Hautausmaakävelyillä saa tietoa
hautausmaista, muistomerkeistä, historiasta,
vainajien elämästä.
Tervetuloa Kuopion ev.lut.seurakuntayhtymän
järjestämille hautausmaakävelyille!
Kesän 2020 opastettuja kävelykierroksia tehdään
yhdelletoista hautausmaalle; Isolle hautausmaalle,
Flodbergin hautausmaalle, Kettulanlahden
hautausmaalle, Riistaveden hautausmaalle,
Vehmersalmen hautausmaalle, Karttulan vanhalle
hautausmaalle, Syvänniemen hautausmaalle,
Kaavin hautausmaalle, Muuruveden
hautausmaalle, Nilsiän Kankaisen hautausmaalle
sekä Maaningan hautausmaalle.
Opastettuja hautausmaakävelykierroksia on ollut
jo yli kaksikymmentä vuotta Kuopiossa ja ne ovat
olleet erittäin suosittuja. Kävelykierrosten
teemoja on tänä vuonna mm. totuuksia ja
tarinoita tuttujen ja vähemmän tunnettujen
elämästä, kirkonmiehiä ja kyläläisiä sekä
hautakivien symbolit ja kuvat.
Yksi merkittävimmistä Suomen ev.lut.kirkon
toiminnoista on hautausmaiden ylläpito.
Hautausmaat ovat muistomerkkeineen osa
perinnettä ja kulttuurihistoriaa.
Hautausmaakävely on oivallinen tapa tutustua
niin koti- kuin mökkipaikkakunnankin
menneisyyteen. Mennyt aika tulee eri tavalla
eläväksi pelkkään lukukokemukseen verrattuna,
kun kohteessa kulkiessa kuulee samalla selostusta
paikan historiasta. Juuri näitä perinteitä ja
elämänkohtaloita pyrimme järjestämillämme
hautausmaakävelyillä valottamaan.
Aurinkoisia ja muistorikkaita
hautausmaakävelyitä toivottaen
Juha Moilanen, puistopäällikkö

Auttaisiko kesä hautuumaalla minua elämään
viisaammin ja iloitsemaan enemmän elämästä ja lopulta
kuolemaan hyvin?
Opettaisivatko hautojen ihmiset omilla tarinoillaan
jättämään kaiken turhan pois, keskittymään oleelliseen,
rakastamaan ja kunnioittamaan syvemmin elämää,
eläimiä, ihmisiä, koko luomakuntaa ja tuntemaan
myötätuntoa kaikkea kohtaan?
Kai Sadinmaa, Kuolleiden kirja

Hautausmaakävelyt
kesällä 2020

KUOPION KESKUSTAN ALUE

KALLAVEDEN JA JÄRVI-KUOPION ALUE

ISO HAUTAUSMAA
Oppaana on Nina Pelli.

KARTTULA
Oppaana on Erkki Taarasti.

-

Totuuksia ja tarinoita tuttujen ja
vähemmän tunnettujen elämästä
Kuopion Isolla hautausmaalla.

Torstai 4.6. Iso hautausmaa
Torstai 25.6. Iso hautausmaa
Torstai 9.7. Iso hautausmaa
Torstai 23.7. Iso hautausmaa
Torstai 13.8. Iso hautausmaa
Torstai 27.8. Iso hautausmaa
Torstai 3.9. Iso hautausmaa
Kaikilla kierroksilla on sama teema, mutta kohteet
saattavat vaihdella johtuen esim. ryhmän koosta.
Kävelykierrokset alkavat linja-autoaseman
puoleiselta pääportilta klo 18.

KETTULANLAHDEN HAUTAUSMAA
Oppaana on Nina Pelli.
-

Kettulanlahden monimuotoinen
hautausmaa.

Torstai 11.6. Kettulanlahden hautausmaa
Torstai 6.8. Kettulanlahden hautausmaa
Kävelykierrokset alkavat hautausmaan portilta
klo 18.

Maanantai 15.6. klo 18 Karttulan Vanha
hautausmaa
Kierros alkaa Karttulan kirkosta, jossa esitellään
ensin kaikkien Karttulan hautausmaiden historiaa.
Sunnuntai 19.7. klo 14 Syvänniemen
hautausmaa
Messu kirkossa klo 13, kirkkokahvit klo 14, jonka
jälkeen kävelykierros.
MAANINKA
Oppaana on Jussi Huttunen.
Sunnuntai 23.8. klo 11.30 Maaningan
hautausmaa
Messun ja kirkkokahvien jälkeen

NILSIÄ
Oppaina ovat Helena Liukkunen ja Raili Pursiainen.
Maanantai 22.6. klo 18 Kankaisen hautausmaa
- Hautakivien symbolit ja kuvat, mitä ne
kertovat ajasta ja ihmisestä.
Kierros päättyy iltavirteen paarihuoneella.
Tiistai 25.8. klo 16 Kankaisen hautausmaa
- Kasvun paikat, ihmisiä ja tapahtumia
kaiken ikäisten koululaisten muistoissa.
Kierrokset alkavat pääportilta.
VEHMERSALMI
Oppaana on Väinö Matti Miettinen.
Sunnuntai 12.7. klo 11.30 Vehmersalmen
hautausmaa
- Kirkkomaan tarinat Vehmersalmen
kirkon 100 vuoden historiasta.
Klo 13.00 "Kylien kirkko" kirkossa.
Tarjolla on Vehmersalmen kylien antimia.
MUURUVESI
Oppaana on Jussi Kokkarinen.
Sunnuntai 19.7. klo 13 Muuruveden hautausmaa
Klo 13 kesäkirkko hautausmaan portilla,
kirkkokahvit ja hautausmaakävely.
KAAVI
Sunnuntai 9.8. klo 13 Kaavin hautausmaa
Oppaana on Seppo Kononen ja mukana on myös
Pirjo Sonninen.
Alussa hartaushetki kirkossa, sään salliessa
ulkona, jonka jälkeen hautausmaakierros Seppo
Konosen johdolla.
Päätteeksi kahvit.

