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Maistuvaa ja
haistuvaa
On tullut aika puolustautua. Kirkkovaltuuston 12.3.2018 tekemän yksimielisen päätöksen jälkeen minua on lähestytty monelta suunnalta
ja kritisoitu siitä etten ollut myötävaikuttamassa toisenlaisen lopputuloksen eli suoran kansanvaalin syntyyn. Tehtäköön nyt tiettäväksi, että
seurakunnan hallintojärjestelmässä kirkkoherralla ei ole äänioikeutta
kirkkovaltuustossa.

Mikäli minulla kyseinen oikeus olisi ollut, olisin ollut eri linjoilla valtuuston kanssa. Toisaalta, en ole ollut enää useampaan vuoteen Varkauden seurakunnan jäsen ja kohtapuoliin eläkkeelle jäävänä minun on parempi passivoida itseni Varkauden seurakunnan tulevaisuutta koskevista
päätöksistä. Se ei kuitenkaan estä minua julkituomasta sitä, että koen
lievää surua monen minua lähestyneen seurakuntalaisen puolesta, jotka
kertoivat odottavansa innolla tulevaa kun pääsevät vihdoin vuoden 2002
jälkeen uurnille kirkkoherran vaalin merkeissä. Voi olla, ettei kaikkia
päätökseen pettyneitä lohduta pätkääkään vaikka kuinka yritän kertoa,
että välillinen vaali on täysin oman henkilöstösuunnitelman mukainen
päätös. Siihen nyt kuitenkin on tyytyminen.
Suomen ev. lut. kirkossa ollaan siirtymässä aikaan, jolloin suorat kansanvaalit ovat jäämässä pois. Näin ne ajat muuttuvat. Vielä 1980-luvulla
jopa kappalaiset valittiin kansanvaalilla. Ja jumalanpalvelusten liturgiat
olivat vielä upeita ja juhlavia. Ja virsikirjassa oli vielä kunnon virsiä à la
”Jo vääryys vallan saapi”. Kolmessa vuosikymmenessä Suomen kirkko
on monessa mielessä onnistunut desinfioimaan itsensä hajuttomaksi ja
mauttomaksi. Ja kehitys vaan jatkuu…
Hajua ja makua on aikanaan riittänyt. Tämä johtaa minut suoraan
nostamaan esille juuri hiljattain uutisoidun tiedon Varkauden seurakuntaneuvoksista, joita onkin ollut vuosikymmenten varrella neljä,
eikä kaksi niin kuin aiemmin muistettiin.
1970-luvulla ”aateloitiin” sulkumestari Einar Totro. 1980-luvulla
puolestaan pääkasööri Arvid Lemström, josta edesmennyt kaimani,
puutarhuri Olli Mäkinen kertoi hauskan tosijutun, lähes viidenkymmenen vuoden takaa.
Arvid Lemström oli seurakuntalaisena ja aktiivisena luottamushenkilönä istumassa seurakuntasalilla kun vieraileva saarnaaja
palavasi puhui synnin kauhistuksista ja sen seurauksista. ”Mikä on
tämä kauhea synnin löyhkä, tämä hirvittävä vääryyden lemu, joka
Varkaudessa hallitsee?” paasasi saarnaaja. Ehkä siinä vaiheessa hän
kuitenkin mietti, että ovatko nuo varkautelaiset vallan jumalattomia
kun tuollaisen väkevän kysymyksen ilmoille noustessa virnuilevat, osa
näkyy nauravankin.
Syy paljastui sitten tilaisuuden lopulla kun kuulijat kertoivat saarnaajalle, että eturivissä istunut seurakuntaneuvos tunnettiin yleisemmin lempinimellä ”Lemu”.
Hajua ja makua minä itse olen
yrittänyt työssäni tuottaa. Ennen
kaikkea olemalla oma itseni, olen
yrittänyt rohkaista jokaista kohtaamaani tekemään saman. Olla
oma vapaa itsensä, iloinen kristitty,
Jumalan lunastama ja hänen hyvillä
lahjoillaan varustettu. Jossain mielessä Johanneksen ilmestys kolmannessa luvussa saattaa ohjata juuri
tähän elämänasenteeseen: ”Minä tiedän sinun tekosi; sinä et ole kylmä
etkä kuuma! Mutta sinä olet haalea,
et kuuma etkä kylmä ja siksi minä
oksennan sinut suustani”.
Olli Tynkkynen

Pääsiäisen sanoma ja Jeesuksen ristinkuolema kutsuu meitä rakentamaan rauhaa ja sovintoa toistemme kanssa.

Valo

Teksti: Karoliina Mustonen,
pappi
Kuljen Luttilan hautausmaalla.
Valoa on joka puolella. Loputtomat hautakivien rivit seisovat
vakaina paikoillaan. Kultakirjoituksella hautakiviin on merkitty nimiä ja vuosilukuja. Hautakivien kultakirjoitus hohtaa
paikoitellen auringon säteistä.
Auringon kauniit säteet heijastuvat myös kirkkaina valkoisesta
hangesta. Linnut laulavat hautausmaan puissa ja pensaissa. On
rauhallista.
Nimien ja vuosilukujen lisäksi
katseeni kohtaa suuren joukon
erilaisia kullattuja kuvia, symboleita. Hautakivien pinnalla
huojuu kultaisina kypsiä viljantähkiä symboloimassa elettyä
elämää Jumalan korjaamana
satona. Herkät kielot varsi kaartuneena alaspäin aivan kuin
painamassa päänsä nöyrään
odotukseen kuoleman ja ikuisuuden hetkellä tuovat mieleeni

oikeiden kielojen tuoksun. Mielessäni ne tuoksuvat huumaavilta melkein kuin esimakuna
taivaan ilosta. Kultaiset lentävät
linnut näyttävät kuin sieluilta
irtautumassa ruumiista kohoten kohti taivaan kotia. Mieleeni
nousee ihmisen kaipuu Jumalan
luokse.
Näen nousevia aurinkoja
muistuttamassa ensimmäisen
pääsiäisen aamusta, jolloin naiset kiiruhtivat jo varhain auringon noustua Jeesuksen haudalle,
mutta se oli heidän hämmästyksekseen tyhjä. Ympärilläni on
myös pääsiäisaamun enkeleitä
aivan kuin kysymässä ”Miksi
etsitte elävää kuolleiden joukosta?” Siirrän katsettani ja huomaan säteileviä valoa täynnä
olevia ylösnousemuksen ristejä.
Minun on aika lähteä. Laukussani kulkee kynttilä. Olen matkalla kasteperheen luo. Pian annan tuon kynttilän kastettavan
vanhemmille sanoen: ”Jeesus sanoo: Minä olen maailman valo.

Se, joka seuraa minua, ei kulje
pimeässä, vaan hänellä on elämän valo.” (Joh. 8:12.) Minusta
tuntuu kuin olisin löytänyt tuon
saman valon, ylösnousemuksen
valon myös hautausmaan hiljaisuudesta.
Minä rukoilen:
Jumala, maailman pimeyden keskellä
kiirii pääsiäisen ilo koko maan yli:
Kristus on ylösnoussut!
Sinä annat valosi murtautua maailmaan
lämpöisenä kuin liekki,
voimakkaana kuin valonheitin,
suloisena kuin auringonsäde.
Valaise meitä ylösnousemuksen
voimalla.
Anna kasteen lahjan aina uudistaa
meitä,
jotta me olisimme sinun lapsiasi
ilossa ja surussa,
elämässä ja kuolemassa.
Auta meitä elämään valon lapsina.
Aamen.
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Sana
Hepr. 7:24-27

Mutta Jeesus pysyy ikuisesti, hänen pappeutensa on
muuttumaton. Siksi hän pystyy nyt ja aina pelastamaan ne, jotka hänen välityksellään lähestyvät Jumalaa. Hän elää iäti rukoillakseen heidän puolestaan.

Juuri tällaisen ylipapin me tarvitsimme. Hän on
pyhä, viaton ja tahraton, hänet on erotettu syntisistä
ja korotettu taivaita korkeammalle. Toisin kuin muiden ylipappien, hänen ei tarvitse päivittäin uhrata

Lapset

Orava kipitti ja
karhu mörisi

ensin omien syntiensä ja sitten kansan syntien sovittamiseksi. Hän on antanut kertakaikkisen uhrin uhratessaan itsensä.

PEKKA SIMOJOKI
MAJATALOILTA
Varkauden Pääkirkko
Ke 11.4. klo 18

Teksti ja kuva: Suvi Pitkänen
Lasten talvikonsertti pidettiin hiihtolomaviikolla Pääkirkolla. Paikalle oli tullut kaikenikäisiä musiikinkuuntelijoita vauvasta vaariin.
Aluksi Jänöjussi (Henna Lukkonen), Orava (Taija Korri) ja Kissa
(Eveliina Modinos) laulattivat yleisöä tuttujen lastenlaulujen tahdissa. Jänöjussin mäenlasku nauratti
varsinkin lapsia koska se meni, kuten laulussa kuuluukin:
”Kas satakunta volttia, hän teki
ilman holttia, ja vatsalleen hän kinokseen, näin lensi suksineen”.
Sitten vuorossa oli urkusatu, jossa
tarinan kerrontaa tehostettiin urkujen soitolla. Matalat karhunmörähdykset kuulostivat lasten korvissa hyvin jännittäviltä, kun taas
oravan ääni soi leikkisästi.
Lopuksi kanttori Taija Korri kutsui lapset urkuparvelle. Urkujen
tutkiminen kiinnostikin kovasti
mutta soittaminen innosti vielä
enemmän.
- Tulimme tänne Talvi-Vekaran
ohjelman merkeissä. Konsertti oli
oikein hyvä ja satu kuulosti kivalta. Esikoinen jännitti hieman urkujen ääntä, kertoi Eveliina Pöllänen tyttäriensä kanssa.
Eveliina, Aino (6 v), Kerttu (4 v) ja Hilda (2 kk)
Pöllänen viihtyivät lasten
talvikonsertissa.

Vapaa pääsy

www.varkaudenseurakunta.fi

Monien kulttuurien päivä
Teksti: Pia Paananen
Kuva: Pirkko Iivarinen

menovinkki

Varkauden ev. lut. seurakunnan
Diakoniatyö on vuoden 2017
ajan pyörittänyt yhdessä Soisaloopiston ja Voset-hankkeen kanssa
monikulttuurista kohtaamispaikkaa, Valo-kahvilaa. Tänä keväänä
Valo-kahvila toteutetaan kahtena
monikulttuurisena leiripäivänä
Puurtilan seurakuntakodilla.
Ensimmäinen leiripäivä järjestettiin aurinkoisena pakkaspäivänä 3.3. Tapahtumaan osallistui
maahanmuuttajia ja monikult-

tuurisuudesta
kiinnostuneita
varkautelaisia. Osallistujilla oli
mahdollisuus kokeilla lumikenkiä
ja pilkkimistä Puurtilan talvisessa
maastossa. Pilkkimisen saloihin
opastamassa oli seurakunnan
pitkäaikainen vapaaehtoistoimija
Pentti Lyytikkä. Reippaan ulkoilun jälkeen paistoimme makkaraa
ja vaihdoimme kuulumisia.

Seuraava leiripäivä järjestetään 5.5. keväisemmissä merkeissä. Luvassa silloinkin on
ulkoilua sään salliessa ja eväiden
syöntiä seurakuntakodin kodalla.

Rakkaalle äidille
Tuo äiti nauttimaan Puurtilan kauniista järvimaisemasta. Emännät
kattavat äitienpäivälounaan sunnuntaina 13.5. Puurtilan seurakuntakodin saliin.

