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AurinkoPäivän sanaNimipäivät4x?
1) Kuinka moni suomalainen 
sairastaa vuosittain jonkinlaisen 
aivoverenkiertohäiriön? 2) Minä 
vuonna on syntynyt teinisensaa-
tio Robin? 3) Kuka on Helsingin 
kaupunginjohtaja? 4) Minä vuon-
na perustettiin Ristiinan pitäjä?

Lauantaina: Melina, Maini
Sunnuntaina: Ylermi
Maanantaina: Helmi, Kastehelmi
Tiistaina: Heino
Keskiviikkona: Eurooppa-päivä, 
Timo, Timi
Torstaina: Aino, Aini, Aina, Ainikki
Perjantaina: Osmo

Ylistäkää meidän Jumalaamme, 
kaikki kansat, antakaa ylistyksen 
kaikua! Hän antaa meille elämän, 
hän ei salli jalkamme horjua. 
Ps. 66: 8–9

                                   Nousee   Laskee
Mikkelissä           4.47         21.30
Pieksämäellä      4.43        21.35
Savonlinnassa    4.39        21.25

4 vastausta
1) 25 000, 2) 1998, 3) Jussi Paju-
nen 4) 1649.

Lauantai 5.5.
Koiranäyttely Parikkalassa Sär-
kisalmen Kisapirtillä 320 paimen-
koiraa, metsästyspystykorvaa ja 
ajavaa koiraa. Arvostelu alkaa klo 
9, ryhmäkilpailut n. klo 15. Liput 3 
euroa, alle 10-vuotiaat ilmaiseksi. 
Järj. Itä-Saimaan Hirvikoirayhdis-
tys, Parikkalan Koiraharrastajat ja 
Särkisalmen Seudun Metsästys-
yhdistys.
Kevät myyjäiset/kirpputori klo 
10–14 Savonlinnan Kellarpellos-
sa, Aapeli 4:ssä. Tule tekemään 
löytöjä ja hyviä kauppoja. Järj. 
Kellarpellon Eläkkeensaajat ry.
Eemeli metkuilee klo 13 Savon-
linnan Teatteri. Liput 15/13 euroa, 
ryhmätarjous väh. 10 hlöä 10 
euroa/kpl.
Susi kuninkaan vaatteissa klo 
14 Kiteesalissa. Keski-Karjalan 
kansalaisopiston lapsiteatteri Pik-
ku Polento esittää koko perheen 
näytelmän.
Kahvikonsertti klo 14 Kuus-Huk-
kalassa Rantasalmella. Puruveden 
Pelimannit esiintyvät. Konsertissa 
kuullaan pelimannimusiikkia 
soittaen ja laulaen. Konserttiin on 
vapaa pääsy. Klo 21 Pelimanni-
tanssit Kuus-Hukkalan ravintolas-

sa. Vapaa pääsy.
Loistoilta klo 16 Savonlinnan 
seurakuntakeskuksessa. Lasten-
hoito järjestetty, kahvila.
Mertamatinea klo 18 Mertalan 
koululla Savonlinnassa. Linnalan 
soitonopiskelijoiden oppilaskon-
sertti. Vapaa pääsy.
Ilmasta rahaa, klo 19 Kaarti-
lankosken näytelmäpiiri esittää 
Michael Cooneyn vauhdikkaan 
näytelmän Hakovirran metsästys-
seuran talolla, Kietäväläntie 154, 
Partalansaari, Sulkava. Ohjaus 
Susanna Kolehmainen. 
Suomalaisin sävelin - Kotimai-
sen säveltaiteen helmiä klo 19 
Savonlinnasalissa. Puhallinorkes-
teri Saimaan kevätkonsertti. Liput 
15 euroa.
Tanssit Pajarinhovissa Kiteellä. 
Tulipunaruusut.
Tanssit klo 20–01 Kylätalo Nou-
sulassa Kerimäen Silvolassa, os. 
Koivumäentie 3. Esiintyjänä Timo 
Turunen ja Jatsarit. Arpajaiset. 
Järj. Anttolan seudun kyläyhdis-
tys. Liput 10 euroa. 
Tanssit klo 20-24 Punkaharjun 
Kruunupuistossa, Maija Muikku.
Annikan karaoke klo 20.30 
alkaen Kallislahden Teboil, Sa-

vonlinna.
Mikko Alatalo Duo klo 21 Ravin-
tola Muikkukukossa Sulkavalla. 
Liput 8 euroa.
Pelimannitanssit klo 21 Kuus-
Hukkalan ravintolassa Rantasal-
mella. Vapaa pääsy.
Tornado, suomirockia klo 22 
ravintola Myllykartanossa Savon-
rannalla.

