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Unnukan vesi virkisti kiinalaiset kylpijät. Saunaoppaan ja vihtojan virkaan tarvittiin tälläkin kertaa pesunkestävä suomalainen.

Kuuma kesä ja kuuma syksy
Alkaa olla takanapäin poikkeuksellisen lämmin kesä hellepäivineen. Lomat on pidetty ja koululaiset aloittaneet
aherruksensa. On tavattu sukulaisia ja ystäviä, käyty kesän
tapahtumissa, vierailtu ja kutsuttu kylään.
Meillä vieraili kuumimpaan aikaan 11 hengen kiinalaisryhmä Hongkongista. Pari päivää oli menoa ja meininkiä.
Suurin osa ryhmästä oli entisiä työtovereitamme Hongkongin luterilaisesta kirkosta. Parin päivän ajan opastimme ryhmää täällä Varkaudessa. Kantonin kiina kaikui kirkon käytävillä ja eri kohteissa kaupungilla ja meillä kotona.
Kiinalaiset ihastelivat kaupunkimme vehreyttä, metsiä, vesireittejä ja puhdasta ilmaa. Yksi kohokohta oli saunominen
mökillämme Unnukan rannalla. Pieneen saunaamme ahtautui seitsemän henkeä. Malttamattomina he kyselivät, että
joko sinne saunaan pääsee ja kun mittarissa oli 45 astetta, sanoin, että eikun sinne vaan! Hetken perästä menin vihtojen
kanssa ja aloin kylvettää; varpaista aloitin ja selkään päätin.
Molemmissa käsissäni oli kangaslampilaisen Ossin tekemät
pienet vastat. Ja hauskaa oli, välillä uimaan ja sitten saunaan.
Uimataidottomille jaoin pelastusliivit.
Pääkirkon alttaritaulu kiinnosti ja sitä kovasti kuvattiin.
Seurakuntaviraston väkikin sai pienen tuulahduksen Kauko-Idästä, kun ryhmämme tutustui virastotaloomme Päiviönsaarella. Jos kieltä ei ymmärtänytkään niin ystävälliset
hymyt ja nauru kyllä kertoi virastoväelle, että mistä päin
maailmaa sitä ollaan.
Puurtilan seurakuntakodilla ryhmämme sai nauttia
suomalaisen aamupalan upean järvimaiseman keskellä.

Niin maisema kuin tarjottavatkin ihasteltiin ja ”Emännälle
kiitos” kajahti kiinaksi ”Xièxiè”! Varkaudesta Hongkongin
ryhmä jatkoi Etelä-Suomeen tapaamaan muita Suomen
Lähetysseuran lähetystyöntekijöitä.
Tämän 11 hengen ryhmän kaikki jäsenet ovat kirkkonsa työntekijöitä ja luottamushenkilöitä. Varkauden seurakunnan kokoa ja työntekijämäärää he ihmettelivät ja
hienoja monipuolisia tilojamme. Että yhdellä seurakunnalla voi olla näin paljon! Puitteet meillä ovat hyvät mutta
miten tavoittaisimme kaupunkimme eri-ikäiset ihmiset,
joista kuitenkin valtaosa on kirkon jäseniä.

Lähetysseuran ylläpitämissä lapsi- ja nuorisokeskuksissa
tarjottiin Hongkongin slummissa oleville köyhien perheiden lapsille mahdollisuus koulutukseen ja ammattiin. Löytyi
myös yhteys seurakuntaan. Uskosta tuli omakohtainen ja se
antoi perustan koko elämälle. Vuosien saatossa työtoveruutemme muuttui ystävyydeksi ja tätä ystävyyttä ja yhteyttä
hongkongilaisten kesäinen matka lujitti. Se oli jälleen kerran
muistutus siitä, että seurakunnan perustehtävä on missio, lähetys ja että lähetystyö kannattaa. Jumalan silmissä jokaisella
on oikeus kuulla evankeliumi, ilosanoma.
Tuleva syksy on siinä mielessä ”kuuma”, että edessä
on vaaleja ja valintoja. Syksyn aikana selvinnee, kuka on
seuraava kirkkoherramme. Ja syksyyn kuuluu myös seurakuntavaaleihin valmistautuminen ja vaalien kautta tulevien päättäjien valinta. Väitän, että Sinun äänelläsi on
merkitys, Sinä voit vaikuttaa!

Kaiken tämän ja monen muun asian keskellä on tarvittu sitä muistutusta, joka löytyy Johannes Kastajaa
esittävästä maalauksesta. Johannes Kastajan etusormi on
suhteettoman pitkä ja se osoittaa tiettyyn suuntaan. Kun
taiteilijat ovat kuvanneet Kastajan tehtävää ja sanomaa,
he ovat halunneet korostaa sitä, että Johanneksen tehtävä
oli kääntää ihmisten katseet Kristukseen: ”Katso Jumalan
Karitsa, joka ottaa pois maailman synnin”. Toisin sanoen,
katse pois omasta itsestä, minäkeskeisyydestä Kristukseen.
Johannes Kastajan sormi muistuttaa meitä Jumalan ja
Kristuksen hyvyydestä ja seurakunnan keskeisimmästä
sanomasta. Sanoma Kristuksesta tekee kirkosta ainutlaatuisen kaikkialla maailmassa. Jälleen kerran kiinalaiset
ystävämme ovat avanneet silmämme näkemään miten
kaunis ja hieno paikka tämä Varkaus on. Ystävällisyys,
hymy ja silmiin katsominen ovat kansainvälistä kieltä,
johon ei sanoja tarvita. Kun tervehdit toista kadulla, työpaikalla tai kaupassa, olet rauhanrakentaja. Kokeile!
Näkyillään, vaikkapa uimahallissa mutta varsinkin kirkossa!
Kari Iivarinen,

vs. kirkkoherra.
Ps. Hongkongilaiset veivät saunavihdat matkamuistoina
mennessään, samoin tuoreet tuoksuvat mäntyklapit, jotka
yhdessä olimme pilkkoneet.
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sana
1. Tess. 5: 16-24

Iloitkaa aina. Rukoilkaa lakkaamatta. Kiittäkää
kaikesta. Tätä Jumala tahtoo teiltä, Kristuksen
Jeesuksen omilta. Älkää sammuttako Henkeä,
älkää väheksykö profetoimisen lahjaa. Koetelkaa

kaikkea ja pitäkää se mikä on hyvää. Pysykää
erossa kaikesta pahasta.
Itse rauhan Jumala pyhittäköön teidät kokonaan ja varjelkoon koko olemuksenne, teidän

kesätyössä

Hautausmaat

Kastelukannulle on
ollut käyttöä
Teksti ja kuva: Suvi Pitkänen
Lomalaiset ovat saaneet nauttia
lämpimästä säästä kuluneena kesänä. Mutta kuinka lämpöaalto
on vaikuttanut heihin, jotka ovat
olleet koko kesän töissä? Kotiviestin toimitus kävi kysymässä
kesätyöntekijöiden kuulumisia.
Aurinkoisessa säässä Luttilan
hautausmaalla paistattelivat pirteät nuoret Taru Tukiainen ja
Niina Ollikainen.
Taru ja Niina ovat viime kevään
ylioppilaita. He ovat tutustuneet
toisiinsa lukiossa. Molemmat olivat kuulleet, että hautausmaalla
on kiva olla töissä mutta he tekivät työhakemukset toisistaan
tietämättä.
- Oli iloinen yllätys, kun vastassa olikin tutut kasvot töiden aloituksessa, molemmat sanovat yhtä
aikaa hymyssä suin.
Kesä on sujunut monena päivänä yhdessä työskennellen. Taru ja
Niina ovat hoitaneet kukkia, ha-

henkenne, sielunne ja ruumiinne, niin että olette
nuhteettomat Herramme Jeesuksen Kristuksen
tullessa. Hän, joka teitä kutsuu, on uskollinen ja
pitää lupauksensa.

