: Anita
Tilles, p. 040 4848 395, tai Tiina Tiainen, p. 040 4848 396.
1.–3. -luokkalaisten toimintatupa
18.8. alkaen ti ja to klo 12–15 takkahuoneessa. Tiina Tiainen,
p. 040 4848 396.
Perhekerho 20.8. alkaen to klo 9.30–
11 takkahuoneessa. Sanna Mertanen,
p. 040 4848 398.
Rytky 3 -rippikoulun konfirmaatiomessu su 23.8. klo 10. Heikki Hyvärinen, Sanna Mertanen, Heikki Mononen.
MUUT
Hautausmaakävely Flodbergin
hautausmaalla to 30.7. klo 18. Peruttu
koronatilanteen takia.
Hautausmaakävely Kettulanlahden
hautausmaalla to 6.8. klo 18. Kävelykierros alkaa hautausmaan portilta.
Oppaana on Nina Pelli. Koronatilanteen takia muutokset kesän 2020
kävelykierroksiin ovat mahdollisia.
Muutokset päivitetään hautaustoimen verkkosivuille.
Mäntytupa avautuu ma 10.8. klo 8.
Kalevalankatu 23 A 1. Diakoniatyöntekijä Paula Vartiainen päivystää ma, ke
ja pe klo 8–14.

Hartaus 14.8. alkaen pe klo 13 Mäntytuvalla, Kalevalankatu 23 A 1.
Perhekahvila 17.8. alkaen ma klo
14.30–16 Mäntytuvalla, Kalevalankatu
23 A 1. Tiina Tiainen, p. 040 4848 396.
Hautausmaakävely Flodbergin
hautausmaalla to 20.8. klo 18.
Peruttu koronatilanteen takia.
Hartaus pe 21.8. klo 13.

PUIJO
Poikkeusaikana asiointi ainoastaan
puhelimitse ja sähköpostilla.
Puijon seurakunnan toimisto
040 4848 410, ma–pe klo 9–15
puijo@evl.fi
PUIJON KIRKKO
Taivaanpankontie 3
Avoinna sopimuksen mukaan
p. 040 4848 419 tai tilaisuuksien
yhteydessä.
Tilaisuuksiin voi osallistua korkeintaan 50 henkilöä.
Messu su 28.6. klo 11. Jaana Marjanen, Ilkka Pihlajamäki, Janne Saarelainen.
Kesäinen musiikkituokio. Häämusiikkia ke 1.7. klo 13. Outi Keskisipilä, Janne Saarelainen. Perinteistä ja
uudempaa häämusiikkia. Vihkitoimitukseen sopivia lauluja.
Messu su 5.7. klo 11. Elina Knuuttila,
Jaana Marjanen, Janne Saarelainen.
Messu su 12.7. klo 11. Elina Knuuttila,
Ilkka Pihlajamäki, Outi Keskisipilä.
Kesäinen musiikkituokio. Maakuntalaulut ke 15.7. klo 13. Outi Keskisipilä.
Lauletaan yhdessä kaikki Suomen
maakuntalaulut.
Messu su 19.7. klo 11. Elina Knuuttila,
Ilkka Pihlajamäki, Outi Keskisipilä.
Messu su 26.7. klo 11. Elina Knuuttila,
Ilkka Pihlajamäki, Siiri Mäenpää.
Kesäinen musiikkituokio ke 29.7.
klo 13. Outi Keskisipilä. Saksalaiset
vieraat Jörg Duda ja Brigitte Starck
esittävät Dudan sävellyksiä fagotille
ja pianolle.
Messu su 2.8. klo 11. Elina Knuuttila,
Ilkka Pihlajamäki, Outi Keskisipilä.
Messu su 9.8. klo 11. Elina Knuuttila,
Jaana Marjanen, Outi Keskisipilä.
Suuremman suojassa - kouluun
siunaaminen su 9.8. klo 18. Mari
Voutilainen, Outi Keskisipilä. Niklas
Grönholm. Enkeleitä koulutielle
rukoilemme.
Messu su 16.8. klo 11. Jaana Marjanen,
Mari Voutilainen, Outi Keskisipilä.
Messu su 23.8. klo 11. Ilkka Pihlajamäki, Mari Voutilainen, Janne Saarelainen.
PERHEASIAIN NEUVOTTELUKESKUS
Teollisuuskatu 1, 2. krs
Luottamuksellista keskusteluapua
parisuhteen kysymyksissä. Yhteydenotot ma–pe klo 9.30–11.30
puh. 040 4848 480 tai sähköpostitse
perheneuvonta.kuopio@evl.fi. Löydät
meidät myös Facebookista:
www.facebook.com/PNKkuopio.
HUOM! Asiakasvastaanotot siirtyivät.
Uusi osoite Teollisuuskatu 1, 2. krs.
Käynti pihan puolelta (lounasravintolan ovesta).