Menu
Runsas salaattipöytä
Kalaa aasialaisin mauin
Yrttimaustettu broilerfile
Jälkiruokakakku
Menun hinta on 23 euroa / henkilö. Kattaukset ovat klo 11 ja klo 13,
pöytävaraukset etukäteen emännälle p. 040 572 7830.

Pentti Lyytikkä neuvoo Carey, Freya ja Elias Jääskeläiselle kuinka
pilkkiminen tapahtuu.
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Kirkon kirjat
KASTETUT

VIHITYT

Lilia Aava Maria Rissanen, Emma Elli Inkeri Koivistoinen, Siiri Helmi Irene Nykänen, Vilho Juhani Bertel Pehkonen, Eeti Albin Olavi Auvinen, Taiga Anna-Liisa Irene
Heiskanen.

17.03.2018 Pekka Sikanen Helluntaiseurakunnasta ja
Anne Ikonen Varkauden ev. lut. seurakunnasta

KUOLLEET
Helli Aliina Kankkunen 89 v, Veikko Antero Huovinen

89 v, Maila Anneli Kaulamo 86 v, Vilma Kaarina Vaahterikko 82 v, Rauno Tapio Nukarinen 78 v, Veli Veikko
Koski 78 v, Unto Einari Räisänen 88 v, Meeri Mirjam
Väisänen 76 v, Kari Einari Kuisma 61 v, Kerttu Marjatta
Pesonen 89 v, Valma Katariina Lepistö 86 v, Elvi Ester
Räisänen 83 v, Risto Pirinen 64 v, Armas Huumonen 92
v, Paavo Ilmari Laitinen 91 v, Aune Ida Helena Ikonen 71
v, Toivo Pekka Juhani Koponen 69 v.

Joanna Linden

Meillä tapahtuu
Hyvinvointipäivä
Varkaudessa
Seurakunta on mukana toteuttamassa Varkaus 365 –hyvinvointipäivää 28.4. yhteistyössä
Varkauden kaupungin ja monien
muiden toimijoiden kanssa.
Seurakuntavirasto on avoinna lauantaina 28.4. klo 10-16.
Seurakuntavirastolla voi hiljentyä rukousmeditaation parissa
ja äänestää 60-vuotiaan seurakuntalehden parasta juttua.
Hiljentymishuoneen yhteydessä on lapsiparkki, jonne lapset
voi tuoda leikkimään aikuisten
rukoushetken ajaksi. Kanttori
Eveliina Modinos järjestää konsertin ja yhteislaulua Warkaus
Salissa yhteistyössä Aurinkoiset
–soitinyhtyeen kanssa. Tervetuloa tutustumaan Päiviönsaarelle
monipuoliseen hyvinvoinnin ohjelmaan!

Teatterissa tavataan
Nyt iloitsemme valosta ja keväästä! Varkauden Teatterin Klubissa
keskiviikkona 4.4. klo 19 Teatteri
ja Varkauden ev.lut. seurakunta
ovat sanomiensa ytimessä.
Edellinen marraskuussa yhdessä toteuttamamme Klubi oli
huikea menestys. Siitä innostuneina jatkamme yhteistyötä. Illan seremoniamestarina toimii
teatterinjohtaja Kari Suhonen.
Hänen kanssaan musiikista vastaavat pianoa soittavan kanttorin
Eveliina Modinoksen lisäksi nuorisotyönohjaaja Henna Luukkonen sekä pappi Niina Pehkonen.
Paikalla on myös pappi Karoliina

Mustonen.
Ilmoille kajahtavat mm. Tapio
Rautavaaran Päivänsäde ja menninkäinen, Rauli Badding Somerjoen Valot ja Katri Helenan Anna
mulle tähtitaivas. Tässä Klubissa
lauletaan sydämen kyllyydestä
yhteislauluja. Ja niin kuin Klubeissamme aina – yllätykset ovat
mahdollisia. Arvioitu kesto 1,52 tuntia. Liput 5 e. Ovimyynti
avautuu 1 tunti ennen Klubin
alkua.

Seurakuntamatka
Tallinnaan
Lähde mukaan syksyiseen Tallinnaan ja Viron maaseudulle!
Varkauden seurakunta järjestää
matkan 6.-9.9.2018. Matkalla tutustutaan Viron kirkon toimintaan ja lähetystyöhön Tallinnassa.
Kaupungilla voi kierrellä omatoimisesti.
Matkalla ollaan yksi yö laivassa
(Silja Europa) ja kaksi yötä Talun
leirikeskuksessa. Hinta sisältää
bussimatkat Varkaudesta, laivamatkat meno-paluu, perillä bussi käytössä, majoitukset 2-4hh,
aamupalat, yksi lämmin ateria/
päivä ja vakuutus.
Hinta on 240 e aikuisilta ja 200
e lapsilta alle 17 vuotta (alaikäisillä on oltava huoltaja mukana). Ilmoittautuminen 4.5. mennessä ja
lisätietoja saa Tiina Taavitsaiselta,
p. 040 556 8506 tai tulen.mukaan@evl.fi. Retki toteutuu, kun
mukana 30 henkilöä, mukaan
mahtuu 45 henkilöä. Ilmoittautuneille lähetämme retkikirjeen
elokuussa.

Rauhanyhdistyksen
toimintaa
Toimitalolla, Repokankaantie 35
Su 25.3. seurat klo 16
Su 1.4. seurat klo 16
Ma 2.4. klo 13 ja klo 15 seurat
Su 15.4. seurat klo 16
Su 29.4. seurat klo 16
Su 13.5. äitienpäiväseurat klo 16
Su 20.5. seurat klo 18
Lisää tapahtumia: www.varkaudenrauhanyhdistys.fi

Vaikka seuraavaa askelta ei olisikaan vielä tiedossa, mentävä on eteenpäin, vaikka moottoripyörällä.
Luotetaan Jumalan johdatukseen elämämme taipaleella. Kuvassa siunataan moottoripyörää Malawissa.

Kätketty siunaus
Teksti: Pirkko Lind

On aikoja, jolloin Jumala kätkeytyy, tai ainakin siltä tuntuu.
Olet yrittänyt elää kysellen Hänen tahtoaan elämäsi asioissa,
mutta Hän vaikenee. Teet sitten
omat valintasi parhaasi mukaan
ja olet epävarma, onko tämä
oikea valinta. Jäät odottamaan
miten asiat tästä eteenpäin menevät. Odotuksesta voi tulla
pitkäkin, mutta luota vain, että
Jumala tietää asiasi itseäsikin
paremmin.
Evankeliumin julistajan tehtävä on Jumalan antama armolahja, johon sinulla ja minulla
on vain vastaan ottamisen tai
jättämisen osuus. Jos haluat olla
evankeliumin eteenpäin viejänä, ota vastaan seuraavat sanat,
jotka Paavali kirjoittaa Efesolaiskirjeen luvussa kolme: jakeet
8-9,11-12, 16-19.”Minulle, kaikista pyhistä vähäisimmälle, on
annettu armo, että saan julistaa
kansoille sanomaa Kristuksen
tutkimattomasta rikkaudesta.
Tällainen oli Jumalan ikiaikainen suunnitelma, jonka meidän
Herramme Kristuksen Jeesuk-

sen oli määrä toteuttaa. Kristuksen omina ja Häneen uskoen
voimme rohkeasti ja luottavaisina lähestyä Jumalaa. Rukoilen,
että Hän sanomattomassa kirkkaudessaan hengellään vahvistaisi ja voimistaisi teidän sisäistä
olemustanne. Näin Kristus asuu
sydämessänne, ja rakkaus on
elämänne perustus ja kasvupohja. Siloin te kykenette yhdessä
kaikkien pyhien kanssa käsittämään kaiken leveyden, pituuden
ja syvyyden, ja voitte tajuta Kristuksen rakkauden, joka ylittää
kaiken tiedon. Niin Jumalan

”

Jeesus ei tullut
maailmaa
tuomitsemaan,
vaan
pelastamaan sen

koko täyteys valtaa teidät.”
Sana lupaa meille, Jumalan
kirkastavan asioita oman tahtonsa mukaan, ja sen mukaan,
kuin kykenemme niitä vastaanottamaan. Jeesus ei tullut
maailmaa tuomitsemaan, vaan
pelastamaan sen ja antamaan
henkensä jokaisen ihmisen puolesta meidän syntiemme sovitukseksi.
Pääsiäinen lähestyy. Onko
meillä nöyryyttä käydä miettimään omaa osaamme Jumalan
suunnitelmassa? Usein ei seuraavaa askelta ole vielä tiedossa
eikä näkyvissä, mutta mentävä
on eteenpäin, aika ei pysähdy
odottamaan. Rukoillaan Jumalan johdatusta valintoihimme.
Hän voi sulkea ne ovet, jotka ei
ole meille tarkoitettuja ja avata
sellaisia tehtäviä, joita emme
ole ajatelleetkaan olevan meille
tarkoitettu. Luotetaan Kaikkivaltiaan Jumalan Pyhän Hengen
johdatukseen ja jäädään rukoillen odottamaan tulevia armon
päiviä. Jumalan kätketty siunaus
on olemassa jo nyt, kun Jeesus
saa olla johtotähti elämämme
teillä.
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Uusia tuulia Ankkurimessuissa
Vuosien varrella Ankkurimessuna on vietetty niin lattarimessua kuin autiomaavaellusta.
Sanatonta messua vietetään 15.4. klo 18 Kuoppakankaan työkeskuksella. Sanattomassa messussa käytetään
sanojen tilalla musiikkia, eleitä, ilmeitä, kuvia, liikettä

ja esineitä. Kristillinen usko on paljon muutakin kuin
sanoja. Jumalan voi tuntea ja kokea, kieli on enemmän
kuin puhuttu kieli. Messussa olemme kokonaisina ihmisinä yhdessä Jumalan kosketettavana ja hänen hoidettavanaan.

20.5. Kuoppakankaalla on popmessu, jossa nuorten
bändi kanttorin johdolla musisoi tuttuja virsiä uudella
twistillä. Saatetaanpa yhdessä laulaa jokin maallinenkin
laulu.
Ankkurimessuissa on paikka juuri sinulle!

”Minun ikeeni on
hyvä kantaa ja minun
kuormani on kevyt.”
Teksti: Niina Pehkonen

Naisia on vihitty papeiksi Suomen evankelis-luterilaiseen kirkkoon 6.3.1988 alkaen.
Tie tähän päivään on
ollut monipolkuinen ja
jakanut aikojen saatossa sekä kirkkoa että
kristikansaa.
Tänä päivänä 30 vuotta myöhemmin melkein puolet kirkkomme papistosta on naisia. Monet tämän päivän aikuisista eivät
muista aikaa ilman naisia pappeina. Pappisviran avaaminen
naisille on aiheuttanut ristiriitoja,
syrjintää ja ennakkoluuloja. Joillekin se on vilpitön kysymys siitä,
onko naisen pappeus Raamatun
sanan mukaan oikein. Joillekin
odotus viran avaamisesta kesti
liian pitkään.
Yhtä kaikki, vuosikymmenten
aikana on ollut myös puolin ja
toisin halua vilpittömästi etsiä
yhteyttä virkakysymyksen edessä. Avoimen kohtaamisen, keskustelun, yhteisen palvelemisen
ja rukouksen vuoksi on ylitetty
rajalinjoja eri tavoin ajattelevien
kanssa. On nähty tärkeämpänä
ja yhteisenä tehtävänä Kristuksen
evankeliumin julistaminen.
Suurelle osalle kristikansaa
Suomessa tänä päivänä pappi
voi olla sekä mies että nainen.

hautausmaat

Samoin papiston keskuudessa
sukupuolella on hyvin harvoin
väliä. Persoonan ja sukupuolten
ominaisuudet halutaan valjastaa
evankeliumin ja ihmisten palvelemiseen. Suomessa viran avaamisessa tultiin reilusti pohjoismaisia sisarkirkkoja jäljessä – 30
vuotta on suhteellisesti melko
lyhyt aika. Tämän päivän kysymyksiä onkin enemmän naisten
osuus johtavissa viroissa niin
seurakunta- kuin kokonaiskirkon
tasolla.