ravoineet, kitkeneet rikkaruohoja
ja istuttaneet kasveja. Myös nurmen leikkuu ja huoltomaalaustyöt ovat tulleet tutuiksi. Monipuoliset työtehtävät ovat nuorten
mieleen, samoin työporukka.
- Täällä on aivan mahtava työilmapiiri, vaikka kaikki ovat eriikäisiä miehiä ja naisia.
Käsivarsien lihakset ovat vahvistuneet, sillä Taru ja Niina ovat
kantaneet kastelukannuja kolmena päivänä viikossa. Helteessä kasvit ovat tarvinneet paljon
vettä.
- Työskentely on välillä todella

”

Kesä on sujunut
monena päivänä
yhdessä
työskennellen.

fyysistä, kertoo Taru.
Toisaalta molemmat nuoret
ovat tyytyväisiä, että saavat työn
ohella liikuntaa ulkoilmassa. Molemmilla on urheilutausta, joka
auttaa jaksamaan kuumallakin
säällä.
- Saamme pitää enemmän taukoja helteellä ja juomme paljon
vettä, kertoo Niina.
- Meitä kaikkia työntekijöitä
on neuvottu suojautumaan auringolta ja käyttämään lakkia.
Töiden päätteeksi käymme usein
uimassa.
Molemmilla nuorilla on toiveena saada jatkaa seurakunnan
töissä mahdollisimman pitkään
ja samalla lukea yliopistojen pääsykokeisiin. Työstä ja opiskelusta
on tarkoitus pitää lomaa viimeistään lokakuussa. Silloin molemmat suuntaavat kaveriporukan
rantalomalle Kyprokselle.
- Ihan huippua päästä reissuun
itse ansaituilla matkarahoilla,
Taru ja Niina iloitsevat.

Jätteen lajittelu
hautausmaalla ontuu
Varkautelaiset hautausmaamme ovat monella tapaa edelläkävijöitä luontoarvojen kunnioittamisessa. Hautausmailla
ympäristöasioiden kanssa työskennellään päivittäin ja uusia
ideoita luonnon kunnioittamiseksi kehitetään jatkuvasti.
Keväällä 2018 päätettiin
kokeilla maan sisällä olevien
maatuvaa jätettä sisältävien
Molok-astioiden tyhjentämistä
seurakunnan omalla kaivinkoneella. Tavoitteena tässä työssä
oli saada puhdas maatuva aines

kompostoitumaan ja sitä kautta
hyötykäyttöön
kustannustehokkaasti.
Valitettavasti tämä ei onnistunut koska sekajätettä oli
lykätty runsain mitoin kompostoitavan jätteen joukkoon.
Jos jätteen lajitteluohjeita ei
noudateta, koko kierrätysketju
katkeaa.
Ystävät hyvät, pyydämme
kaikkia hautausmaalla kävijöitä
kunnioittamaan tekemäämme
ympäristötyötä ja noudattamaan jätteen lajitteluohjeita.

Tiedoksi Luttilan hautausmaalla 6.9. vieraileville
Pyydämme huomioimaan, että
Luttilan hautausmaan paikoitusalue on suljettu torstaina
6.9. klo 7-17 puutarha-alan
konetekniikkanäyttelyn vuoksi.
Käytössä on Luttilan hautaus-

maan länsipuolella oleva paikoitusalue Luttilantien varrella.
Samalla muistutamme, että
Voimatiellä on kuusiaidan puolella autojen pysäköinti kielletty
pysyvästi. Katso liikennemerkit.

Auttaminen
Konsertti -Olli Soikkeli Trio
Torstaina 13.9. klo 18.30 Warkaus-salissa
Varkauden kaupunki järjestää yhdessä Varkauden ev. lut. seurakunnan diakoniatyön kanssa hyväntekeväisyyskonsertin varkautelaisten nuorten harrastustoiminnan tukemiseksi. Konserttiin
on vapaa pääsy, mutta vapaaehtoinen ulospääsymaksu kerätään.
Paikkaliput konserttiin on noudettavissa Soisalo-opiston kahvila
Kreetasta 27.8. alkaen sekä tuntia ennen ovelta.
Illan musiikista vastaa Olli Soikkeli Trio. Olli soikkeli (s.1991)
on nuoresta iästään huolimatta noussut yhdeksi maailman arvostetuimmista gypsy jazz -kitaristeista. Hän soittaa yhdessä Grammypalkitun pianistin, Marian Petrescun ja basisti Teemu Åkerblomin
kanssa.
New Yorkissa asuva Soikkeli on esiintynyt genren maailmantähtien rinnalla jazzklubeilla ja festivaaleilla ympäri Eurooppaa ja
Yhdysvaltoja. Viime vuonna Huffington Post- ja All About Jazz
-lehdet valitsivat Soikkelin Rhythm Future Quartetin Travels-levyn
yhdeksi vuoden parhaista jazzalbumeista.
Olli Soikkeli, kitara
Marian Petrescu, piano
Teemu Åkerblom, basso
Tervetuloa konserttiin ja tekemään hyvää!

Marjoja poimimaan

Niina Ollikainen ja Taru Tukiainen ovat olleet tuttu näky virvoittavien vetten äärellä hellesäällä.

Lähde marjaretkelle Varkauden lähialueelle mukavassa seurassa.
Järjestämme puolukkaretken ti 11.9. Lähtö on klo 9 Keskusliikenneasemalta ja paluu n. klo 15.30. Retken hinta on 5 euroa, sisältäen
kuljetuksen, retkieväät ja kahvit. Marjaretkelle lähtijät varustautukoot säänmukaisin vaattein ja kengin, omat marja-astiat ja poimurit mukaan!
Ilmoittautuminen Reijolle diakoniatoimistoon, p. 040 701 6630.
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Kirkon kirjat
Kastetut:
Riina Matilda Amalia Hautaviita, Niko Mikael Petteri
Paukkonen, Ella Edith Aurora Kasanen, Eemil Onni Tapani Romppanen, Karri Antero Juhani Tirkkonen, Eeli
Aatos Tirronen, Mico Reijo Juhani Kallinen, Jooa Julian
Johannes Heiskanen, Mikael Ilja Aleksanteri Kosunen,
Niklas Veeti Valtteri Torvinen, Jori Eelis Tapio Korhonen,
Lilli Sofia Brax, Janni Iina Minnea Parkkinen, Ellen Aino
Emilia Turunen, Noel Milo Lyytinen, Neea Alma Amalia

Torstai 30.8.2018

Riehkalainen, Tuuli Amalia Koskinen, Eemil Jari Kristian Korhonen, Eemeli Otto Juhani Kosunen, Eelis Teemu
Oliver Karttunen, Venla Meri Maria Tolvanen, Jenni Veera
Julia Tolvanen, Veeti Viljami Korhonen, Oula Alvar Alaraudanjoki, Akseli Marko Johannes Ikäkoivu, Vilho Urho Ilmari Matikainen, Emil Henrik Auvinen, Inna Maria Olivia
Huovinen, Veeti Mico Johannes Tervo.

Vihityt:
26. 5. 2018 Eero Rantala ja Anni Holopainen, Leppävaaran seurakunnasta, Espoosta.

2. 6. 2018 Tuovinen Ari Juhani ja Reponen Satu Hannele, molemmat seurakunnastamme.
11. 8. 2018 Pulkkinen Jouni Antero ja Luukkonen Jonna Katariina, molemmat seurakunnastamme
18. 8. 2018 Koskinen Mikko Henrik ja Koponen Suvi
Emilia, molemmat seurakunnastamme.
18. 8. 2018 Maksimainen Jukka Tapio ja Turunen
Meri- Tuulia, molemmat seurakunnastamme.