SIILINJÄRVI
Kirkkoherranvirasto ja taloustoimisto
avoinna arkisin klo 9–11 ja 12–14
p. 017 288 4600 (virasto). Haarahongantie 4, 71800 Siilinjärvi. Toimistot
palvelevat toistaiseksi vain puhelimitse ja sähköpostitse.
Diakoniatoimisto toimii 15.8. asti
vain Siilinjärven seurakuntatalolla.
Asiakkaita palvellaan puhelimitse ja
verkossa.
Työntekijät tavoitat puhelimella ja
sähköpostilla. Kirkkoherra
044 7284 611. Päivystävä pappi
044 7284 612 (klo 8–20) ja diakoniatyöntekijä 044 7284 645, muut yhteystiedot saat virastosta ja verkkosivultamme.
Keskusteluapua yrittäjille ja työyh-
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teisöille: seurakunta haluaa olla
tukenasi myös näinä poikkeuksellisina aikoina. Keskustellaan yhdessä
- ota yhteyttä! Pastori Pauli Soranta,
044 7284 610, diakoniatyöntekijä Auli
Kela 044 7284 642.
Ajankohtaiset tiedotteet saat verkkosivultamme siilinjarvenseurakunta.
fi. seuraamme yhteiskunnan poikkeustilannetta ja noudatamme toiminnassamme viranomaisten antamia
ohjeita.
Verkkokanavat:
Siilinjarvenseurakunta.fi
Vapaaehtoistyo.fi/siilinjarvi
Facebook: siilinjarvenseurakunta
Instagram: siilinjarvenseurakunta,
siilinnuorisrk
Twitter: siilinjarvi_srk
Youtube: Siilinjärven ev.lut. seurakunta
SIILINJÄRVEN KIRKKO
Haarahongantie 2
Jumalanpalvelukset kesä-heinäkuussa myös Youtube-kanavalla.
Kirkossa jumalanpalvelukseen voi
osallistua enintään 110 henkilöä.
Noudatamme turvavälejä.
Kirkko avoinna keskiviikkoisin klo
11.30–13 hiljentymiseen ja sielunhoidolliseen keskusteluun. Pappi ja
diakoniatyöntekijä tavattavissa.
Kesäpäivän musiikkituokiot keskiviikkona klo 12: 24.6. Virsiä elämän eri
aikoina. Yhteislaulua ja musiikkiesityksiä. Airi Heiskanen. 1.7. Yksinlauluja
psalmin teksteihin. Laulu Marjaana
Kaisto laulu ja urut Airi Heiskanen.
Ke 8.7. Yhteislauluna luontoaiheiset
virret. Airi Heiskanen ja Rami Tuomikoski. 15.7. Tuttuja sävelmiä klarinetille ja sellolle. Sello Marjaana Kaisto
ja klarinetti Rami Tuomikoski. 22.7.
Urkuimprovisaatioita. Vesa Kajava.
29.7. Kirkkoherra ja kitara. Olli Kortelainen.
Sanajumalanpalvelus su 28.6. klo 10.
Pirskanen, Heiskanen.
Messu su 5.7. klo 10. Marin, Kaisto,
Tuomikoski.
Konfirmaatiomessu su 12.7. klo 10.
Marin, Heiskanen. Osallistujamäärän
rajoittamisen vuoksi mukaan otetaan
ensisijaisesti konfirmoitavat ja heidän
läheisensä.
Sanajumalanpalvelus su 19.7. klo 10.
Marin, Tuomikoski.
Sanajumalanpalvelus su 26.7. klo 10.
Kortelainen, Tuomikoski.
Sanajumalanpalvelus su 2.8. klo 10.
Kortelainen, Kaisto.
Sanajumalanpalvelus su 9.8. klo 10.
Pirskanen, Kajava.
Kouluun lähtevien siunaaminen su
9.8. klo 15, 16.30 ja 18. Henkilömäärärajoitusten takia tilaisuuksiin tulee
ilmoittautua etukäteen seurakunnan