Kirkossamme on yksi virka, johon voidaan vihkiä kumpaakin
sukupuolta. 2000-luvun puolivälissä piispoja pyydettiin toimittamaan erillisiä vihkimyksiä.
Tuolloin silloinen Turun piispa
Ilkka Kantola totesi, ettei voi toimittaa erillisiä vihkimyksiä naisille ja miehille, sillä samalla hän
tunnustaisi, että kirkossamme on
olemassa kaksi virkaa. Pappisvirka on aina ollut kirkon virka,
ei henkilökohtainen yksittäisen
miehen tai naisen. Se annetaan
lahjana kokelaalle, joka on siihen

”

Se on Kristuksen
ja ihmisen
palvelemisen virka.

katsottu sopivaksi. Se on Kristuksen ja ihmisen palvelemisen
virka. Vuosikymmenten keskusteluiden ja kiistojen alla, jotka
tulevat median kautta niin kovin näkyviksi, seurakuntien papit ovat toimineet virassaan sen
kutsun mukaisesti, jonka he ovat
saaneet. He ovat saaneet lahjan
kirkolta toimia pappisvirassa.

Seurakunnassamme tällä hetkellä pisimpään virassa ollut
pappisnainen on Arja Päivärinta, joka valmistui Helsingin
yliopistosta toukokuussa 1986.
Arja Päivärinta vihittiin papiksi
vuonna 1997. Muita virassa olevia ovat Niina Pehkonen, joka
vihittiin vuonna 2009, Karoliina
Mustonen, joka vihittiin vuonna
2014 sekä Pirjo Parviainen, joka
vihittiin vuonna 2016. Varkaudessa juhlistimme yhteisen viran
30 vuotista taivalta vierailemalla
vanhimman elossa olevan pappisnaisen luona. Kynttilät sytytimme jo poisnukkuneiden kollegojemme haudoille.
Varkauden seurakunnassa virkasuhteessa olleita ja tällä hetkellä työskenteleviä naispuolisia
pappeja on yhteensä 15 – Leena
Ropponen, Raili Komulainen,
Satu Eskelinen, Arja Huuskonen,
Soile Palmu, Kristiina Ekroth,
Eriikka Jankko, Marjaana Mäkinen, Tuula Paul, Merja Saarijoutsi, Miina Karasti, Arja Päivärinta,
Karoliina Mustonen, Pirjo Parviainen ja Niina Pehkonen.

Kevät ja kynttilät
Lumien sulaminen paljastaa
talven aikana haudoille vietyjä
kynttilöitä, jolloin omaiset ovat
aktiivisesti siistimässä läheistensä hautoja. Seurakunnan hautaustoimi tekee ympäristöllistä

yhteistyötä
Nuorisopalokunta
ry:n kanssa. Nuoret keräävät loput kynttilät, havut ja kanervat
huhti-toukokuun
vaihteessa.
Muovisista kynttilöistä lajitellaan
metallihatut erilleen.

Kynttilälyhty ja perinteinen
kynttilä on ekologisin vaihtoehto
muistaa edesmenneitä. Led-kynttilä on ympäristön kannalta huonoin vaihtoehto. Sen paristo on
ongelmajätettä ja muu osa sähkö-

ja elektronijäte. Led-kynttilätkin
tuodaan haudalle tunteella, mutta hautausmailla ei ole erikseen
keräystä sähkö- ja elektronisille
laitteille. Toivotaan, että omaiset
huolehtisivat
led-kynttilöiden

asianmukaisesta hävittämisestä.
Monet omaiset hakevatkin ne keväällä pois, tuodakseen ne syksyllä uudestaan.
Rauhallista pääsiäistä kaikille!
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Auta lähimmäistä kirppiksen kautta
Diakoniatyön kirpputori on auki tiistaisin ja keskiviikkoisin klo 10-15 osoitteessa Kissakoskenkatu 5.
Otamme lahjoituksina vastaan kodin tavaraa, kuolinpesiä, ehjiä ja puhtaita vaatteita. Emme voi ottaa vastaan
laskettelusuksia ja lastulevyisiä kirjahyllyjä. Kirjoista

vapaaehtoiset
Pidetään
palaveri!
Lähimmäispalvelussa ja ulkoiluystävätoiminnassa
mukana
olevat vapaaehtoiset tervetuloa
kokoontumiseen kerran kuukaudessa klo 16 -17.30:
• maanantaina 16.4. Kuoppiksen luokka, 1. (Kuoppakankaankatu 11)
• maanantaina 14.5. Puurtilan
seurakuntakodilla. Ilmoittaudu
Puurtilan kokoukseen Ellenille
noin viikkoa ennen. Mennään
paikan päälle kimppakyydein. Ellen p. 040 5237 960. Muista kertoa mahdolliset ruokarajoitteet
etukäteen.
Näiden kokoontumisten ideana on vaihtaa kokemuksia ja
tietoa sekä saada tukea ja iloista
mieltä toisilta vapaaehtoistoiminnassa mukana olevilta.

otamme vain lasten kirjoja.
Tavarat voi tuoda kirppikselle ensisijaisesti aukioloaikoina. Mikäli aika ei sovi, soittele Pialle niin neuvotellaan. Myös tavaran noudosta voi sopia.
Kirpputorin koko tuotto menee diakoniatyön avus-

tusvaroihin eli toiminta on sitä kautta ”varkautelaisten
paikallista apua varkautelaisille.”
Lisätiedot: diakoniatyöntekijä Pia 040 5727 810.

gallup

Miksi tehdä
vapaaehtoistyötä
Marja Nykänen
ja Eija Putkonen
Diakoniatyön kirppiksen toimijat
Meille molemmille eläkeläisille
vapaaehtoistyö Kissakoskenkadun kirppiksellä on mielekästä
tekemistä. Täällä näkee ihmisiä
ja saa jutella kun toimii asiakaspalvelussa. Kirppis on hyvä tapa
auttaa toisia koska diakoniatyön
kirppiksen koko myyntituotto
käytetään hankalassa elämäntilanteessa olevien varkautelaisten
avustamiseen.

Sirpa Kosunen
Diakoniatyön kirppiksellä asioimassa
Toimin vapaaehtoistehtävissä
Martoissa. Se on mukavaa ja monipuolista tekemistä. Diakoniatyön kirppiksellä asioin ja lahjoitan tavaraa, koska kirppiksen
kautta tavarat menevät hyvään
tarkoitukseen. Tavaroiden kierrättäminen on myös ympäristöystävällistä.

Varkautelainen, mikä on ollut Sinun hyvinvointiisi vaikuttanut asia?
Vastaa kyselyyn QR-koodia
hyödyntäen.

menovinkki

Pyhän
tunnelmaan
Matkalla pääsiäiseen -ehtoollishartaus pidetään ke 28.3. klo 13
Kuoppakankaan työkeskuksessa.
Kirkkosalissa nautitaan ehtoollinen ja sen jälkeen kahvitarjoilu
seurakuntasalissa.
Lämpimästi tervetuloa mukaan
kaikki!

Marja Nykänen ja Eija Putkonen.

Raija ja Tero Soininen
Ulkoiluystävä -toimijoita
Vapaaehtoistoiminta ulkoiluystävinä on meille mukavaa yhdessä
oloa - ulkoilemalla ja juttutuokioiden merkeissä. Antaessamme
panoksemme saamme siitä jotakin hyvää myös itsellemme, etenkin hyvää mieltä.

Heidi Kosunen
Naisten Pankin toimija
Sanat eivät riitä kuvailemaan
vapaaehtoistyön tuomaa iloa ja
kokemuksellista rikkautta! Monet ystävät ovat löytyneet vapaaehtoistyön kautta erilaisista
koulutus- ja kulttuuritaustoista
riippumatta. Tielle on osunut
monia hauskoja, jännittäviä ja
sydäntä lämmittäviä hetkiä. Ilman vapaaehtoistyötä en olisi
päätynyt mm. Nigeriaan leikkaussalin avustajaksi, Keniaan
juoksemaan aamuyöllä kenkävarkaan perässä tai EA-päivystykseen 30 vuotta vanhemman
rakennusmiehen kanssa teip-

Sirpa Kosunen.

Raija ja Tero Soininen.

paamaan ruotsalaisen rumpalin
sormia. Ystävien lisäksi vapaaehtoistyö on palkinnut monilla
taidoilla ja helpottanut työpaikan saantia useamman kerran.
Tällä hetkellä toimin eniten
Naisten Pankissa. Naisten Pankin toiminnan etuina ovat matala osallistumiskynnys ja toiminnan hyötysuhde. Kiireisenkin on
helppoa osallistua toimintaan
ja jokainen toimintaan annettu
hetki antaa moninkertaisen hyödyn kehittyvien maiden naisten
voimaannuttamisessa. Naisten
Pankin tukemana naiset saavat
koulutuksen, jonka mahdollistamana työllistyvät ja pystyvät
itse huolehtimaan perheestään.

Miksi en auttaisi, kun auttamalla muita saan itsekin enemmän?

Heidi Kosunen.

Ahti Immonen
Luonnon ystävä ja luottamushenkilö
Toimin
luottamustehtävissä
Varkaudessa kirkkovaltuutettuna ja kaupunginvaltuutettuna.
Vapaaehtoistehtäväni
liittyvät
myös lintuharrastukseen. Olen
kiinnittänyt 105 linnunpönttöä
eri puolille kaupunkia, myös seurakuntakodin tontille. Pesintöjä
tarkkailen kesällä pyöräillen ja
talvisin hiihtäen pitkin Varkauden hyviä reittejä. Avustan Kotiviesti-lehden toimitusta silloin

Ahti Immonen.
tällöin. Vapaaehtoistoiminta tuottaa hyvää mieltä ja siinä saa olla
monessa mukana.
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seurakuntavaalit 2018

Millainen on sinun kirkkosi?
Seurakuntavaaleissa 18.11.2018 valitaan seurakuntaasi uudet luottamushenkilöt. He päättävät mm. siitä, ketkä valitaan seurakunnan työntekijöiksi, minkälaisia kerhoja pidetään ja mihin seurakunnan rahoja käytetään.
Kiinnostaako sinua vaikuttaminen omassa seurakunnassasi? Haluaisitko uudistaa? Asetu rohkeasti ehdolle, huomisen kirkkoa tehdään nyt!

Vaaleissa asetutaan ehdolle valitsijayhdistyksen kautta.
Kysy seurakuntasi ehdokaslistoista kirkkoherranvirastosta tai nykyisiltä luottamushenkilöiltä ja etsi itsellesi
sopiva lista. Monien listojen taustalla on herätysliike,
poliittinen puolue, asuin- alue tai yhteinen näkemys, kuten kirkon uudistus, tasa-arvon edistäminen tai nuorten
aseman vahvistaminen kirkossa.