Kuolleet:
Ernst Gustaf Adolf Andersson 98 v, Eila Maria Vesa 94 v,

Auttaminen

Elämän leipä
Teksti: Tapio Pajunen,
Yhteisvastuukeräyksen johtaja
Leipä on hyvin vahvasti esillä
Raamatun kirjoituksissa ja meidän virsissämme.
Kertomus ruokkimisihmeestä, viidestä leivästä ja kahdesta
kalasta, lienee yksi tutuimmista
Raamatun teksteistä. Tuo ihme
tulee hyvin lähelle tämänvuotista Yhteisvastuukeräystä, jolla autetaan nälkäisiä lähellä ja
kaukana.
Johanneksen evankeliumissa
ruokkimisihmeestä kerrotaan,
että paikalla olleelta pikkupojalta löytyi viisi leipää ja kaksi
kalaa. Poika oli valmis luopumaan omastaan. Ruoka jaettiin
ja se riitti ravitsemaan suunnattoman väkijoukon. Saiko
pikkupojan esimerkki muutkin
paikallaolijat jakamaan omastaan? Siihen en osaa vastata.
Oleellista oli, että kaikki tulivat
ravituiksi, kun joku oli valmis
luopumaan omastaan.

Juuri tällä tavoin on tapahtunut myös tämän vuoden
Yhteisvastuukeräyksessä. Suuri
joukko ihmisiä tulee ravituksi, koska kymmenet tuhannet
ovat osallistuneet vastuullisina
Yhteisvastuukeräykseen.
On
haluttu auttaa hädässä olevia
lähimmäisiä. Ihmiset ovat antaneet omastaan. He ovat antaneet Yhteisvastuulle ja näin
ollen lähimmäisilleen osaamistaan, aikaansa ja rahaa.
Yhteisvastuun keräystoimiston ja keräystoimikunnan puolesta haluan esittää sydämelliset
kiitokset kaikille teille, jotka
olette olleet mahdollistamassa
tämän päivän ruokkimisihmettä. Valtava määrä lähimmäisiämme tulee ravituiksi teidän
panoksenne ansiosta.
Varkauden
Yhteisvastuukeräyksen tuotto oli 6 901, 66
euroa. Lämmin kiitos kaikille varkautelaisille keräykseen
osallistuneille!
Jukka Granström

Ikkunanpokien kunnostuksen suorittanut Ilkka Nevaharju pakkasi miestä reilusti pidemmät ikkunat autoon verstasreissua varten.

Uutta kirkkautta
Pääkirkossa
Teksti ja kuva: Suvi Pitkänen
Varkauden Pääkirkolla tehtiin
kesän aikana merkittävä remontti, kun kirkkosalin 378 ikkunaruutua kunnostettiin. Kaikki kolmikertaiset ikkunat irrotettiin ja
kuljetettiin verstaaseen, jossa tehtiin lahovaurioiden korjaukset.
Ikkunoiden pokat puhdistettiin,
hiottiin ja lakattiin. Messinkiset
ikkunakulmat ja lasilistat vaihdettiin uusiin. Myös ikkunoiden

tippanokat uusittiin.
- Kun tiivistimme ikkunat, paransimme myös ikkunalasien välistä ilmanvaihtoa. Lämmönhukka on nyt pienempi, mikä säästää
energiaa erityisesti talvisaikaan,
kertoo seurakunnan erityisammattimies Kari Pakarinen.
Ikkunaremontti alkoi toukokuussa ja saatiin päätökseen
heinäkuun lopussa. Jumalanpalvelukset pystyttiin pitämään
Pääkirkossa totuttuun tapaan,

vain muutama penkkirivi oli pois
käytöstä.
- Haastavin työ oli ikkunoiden
irrotus ikkuna-aukkojen korkeuden takia. Nosturin kanssa saatiin
ajella monta kertaa ylös alas, Pakarinen tuumii.
Kunnostetut ikkunat kestävät
Pääkirkolla seuraavat 50 vuotta kunhan ne huoltomaalataan
säännöllisesti.
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Jarmo Kalevi Nupponen 61 v, Päivi Marja Hannele Roine 59 v, Raili Mirjam Lankinen 83 v, Tapio Antero Juhani
Kinnunen 77 v, Ismo Juhani Pohjola 75 v, Pertti Juhani
Koponen 68 v, Jukka Pekka Kalevi Leskinen 54 v. Kuopion
Kallaveden seurakunnasta, Leena Anneli Tarvainen 65 v,
Eila Ester Huovinen 88 v, Okko Ilmari Ihalainen 85 v, Jari
Juhani Qvist 54 v. Haagan seurakunnasta, Maire Marjatta
Koponen 83 v, Erkki Johannes Huttunen 81 v, Iiris Aulikki Juutilainen 68 v, Mika Petteri Heikkinen 51 v, Irma
Huupponen 87 v, Irma Eliina Tanskanen 78 v, Paavo Nissinen 78 v, Pertti Reino Juhani Lehmusvyöry 76 v, Heikki
Antero Karhunen 74 v, Tuula Marjatta Teräväinen 71 v,
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Sami Olavi Turunen 44 v, Kirsti Kyllikki Kemiläinen 85 v,
Reino Antero Tiilikainen 72 v, Pertti Veikko Ruuskanen 72
v, Mauri Kari Antero Nyyssönen 72 v, Seppo Ilmari Mäntykivi 59 v, Sirkka-Liisa Saastamoinen 93 v, Heikki Immonen 89 v, Maire Irene Hypén 88 v, Lauri Ilmari Laitinen
84 v, Ossi Albin Rissanen 83 v, Raimo Kalevi Sikanen 72 v,
Asko Ilmari Vänttinen 69 v, Helge Juhani Hirvonen 68 v,
Eino Alvar Kettunen 96 v, Ilmari Turunen 95 v, Irja Kaarina Taskinen 90 v, Anja Orvokki Vartiainen 88 v, Vilma
Annikki Auvinen 85 v, Ulla Marja Annikki Laamanen 80
v, Esko Olavi Mähönen 61 v, Martta Mirjam Nykänen 98
v, Aino Marjatta Lehto 91 v, Maire Synnöve Karppinen 86

v, Pirkko Helena Vänttinen 68 v. Espoon Tapiolan seurakunnasta, Aarno Korhonen 66 v, Reino Juhani Poutiainen
66 v, Paavo Matias Matilainen 66 v, Jaakko Ilmari Turunen 96 v, Ulla Vilhelmiina Lehtonen 91 v, Helga Inkeri
Hätinen 88 v, Ulla Maria Kainulainen 83 v, Keijo Antero
Karjalainen 63 v, Vieno Tellervo Saukkonen 88 v, Mirja
Annikki Hirvonen 88 v, Heikki Antero Salo 75 v, Seppo
Ensio Vepsäläinen 68 v, Jorma Antero Kolehmainen 66 v,
Anna Kaarina Nukarinen 66 v. Joroisten seurakunnasta,
Pertti Olavi Pallamo 62 v, Yrjö Johannes Koponen 94 v,
Annikki Kurki 84 v, Kyösti Ilmari Wasenius 84 v, Marika
Marjatta Ollonen 44 v.