n ajat
15,
isi
in

verkkosivuilla. Ekaluokkalaisen
kanssa kirkkoon voi tulla kolme
muuta läheistä.
Sanajumalanpalvelus su 16.8. klo 10.
Marin, Kajava.
SIILINJÄRVEN SEURAKUNTATALO
Haarahongantie 4
Isoskoulutuksen juhla ke 12.8. klo 17
Iso sali.
Ohjaajakoulutuksen aloitusilta to
13.8. klo 17–19 Iso sali.
Rauhanyhdistyksen seurat su 23.8.
klo 15 Iso sali.
VUORELAN KIRKKO
Rissalantie 2
Kouluun lähtevien siunaaminen ma
10.8. klo 17 ja 18.30 sekä ti 11.8. klo 17.
Henkilömäärärajoitusten takia tilaisuuksiin tulee ilmoittautua etukäteen
seurakunnan verkkosivuilla. Ekaluokkalaisen kanssa kirkkoon voi tulla
kolme muuta läheistä.
Kahvila Kupponen ti 25.8. klo 9–13.
Avoin kohtaamispaikka joka tiistai.
MUUTA
Kansanlaulukirkko ke 1.7. klo 18
Jännevirralla Lapinluhdantien
laavulla. Voutilainen, Tuomikoski.
Kansanlaulukirkko su 5.7. klo 15
Kolmisopella Peltoniemen tilalla,
Mustintie 80. Hoffrén, Heiskanen.
Kirkkokahvit.
Hautausmaakävelyt Viinamäen
hautausmaalla klo 18. Oppaana Kari
Kolehmainen. Ke 8.7. Taiteilijoita ja
kulttuurivaikuttajia. Ke 15.7. Siilinjärveläisiä naisia erilaisissa elämäntilanteissa. Ti 21.7. Pitäjän vaikuttajamiehiä.
Seurat su 9.8. klo 16 Brandtilla, Ruuskalantie 105.
Iltatori pe 14.8. klo 18–20 Siilinjärven torilla. In the spirit of Elvis. Kirkkoherran houseband. Virkistys ry:n
kahvio.
Ulkoilmamessu su 23.8. klo 10
Mäntyrannan kesäteatterilla, Jokisuuntie 14. Kortelainen, Kaisto.
Kunnan kirkkopyhä.
Kahvila Leppis ti 25.8. klo 9–11
Leppäkaarteen kerhotalolla. Avoin
kohtaamispaikka joka tiistai.
Sururyhmä: to 3.9. klo 18 srk-talolla,
muut kokoontumiset. 10.9., 17.9., 24.9.
ja 22.10. Ohjaajina diakoniatyöntekijät
Hanna Rasa ja Raija Hallikainen. Ilm.
viim. 24.8. kirkkoherranvirastoon:
017 288 4600. Jos tulijoita on enemmän kuin tähän ryhmään, muodostetaan keskiviikkoisin klo 14–16
kokoontuva ryhmä.
Syksyn päiväkerhot: Ryhmiin mahtuu
vielä lapsia. Lisätiedot ja ilmoittautuminen: siilinjarvenseurakunta.fi/
lapsille-ja-lapsiperheille/paivakerhot