Voit myös perustaa oman listan keräämällä vähintään 10 oman seurakunnan äänioikeutettua jäsentä valitsijayhdistykseksi. Ehdokasasettelu päättyy 17.9. klo
16, jolloin valitsijayhdistysten perustamisasiakirjat pitää
viimeistään toimittaa oman seurakunnan kirkkoherranvirastoon.

vapaaehtoiset

Apu menee
perille
Yhteisvastuun keräysvaroilla toteutettu Vapaaehtoistyo.fi-palvelu leviää aina vain laajemmalle.
Mukana on jo kolmannes seurakunnista, viisitoista kuntaa ja
satoja järjestöjä eri paikkakunnilla. Vapaaehtoistöistä on kiinnostunut yli 20 000 rekisteröitynyttä
käyttäjää. Luvut ovat syksyltä
2017 ennen palvelun uudistusta.
Nyt kannattaakin kurkata sivustolta, mikä tilanne on tänään,
kun Yhteisvastuun tuhannet vapaaehtoiset ovat liikkeellä. Koko
kirkon keräyksessä jokainen on
tärkeä, olitpa mukana kerääjänä,
lahjoittajana tai vain tärkeän asian äärelle havahtuneena ajattelijana. Koska palvelu on ilmaiseksi
kaikkien seurakuntien käytettävissä, on jännittävää nähdä, syntyykö vapaaehtoisuudesta koko
kirkon kansanliike. Avun tarpeessa olevia on väestön ikääntyessä
enenevässä määrin. Halukkaita
auttajia on onneksi myös. Monet
ovat sekä että, voimiensa mukaan. Kiitos että välität.

Etelä-Sudanista paennut Lilia Moyo pitää yksin huolta kahdeksesta lapsesta.

Yksin lasten kanssa
Teksti ja kuva: Salla Peltonen
30-vuotias Lilia Moyo pakeni
Etelä-Sudanista Ugandaan lokakuun 2016 lopussa.
- Sotilaat tulittivat ihmisiä ja
kaikki lähtivät juoksemaan eri
suuntiin, Lilia muistelee kotiseutunsa sekasortoista tilannetta. Hänen miehensä halusi jäädä
Etelä-Sudaniin puolustamaan
kotia ja Lilia lähti lastensa sekä
veljensä ja tämän lasten kanssa
pakomatkalle.
Matka kävellen Etelä-Sudanista Ugandaan vei perheeltä kuukauden.
- Pienten lasten vuosi oli pakko pysähtyä aina pariksi päiväksi lepäämään. Uupuneet
lapset kieltäytyivät kävelemästä,
emmekä pystyneet kantamaan
kaikkia. Vaikka aseiden äänet lähestyivät, ruoka oli pakko laittaa
loppuun, jotta lapset pystyivät
jatkamaan matkaa, Lilia kertoo.

Hänen veljensä palasi pian takaisin Etelä-Sudaniin ja Lilia jäi
yksin pitämään huolta neljästä
omastaan ja neljästä veljensä
lapsesta. Vaikka Bidibidin pakolaisasutusalueella Ugandassa on
turvallista, lapset eivät voi kovin
hyvin. Esimerkiksi malaria tulee usein ja lääkkeitä ei aina saa.
Lilia murehtii myös isoäitiään,
joka ei ikänsä ja vointinsa vuoksi

”

Lilia haluaisi kovasti
työskennellä, jotta
voisi parantaa
perheensä
elinolosuhteita.

pystynyt lähtemään pakoon ja
hänen oli pakko jäädä kotiin. Lilia ei ole kuullut uutisia hänestä.
Etelä-Sudanissa Lilia viljeli
maata, myi tuotteita markkinoilla
ja sai tästä elantonsa perheelleen.
Nyt hän tuntee itsensä turhautuneeksi tekemisen puutteen vuoksi. Päivät kuluvat yksitoikkoisesti
ruoan loppumista peläten ja ruoka-avustusta odotellen.
Lilia haluaisi kovasti työskennellä, jotta voisi parantaa
perheensä elinolosuhteita. Hän
on erityisen kiitollinen Kirkon
Ulkomaanavulta
saamistaan
siemenistä ja viljelykoulutuksesta, josta saatuja vinkkejä per-

Varkauden alueen vapaaehtoistehtäviin voi tutustua netissä: vapaaehtoistyo.fi/varkaus
he opettelee nyt soveltamaan
käytännössä. Maanviljely keittiöpuutarhassa tuo tekemistä
arkeen sekä kovasti kaivattua
lisää perheen ruokavalioon. Tulevaisuudessa osa tuotteista saattaa riittää myyntiin asti ja perhe
pystyy parantamaan omavaraisuuttaan.
Yhteisvastuu 2018 torjuu
nälkää ja köyhyyttä maailman
katastrofialueilla ja Suomessa.
Lahjoittamalla keräykseen tuet
esimerkiksi Lilian tavoin kodeistaan sotaa paenneita ja toimeentulon äärirajoilla sinnitteleviä
perheitä parantamaan toimeentuloaan.

menovinkki

Huonekasvien
pistokkaiden
vaihtopöytä
Torstaina 22.3. kello 17.30 - 19
Kuoppakankaan työkeskuksessa.
Vaihtopöydän ideana on tuoda
huonekasvien pistokkaita myyntiin. Tuotto lahjoitetaan Yhteisvastuukeräykseen.
Pistokkaan
hinta on 3-4 eurosta ylöspäin
riippuen kasvista ja sen myyjän
näkemyksestä. Tule mukaan ostamaan pistokkaita hyvän asian
eteen! Samalla voi vaihtaa kasvien hoitamiseen liittyviä kokemuksia. Mukana diakoniatyöntekijä Pia ja pappi Arja.
Tervetuloa!
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Musiikkia

Tervetuloa konserttiin
Stabat mater-konsertti su 25.3 klo 15 Pääkirkossa yhteistyössä Soisalo-musiikkiopiston ja Saimaan ortodoksisen seurakunnan kanssa. Solisteina Anna Immonen ja Maria Bondarenko, musiikinjohto
Janne Juutilainen, Soisalo-opiston jousiorkesteri, Ilona Korhonen ja
Venla Ojala, urut. Vapaa pääsy. Käsiohjelman 10 e tuotto diakoniatyön kautta varkautelaisten nuorten harrastustoimintaan.
Getsemanen puutarhassa –pienoispassio 27.3.2018 klo 18 Pääkirkossa. Pienoispassion on säveltänyt Miia Ratilainen vuonna 2016. Se

on esitetty samana vuonna Varkauden pääkirkossa ja Kangaslammin
kirkossa. Tänä vuonna mukana ovat Kangaslammin kuoro, Seurakuntakuoro ja Laalajat, joita johtaa Eveliina Modinos. Saara Hopia on
sellistinä ja Taija Korri urkurina. Solisteiksi on saatu kolme kirkkomusiikin opiskelijaa Kuopiosta: Olli-Jaakko Miettunen, Petrus Marjanen ja Joona Kärnä. Teos rakentuu virsistä sekä kuoron, solistien ja
soittajien osuuksista. Yleisökin pääsee mukaan laulamaan virsiä.

Musiikkia

Stabat Mater
kuljettaa pääsiäiseen
Tekstija kuva: Suvi Pitkänen

Pääsiäisen aikaan
Varkauden pääkirkossa
tarjotaan upeita musiikkielämyksiä. Stabat
Mater toteutetaan palmusunnuntaina 25.3.
varkautelaisin voimin.
Stabat Mater on hymni 1200-luvulta, joka kertoo Jeesuksen äidin
kärsimyksestä poikansa ristiinnaulitsemisen aikana. Sen todennäköinen tekijä on Jacopone
da Todi. Nimi on lyhenne ensimmäisen rivin sanoista Stabat
mater dolorosa (”Seisoi äiti tuskissaan”). Sitä pidetään yhtenä
vaikuttavimmista keskiaikaisista
latinankielisistä runoista.
Runo on kautta aikojen inspiroinut säveltäjiä. Kapellimestarina toimiva Janne Juutilainen
pitää tekstiin perehtymistä tärkeänä musiikin kannalta.
– Teoksella on nimi, jolla on
tarkoitus. Sanoman ymmärtäminen syventää soittajien musiikillista ilmaisua.

Soisalo-opiston jousiorkesteri
on aloittanut soittoharjoitukset
jo kuukausia aiemmin. Mukana
orkesterissa on oppilaiden lisäksi
myös opettajia, jotka ammattitaidollaan tukevat oppilaita musiikin vaikeimmissa kohdissa.
– Stabat Mater ei ole helppo
esitettävä, koska musiikki on niin
hienoa, luonnehtii Janne Juutilainen.
Molemmat solistit Anna Immonen ja Maria Bondarenko
laulavat latinaksi. Se kuuluu asiaan koska kyse on keskiaikaisesta
kirkkomusiikista. Taitavat solistit
saavat kehuja Janne Juutilaiselta.
– On hienoa, että Immonen ja
Bondarenko on saatu mukaan,
iloitsee konserttia myös valmistellut kanttori Rebekka Kinnunen.

Ilona Korhonen ja Venla Ojala ovat harjoitelleet ahkerasti urkumusiikin osuutta Stabat Mater -konserttia varten.

Haaste ja
mahdollisuus
Tämä on ensimmäinen kerta, kun
Soisalo-opisto esittää Stabat Mater
–musiikkia Juutilaisen johdolla.

”

Sanoman
ymmärtäminen
syventää soittajien
musiikillista ilmaisua.

Hän itse on käyttänyt useamman
tunnin partituuriin perehtymiseen
ja Stabat Mater –äänitteiden kuuntelemiseen. Tutkiskelun tuloksena
kapellimestari muodostaa oman
käsityksensä, kuinka musiikkia tulee johtaa juuri omalla tyylillä.
– Kapellimestarin soitin on orkesteri. Orkesterin jäsenet ja solistit harjoittelevat kukin tahoillaan
ja sitten tullaan yhteen esittämään
musiikillinen kokonaisuus, kertoo
Juutilainen.
Konsertissa urkujen soitosta vastaavat nuoret piano-oppilaat Ilona
Korhonen ja Venla Ojala.
– Oppilaat ovat olleet innostuneita soittamaan urkuja ja heidän
opettaminen on ollut kivaa, kertoo

kanttori Rebekka Kinnunen.
– On hienoa tarjota nuorille mahdollisuus esiintymiseen ja
musiikillisessa kokonaisuudessa
mukana olemiseen, iloitsevat Juutilainen ja Kinnunen.
Janne Juutilainen kertoo tykkäävänsä kaiken tyyppisestä musiikista.
Kuitenkin Stabat Mater on hänen
mielestään parhaimmasta päästä.
– Tämmöistä klassista musiikkia
saa aika harvoin kuulla Varkaudessa. Yksinkertaisuudessaan se on
hienoa kuunneltavaa.

Maksuton
musiikkielämys
Stabat Mater –konserttiin ovat

tervetulleita kaikki, ilmaiseksi.
Konsertissa voi ostaa 10 euron
hintaisia käsiohjelmia, joiden
myyntituotto ohjataan varkautelaisten nuorten harrastustoimintaan seurakunnan diakoniatyön
kautta.
– Kaikilla pitää olla mahdollisuus kokea musiikillista nautintoa ja mielen virkistystä.
Kulttuuri on kaupungissamme
suuri hyvinvointitekijä, sanoo
Janne Juutilainen.
– Tähän konserttiin kannattaa
tulla, tunnelman, musiikin, opiskelijoiden ja hyvän tekemisen takia, innostaa Rebekka Kinnunen.
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Lasten kirkot
Tervetuloa porukalla lasten pääsiäiskirkkoon klo 10.
Ke 28.3. Könönpellon seurakuntatalo, Atolantie 1
ke 28.3. Rauhanyhdistyksen toimitila, Repokankaantie 35
to 29.3. Kuoppakankaan työkeskus, Kuoppakankaankatu 11.