SYKSYLLÄ 2018
Luentoja parisuhteesta
Varkaudessa
Tilaisuudet pidetään Varkauden Pääkirkon seurakuntasalissa (Savontie 1) klo 18-20. Luennot ovat
kaikille avoimia ja maksuttomia. Tervetuloa saamaan
tietoa ja neuvoja omaan arkeen ja parisuhteeseen
yleisellä tasolla.
Ti 4.9. Vuorovaikutus parisuhteessa
“Puhumalla paras!”
Ratkaisukeskeinen pari- ja perheterapeutti, psykoterapeutti, erityistason seksuaaliterapeutti (NACS)
Asta Peippo
Ma 1.10. Elämän kriisit
- kun sairaudet, lapsettomuus tai muut koettelemukset kohtaavat parisuhteessa
Paripsykoterapeutti, TM, Minna Tuominen
Psykoterapeutti Asta Peippo toivottaa kaikenlaiset parit tervetulleiksi syksyn luennoille. Tilaisuudet sopivat yhtä hyvin sinkuille kuin pariskunnille.

Rakkautta ilmassa?
Teksti: Suvi Pitkänen

Tänä syksynä varkautelaisilla on oiva mahdollisuus panostaa parisuhteeseen, sillä tarjolla
on maksuttomia ja
toimivia vinkkejä rakkauden vaalimiseen.
Varkauden Pääkirkon seurakuntasalissa järjestetään syyskuusta
joulukuuhun kaikille avoimia
luentoja, joissa asiantuntijoina
kuullaan parisuhdeasioihin perehtyneitä terapeutteja.
Kotiviestin toimitus kysyi luentosarjan aloittavalta pari- ja
perheterapeutti Asta Peipolta
muutaman vinkin, kuinka parisuhdeasioihin kannattaa paneutua.
- Vuorovaikutus on kaiken perusta. Siksi valitsin aloitusluennon aiheeksi “Puhumalla paras!”,
kertoo Asta Peippo.
Peipon mukaan ihmiset kommunikoivat rakkausasioissaankin
kukin luonteelleen ominaisella
tyylillä. Joillekin teot ovat merkityksellisiä kuten autonrenkaiden
vaihtaminen tai kumppanin lempiherkkujen leipominen. Joku
puolestaan arvostaa sanallisia ilmaisuja.
- Rakkautta voidaan ilmaista

hyvin monin eri tavoin. Ongelmia voi syntyä, jos oletetaan toisen olevan samanlainen kuin itse
ja odotetaan vain itselle merkityksellisiä asioita. Toinen ei sitten
omasta näkökulmastaan ymmärräkään mitä toinen tarkoittaa.
Myös yhteisen ajan puute laittaa parisuhteen koville esimerkiksi lapsiperheessä tai työkseen
matkustavien parissa. Ruuhkavuosien ristipaineessa olisi tärkeää tunnistaa omat jaksamisen
rajat.
- Täydellisyyden tavoittelu
vanhemmuudessa, puolisona ja
työelämässä voi käydä rankaksi pidemmän päälle. Kannattaa
pohtia hyvissä ajoin missä kohtaa
voisi madaltaa vaatimustasoa, sanoo Peippo.
Väsyneenä ei jaksa hoitaa parisuhdetta saatikka puhua, vaikka
yhteistä aikaa olisikin pystynyt
puolison kanssa järjestämään.
- Mobiililaitteelta lähetetty

”

Puhumalla on aina
paras, vaikka olisi
ollut jo 50 vuotta
naimisissa.

viesti on tyhjää parempi mutta
se ei korvaa aitoa kasvokkain tapahtuvaa viestintää, muistuttaa
Peippo.
Asta Peipon mukaan moni
kantaa mukanaan jo lapsuudessa
opittuja parisuhteen käyttäytymismalleja. Jos jonkun perheessä
ei ole koskaan ollut tapana puhua, ei se puhuminen ole aikuisenakaan itsestäänselvyys.
- Jos parisuhde kriisiytyy kommunikaation puuttuessa, on
tilanne kurjuudestaankin huolimatta aina mahdollisuus. Jos
osapuolilla rohkeutta riittää, kriisin myötä tulee tilaisuus kohdata
ja kuunnella.
- Puhumalla on aina paras,
vaikka olisi ollut jo 50 vuotta
naimisissa. On tärkeää sanoittaa
kokemuksia ja toiveita. Pelkän
oletuksen perusteella voidaan
mennä aivan metsään.
Syksyn
parisuhdeluennoille
kannattaa osallistua myös ennaltaehkäisevässä mielessä. Luennon
jälkeen terapeutti antaa vinkkejä
muutamiin harjoituksiin, joita
voi tehdä kumppanin kanssa kotona.
- Luennolla ei tarvitse kysyä
tai keskustella omista yksityisasioista, paikalle voi tulla kuuntelemaan avoimin mielin ja poimia
sen minkä itse kokee merkityksellisenä ja omaan parisuhdetilanteeseen sopivana, rohkaisee
Asta Peippo.

Ti 6.11. Ero ja uusperhe
Auktorisoitu Parisuhde- ja seksuaalineuvoja Teija
Männikkö
Ma 3.12. Pysykää rakastavaisina
- turvallisen parisuhteen edellytykset ja rakkauden
merkitys
Pari- ja perheterapeutti Anja Venäläinen.
Tervetuloa yksin tai kaksin!
Järj. Varkauden ev. lut. seurakunta

HILJAISUUDEN RETRIITTI
Jeesus sanoi: ”Lähtekää mukaani johonkin
yksinäiseen paikkaan niin saatte vähän levähtää.”

Varkauden ev. lut. seurakunta järjestää
Hiljaisuuden retriitin 5. - 7.10.2018
Puurtilan seurakuntakodilla.
Retriittiin mahtuu mukaan 10 henkilöä
ilmoittautumisjärjestyksessä. Ilmoittaudu 23.9.
mennessä, retriitin hinta on 75 euroa.
Ilmoittautuminen ja lisätiedot Niina Pehkonen,
p. 0400 132 980 tai niina.pehkonen@evl.fi
Retriitissä mukana ovat seurakunnastamme
kappalainen Niina Pehkonen ja kanttori Mari
Marjokorpi.

X

X

X

Sana retriitti tarkoittaa alun perin vetäytymistä.
Retriitti antaa mahdollisuuden hiljentyä elämän
keskellä. Se on tarkoitettu kiireen ja melun
keskellä eläville, rättiväsyneille, rauhaa
kaipaaville ja kaikille, jotka tarvitsevat
hiljentymisen ja rukouksen elementtejä elämäänsä.
Lyhyet rukoushetket, Raamatun sana ja musiikki
sekä yhteiset ateriat rytmittävät ja
kannattelevat hiljaisuutta. Retriitti on levon
paikka ilman suorittamista tai vaatimuksia.
Ohjelmassa on tilaa osallistujien lyhyille
henkilökohtaisille keskusteluille
luottamuksellisesti.
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Innostu vapaaehtoistyöstä
Tarjoamme maukasta keittoa ja jälkiruokana paloja vapaaehtoistoiminnasta Varkaudessa torstaina 20.9. klo
17 Kuoppakankaan työkeskuksessa.
Vapaaehtoisia on seurakunnassa kaikenikäisiä ja tehtävät ovat monipuolisia. Monet ovat keikkatehtäviä.

Voit itse valita, mitä teet ja milloin. Perehdytämme sinut kaikkiin tehtäviin.
Tule kuulemaan lisää seurakunnan tarjoamista monipuolisista vapaaehtoistehtävistä ja löydä itsellesi luonteva tapa osallistua seurakunnan toimintaan.