JÄRJESTÖT
KUOPION NNKY
Vuorikatu 22
Verkkoseurat: www.knnky.fi,
www.facebook.com/nnkykuopio,
www.instagram.co/kuopio_nnky/
Toiminnanohjaaja Sirpa-Sari BorgHolopainen p. 044 772 1928,
toimisto@knnky.fi, tavoitettavissa
ma–pe 9–15.
HERÄTTÄJÄ-YHDISTYS
Kuninkaankatu 22
Etäherättäjäjuhlat Körttiradiossa
3.–5.7. osoitteessa www.herattajajuhlat.fi. Ohjelma noudattelee tavallisten
herättäjäjuhlien totuttua ohjelmaa
seuroineen ja konsertteineen. Osa
seuroista tallennetaan varta vasten
etäjuhlia varten äänenä tai äänenä ja
kuvana ja osa on aarteita HerättäjäYhdistyksen äänitearkistosta. Sivulla
on jo julkaistu juhlien ohjelma, joka
täydentyy, ja sinne tulee myös kuuntelulinkki nettiradioon, kun lähetys
alkaa talkooseuroilla torstaina 2.7.
POHJOIS-SAVON EV.LUT.
KANSANLÄHETYS
Sairaalakatu 11
Toimisto puh. 044 9812 908. Facebook: Pohjois-Savon Kansanlähetys.
Twitter: @SEKL Savo.
RaamaTuntemattomat joka toinen
ma 15.6. alkaen klo 17 (heinäkuussa
tauolla), osallistuminen zoomin
kautta, linkki: Ossi Hella,
ossi.hella@sekl.fi.
Kesäseurat su 12.7. klo 18 Iskaniusten
luona.
Lähetyspiiri to 6.8. klo 17 Lähetyskodilla Mirja Säiniö ja Cecilia Kurkinen.
Kesäseurat su 9.8. klo 16 Brandteilla,
Siilinjärvellä. Unto Niskanen, Cecilia
Kurkinen,
Kesäseurat su 23.8. klo 16 Sotkan
Onni -kodalla Sotkanniemessä,
Cecilia ja Reijo Kurkinen, Panu Rantakokko.
KUOPION YMPÄRISTÖN
RAUHANYHDISTYS
Ahmatie 22
Kuopion rauhanyhdistys on päättänyt
keskeyttää tilaisuuksien järjestämiset
toistaiseksi. Päätös perustuu
valtioneuvoston suositukseen olla
järjestämättä suuria tapahtumia
koronavirusepidemian hillitsemiseksi.
Nettiseuroja voi kuunnella nettiseurat.info tai kesaseuraradio.fi sivustojen kautta.
POHJOIS-SAVON EV.LUT.
KANSANLÄHETYS
Sairaalakatu 11
Toimisto puh. 044 9812 908. Facebook: Pohjois-Savon Kansanlähetys.
Twitter: @SEKL Savo.
Kansanlähetyspäivät verkkotapahtumana 3.-5.7.2020 Kansanlähetyksen
YouTube-kanavalla. Koko perheelle
suunnattua ohjelmaa nettilähetyksinä.