Kirkkovuosi

Pääsiäinen - kristittyjen
suurin juhla
Teksti: Kirkon viestintä

Pääsiäinen on kirkkovuoden keskus ja
huippukohta. Pääsiäisjakson aikana seurataan Jeesuksen elämän
viimeisiä vaiheita ja
ylösnousemusta. Pääsiäisen viettoon liittyy
monta merkittävää
kirkkopyhää.
Palmusunnuntai aloittaa hiljaisen viikon, jolloin muistellaan Jeesuksen kärsimyksiä ja
elämän viimeisiä vaiheita. Palmusunnuntai muistuttaa myös
Jeesuksen saapumisesta Jerusalemiin. Hän ratsasti aasilla Jerusalemiin, ja kansa heitti hänen
eteensä tielle palmunlehviä.

Tiedetään, että Syyriassa ja
Egyptissä
palmusunnuntain
juhlaa on vietetty jo 300-luvulla.
Lännen kristityille palmusunnuntain juhla vakiintui 600-luvun kirkossa. Nykyisin koko
Suomessa palmusunnuntain perinteeseen kuuluu muun muassa, että lapset käyvät virpomassa
pajunoksat käsissään.
Palmusunnuntain ajankohta
vaihtelee vuosittain. Pääsiäinen
on kevätpäiväntasausta seuraavan täydenkuun jälkeinen
sunnuntai, ja palmusunnuntaita vietetään viikkoa ennen sitä.
Tänä vuonna palmusunnuntai
on 25.3. Kirkoissa päivän liturginen väri on violetti tai sininen.
Alttarilla palaa kaksi kynttilää.

Hiljainen viikko
Palmusunnuntain ja pääsiäisen välissä on hiljainen viikko.

Hammaslaboratorio

VARKAUDEN
TEKARIPAJA OY
Erikoishammasteknikko

Keijo Pesonen

Pesulapalvelua
lähelläsi...
Ahertajankatu 3,
78850 Varkaus,
017 369 0700

Pääsiäisen ajankohta vaihtelee
Milloin pääsiäistä vietetään?

Pääsiäispäivä on ensimmäinen
sunnuntai
kevätpäiväntasauksen jälkeisen ensimmäisen
täydenkuun jälkeen. Pääsiäispäivä voi siis olla aikaisintaan
22. maaliskuuta ja viimeistään
25. huhtikuuta. Vuonna 2018
1. pääsiäispäivää vietetään 1.4.
Pääsiäispäivä, sunnuntai, on
Jeesuksen
ylösnousemuksen
juhla.

Yksilöllistä palvelua
ja laadukasta työtä!
Tervetuloa! Ilmainen tarkastus.

p. 017 5528660

Asiantuntevaa
HAUTAUSPALVELUA
jo 16 vuotta
ajatuksella ja vankalla
ammattitaidolla

HAUTAUSPALVELU JA
KUKKAKAUPPA TARJA URSIN

Kauppakatu 50, puh. 017 852 636, www.hautauspalveluursin.net
Puh. 040 702 8587

PIENOISPASSIO MATTEUKSEN EVANKELIUMIN MUKAAN
MIIA RATILAINEN 2016

TI 27.3. KLO 18 VARKAUDEN PÄÄKIRKKO
Varkauden seurakunnan kuoroja, johtaa Eveliina Modinos

Solisteina Olli-Jaakko Miettunen, Petrus Marjanen ja Joona Kärnä
Saara Hopia, sello

Taija Korri, urut

Vapaa pääsy
Käsiohjelma 10 €
TERVETULOA!

Palvelua vuodesta 1928
Ammattitaitoista ja osaavaa palvelua
jo yli 90 vuoden kokemuksella.

Kukkakauppa Peräkylä
- Kukat arkeen ja juhlaan
- Surusidonnat - Interflora-kukkavälitykset

• uudet kokoproteesit
• kokoproteesien
pohjaukset
• proteesien korjaukset
Kauppakatu 11,
78200 Varkaus

www.pesuleenat.fi

Silloin monessa seurakunnassa
järjestetään iltakirkkoja ja konsertteja, joissa seurataan Jeesuksen elämän viimeisen viikon
tapahtumia. Pääsiäisen viettoon
liittyy monta merkittävää kirkkopyhää: kiirastorstai, pitkäperjantai ja pääsiäispäivä.

GETSEMANEN
PUUTARHASSA

Erikoishammasteknikko Jaana Liukko
Pirtinranta 2 C 30, Varkaus p. 050 404 82 87

– Lounaskuljetus kotiin joka pävä
– Perhejuhlapalvelu – Muistotilaisuudet

Hautauspalvelu Peräkylä
Kaikki hautaukseen liittyvät palvelut
luotettavasti ja ammattitaidolla.
- Kotimaiset, ekologiset arkut ja uurnat
- Hautakivet, kaiverrukset ja entisöinnit
- Pitopalvelu- ja perunkirjoituspalvelut
sekä hautauksen ennakkosopimukset

Kauppakatu 37, 78200 Varkaus
Tilaukset:
040 504 0204/Tarja Mikkonen
040 732 8110/Markku Mikkonen

Kukkakauppa: 017 5523 305 Hautauspalvelu: 017 5523 091
info@perakyla.fi www.perakyla.fi

Kotiviesti
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Tapahtumat 22.3.–24.5.2018
JUMALANPALVELUKSET
JA HARTAUDET
Palmusunnuntaina
25.3.
Messu klo 10 Pääkirkossa. Karoliina Mustonen, Eveliina Modinos.
Tulkkaus viittomakielelle.
Messu klo 12 Kangaslammin
kirkossa. Niina Pehkonen, Eveliina
Modinos.

Maanantaina 26.3.
Hiljaisen viikon iltakirkko klo 18
Kuoppakankaan työkeskuksessa.
Pirjo Parviainen, Eveliina Modinos.
Hiljaisen viikon iltakirkko klo 18
Kangaslammin kirkossa. Kari
Iivarinen, Mari Marjokorpi.
Mukana Könönpellon lauluryhmä
ja Eija Kettunen.

KESKiViiKKoNA 28.3.
Matkalla pääsiäiseen ehtoollishartaus klo 13 Kuoppakankaan
työkeskuksessa. Arja Päivärinta,
Mari Marjokorpi. Mukana Könönpellon lauluryhmä.
Hiljaisen viikon iltakirkko klo 18
Könönpellon seurakuntalossa.
Kari Iivarinen, Mari Marjokorpi.
Mukana Könönpellon lauluryhmä.

Torstaina 29.3.
Hartaus klo 13.30 Kangaslammin
palvelukeskuksessa. Karoliina
Mustonen, Mari Marjokorpi.
Kiirastorstain ehtoollinen klo 18
Pääkirkossa. Arja Päivärinta, Olli
Tynkkynen, Taija Korri.
Kiirastorstain ehtoollinen klo
18 Kangaslammin kirkossa. Kari
Iivarinen, Niina Pehkonen, Mari
Marjokorpi.

Pitkäperjantaina 30.3.
Sanajumalanpalvelus klo 10
pääkirkossa. Kari Iivarinen, Mari
Marjokorpi.
Sanajumalanpalvelus klo 12
Kangaslammin kirkossa. Kari
Iivarinen, Mari Marjokorpi.
Kristuksen kuolinhetken hartaus
klo 15 Kuoppakankaan työkeskuksessa. Karoliina Mustonen,
Taija Korri. Seurakuntakuoro
avustaa Taija Korrin johdolla.

Lauantaina 31.3.

Kangaslammin kirkossa. Kari
Iivarinen, Eveliina Modinos.

Sunnuntaina 15.4.
Messu klo 10 Pääkirkossa. Niina
Pehkonen, Taija Korri. Seurakuntakuoro avustaa Taija Korrin
johdolla.
Messu klo 12 Kangaslammin kirkossa. Arja Päivärinta, Taija Korri.
Ankkurimessu; Sanaton messu
klo 18 Kuoppakankaan työkeskuksessa. Niina Pehkonen, Mari
Marjokorpi, Henna Luukkonen,
Kaisa Mäntymaa ja nuoret tanssijat.

Sunnuntaina 22.4.
Messu klo 10 Pääkirkossa. Karoliina Mustonen, Pekka Päivärinta,
Mari Marjokorpi.
Sanajumalanpalvelus klo 12
Kangaslammin kirkossa. Karoliina
Mustonen, Mari Marjokorpi.
Sanan, rukouksen ja musiikin ilta
klo 17 Kuoppakankaan työkeskuksessa. Illan aiheena varustautuminen tässä ajassa.

Perjantaina 27.4.
Kansallisen veteraanipäivän hartaushetki klo 10 Pääkirkossa. Pekka Päivärinta, Eveliina Modinos.
Seppeleiden lasku klo 11.30
ja Kansallisen veteraanipäivän
hartaushetki Kangaslammin
kirkossa. Kari Iivarinen, Eveliina
Modinos.

Sunnuntaina 29.4.
Messu klo 10 Pääkirkossa. Pirjo
Parviainen, Eveliina Modinos.
Messu klo 12 Kangaslammin
kirkossa. Kari Iivarinen, Eveliina
Modinos.
Messu klo 14 Könönpellon
seurakuntatalossa. Kari Iivarinen,
Eveliina Modinos.

Sunnuntaina 6.5.
Sanajumalanpalvelus (radiojumalanpalvelus) klo 10 Pääkirkossa. Karoliina Mustonen, Arja
Päivärinta, Olli Tynkkynen, Valtteri
Flankkumäki, Taija Korri, Eveliina
Modinos.
Sanajumalanpalvelus klo 12
Kangaslammin kirkossa. Pekka
Päivärinta, Mari Marjokorpi.

Helatorstaina 10.5.

Pääsiäisyön messu klo 23 Pääkirkossa. Pirjo Parviainen, Arja
Päivärinta, Eveliina Modinos.

Messu klo 10 Pääkirkossa. Pirjo
Parviainen, Taija Korri. Seurakuntakuoro avustaa Taija Korrin
johdolla.

Pääsiäispäivänä,
sunnuntaina 1.4.

Sunnuntaina 13.5.

Messu klo 10 Pääkirkossa. Karoliina Mustonen, Pekka Päivärinta,
Taija Korri.
Messu klo 12 Kangaslammin
kirkossa. Pekka Päivärinta, Taija
Korri.
Messu, Rauhanyhdistyksen kirkkopyhä klo 14 Kuoppakankaan
työkeskuksessa. Pappina rovasti
Erkki Piri, Rauhanyhdistyksestä.
Ehtoollisavustaja Otto Kanniainen. Kanttori Taija Korri.

2. pääsiäispäivänä,
maanantaina 2.4.
Messu klo 10 Pääkirkossa. Karoliina Mustonen, Niina Pehkonen,
Eveliina Modinos.
Messu klo 13 Toukolassa. Niina
Pehkonen, Eveliina Modinos.

Sunnuntaina 8.4.
Messu klo 10 Pääkirkossa. Pirjo
Parviainen, Arja Päivärinta, Taija
Korri.
Sanajumalanpalvelus klo 12

Messu klo 10 Pääkirkossa. Niina
Pehkonen, Taija Korri.
Sanajumalanpalvelus klo 12
Kangaslammin kirkossa. Niina
Pehkonen, Taija Korri.

Helluntaipäivänä,
sunnuntaina 20.5.
Messu ja rippikoulu 1 konfirmaatio klo 10 Pääkirkossa. Karoliina
Mustonen, Taija Korri.
Kunniakäynnit sankarihaudoilla;
klo 11.30 Ylä-Kankku ja klo 12
Pirttiniemi. Niina Pehkonen.
Kunniakäynti klo 11.30 Kangaslammin sankarihaudalla ja Karjalaan jääneiden muistomerkillä.
Kari Iivarinen.
Messu klo 12 Kangaslammin
kirkossa. Kari Iivarinen, Eveliina
Modinos.
Ankkurimessu ja ohjaajien
siunaaminen klo 18 Kuoppakankaan työkeskuksessa. Karoliina
Mustonen, Niina Pehkonen, Mari
Marjokorpi.