Mikä kesä!
Teksti: Pirkko Lind,
seurakuntalainen
Monenlaista säätä; hallaa, sadetta, poutaa, tuulta, ukkosta ja kuivaa hellettä. Säässä koko ihmiselämän kuva. Kaikkea olemme
saaneet yllin kyllin tänä kesänä,
välistä kestämisen rajoille asti.
Ihania päiviä, jolloin lempeä
tuuli on vilvoittanut laiturilla istuvaa. Siinä sai rauhoittua ja katsella joutsenten lipumista ohitse.
Nähdä miten kaislat taipuivat
tuulen suunnan mukaan ja vesimittarit liitivät vedenpinnalla.
Pikku kalat hyppivät ja polskivat iloisesti kyljet auringossa
kimmeltäen. Entäs se peilityyni
järvenpinta, johon poutapilvet
peilautuvat ja metsän vehreys
kertautuu.
Kesä toi uusia tuttavuuksia.
Tyttären pojan ystävä, ihana
Pauliina Meksikosta tai vaikka
kaupassa vastaantullut nainen
tai lenkkipolulla vastaan tullut,
joista tuli lähempiäkin tuttavia. Hyvältä tuntui myös vuosia
rukouspyyntöjä lähettäneiden
evankelistojen kiitokset onnistuneista tilaisuuksista eripuolilla Suomea. Vuosia kestänyt
rukousyhteys Pakistaniin ja Jumalan apu heidän vaikeuksiinsa.
Sydän iloitsee jokaisesta uudesta
ihmisestä, joka haluaa tutustua
lähemmin Jeesukseen ja antaa
elämänsä johdon Hänelle.
On hyvä uskoa Jumalan jat-

”

Jeesus lupaa, ettei
hän jätä ketään,
joka Häneltä apua
pyytää.

vapaaehtoistoiminta

kuvaan uutta luovaan työhön,
jota Hän tekee tänäänkin. Jeesus
lupaa, ettei hän jätä ketään, joka
Häneltä apua pyytää, pahoja tekojaan katuu, ne tunnustaa ja
anteeksi pyytää. Tämän jälkeen
alkaa sitten opettelu etsimään ja
elämään Jumalan tahdon mukaan. Se voikin olla vaikeampi
juttu, luopua omista itsekkäistä
pyrkimyksistä ja opetella todella
pitämään toisia ihmisiä Jumalalle rakkaina, Hänen luominaan,
tasavertaisina ihmisinä. Jeesuksen sanoin, ”että he yhtä olisivat”.
Monet rippilapset ovat saaneet
kesän aikana tutustua uskoon,
johon heidät on pikkuisena kastettu, iIman yhtään omaa ansiota. Isän, Pojan Ja Pyhän Hengen
nimeen! Siinä nimessä saamme
oppia tuntemaan ja kasvamaan
Jumalan lapsina. Se on elämämme tärkein asia. Pysyä tässä yhteydessä, silloin maailman
myrskyt ja myllerrykset eivät saa
meitä riepotella eroon Jeesuksen
rakkaudesta, joka ristillä uhrasi
itsensä meidän vuoksemme. Tähän uskon armoon me saamme
luottaa, kun luemme ja kuulemme Jumalan sanaa ja rukoilemme ja kiitämme Häntä hyvyydestään.
Syksyllä alkavat toimia seurakunnan pienpiirit, jossa saamme
yhdessä opetella tuntemaan Isää,
Poikaa ja Pyhää Henkeä. Saamme opetella ”Yhdessä elämään”,
myös uudessa raamattupiirissä,
jonka aloitamme yhdessä Jaana
Naumasen kanssa. Mukaan olet
tervetullut omana itsenäsi, meriittejä et tarvitse. Toivottavasti
tavataan syyskuussa. Siunausta ja
Johdatusta syyskauteesi.
Yhdessä elämään ryhmä Kuoppakankaan työkeskuksessa parillisen viikon keskiviikkona klo
14, alkaen 5.9. Tiedustelut Jaana
Naumanen p. 040 522 5168.

Hammaslaboratorio

VARKAUDEN
TEKARIPAJA OY
Erikoishammasteknikko

Keijo Pesonen

• uudet kokoproteesit
• kokoproteesien
pohjaukset
• proteesien korjaukset

Vapaaehtoistyö on mahdollisuus uuteen harrastukseen, uusiin ystäviin ja itsensä kehittämiseen. Vapaaehtoistehtävistä saa työtodistuksen.

Pesulapalvelua
lähelläsi...

Kauppakatu 11,
78200 Varkaus

Ahertajankatu 3,
78850 Varkaus,
017 369 0700

p. 017 5528660

www.pesuleenat.fi

Raimo Miettinen kannustaa kaikkia Raamatun tarinoista kiinnostuneita mukaan ryhmään. Kertomuksia
on mielenkiintoista tutkia porukalla eri näkökulmista.

Raamattupiirissä
rentoutuu
Teksti ja kuva: Suvi Pitkänen

Yli 40 vuotta Raamattupiirejä vapaaehtoisena ohjannut Raimo
Miettinen ei koskaan
kyllästy Sanan tutkimiseen.
Raimo Miettinen innostui uskonasioista kolmenkymmenenviiden
ikävuotensa tienoilla. Tuohon
aikaan hän osallistui Kuoppakankaan työkeskuksella kokoontuneeseen Raamatunlukupiiriin
ja koki tekstit hyvin mielenkiintoisina. Sitten Miettinen osallistui seurakunnan järjestämään
ryhmänvetäjien koulutukseen.
Pian häntä pyydettiin jatkamaan
kahden suositun Raamattupiirin
ohjaamista edellisten ohjaajien
vetäytyessä eläkepäiville.
Nykyään Miettisellä on 45 vuoden kokemus ryhmän vetämisestä ja runsaasti asiantuntemusta.
Tutut Raamattupiirit Haukankujalla sekä Kuoppakankaan työkeskuksella ovat edelleen toiminnassa.

Aito kiinnostus ja Raamatun
tuntemus ovat Miettisen mukaan
tärkeitä ryhmän vetäjän ominaisuuksia. Jokaiselle kerralle Miettinen valitsee kohdan, joka luetaan ja josta keskustellaan myös
eriäviä mielipiteitä vaihtaen.
- Raamattupiiriin saa tulla mukaan juuri semmoisena kun on.
Lukuja ei tarvitse tuntea entuudestaan.
Raimo Miettisen oma suosikkikohta löytyy Johanneksen evankeliumista: ”Mutta kaikille, jotka
ottivat hänet vastaan, hän antoi
oikeuden tulla Jumalan lapsiksi,
kaikille, jotka uskovat häneen.”
- Kun Jumala kutsui minut tähän työhön, siitä tuli minulle hyvin luonteva asia. Jos joskus olen
väsynyt tai jännittynyt, muut

”

Saa tulla mukaan
juuri semmoisena
kun on.

ryhmän jäsenet kannustavat minua. Raamattupiirin lopuksi on
aina rentoutunut olo, kuvailee
Miettinen.
Sanan tutkimisen lisäksi Raamattupiireissä kuunnellaan musiikkia. Rukous on myös tärkeä
osa toimintaa. Jokainen kokoontuminen päätetään Herran siunauksen lukemiseen.
Nyt iältään yhdeksännelläkymmentä oleva Raimo Miettinen
pohtii piirien jatkoa. Uudet osallistujat ovat erittäin tervetulleita.
Raamattupiiriin on kaikilla vapaa
pääsy.
- Osallistumisesta ei tarvihe
ottoo ressiä. Jos asia kiinnostaa
niin suap tulla seuraavan kerran
uuvvestaan, tuumaa Miettinen
hymyssä suin mukavalla Savon
murteella.