Kun suru kohtaa

Sururyhmä läheisen menettäneille
Oletko menettänyt läheisesi? Haluatko käsitellä surua ryhmässä toisten
menetyksen kokeneiden kanssa? Sururyhmässä voit luottamuksellisesti
jakaa kokemuksia ja tehdä yhdessä surun matkaa.
Seuraava sururyhmä alkaa Siilinjärven seurakuntatalolla to 3.9. klo 18.
Ryhmän muut kokoontumisillat ovat 10.9., 17.9., 24.9. ja 22.10.
Ryhmää ohjaavat diakoniatyöntekijät Raija Hallikainen ja Hanna Rasa.
Jos sururyhmään ilmoittautujia on kahden ryhmän verran,
muodostetaan toinen ryhmä, joka kokoontuu keskiviikkona iltapäivällä.
Ilmoittaudu viimeistään 24.8.
verkossa siilinjarvenseurakunta.fi
tai puhelimitse kirkkoherranvirastoon
017 288 4600.
Lisätiedot: Matti Hoffrén 044 7284 603

Ohjaajakoulutukset
Haluatko isoseksi
leireille tai riparille?
Kiinnostaako ohjata
koululaisten kerhoa?

Ohjaajakoulutuksen
aloitusilta on to 13.8.
klo 17–19 seurakuntatalolla. Siihen kutsutaan
mukaan isosen tehtävistä
ja alakoululaisten kerhonohjaamisesta kiinnostuneet nuoret. Koulutuksen
aloitusleiri on 28.–30.8.
Ilmoittaudu mukaan verkossa
7.7.–8.8.
Ruokoniemessä
Leiri 1
11.–13.9.
Leiri 2
9.–11.10.
Leiri 3
16.–18.9.
Ilmoittaudu verkossa 7.7. alkaen.

Siunaamme koulutielle

Tulossa myös K-16-leiri
marraskuussa.

NUISKU – ihmissuhdetaitokoulutus nuorille

Kutsumme sinua, tuleva ekaluokkalainen, siunattavaksi koulutielle. Tervetuloa myös vanhemmat, sisarukset, isovanhemmat
ja kummit. Tilaisuudet järjestetään, jos poikkeusolot sallivat.

Alavan seurakunta
su 9.8. klo 16 Neulamäen kirkko
su 9.8. klo 18 Alavan kirkko
Järvi-Kuopion
seurakunta
su 9.8. klo 18 Nilsiän kirkko
pe 28.8. klo 12.15 Kaavin kirkko
pe 4.9. klo 8.45 Vehmersalmen
kirkko
Puijon seurakunta
su 9.8. klo 15, 16.30 ja 18 Puijon kirkko

Kallaveden seurakunta
su 9.8. klo 13 Syvänniemen kirkko
su 9.8. klo 15 Vehmasmäen kappeli
su 9.8. klo 16 Petosen seurakuntatalo
su 9.8. klo 18 Kallaveden kirkko
ti 11.8. klo 18 Maaningan kirkko
Männistön seurakunta
ti 11.8. klo 18 Pyhän Johanneksen kirkko
Tarkemmat tiedot
www.kuopionseurakunnat.fi

Jaetut eväät Kuopiossa
19.–20.3.2021
Valtakunnalliset jumalanpalveluspäivät Jaetut eväät järjestetään
kahden vuoden välein eri puolilla
Suomea.
Koulutuksellinen tapahtumaviikonloppu on suunnattu sekä seurakuntalaisille että työntekijöille.
Järjestäjinä Kirkkohallitus,
Kuopion hiippakunta ja
Kuopion ev.lut. seurakuntayhtymä.

Aina armoa ajasta autuuteen

Nuorille Siilinjärvellä

Nuortenleirit

Tuomiokirkkoseurakunta
su 9.8. klo 18 Tuomiokirkko
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Innostaako oppia kohtaamisen
taitoja? Uusi NUISKU-koulutusryhmä alkaa lokakuun 2020 alussa.
Tapaamiset sovitaan ryhmän kanssa. Ilmoittaudu ohjaaja Kirsi PyöriäKolehmaiselle: 044 7284 652,
kirsi.pyoria-kolehmainen@evl.fi

Perjantaimessu
Perjantain-illan jumalanpalvelus
Siilinjärven kirkossa kuukauden
viimeisenä perjantaina syyskuusta
alkaen klo 18. Tervetuloa myös
toteuttamaan messua nuorten
porukalla!