DIAKONIA
Toimistosihteeri Reijo Leppänen,
p. 040 701 6630
Johtava diakoniaviranhaltija Riitta Sulkko, p. 040 541 1399
Diakoniatyöntekijät:
Pia Hosio, p. 040 572 7810
Heli Kylmänen, p. 040 573 6050
Antero Saarelainen, p. 040 747
6200
Ellen Väntti, p. 040 523 7960
Pia Paananen, p. 040 526 7623

Leivän ja elintarvikkeiden jako

klo 11–11.30 Kuoppakankaan
työkeskuksella maanantaisin ja
pääkirkolla torstaisin.
Arkiateria Kuoppakankaan työkeskuksella tiistaisin klo 11. Hinta
3 euroa. Ruokalistalla maalishuhtikuussa: 27.3. stroganoff, 3.4.
broilerkiusaus, 10.4. makkarakeitto, 17.4. jauhelihakastike ja 24.4.
merimiespihvit.

Diakonian avoimien ovien
torstai klo 10 Kuoppakankaan

työkeskuksella 22.3. / 5.4. / 19.4. /
3.5. / 17.5.
Koko Köpen ateria to 22.3.
klo 11 ja myyjäiset alkaen klo 9
Könönpellon seurakuntatalossa,
Atolantie 1. Muut päivät ovat
19.4. ja 17.5. Lounaan hinta on
5 e / aik, 2,50 e/lapsi. Hintaan sisältyy lämmin ruoka sekä kahvit.
Lounaan jälkeen yhteinen tuokio.
Diakoniatyön kirpputori os.
Kissakoskenkatu 5 on auki klo
10-15 tiistaisin ja keskiviikkoisin.
Otamme vastaan puhtaita ja
ehjiä vaatteita sekä kaikenlaista
kodin tavaraa (kirjoista vain lastenkirjoja). Lahjoituksia voi tuoda
aukioloaikoina tai sopimalla toisen ajan. Kysy kirpputoriasioista
Pialta, p. 040 5727 810.

Diakoniatyön lähimmäispalvelun vapaaehtoiset ja ulkoi-

luystävätoiminnassa mukana
olevat HUOM! Kokoonnumme
kerran kuussa maanantaisin 16.4.
ja 14.5. klo 16-17.30 Kuoppakankaan työkeskuksessa, luokassa 1.
Kokoonnumme 14.5. Puurtilan
seurakuntakodilla. Kokoontumisten ideana on vaihtaa kokemuksia ja tietoa, kuulla toisia ja saada
tukea toisilta sekä jakaa iloista
mieltä. Mukaan voi tulla yksittäisiin kokoontumisiinkin, miten
parhaiten pääsee. Diakoniatyöntekijät Ellen, p. 040 5237 960, Pia
p. 040 5727 810.

Kaiken kansan sauna- ja peli-illat keväällä 18.4. ja 23.5. Iltapa-

lamaksu 2 euroa. Mikäli tarvitset
kyytiä, ota yhteys diakoniatyön
toimistoon edelliseen maanantaihin mennessä p. 040 701 6630.
Edestakainen kuljetus 5 euroa.
Sählärit - sählypelit torstaisin
klo 17–18.30 Kuoppakankaan
työkeskuksen liikuntasalissa.
Varusteina omat sisäpelikengät
tai tossut. Talo tarjoaa mailat ja
pallot, kaikki ovat tervetulleita
pelaamaan!
Perhesähly keskiviikkoisin klo 17
Kuoppakankaan työkeskuksessa.
Huoma-ryhmä on tarkoitettu
kaikille, jotka ovat menettäneet
läheisensä henkirikoksessa.
Läheinen voi olla esimerkiksi perheenjäsen, sukulainen, ystävä tai
muu läheinen henkilö. Toiminta
on maksutonta sekä uskonnollisesti ja poliittisesti sitoutumatonta. Huoma-ryhmää ohjaavat Ellen
Väntti sekä lapsensa henkirikoksessa menettänyt tukihenkilö
Kari Teittinen. Ryhmään ilmoittaudutaan tekstiviestillä Kari
Teittinen, puh. 050 3130 003.

Käpy ry:n vertaistukiryhmän

tarkoituksena on tukea lapsikuoleman kokeneita perheitä. Ilmoittautumiset ryhmänohjaajalle
Johanna Elolalle puhelimitse tai
sähköpostitse johannavaisanen@
hotmail.com tai p. 040 938 0850.
Aikuisten sururyhmä alkaa

syksyllä 2018. Tiedustelut ja
ilmoittautumiset: Ellen Väntti p.
040 523 7960

040 577 7939

tiedustelut Heli Kylmänen p. 040
573 6050.

Seurakuntapiiri Kyllikink. 6
paritt. vkon maanantaisin klo 13.
Tied. Annikki Heikkinen p. 040
838 0378.
Miesten saunailta Puurtilan
seurakuntakodilla, tiistaina 27.3.
/ 10.4. / 24.4. / 8.5 sauna klo
18–19, saunan jälkeen iltapalaa ja
keskustelua Raamatun pohjalta.
Tied. Pekka Päivärinta, p. 040 572
7860.
Työikäisten naisten saunaillat
Puurtilan seurakuntakodilla.
Luvassa ihanat löylyt, kaunistavat
voiteet, makeat ruuat ja tietenkin
hyvää seuraa. Yhdessä saunomme rantasaunan leppoisissa
löylyissä kasvonaamiot meitä
kaunistaen. Nautimme myös seurakuntakodin emäntien laittaman
terveellisen iltapalan. Tervetuloa
mukaan torstaina 12.4. ja 3.5.

Lasten ja nuorten sururyhmä,

SEURAKUNNAN
PIENRYHMÄT
Tule tutustumaan toimintaan tai
kysy lisää piirin yhteyshenkilöltä. Olet lämpimästi tervetullut
mukaan!

Pääkirkolla,
Savontie 1-3
Etsivien piiri klo 18 Hannun Sali
paritt. vko. to 29.3. / 12.4. / 26.4.
Tied. Eila Raatikainen 040 577
7939.
Sotaorvot kuukauden toisena
tiistaina 10.4. / ti 8.5. klo 13 seurakuntasalissa. Tied. Raili Tikkanen
p. 040 581 92 68.
Pro-miehet Hannun salissa
keskiviikkoisin klo 19. Tied. Jouko
Airas p. 040 539 7880.
Lähellä ihmistä -kriisin, kuuntelun ja kasvun ryhmä Hannun
salissa parillisen vkon torstaina.
Tied. Anna-Maija Ihalainen 040
553 4615.

Kuoppakankaan työkeskuksella, Kuoppakankaank. 11
Aamurukouspiiri sakastissa
arkisin klo 7-8.30. Ei arkipyhinä.
Tied. Annikki Heikkinen p. 040
838 0378.
Askel-piiri ma 26.3. / 16.4. / 23.4.
/ 30.4. / 7.5. / 14.5 klo 18. Tied. Airi
Lankinen p. 040 831 1680.
Eiserin eläkeläiset lk 1 parill.
vkon ma klo 11. Tied. Helli Suhonen p. 0400 172 730.
Hyvän olon kerho lk. 1 paritt.
vkon ke 28.3. / ke 25.4. / ke 9.5.
klo 13. Tied. Leena Juutilainen p.
040 701 0400.
Läheisten ryhmä, Varkauden
seudun Wamdy ry. to 29.3. /
26.4. klo 17.30 luokassa 1. Tied.
Anita Rikalainen p. 040 732 8360.
Miesten piiri kahviossa perjantaisin klo 18. Tied. Raimo Miettinen p. 0400 120 415.
Naisten kuntojumppa liikuntasalissa tiistaisin klo 9. Tied. Pirjo
Ojala.
Näkövammaisten kerho ti 27.3.
/ ti 24.4. / ti 8.5. klo 11. Tied. Kirsti
Karttunen p. 040 577 9830
Veteraanien avoin hengellinen
keskustelupiiri ke 4.4. ja ma
7.5. luokassa 1 klo 14. Tuomo
Utriainen.

Könönpellon seurakuntatalolla,
Atolantie 1
Aamurukouspiiri to klo 8.30.
Tied. Marjatta Lappeteläinen p.
0400 914 322.
Jumpparyhmä maanantaisin klo
9. Tied. Taimi Kankkunen.
Keskustelu- ja Raamattupiiri
su 1.4. / 15.4. / 29.4. / 13.5. klo 18
Tied. Seija Mattila, p. 0400 253
477.
Miestenpiiri torstaisin klo 18.
Tied. Markku Kujanpää p. 040 844
5024.

Käpykankaan työpisteellä, Haukankuja 1
Käpypiiri paritt. vkon maanantaisin (26.3. / 9.4. / 16.4. / 23.4.) klo
17. Tied. Raimo Miettinen p. 0400
120 415.
Leijonaemot vertaisryhmä su
8.4. / su 6.5. klo 18. Tied. Katja
Saraketo 0400 862417
Ylistämme laulaen ja rukoillen
paritt. vkon su 1.4. / 15.4. / 29.4. /
13.5. klo 18. Tied. Eila Raatikainen

Muualla

IKÄIHMISTEN KERHOT
HUOM! Ikäihmisten kevätjuhlasta ja retkestä tiedotetaan
kerhoissa ja Varkauden lehdessä
myöhemmin keväällä.
Kyllikinkadun korttelikerho
parillisen viikon maanantaisin klo
13 -14.30. Kyllikinkatu 6 kerhotila.
Kerhon ohjaajat: Tuula Savolainen ja Irma Pessi. Lisätiedot p.
040 5727 810.
Pääkirkon kerho parittoman
viikon maanantaisin klo 13-14.30.
Seurakuntasali, Savontie 1. Yhteyshenkilö Raija Räsänen, p. 040
740 2903
Joutenlahden ystäväkerho
parittoman viikon maanantaisin
klo 10 -11.30. Porukankuja 6 kerhohuone. Kerhon ohjaajat: Eira
Luotinen ja Pia Hosio. Lisätiedot
Pia, p. 040 5727 810
Hongistonkadun palveluasumisen ystäväkerho parittoman
viikon tiistaisin klo 13 -14.30.
Kerhon ohjaajat: Pirkko Kuvaja ja
Serina Kokko. Lisätiedot: p. 040
57 27810.
Luttilan ystäväkerho parittoman viikon keskiviikkoisin klo
13 -14.30. Luttilan palvelukeskus.
Kerhon ohjaajat Maarit Ristikangas ja Ritva Niiranen. Lisätiedot:
p. 0405727 810
Kuoppakankaan kerho parittoman viikon keskiviikkoisin
klo 13-14.30. Kuoppakankaan
työkeskus. Kerhon ohjaajat Raili
Heiskanen ja Juhani Kettunen.
Raili, p. 040 585 3417.
Könönpellon kerho parittoman
viikon keskiviikkoisin klo 13.30
Könönpellon seurakuntasali.
Yhteyshenkilö Riitta Raak, p.
0400-831880
Harjurannan kerho ti 10.4. klo
13.30-15. Harjurannan Pikkukammarilla. Kerhonohjaaja Anne
Ikonen. Lisätiedot: Ellen p. 040
523 7960
Kangaslammin kerho ti 10.4 klo
13-14.30. Kangaslammin kirkon
srk salilla. Hyvinvointi Ankkurin
alustus aiheesta unihäiriöt. Lisätiedot: Ellen p. 040 523 7960

YSTÄVÄNKAMMARI
Ystävänkammari Kangaslammilla:
Kaikille avoin kohtaamispaikka
(Kangaslammintie 7) on avoinna
keskiviikkoisin ja lauantaisin klo
9 – 12. Tervetuloa!