Raimo Miettisen ohjaamia ryhmiä ovat:
Käpypiiri maanantaisin klo 17
Käpykankaan seurakuntasalissa.
Miesten piiri perjantaisin klo
18 Kuoppakankaan työkeskuksessa.
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Vapaaehtoistyön kehittämispäivä
Ke 12.9.2018 klo 14 – 17 Vammeltalo, Ahlströminkatu 12, Varkaus
Vaikka vapaaehtoistyö tuottaa hyvinvointia monella tavalla, vapaaehtoistyötä koordinoivien tahojen ei
ole aina helppoa innostaa mukaan vapaaehtoisia. Tule
mukaan kuulemaan, millaisia hyviä käytäntöjä muualla
on. Tilaisuus on ilmainen ja tarkoitettu kaikille vapaaehtoistyötä työkseen tai vapaaehtoisena koordinoiville
kaupungin, yhdistysten tai muiden tahojen edustajille
tai muuten aiheesta kiinnostuneille.

Ohjelma
Klo 14 Tervetulosanat, Heidi Hartikainen, Vammel ry sekä
Toini Juvonen-Nissinen, järjestöyhteistyön ohjausryhmän
puheenjohtaja
Klo 14.15 Kuopion kaupungin vapaaehtois- ja vertaistukitoiminta, hyvinvointikoordinaattori Katja Maksimainen.
Klo 14.45 Uuraisten kunnan hyvät käytännöt. Toiminnanohjaaja Anne sekä vanhustyön johtaja Mirja Tupamäki.
Klo 15.15 Kahvitauko
Klo 15.30 Kansalaisareenan ja vapaaehtoistoiminnan

lähetystyö

koordinaattoreiden valtakunnallisen Valikkoverkoston
toiminnan esittely, suunnittelija Sini Hirvonen, Kansalaisareena.
Klo 16 Yhdistysten kokemuksia Valikkoverkoston toiminnasta. Vt. toiminnanjohtaja Sanna Vesterinen, Tukipilari ja omaistyöntekijä Johanna Björn, FinFami ry.
Klo 16.30 Keskustelua valikkoryhmän perustamisesta
Varkauteen. Ensimmäisen koollekutsujan sopiminen, mikäli ryhmä päätetään käynnistää.
Klo 17 Tilaisuus päättyy

Kirkon Ulkomaanapu

Kävellään yhdessä
maailmaa
paremmaksi!
Kävele Naiselle
Ammatti -tapahtuma järjestetään tänä
vuonna useimmilla
paikkakunnilla sunnuntaina 9.9.
Katri Suhonen seurasi kaivon rakentamista Senegalissa paikallisten
työtovereidensa kanssa

Asiantuntemusta Afrikasta
Seurakuntamme
nimikkolähetti Katri Suhonen vieraili
alkukesän rippileireillä kertomassa mielenkiintoisia tarinoita
lähetyskentiltä Afrikasta. Hallintotieteiden maisteri Katri Suhonen työskenteli Senegalissa
maatalous- ja vesialan neuvonantajana kuluneet kaksi vuotta.
Varkautelaiset rippikoululaiset
ja seurakuntalaiset saivat aimo
annoksen Afrikka-tietoutta Katrin esittämänä. Kertomukset
kulkivat menneiden aikojen orjamarkkinoista nykyajan ympäristöhaasteisiin. Katrin näyttämät
värikkäät valokuvat kiinnostivat
ja nostivat mieliin monia kysymyksiä senegalilaiseen arkielä-

mään ja lähetystyöhön liittyen.
Katrin työn tavoitteena Senegalissa oli väestön ruokaturvan
paraneminen toimeentulomahdollisuuksien lisääntyessä, maataloustuotannon kasvaessa ja
ympäristönsuojelun lisääntyessä.
Tavoitteena oli tarjota väestölle
oikeus kestävään kehitykseen ja
puhtaaseen ja terveeseen ympäristöön. Lisäksi erityisesti toiminta-alueen vammaisten henkilöiden toimeentulon kehittämiseen
kiinnitettiin huomiota. Katrin
työskentelyn kumppanina toimii
Senegalin luterilainen kirkko.
Kiitämme Katria vierailusta ja
toivotamme siunausta tuleviin
töihin!

Yksilöllistä palvelua
ja laadukasta työtä!

Järjestelyt ovat täydessä vauhdissa ja mukana onkin jo 50
paikkakuntaa Suomesta ja
ulkomailta. Kävele Naiselle
Ammatti–tapahtuma yhdistää yhdessä tekemisen ja auttamisen ilon.

Yhden Ammatin arvo on
30 €, jonka avulla yksi nainen kehitysmaassa pääsee
oman toimeentulon alkuun.
Tapahtuman avulla kerätyt
lahjoitukset tukevat kehitysmaiden naisten koulutusta,
toimeentuloa ja yrittäjyyttä.
Vuosina 2018 ja 2019 tuemme naisten ja tyttöjen
voimaantumista Aasiassa ja
Afrikassa.
Varkaudessa kävely toteutetaan jo viidettä kertaa!
Kerää porukka kasaan, ilmoittaudu ja lahjoita verkossa: www.naistenpankki.fi

le.
Torille voit tulla myös ilmoittautumatta ja lahjoittaa keräyslippaaseen paikan päällä.
Tervetuloa kaikki!

– Lounaskuljetus kotiin joka pävä
– Perhejuhlapalvelu – Muistotilaisuudet
Asiantuntevaa
HAUTAUSPALVELUA
jo 16 vuotta
ajatuksella ja vankalla
ammattitaidolla

Tervetuloa! Ilmainen tarkastus.

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

Saavu Päiviönsaaren torille
sunnuntaina 9.9. klo 14 valmiina kävelemään hyvän puolesta!
Tapahtumassa on reitit reippailijoille, verkkaisille ja lapsiperheil-

Tilaukset:
040 504 0204/Tarja Mikkonen
040 732 8110/Markku Mikkonen

HAUTAUSPALVELU JA
KUKKAKAUPPA TARJA URSIN

Kauppakatu 50, puh. 017 852 636, www.hautauspalveluursin.net
Puh. 040 702 8587
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Naisten ryhmä
Ryhmä on tarkoitettu naisille, jotka
kokevat tällä hetkellä päihdehaittoja tai
ovat toipumassa päihteiden käytöstä.
Ammatillisesti ohjatussa vertaisryhmässä keskitytään
naiseuden teemoihin, jotka lisäävät hyvinvointia, voimavaroja ja antavat erilaisia keinoja elää parempaa arkea. Ryhmä kokoontuu joka toinen keskiviikko alkaen
26.9. klo 16 -18. Kuoppakankaan työkeskuksella, Kuop-

pakankaankatu 11, Varkaus.
Muut syksyn ryhmäkerrat ovat: 10.10. / 24.10. / 7.11.
/ 21.11. / 5.12. ja 19.12. Ensimmäisellä kerralla 26.9. tutustumme, luomme ryhmän pelisäännöt (mm. luottamuksellisuus) ja suunnittelemme yhdessä tulevien kertojen sisältöä.
Rakennetaan ryhmästä yhdessä kokoNAINEN –
lämpimästi tervetuloa mukaan!
Ryhmän järjestävät Riippuvuustyön kehittämisyksikön Yhdessä kokoNAINEN – hanke ja Varkauden ev.lut.