Sunnuntai 6.5.
Summer BayRock klo 9–22 
Kesälahden liikuntasalissa.
Kirpputori klo 10–14 Pihlajanie-
men koululla, Savonlinnassa. Järj. 
Pihlajaniemen koulun vanhem-
paintoimikunta.
Musiikkiopiston Anna Lind-
holm-Ordazin piano-oppilaat 
esiintyvät klo 13 Kahvila Saimas-
sa. Luvassa keveitä ja keväisiä 
sävelmiä!
Komedia Poikamiehen pesä-
puu klo 13. Kulennoisten Nuoriso-
seuran kyläteatteri. Kulennoisten 
Lahtelassa, Ruokolahdentie 1070. 
Lippuvaraukset p. 040 355 9429, 
liput 12 euroa. Loppuunmyyty.
The Sound of Music, Ranta-
salmen Nuorisoteatteri klo 15 
Musiikki- ja teatterisali Tornado, 

Rantasalmi. Liput 14/10 euroa.
Yhteisen leivän jaamme 
-messu klo 16 Säämingin seu-
rakuntatalolla, Sääminginkatu 4, 
Savonlinna.
Hevosenkenkäilta klo 16 Savon-
linnan srk-keskus, Kirkkokatu 1. 
Aiheena Kokemukset ja elämyk-
sellisyys. Jan Hultin Ilkka Puhakan 
haastateltavana. Musiikki Esa 
Pyöriä ja puupuhallinkvartetti. 
Raamattu- ja runokooste Irja 
Lyytikäinen. Lapsille pyhäkoulu-
hetki ja lastenhoito kerhotiloissa. 
Vapaa pääsy.
Hannelen karaoke klo 16-21 
Weijari Wingsissä, Savonlinnassa.
Runomatinea Saanko olla erilai-
nen? klo 17 Linnalan juhlasalissa 
Savonlinnassa. Linnan Lausujat. 
Ohjaaja Kaarina Lavonen. Ohjel-
ma 6 euroa.

Maanantai 7.5.
Terveysmittauksia klo 8.30-12  
Savon Apteekissa. Kol, sokeri, 
RR ja hemogl. Terveydenhoitaja 
Kirsti Soramies. 
Nukke- ja lelumuseo Surutto-
man Ystävät ry:n kevään viimei-
nen kerhoilta nukkemuseolla klo 
18. 

Kerimäen kevätkonsertti klo 
18 Kerimäen B-koululla. Musiik-
kiopiston Kerimäen toimipaikan 
kevätkonsertti.
Soutukauden avaus klo 18.30 
Kyrönniemen kirkkovenerannassa 
Savonlinnassa.

Elokuvat 5.–10.5.
Killa
American Pie: Luokkakoko-
us La-ma klo 17, ti klo 20.15, ke 
klo 17, to ei esitystä. -K12- Esitys 
1h50min. Liput 8,5 euroa.
The Avengers 3D ja 2D.  La-ma 
klo 19.15 (3D-versio), ti ei esitystä, 
ke klo 19.15. (3D-versio) ja to 
klo 18 (2D-versio).  -K12-. Esitys 
2h25min. Liput 12 euroa (3D-ver-
sioon) ja 9 euroa (2D-versioon). 
(Sarja-, alennus- ja yritysliput + 2 
euroa).
Putting it together Musikaali, Ti 
klo 18 ja to klo 13. -Sallittu-   Esitys 
1h45min  Liput ti 18 euroa, to 16 
euroa (ei sarja- ja yritysliput).