RAAMATUN OPETUSTA
Varkauden ev. lut. seurakunnan järjestämät Raamattuluennot ”Mitä tämä tarkoittaa?”
Alustus ja keskustelua aiheesta
Raamatun ja kirkon tunnustuksen valossa.
”Kirkko” 22.3. klo 18 pääkirkon
seurakuntasali/Niina Pehkonen

Kotiviesti

Torstai 22.3.2018

Kotiviesti
Varkauden seurakuntalehti
59. vuosikerta

www.varkaudenseurakunta.fi
Julkaisija:
Varkauden ev.lut. seurakunta

Seurakuntavirasto
Ahlströminkatu 19, 78250 Varkaus

Kustantaja:
Savon Media Oy

Taitto: Warkauden Lehti

Ilmoitusmyynti
myyntineuvottelija
Pirjo Kaukonen
p. 050 342 9412

Jakeluhuomautukset:
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”Rukous” 5.4. klo 18 Kuoppakankaan työkeskus/Arja Päivärinta
”Paha” 19.4. klo 18 Kuoppakankaan työkeskus/Karoliina
Mustonen
”Kaste ja ehtoollinen” 3.5. klo 18
Kuoppakankaan työkeskus/Kari
Iivarinen
” Pyhä Henki” 17.5. klo 18 Kuoppakankaan työkeskus/Pekka
Päivärinta

Suomen Raamattuopiston
”Hyvän sanoman illat” pide-

tään Kuoppakankaan työkeskuksessa seuraavasti:
ti 27.3. klo 18: Mitä on kristityn
vapaus? aihetta käsittelee Pentti
Waris
ti 24.4. klo 18: Mitä tämän
jälkeen? aihetta käsittelee Jouko
Kauhanen
Hyvän sanoman illoissa on kahvitarjoilu ennen tilaisuuden alkua!

”Sisälle sanaan” Raamattuluennon järjestää Etelä-Savon

ev. lut. kansanlähetys Kuoppakankaan työkeskuksessa ti 10.4.
ja ti 15.5. klo 18. Ti 10.4. aiheena
on ”Pääsiäisen jälkeen”. Klo 19.15
”Niin on kirjoitettu”. Matti Manninen. Luentojen välissä kahvitarjoilu. Tervetuloa!

Suomen Luterilainen Evankeliumiyhdistys (Sley ry) lähetyspiiri Kuoppakankaan työkeskuksella 22.3. sekä 17.5. klo 13.
Siionin kanteleen lauluja, hyvää
seuraa ja raamatullista opetusta.
Tervetuloa kotiin!”

MUSIIKKI
KANTTORIT
Mari Marjokorpi, p. 040 578 5218
Taija Korri, p. 040 5785 711
Eveliina Modinos, p. 040 5785
998
Tapani Majuri virkavapaalla.
Rebekka Kinnunen virkavapaalla.

KUOROT
Lapsikuoro Pisarat keskiviikkoisin klo 17-18 Kuoppakankaan työkeskuksessa, lisätietoja
Marilta.
Seurakuntakuoro keskiviikkoisin
klo 17-19 Kuoppakankaan työkeskuksessa, lisätietoja Taijalta.
Laalajat maanantaisin klo 17.30
Kuoppakankaan työkeskuksessa,
lisätietoja Eveliinalta.
Kangaslammin kuoro, lisätietoja
Marilta.

KIRKKOMUSKARIT
Vapaita paikkoja kirkkomuskareihin voi kysyä Jaana Kiveltä puh.
040 7490 191.

KONSERTIT JA MUSIIKKITILAISUUDET
Su 25.3 klo 15 pääkirkossa
Stabat mater-konsertti yhteis-

työssä Soisalo-musiikkiopiston
ja Saimaan ortodoksisen seurakunnan kanssa. Solisteina Anna
Immonen ja Maria Bondarenko,
musiikinjohto Janne Juutilainen,
Soisalo-opiston jousiorkesteri,

11

Ilona Korhonen ja Venla Ojala,
urut. Vapaa pääsy. Käsiohjelman
10 € tuotto diakoniatyön kautta
varkautelaisten nuorten harrastustoimintaan.

Ti 27.3. klo 18 pääkirkossa
Getsemanen puutarhassa- pienoispassio Matteuksen

evankeliumin mukaan, sävellys
Miia Ratilainen. Saara Hopia sello,
solisteina Olli-Jaakko Miettunen,
Petrus Marjanen ja Joona Kärnä
seurakunnan kuoroja, johtaa Eveliina Modinos ja Taija Korri, urut.
Vapaa pääsy. Käsiohjelma 10 €.

Ke 11.4. Pekka Simojoki klo
18 Majataloillassa Varkauden
Pääkirkossa. Majataloilta on ma-

talan kynnyksen illanvietto, jonka
tarkoitus on tuoda seurakunnan
toimintaa lähemmäs tämän päivän ihmistä, sanomasta tinkimättä. Majataloiltaan on vapaa pääsy.
La 14.4. Pekka Simojoki konsertoi
klo 18 Leppävirran kirkossa, konserttiin on vapaa pääsy.

Su 29.4 klo 18 pääkirkossa
Etelä- ja Pohjois-Savon kanttorien iltamusiikki. Ohjelmassa
kuoromusiikkia ja sooloesityksiä.
Kanttorikuoroa johtaa Richard
Nicholls. Vapaa pääsy. Käsiohjelma 10€.

Ti 1.5. klo 14 Kuoppakankaan
työkeskuksessa Vappulaulajaiset. Varkauden seurakuntakuoro

ja Taija Korri.

Su 6.5. klo 15 Kuoppakankaan
työkeskuksessa Pianokonsertti Elsi Leppänen. Vapaa pääsy.
Käsiohjelma 10 € yhteisvastuun
hyväksi.

Ti 8.5. Leo Louhivaaran konsertti klo 18 Kuoppakankaan

työkeskuksessa.

Ke 16.5. klo 18 pääkirkossa
Seurakunnan kuorojen yhteiskonsertti
Su 27.5. klo 18 Kuoppakankaan työkeskuksessa Suvilinnun yhteislaulutilaisuus

TAPAHTUMAT
Ti 24.4. Israelin Ystävien
tilaisuus klo 18 Pääkirkon

seurakuntasalissa. Puhujavieraana Israelista Beit Singerin
lastenkodista Ariel Rasconskyn ja
Dorin Ben-Hamin, tulkkina Ilkka
Vakkuri.

La 28.4. Varkaus 365 –hyvinvointitapahtuma Päiviönsaaressa. Seurakuntavirasto Ahl-

ströminkatu 19 on avoinna klo
10 – 14. Seurakuntavirastolle voi
tulla tutustumaan ja viettämään
hiljentymishetken rukousmeditaation avulla, hiljentymishetken
aikana toimii lapsiparkki. Vanhat
kirkonkirjat ovat esillä seurakuntaviraston aulassa. Myymme
kauniita villaneuleita, Toisenlaisia
Lahjoja ja käsintehtyjä muistamis- ja onnittelukortteja. Tuotto
menee lähetyksen hyväksi ja
hyväntekeväisyyskohteeseen.
Voit osallistua Yhteisvastuukeräykseen.

La 5.5. Monikulttuurinen
tapaamispaikka Valo-kahvila

Jakelu: Savon Jakelu

järjestää leiripäivän Puurtilan
seurakuntakodilla. Tervetuloa
mukaan kaikki kansainvälisyydestä kiinnostuneet.

Su 13.5. Äitienpäivälounas
Puurtilan seurakuntakodilla.

Kattaukset klo 11 ja klo 13, pöytävaraukset etukäteen emännältä,
p. 040 572 7830. Äitienpäivämenun hinta on 23 euroa, maksu
käteisellä.

KASVATUS
Perhekerhot ovat avoimia
kohtaamispaikkoja pienten
lasten perheille ja kotona työskenteleville perhepäivähoitajille.
Perhekerhoissa opitaan ja välitetään kristillistä perinnettä sekä
tuetaan perheitä arjen keskellä.

Perhekerhot kokoontuvat seuraavasti:
Ma klo 17.30-19.00 Pääkirkko
Ke klo 9.30 - 11.30 Könönpelto,
Atolantie 1
Ke klo 9.30 - 11.30 Kaura-aho,
Repokankaantie 35
To klo 9.30 - 11.30 Luttila, Voimatie 1
Pe klo 9.30 - 11.30 Kuoppakankaan työkeskus, Kuoppakankaantie 11
Pe klo 9.30 - 11.30 Käpykangas,
Haukankuja 1

Perhepäiväkerho:
Ti klo 9.00-11.00 Harjuranta,
Kentänpääntie 3
Vauva-ryhmä torstaisin klo 9.3011.00 Kuoppakankaan työkeskus
Kuoppakankaankatu 11 alkaen
18.1.2018. Vauva-ryhmä on tarkoitettu kaikille alle 1- vuotiaille
vauvoille ja heidän vanhemmilleen.
Pyhäkoulu kokoontuu sunnuntaisin klo 16.00 Käpykankaan
työpiste, Haukankuja 1

Lasten pääsiäiskirkot
klo 10.00
Ke 28.3. Könönpellon seurakuntatalo, Atolantie 1
ke 28.3. Rauhanyhdistyksen
toimitila, Repokankaantie 35
to 29.3. Kuoppakankaan työkeskus, Kuoppakankaankatu 11

Päiväkerhoon
ilmoittautuminen
Päiväkerhoon ilmoittautuminen järjestetään ajalla
23.4.–18.5.2018. Ilmoittautua voi
kerhossa tai sähköisesti Varkauden seurakunnan kotisivuilla. Päiväkerhoryhmiin voivat ilmoittautua 4-5 vuotta täyttäneet lapset
sekä kolmevuotiaat lapset, jotka
ovat 1.8.2017 mennessä täyttäneet kolme vuotta. 4-5 v. lasten
päiväkerhoryhmät kokoontuvat
pääsääntöisesti kaksi kertaa
viikossa ja kolmevuotiaat lapset
ovat päiväkerhossa mukana
kerran viikossa.

KESÄN TOIMINTAA

Leirit tytöille ja pojille
Kesäleirit 7-10 v 4.- 5.6.2018 sekä
11–14 v 18.- 20.6.2018 Puurtilan srk-kodilla. Leirillä mukavaa
yhteistä tekemistä. Hinta: 7-10v.
20 e (25 e) / 11-14v. 35 e (45 e) sisarale -50 % alennus leiri kohtainen (suluissa hinta muilta kun
varkauden seurakunnan jäseniltä,
ei sisaralea) - Hintaan sisältyy
majoitus, ruuat, ohjelma, vakuutus. Molemmille leireille voidaan
ottaa mukaan 25 leiriläistä.
Ilmoittautuminen MA 21.5.2018
mennessä: www.varkaudenseurakunta.fi tai sähköpostilla: tulen.
mukaan@evl.fi
Äitien ja tyttöjen ilta Puurtilan
seurakuntakodilla 22.5. klo 18 –
perheille joissa 11-14-vuotiaita
tyttäriä. Yhdessäoloa, puuhaa,
keskustelua ja rentoutumista.
Myös saunomismahdollisuus.
Ilmoittaudu tulen.mukaan@evl.fi
viimeistään 9.5. mennessä (muista allergiatiedot). Lisätietoja Tiina
Taavitsainen 0405568506.