Perkkis-illat

Perjantaiset nuortenillat
Siilinjärvellä ja Vuorelassa alkavat
syys-lokakuussa.

Kysy lisää

Kari Kolehmainen 044 7284 651,
kari.kolehmainen@evl.fi
Tuomo Toivanen 044 7284 654,
tuomo.toivanen@evl.fi

siilinnuorisrk

Ilmoittautumiset ja menovinkit:
siilinjarvenseurakunta.fi/nuorille

20

&

Nro 6 — 24.6.2020

TUIJA HYTTINEN

”OLEN aina ollut kiinnostunut patsaista ja
tarinoista niiden takana. Patsailla on tärkeä rooli
myös viimeisimmässä romaanissani Kävelevien
patsaiden kaupunki”, Tatu-Pekka Kekäläinen kertoo.

IHMISYYDEN ihmettelijä
Koronakevät on avannut Tatu-Pekka Kekäläiselle uusia näkökulmia ihmisyyteen.
Niitä hän uskoo käsittelevänsä myös tulevissa kirjoissaan.

P

eruskoulun opettaja, kirjailija ja
kolmen lapsen isä Tatu-Pekka
Kekäläinen (kirjailijanimeltään
Tatu Kokko) tutkailee mietteliäänä mennyttä kevättä ja sen
hyvin poikkeuksellisia olosuhteita.
”Kirjailijan näkökulmasta tämä on
ollut äärimmäisen kiinnostavaa aikaa.
Elämästä ja ihmisyydestä on noussut
esiin uudenlaisia puolia. On ollut hienoa
nähdä, kuinka ihmisten välinen solidaarisuus on lisääntynyt ja vahvistunut.
Varmasti tämä siivilöityy jollain tavalla myös tuleviin kirjoihini, joiden aihioita
olen tässä kypsytellyt.”
Kekäläinen ehti palata toukokuun
alusta apurahavapaalta takaisin opettajan töihinsä – etänä tietenkin.
”Kyllä etätyö muutti äkisti opettajuuden luonnetta. Normaalistihan me olemme läsnä, lähellä ja helposti saavutettavissa. Täytyy kuitenkin sanoa, että
olosuhteisiin nähden niin opettajat, oppilaat kuin vanhemmatkin selvisivät uskomattoman hyvin etäkoulusta.”

Jännitystä Keniassa

Kekäläisen juuret ovat syvällä Kaavin
mullassa. Elämä on kuitenkin kierrättänyt miestä ulkomaita myöten ennen
paluuta nykyiseen kotikaupunkiin Kuopioon.
Kekäläisen puoliso on myös opettaja ja valmistumisen jälkeen pariskunta
toteutti yhteisen haaveensa työskennellä ulkomailla.

”Päädyimme Sleyn kautta vuodeksi Keniaan, jossa opetimme suomalaisten lähetystyöntekijöiden lapsia vuoden
ajan.”
Pestistä kehkeytyikin varsinainen
jännitysnäytelmä, kun kesken kaiken
ilmeni, etteivät pariskunnan työluvat
olleetkaan kunnossa. Asia tuli täytenä
yllätyksenä Kekäläisille.
”No, sieltä sitten löysimme itsemme
paikallisesta sellistä ja oikeudenkäynnistä – kuin suuremman luokan rikolliset
ikään”, Kekäläinen muistelee nyt jo asialle hymähdellen.
Tilanne ratkesi lopulta ilman suurempaa dramatiikkaa ja nuoret opettajat
saivat jatkaa työtään.
”Meillä olisi ollut mahdollisuus vielä
jatkaa työskentelyä Keniassa, mutta
työluvat tulivat vasta, kun olimme
saaneet jo työpaikat Suomessa.”
”Toisaalta kaikella on tarkoituksensa.
Jos olisimme jääneet Keniaan pidemmäksi aikaa, meillä ei olisi juuri näitä
lapsia, jotka meille sittemmin annettiin.
Enkä ehkä olisi julkaissut koskaan yhtään
kirjaa.”