seurakunnan diakoniatyö.
Lisätiedot ja ilmoittautumiset perjantaihin 21.9.
mennessä:
Pia Hosio, diakoniatyöntekijä

p. 040 572 7810
pia.hosio@evl.fi
Tiina Talvensaari, aluetyöntekijä

p. 040 643 3754
tiina.talvensaari@kirkkopalvelut.fi

Elokuva

Maria Magdaleena – Jeesuksen
opetuslapsi ja uskottu
Teksti: Matleena Ikola

Hän oli ensimmäinen,
jolle ylösnoussut Jeesus
ilmestyi; ensimmäinen,
jolle Vapahtaja pääsiäisaamun hämärässä
puhui. Silti hänet on
marginalisoitu, unohdettu, leimattu prostituoiduksikin kirkkojemme historiassa.
Miehisissä historian
kirjoissa hänen äänensä
ei ole päässyt kuuluville.
Tarina olisi voinut mennä toisin. Viime pääsiäisen alla ilmestyneessä elokuvassaan Maria
Magdaleena ohjaaja Garth Davis
haluaa näyttää historiamme ehkä
seuratuimmille tapahtumille näkökulman, joka on vuosien saatossa jäänyt pimentoon. Maria
Magdaleenan näkökulman.
Elokuvan juoni on fiktiivinen, mutta seuraa evankeliumien kerrontaa. Elokuvan Maria
on aikansa radikaali, ei suostu
elämään sitä elämää, jota hänen
perheensä yrittää hänelle tarjota.
Hänen sydämensä ei yksinkertaisesti pysty siihen. Se tietää kohtalonsa olevan jossain muualla.
Siksi kalastajakylässä asuva Maria uhmaa isänsä tahtoa ja sovinnaista elämää järjestetyssä avioliitossa. Levottomuus riehuu hänen
sisimmässään. Kun erään uuden
hengellisen liikkeen karismaattinen opettaja, Jeesus Nasaretilainen, vierailee hänen luonaan,
Marian levottomuus hälvenee.
Hän on löytänyt paikkansa.
Hän lähtee seuraamaan tuota
miestä opetuslasten joukossa, ainoana naisena. Se ei ole helppo tie.
Maria on se, joka ymmärtää Jeesusta ja joutuu siksi kohtaamaan
myös miesapostolien mustasukkaisuuden. Hänellä on vahva rooli
ja hengellinen kutsumus, mutta
sille ei osata antaa arvoa, sillä vain
miehet saattoivat olla johtajia ja

Elokuva kertoo Jeesuksen lähimpiin oppilaisiin kuuluneen Maria Magdaleenan tarinan. Henkilöhahmojen kautta käsitellään ajankohtaisia
teemoja kuten naisvihaa ja poliittista radikalisoitumista. (Kuva: Maria Magdaleena -elokuvasta)
tulla kuulluiksi.
Itsepintaisesti Maria kuitenkin
jatkaa Jeesuksen seuraamista, loppuun saakka.
Marian näyttelijä Rooney Mara
toteaa:
“Ohjaaja Davisille oli tärkeää

”

Tärkein viesti on
kuitenkin Marian
ymmärrys Jumalan
valtakunnasta.

tuoda Raamatun teksteihin feministinen näkökulma kertomalla
tämän naisen tarina. Maria oli
Kristuksen todistaja; hän oli paikalla Jeesuksen kuolinhetkellä, hän
oli paikalla myös ylösnousemuksessa. Hänellä on evankeliumien
ydinkertomuksessa poikkeuksellisen tärkeä rooli. Silti hänet on
supistettu prostituoiduksi, kun
taas Pietari, joka kiisti Jeesuksen
kolmesti ja vääristi sanomansa, on
pyhitetty ja hänelle on pystytetty
kirkkoja ympäri maailman. Mariasta on tullut huora ja Pietarista
pyhä. Se on uskomatonta.”
Ohjaajan ja näyttelijän mukaan elokuvan tärkein viesti on
kuitenkin Marian ymmärrys Ju-

malan valtakunnasta. Elokuvassa
opetuslapset ovat eri mieltä siitä,
millainen Jumalan valtakunta on
– tai pikemminkin, milloin se alkaa. Miten Jeesus tuon valtakunnan keskuuteemme tuo? Elokuvan
Maria oppii, että vastaus on hyvin
yksinkertainen: muutos lähtee
sisältämme. Jos osaamme itsessämme tehdä tuolle valtakunnalle
tilaa, teemme sitä automaattisesti
myös ympärillemme.
Ohjaaja Davis toteaa: “Pyrimme elokuvallamme palauttamaan
ihmisten mieleen evankeliumien
spirituaalisen sanoman. Jollain tavoin tuo sanoma on meiltä kadonnut. Yritämme johdattaa ihmisiä
takaisin Jeesuksen ydinviestin luo

– siihen, että Jumalan voima ja
valtakunta on sisällämme, ei ulkopuolellamme, että kristinuskon
perussanomassa ei ole kyse ideologiasta ja säännöistä, vaan siitä,
että kuuntelemme sitä, mitä sisällämme jo on. Tuo viesti on jotain,
joka resonoi vahvasti minussa itsessäni.”

Elokuva pohjautuu Helen Edmunsonin ja Philippa Goslettin
käsikirjoitukseen. Ohjaus Garth
Davis. Päärooleissa Rooney
Mara – Magdalan Maria, Joaquin Phoenix – Jeesus, Chiwetel
Ejiofor – Pietari ja Tahar Rahim
– Juudas.
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Auttaminen

Kirppis on auki

Tule tekemään hyviä ekotekoja Diakoniatyön kirpputorille! Kirpputori on jälleen kesätauon jälkeen auki
tiistaisin ja keskiviikkoisin klo 10-15 alkaen tiistaina
4.9. osoitteessa Kissakoskenkatu 5, lähellä Pääkirkkoa.
Kirpputorin tuotto menee diakoniatyön avustusvaroihin eli toiminta on ”varkautelaisten apua varkautelaisille”. Otamme lahjoituksina vastaan puhdasta ja ehjää

kodin tavaraa, huonekaluja kuolinpesiä, vaatteita. Valitettavasti emme voi vastaanottaa laskettelusuksia ja lastulevyisiä kirjahyllyjä. Kirjoista voimme ottaa myyntiin
vain lasten kirjoja.
Tuothan tavaran ensisijaisesti aukioloaikoina. Mikäli
aika, ei sovi niin soittele Pialle, p. 040 5727 810. Myös
tavaran noudosta voi neuvotella.

Auttaminen

Auttaminen

Ihmisenä ihmiselle
Kiinnostaako Sinua toimia vapaaehtoisena yksinäisyyttä kokevien vanhusten kanssa? Kaipaatko mielekästä tekemistä? Ehkä
tässä voisi olla Sinulle uusi harrastus. Tule mukaan kuulemaan
lisää mitä vapaaehtoistoiminta
on vanhusten parissa.
Varkauden ja Pieksämäen ev.
lut. seurakunnat järjestävät Lähimmäispalvelun koulutuspäivän
lauantaina 22.9. klo 9 -16 Puurtilan seurakuntakodilla, osoitteessa
Murhilahdentie 94.
Koulutuksen sisältö:
- vapaaehtoistoiminnan periaatteet
- vapaaehtoisen rooli

- mitä on lähimmäispalvelu?
- ikääntyminen ja yksinäisyyden kokemus
- jaksaminen ja diakoniatyön
tuki
- erilaisia harjoituksia
- aikaa keskustelulle
Päivä on maksuton ja siihen
kuuluu kahvit ja lounas. Osallistuminen ei vielä sido mihinkään.
Päivää luotsaavat diakoniatyöntekijät Ellen Väntti ja Katariina
Saks.
Tervetuloa mukaan!
Lisätietoja saa ja ilmoittautua voi viimeistään perjantaina
14.9. Ellen Väntti, p. 040 5237
960.

Runokisan voittajat Eila, Henrik ja Anne asettuivat yhteiskuvaan aurinkoisessa Puurtilassa.

Tarvitsemme eri-ikäisiä miehiä ja naisia juttu- ja ulkoilukaveriksi
ikäihmisille. Tule Sinäkin mukaan Lähimmäispalvelun koulutukseen!