AVOIN TOIMINTA
Tytöt ja pojat
ALPO avointen ovien toimintakerho tiistaisin klo 14-16 Kuoppakankaan työkeskus. Toiminallinen
taukopaikka 4-6 lk tytöille ja
pojille. Tule mukaan!
Köpen ALPO avoimet ovien
toimintakerho keskiviikkoisin
klo 15-17 Könönpellon Nuta:lla,
Kivipurontie 8-10. Toiminnallinen
taukopaikka 4-6 luokkalaisille
tytöille ja pojille. Tule mukaan!
Kangaslammin ALPO avointen
ovien toimintakerho torstaisin
klo 14-16 Kangaslammin kirkon
kerhotiloissa, Asematie 1. Toiminnallinen taukopaikka kouluikäisille tytöille ja pojille. Tule mukaan!

TULOSSA
Retki Linnanmäelle Helsinkiin

la 26.5. kuudesluokkalaisille
alakoulun päättymisen kunniaksi! Hinta 40e sis. matkat,
rannekkeen ja yhden lämpimän
aterian. Lähde mukaan iloiselle
huvipuistoretkelle ystäviesi kanssa! Mukaan mahtuu 40 nuorta
ilmoittautumisjärjestyksessä.
Ilmoittaudu tulen.mukaan@evl.
fi. (jätä yhteystiedot, erityisruokavaliot) Lisätietoja Urpo Häkkinen
0400 428 673.

NUORET
Yodailta tiistaisin klo 16-18

Kuoppakankaan työkeskuksella
(joka toinen ti/parilliset viikot).
Yodaillassa suunnittelemme
nuorten hartauselämää uudella
tavalla ja toteutamme nuorten
ideoimia hartaushetkiä eri tavoin
illassa toteuttaen.

Nuorten iltapäivän olohuone
ILPO torstaisin klo 14–17 Kuoppakankaan työkeskuksella.

Ankkurimessu ja Nuorten
kohtaamispaikka klo 18 alkaen

kokoaa nuoret Kuoppakankaan
työkeskuksella kerran kuukau-

Kannen kuva:
Pirkko Iivarinen

dessa sunnuntaisin seuraavasti:
15.4. / 20.5. Messun jälkeen
jatkamme iltaa nuorten omilla
kirkkokahveilla.

NUORTEN TAPAHTUMIA
Ohjaajakurssi 3 ja jatkokoulutus 6.-8.4.2018 Partaharjulla.

Kurssimaksu 30 e koko viikonlopusta. Ilmoittautuminen viim.
26.3. mennessä: tulen.mukaan@
evl.fi

Ohjaajapäivä ja ohjaajasiunaus
su 20.5. Kuoppakankaan työkeskuksella. Ilmoittautuminen viim.
4.5. mennessä: tulen.mukaan@
evl.fi

Nuorten retki Lähetysjuhlille,

Kuopioon 26.5. teemana: Rakasta
minua nyt. Retken hinta 10 e,
sis. matkat ja lämpimän ruoan.
Ilmoittautuminen viim. 11.5.
mennessä: tulen.mukaan@evl.fi.
Lisätietoja Tarja Natunen p. 040
718 5333.

HAKU PÄÄLLÄ! - kesän
ohjaajaksi!
Kasvatustyö hakee kesäkauden
2018 toimintaan ohjaajia ja
avustajia, alle viikon mittaisiin
palkkiosopimussuhteisiin työtehtäviin seuraavasti: rippikoulut
(6 kpl), tyttöjen ja poikien leiri,
varhaiskasvatuksen kerhot ja tapahtumat, diakoniatyön kesätoiminta. Ohjaajatehtäviin valitaan
oman seurakunnan ohjaajakoulutuksen käyneitä nuoria tai muu
kokemus vastaavista tehtävistä
katsotaan eduksi. Ohjaajahaku
on käynnissä ajalla 6.-15.4.2018.
Haku tapahtuu sähköisesti Varkauden seurakunnan kotisivulla.
Ohjaaja valinnoista ilmoitetaan
kaikille hakijoille viimeistään
viikolla 19. Ohjaajahakemus
löytyy sähköisenä seurakunnan
kotisivuilta ajalla 6.-15.4.2018.
(tule mukaan/nuorille/ohjaajakoulutus)

LÄHETYS JA KV-VASTUU
Vappukivaa Kuoppakankaan

työkeskuksella ma 30.4. klo
9 alkaen. Lähetyksen sima ja
munkkimyyjäiset. Naisten Pankin
esittelypöytä ja arvat. Nuorten
kansainvälisyyshankkeen onnenpyörä.
Retki Lähetysjuhlille, Kuopioon
26.5.2018. teemana: Rakasta
minua nyt. Hinta 10 e, sis matkat.
Lähtö klo 8:30 pääkirkolta, 8:35
matkakeskukselta, 8:45 Varkauden Portilta. Paluukyyti lähtee
Varkauteen Kuopio hallilta klo
19:30. Ilmoittautuminen viim.
11.5. mennessä Hennalle p. 040
523 7962 tai henna.luukkonen@
evl.fi. Mukaan mahtuu 40 nopeinta!

YHTEISVASTUU
Ma 23.4. Lipaskeräyspäivä

kauppojen ovilla. Ilmoittaudu
lipaskerääjäksi ja varaa keräysaikasi Henna Luukkonen 040 523
7962.

Kotiviesti
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LÄHETYSJUHLAT KUOPIOSSA
Torstai25.–27.5.2018
22.3.2018

Menovinkki

Lähetysjuhlat Kuopiossa
Lähetysjuhlat järjestetään Kuopiossa 25.–27.5.2018. Juhlien järjestäjinä ovat Suomen Lähetysseura, Kuopion ev.lut. seurakunnat, Siilinjärven seurakunta ja Kuopion hiippakunta. Yhteistyössä on mukana
myös Kuopion kaupunki. Lähetysjuhlien ohjelman punainen lanka
on juhlien teemaksi valittu slogan: Rakasta minua nyt.
Lähetysjuhlilla on luvassa innostavia ohjelmia kaikenikäisille, lämpöisiä kohtaamispaikkoja, hyvää musiikkia ja kansainvälistä tunnel-

maa. Sinne on helppo tulla myös sellaisen, joka ei ole aikaisemmin
ollut Lähetysjuhlilla.
Varkauden seurakunta järjestää retken Lähetysjuhlille teemalla
”Rakasta minua nyt” lauantaina 26.5. hintaan 10 euroa / henkilö, sisältäen matkat. Mukaan mahtuu 40 nopeinta. Nuorille on oma retki.
Lisätiedot ja ilmoittautumisohjeet löytyvät tapahtumakalenterista
edelliseltä sivulta. Tervetuloa mukaan!

Rakasta
minua
nyt

Jatkokertomus osa 1 / 2

Saha ja mylly paloivat Varkauden taisteluyönä 21.2.1918. Järkyttävistä tapahtumista on vaiettu vuosikymmeniä.

”Sosiaalinen tuli polttaa rinnassani”
Teksti: Riitta Nieminen,
seurakuntalainen
Kuva: Varkauden museon kuvaarkisto, A. Ahlström osakeyhtiön
kokoelma / Ivar Ekström

Varkaudessa vietettiin
helmikuussa mielenkiintoista teemaviikkoa
Varkaus 1918. Kun
edellisessä Kotiviestissä
Kari Iivarinen kertoi
isoisästään, muistin
minäkin molemmat
isoisäni ja perheen kertomukset helmikuulta
1918.
Levottomuuksien alkaessa äitini
oli kuusivuotias. Hän kertoi isänsä, sahan työmies Heikki Tyrväisen paenneen kotiinsa Kuoppakankaalle, kun sahalla alkoi palaa.

Ukki piiloutui vaatekomeroon ja
siten hän pelastui. Pappani Janne
Immonen oli laivaseppä konepajalla ja joutui ammuttavien riviin.
Kun hänen vuoronsa tuli, astui
nuori poika esiin ja sanoi, että
tällä miehellä on iso perhe, antakaa minun mennä hänen tilalleen. Näin tapahtui ja vain pojan
taskukello jäi hänen perheelleen
toimitettavaksi. Tämän järkyttävän tarinan kuulin isäni sisarelta
vasta parikymmentä vuotta sitten.

Näitä tapahtumia muistellessa aloin pohtia, miten varkautelaiset pystyivät elämään kipeiden
kokemustensa kanssa ja pääsivät
eteenpäin jokapäiväisessä elämässä.
Palautui mieleen, kun 1990-luvun alussa olin autonkuljettajana
äidilleni ja muutamalle sukulaisrouvalle. Silloin Sakari Sarsa
keräsi tietoja isästään, rovasti
Kustaa Sarsasta. Näillä matkoilla
opin ymmärtämään, miksi juuri

Kustaa Sarsa oli sopiva henkilö
papiksi Varkauteen. Kustaa Sarsa
teki koko työuransa Varkaudessa
1920-1954, ensin tehtaan saarnaajana, myöhemmin kirkkoherrana.
Kerron nyt, mitkä seikat valmensivat häntä haasteelliseen
työhön. Kustaa Sarsa (ent. Snellman) syntyi 1890 Tampereella
työnjohtajan perheeseen nuorimpana kuudesta lapsesta. Äidillä oli kotona pietististä kirjallisuutta. Isä tilasi lehtiä ja kirjoja ja
arvosti raittiustyötä. Perheessä ei
varsinaisesti harrastettu politiikkaa, mutta keskusteltiin yhteiskunnallisista asioista.

Kustaa oli luokkansa priimus Tampereen Reaalilyseossa.
Hän suoritti Helsingin yliopistossa ensin maisterin tutkinnon
historiallis-filosofiselta osastolta
ja jatkoi sitten papin tutkintoon.
Yliopistolla häneen vaikutti professori Jaakko Gummerus, joka
oli poikkeus aikanaan. Gum-

merus innosti opiskelijoita keskustelemaan yhteiskunnallisista
aiheista ja hän myös perusti Teollisuusseutujen Evankelioimisseuran.
Toinen esikuva ja innoittaja oli
Setlementti liikkeen mies, Sigfrid
Sirenius. Setlementti liikkeessä
korostettiin Jeesuksen merkitystä
yhteiskunnallisena uudistajana.
Sarsa piti Teologisessa Ylioppilastiedekunnassa (TYT) vasemmistohenkisiä esitelmiä. ”Paras

”

miksi juuri
Kustaa Sarsa oli
sopiva henkilö
papiksi Varkauteen

tapa tehdä työtä työväestön keskuudessa on elää sen parissa kuin
työläinen”.
Kapinan aikaan Sarsa keskeytti opinnot Helsingissä. Hän
muutti Tampereelle ja etsintöjen
pelossa meni asumaan sukulaisperheeseen. Hän sai työtä Osuusliike Voiman konttorista. Vapusta hän kirjoittaa morsiamelleen
Katri Aholle: ”Minun vappuni
tämä oli minulle sisäisesti paljon
merkitsevä, ehkä ulkoisestikin
vähän. Kuljin näet ’polsevikien’
riveissä ainoana valkolakkisena
Pyynikille. Mahdollisesti herätin
’valkoisissa piireissä’ huomiota.
Illalla olin rukoushuoneella illanvieton isäntänä ja ohjaajana mitä
paremmassa sovussa ja sopusoinnussa siellä olevien ’valkoisen
hengen’ edustajien kanssa.”
Tekstin laatimisessa on ollut lähteenä Sakari Sarsan kirjoittama kirja,
Kustaa Sarsa vakaumuksen mies ja
sillanrakentaja.