Viikkorahat vuohia lypsämällä

Kekäläinen kertoo olleensa lapsena varsinainen kirjojen ahmija. Ei siis ihme, että
haave oman kirjan kirjoittamisesta virisi
jo alakouluiässä.
”Paljastin haaveeni yhdelle kaverilleni. Kun ajatuksen sanoi ääneen, siitä tuli
haaste, johon olisi vastattava.”

Ja kyllä Kekäläinen sittemmin on
haasteeseensa vastannut: takataskussa
on tähän mennessä muun muassa Savonia-kirjallisuuspalkinnon ehdokkuudet
vuosilta 2016 ja 2019.
”En silti koskaan ajatellut heittäytyä
pelkästään kirjoittamaan, vaan halusin
lähteä opiskelemaan kasvatustieteitä ja
valmistua opettajaksi.”
Opettaja-isän ja sairaanhoitaja-äidin
poika muistelee lapsuuttaan Kaavilla turvallisena ja huolettomana aikana,
joka toisaalta opetti myös vastuuntuntoa.
”Asuimme maalaisidyllissä, jossa
vanhempani tykkäsivät pitää eläimiä. Meillä oli vaihtelevasti niin kanoja,
lampaita, vuohia kuin hevosiakin.”
”Oli kasvattavaa olla eläinten kanssa ja
huolehtia niistä. Kun kaverit kesälomalla
kokoontuivat kylällä, minä hankin viikkorahoja vuohia lypsämällä.”
Lapsuudenkoti on antanut evääksi
myös tärkeän kokemuksen hyväksytyksi tulemisesta.
”Minua on rakastettu juuri sellaisena kuin olen ollut, ja se on ollut kantava
voima. Vanhempani eivät koskaan asettaneet minulle vaatimuksia, vaan sain
tehdä itse omat ratkaisuni.”
”Samaa hyväksyntää olen halunnut
välittää omille lapsilleni. Aina iltarukouksen jälkeen olen muistanut sanoa rakastavani heitä. Joidenkin mielestä sellainen tapa on saattanut vaikuttaa oudolta.
Mutta asiahan on totta, joten miksi sitä
ei voisi sanoa ääneen.”

Virtuaalikirkossa
rapakon takana

Biologisen lapsuudenperheen lisäksi
Kekäläinen kokee, että hänellä on toinenkin kasvattajaperhe.
”Olin nuoruudessa vaihto-oppilaana
Yhdysvalloissa ja pidän edelleen aktiivisesti yhteyttä sikäläisen perheeni kanssa.
Nyt korona-aikana yhteydet ovat olleet
entistäkin tiiviimmät.”
Taannoin Kekäläinen oli muun muassa osallistunut amerikkalaisten vanhempiensa kutsumana sikäläisiin kirkonmenoihin virtuaalisesti.
”Se oli hieno kokemus. Amerikkalaisissa jumalanpalveluksissa musiikilla
on suuri rooli, joten verkon välitykselläkin pääsi hyvin mukaan kirkonmenojen
tunnelmaan.”
Kekäläinen mieltää oman jumalasuhteensa tosi laajasti ja kaikkea syleilevästi.
Jumala on kaikkialla ja kaikessa.
”Jumala ei mielestäni ole nurkkakuntainen, mutta ihmiset ehkä herkästi tekevät hänestä sellaisen. Uskontoa on helppo käyttää hyväksi ja tulkita kirjoituksia
tavoilla, jotka loukkaavat tiettyjä ihmisryhmiä.”
”Kun haluaa nähdä kauneuden ympäristössään ja ihmisyydessä, kun jaksaa
ihmetellä elämää, silloin on Jumalan
äärellä. Itse haluan jatkaa ihmettelyä ja
haltioitumista myös tästä eteenpäin.”
HELI HARING