Olavi
Nälkäpeli, Toiveuusinta! La ei 
esitystä, su-ke klo 18, to ei esitys-
tä. -K12-   Esitys 2h25min   Liput 
8,5 euroa.

Jari Silvennoinen

Kerimäen isossa kir-
kossa nähdään ke-
sällä 2013 mittava 
vaivaisukkonäytte-
ly. Maailman suu-

rimpaan puukirkkoon kootaan 
yhteisnäyttelyyn nelisenkym-
mentä vaivaisukkoa eri puolil-
ta maata.

Suurin osa ukoista on 
1800-luvun alusta. Kerimäelle 
on saapumassa myös vanhin, 
1600-luvun lopulla rakennettu 
Hauhon ukko.

Näyttelyn järjestää Invali-
disäätiön Galleria Ortonin pii-
rissä syntynyt Pelastakaa vai-
vaisukot ry. yhdessä Kerimäen 
seurakunnan kanssa.

Vaivaisukot ovat pienem-
mässä mitassa olleet yhteis-
näyttelyssä kerran runsaat 
kymmenen vuotta sitten. Ensi 
kesänä Kerimäellä nähdään 
noin kolmasosa koko maassa 
jäljellä olevista vaivaisukoista. 
Näyttely on ensimmäinen kir-
kossa järjestettävä.

Vaivaisukot ovat tehneet aika-
naan tärkeän työn suomalaisen 
köyhäin- ja vaivaistenhoidon 
pioneereina. Seurakunnat vel-
voitettiin aikanaan pitämään 
huolta köyhistään, ja keräystu-
kit yleistyivät.

– Keräystoimintaa tehtiin ve-
toavammaksi veistämällä tu-
keista vaivaisia ihmishahmoja, 
selittää sairaala Ortonin enti-
nen johtava ylilääkäri, profes-
sori Seppo Seitsalo, joka joh-
taa vaivaisukkoprojektia.

Vaivaisukot kuuluvat var-
sinkin Pohjanmaan ja Pohjois-
Savon perinteeseen. Etelä-Sa-
vosta vaivaisukkoja ei tunneta, 
mutta näyttely päädyttiin silti 
tuomaan Kerimäelle. Perustee-
na on puusta rakennettu kirk-
ko, jossa on riittävästi tilaa.

Paikan valintaan oli myötä-
vaikuttamassa Kerimäen en-
tinen seurakuntapastori Ville 
Vauhkonen, joka tekee väi-
töskirjaa kirkkohistoriasta.

Runsaan vuoden kuluttua, 
toukokuun lopulla avattavan 
näyttelyn yhteydessä julkais-
taan Kustannus Oy Maahen-
gen kanssa kattava kirja kai-
kista Suomen vaivaisukoista. 
Vaivaisukkoilmiötä valotetaan 
erillisessä seminaarissa.

Kerimäelle tulee esille myös 
taidemaalari Antti Ojalan 

muotokuvia vaivaisukoista, 
sekä kirjahankkeeseen liittyviä 
valokuvia. Näyttelyn kuraatto-
rina toimii kriitikko Otso Kan-
tokorpi.

Näyttelyllä ja kirjalla halutaan 
nostaa suomalainen vaivaisuk-
koperinne uudelleen monitie-
teisen keskustelun kohteeksi. 
Seitsalo, Vauhkonen ja Kanto-
korpi korostavat ukkojen kirk-
ko-, sosiaali-, kulttuuri- ja tai-
dehistoriallista merkitystä. 
Ilmiö on kansainvälisestikin 

harvinainen.
– Vaivaisukoista löytyy yhte-

ys myös nykykansantaiteeseen, 
eli ITE-taiteeseen. Vaivaisukot 
ovat esimerkki kansanomai-
sesta luovuudesta, sanoo Otso 
Kantokorpi.

Vaivaisukkoperinteen kaut-
ta herätellään keskustelua vä-
hempiosaisten auttamisesta 
nykyaikana.

Näyttelyn suojelijoiksi ovat 
lupautuneet emerituspiispa 
Eero Huovinen ja arkkiatri 
Risto Pelkonen.

Ainutlaatuinen 
näyttely ja kirja 
nostavat vaivais-
ukkoperinteen 
monitieteiseen 
keskusteluun.

Vaivaisukot ensi vuonna 
näytille Kerimäen kirkkoon

Katselmus. Kerimäen isoon kirkkoon tulee kesäksi 2013 yhteisnäyttelyyn noin neljäkymmentä vaivaisukkoa. Projektia johtava professori 
Seppo Seitsalo (vas.), pastori Ville Vauhkonen ja kuraattori Otso Kantokorpi tutustuivat kirkkotilaan torstaina kirkkoherra Toivo Loikka-
sen opastuksella.

Jari Silvennoinen

Kevät on edennyt vauhdil-
la lämpimän sään takia eten-
kin Etelä-Suomessa, kertoo 
Luonto-Liitto. Sen huomaa esi-
merkiksi ensimmäisten hyön-
teissyöjälintujen, kuten västä-
räkin, saapumisesta maahan.

Viikonloppuna havait-
tiin myös useita haarapääsky-
jä. Linnut ovat nyt Tampereen 
korkeudella, mutta pohjoisin 
yksittäinen haarapääskyha-
vainto tehtiin Kemissä.

Monesta kevätlajista on teh-
ty nyt havaintoja noin viik-
koa aiemmin kuin muutamana 
edellisenä keväänä. Esimerkik-
si sini- ja valkovuokot ovat nyt 
täydessä kukassa.

Myös sammakot ovat liik-
keellä. Etelä-Suomessa on jo 
sammakonkudun huippukausi, 
mutta kutuhavaintoja on tehty 
Kuopion ja Vaasan korkeudel-
la asti. STT

Kevät toi jo
haarapääskyt 

Kevätviljojen kylvöt ovat alka-
massa tällä viikolla Etelä-Suo-
men rannikkoalueella, Uudel-
lamaalla ja Lounais-Suomessa, 
kertoo ProAgria-neuvontajär-
jestö. Etelä-Pohjanmaalla kaik-
kein suotuisimmilla alueilla kyl-
vöt aloitettiin jo ennen vappua.

Suomen keskiosissa kylvöt 
alkavat näillä näkymin ensi vii-
kolla ja pohjoisessa vasta parin 
viikon kuluttua. Keski- ja Poh-
jois-Suomessa kylvöjen käyn-
nistymistä jarruttaa peltojen 
hidas kuivuminen, ja Pohjois-
Pohjanmaalla, Kainuussa sekä 
Lapissa pelloilla on vielä lunta.

Viime viikon sateet sulattivat 
lunta sisämaan pelloilta tehok-
kaasti. Pelloilla kevään tulo on 
vielä normaalissa aikataulussa, 
vaikka huhtikuun tavallista vii-
leämmät säät ovat hidastaneet 
syysviljojen kasvuun lähtöä.

Syysviljat näyttävät talvehti-
neen normaalisti lukuun otta-
matta Pirkanmaata. STT

Kevätkylvöt 
alkamassa 
Etelä-Suomessa

Metalliliitto
Timo Haverinen on valit-

tu Metalliliiton aluetoimitsijak-
si Savo-Karjalan aluetoimistoon 
Varkauteen.

Haverinen on toiminut pää-
toimisena pääluottamusmie-
henä iisalmelaisessa Normet 
Oy:ssä vuodesta 2000. Sitä en-
nen hän toimi työpaikalla luot-
tamusmiehenä. Normet Oy:ssä 
hän on työskennellyt vuodes-
ta 1988.

47-vuotias Haverinen va-
littiin Metalliliiton liittoval-
tuustoon vuonna 2004. Hän 
on toiminut myös muun muas-
sa Iisalmen metallityöväen am-
mattiosaston puheenjohtajana, 
Metallityöväen Pohjois-Savon 
piirijärjestön ja Kymi-Savo-Kar-
jalan aluejärjestön puheenjoh-
tajana. Hän on myös SAK:n val-
tuuston 1. varajäsen.

Koulutukseltaan Haverinen 
on metsäkoneenasentaja ja ko-
neenasentaja. Valinnan teki 
torstaina Metalliliiton liittotoi-
mikunta.

Nimityksiä
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