Vapaaehtoiset
ulkoiluystävät ja
Lähimmäispalvelussa
toimivat
Kokoonnumme syksyn 2018 aikana seuraavasti:
maanantaisin klo 16 -17.30.
Kuoppakankaan työkeskus, luokka 1.
17.9. / 15.10. / 19.11. ja 10.12.
Tule keskustelemaan millaisia kokemuksia, tunteita ja

ajatuksia vapaaehtoistoiminta on herättänyt. Ryhmästä saa iloista mieltä ja tukea toisilta vapaaehtoistoiminnassa mukana olevilta. Voit tulla yksittäisiin kokoontumisiinkin omaan aikatauluusi sopivasti.
Lämpimästi tervetuloa! Toivottavat diakoniatyöntekijät Ellen, p. 040 5237 960 ja Pia p. 040 5727 810.

Välähdyksiä
diakonian kesästä
Teksti ja kuva: Pia Hosio
Juhannuksen jälkeen kovien
tuulien hellitettyä vietimme
diakoniatyön järjestämää ikäihmisten leiripäivää Puurtilan
seurakuntakodilla.
Mukana
oli Hongistonkadun ja Vattuvuorenkadun palveluasumisen
porukkaa. Osallistuminen onnistui koska pystyimme järjestämään kyydit Timon ja Oton
takseissa. Ohjelmassa oli hyvän
ruuan lisäksi kisailua. Mitä olisi leiripäivä ilman leikkimielistä
mittelöintiä!
Kisa oli heittovoittoinen,
muun muassa tarkkuusheittoa
ämpäriin, mölkyn kaatoa, potkupallon maaliin saattamista
ja erityislajina oli kananmunan
kuljettaminen lusikassa. Kisan tunnelma oli rento ja toisia kannustava. Ryppyotsaista
yrittämistä ei nähty kenenkään

olemuksessa, vaan avainsana oli
rentous.
Naiset suoriutuivat tällä kertaa
lajeista sukkelammin ja tarkemmin. Kolmoisvoitto meni Sirkalle, Eevalle ja Tuirelle. Kisailuun
kuului myös runoilu valmiista
lausealoituksesta. Runosuoni
pulppusi kauniisti kaikilla mutta kisan kärkisijat menivät Eilalle, Henrikille ja Annelle.

Runokisan satoa:
”Kuikanhuuto kantautui
veden yli
ja kaiku vastas
pojan pää painui tytön syliin.”
”Poski painui
karheaa villapaitaa vasten
tuntui pistävälle,
hellivälle, armaalleni
siinä on hyvä olla. ”
”Vihreä sammal
painui jalkojeni alla

voi miten pehmoinen peitto
tunnen lepääväni sinun sylissäsi.”

Päivän ohjelmaa olivat suunnittelemassa seurakuntamme
kasvatustyöltä lainaan saadut
osaavat nuoret ohjaajat Reetta ja
Henni. Lämmin kiitos heille ja
kaikille mukana olleille. Yhdessä päivä onnistui ja yhtä muistoa rikkaampana voitiin jatkaa
eteenpäin.
Leiripäivien lisäksi diakoniatyö järjesti perheretkiä, ikäihmisten ohjelmaa ja kaikille
avoimia kesäkahveja ympäri
Varkautta. Käytiinpä saunomassa Virtasalmen Leirisaaressa ja
paljon muuta. Varsinainen kesä
siis säänkin puolesta. Hyvillä mielin voimme nyt kääntyä
kohti syksyn kuulatta, pian alkavia kerhoja ja toimintapiirejä.

Kotiviesti
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Tapahtumat 30.8. - 11.10.2018
JUMALANPALVELUKSET
JA HARTAUDET
Sunnuntaina 2.9.

Messu klo 10 Pääkirkossa. Siunataan työhön tulleet ja työstä
lähtevät seurakunnan työntekijät. Kirkkokahvit. Kari Iivarinen,
Karoliina Mustonen ja Mari
Marjokorpi.
Messu klo 12 Kangaslammin
kirkossa. Pekka Päivärinta ja Taija
Korri.

Keskiviikkona 5.9.

Hartaus klo 9 Luttilan kappelissa.
Niina Pehkonen ja Mari Marjokorpi.

Sunnuntaina 9.9.

Messu klo 10 Pääkirkossa. Arja
Päivärinta, Tapani Majuri.
Messu klo 12 Kangaslammin
kirkossa. Arja Päivärinta, Tapani
Majuri.

Torstaina 13.9.

Messu klo 10 Pääkirkossa. Sotiemme veteraanien ja Kainuun
prikaatin alueellisen kirkkopäivän
messu. Liturgi kenttärovasti Penna Parviainen, saarna kenttäpiispa Pekka Särkiö ja kanttorina
Tapani Majuri.

Sunnuntaina 16.9.

Messu klo 10 Pääkirkossa. Pekka
Päivärinta, Taija Korri.
Sanajumalanpalvelus klo 12
Kangaslammin kirkossa. Pirjo
Parviainen, Taija Korri.
Ankkurimessu klo 18 Kuoppakankaan työkeskuksessa. Arja
Päivärinta, Tapani Majuri.

Torstai 20.9.

Hartaus klo 13.30 Kangaslammin palvelukeskuksessa. Pekka
Päivärinta.

Sunnuntaina 23.9.

Messu klo 10 Pääkirkossa, muistimessu. Pirjo Parviainen, Tapani
Majuri ja Pia Hosio.
Messu klo 12 Kangaslammin
kirkossa. Pekka Päivärinta, Tapani
Majuri.

Sunnuntaina 30.9.

Messu klo 10 Pääkirkossa. Niina
Pehkonen ja Taija Korri.
Sanajumalanpalvelus klo 12
Kangaslammin kirkossa. Kari
Iivarinen ja Taija Korri.
Perhemessu klo 15 Kuoppakankaan työkeskuksessa. Karoliina
Mustonen, Mari Marjokorpi ja
lapsikuoro Pisarat.

Sunnuntaina 7.10.

Messu klo 10 Pääkirkossa. Kirkkokahvit. Karoliina Mustonen,
Tapani Majuri.
Messu klo 12 Kangaslammin
kirkossa, vanhusten ja maatilaväestön kirkkopyhä. Kirkkokahvit
järjestää Kirkonkylän maa- ja
kotitalousseura. Arja Päivärinta,
Taija Korri.
Messu klo 14 Kuoppakankaan
työkeskuksessa.
Sanan, rukouksen ja musiikin ilta
klo 17 Kuoppakankaan työkeskuksella.

DIAKONIA
Toimistosihteeri Reijo Leppänen, p. 040 701 6630
Vs. johtava diakoniaviranhaltija
Heli Kylmänen, p. 040 573 6050
Diakoniatyöntekijät:
Pia Hosio, p. 040 572 7810
Antero Saarelainen, p. 040 747
6200
Ellen Väntti, p. 040 523 7960
Pia Paananen, p. 040 526 7623
(Riitta Sulkko on virkavapaalla
1.9. alkaen)

Leivän ja elintarvikkeiden jako

klo 11–11.30 Kuoppakankaan
työkeskuksella maanantaisin ja
pääkirkolla torstaisin.
Arkiateria Kuoppakankaan
työkeskuksella tiistaisin klo 11.
Hinta 3 euroa. Alkaen 11.9. makaronilaatikko. Ti 18.9. hernekeitto
/ ti 25.9. jauhelihakastike / ti 2.10.
Kaalilaatikko / ti 9.10. Kanakeitto.

Diakonian avoimien ovien
torstai klo 10 Kuoppakankaan

Alkaen 23.8. Tied. Anna-Maija
Ihalainen p. 040 553 4615.

Diakoniatyön kirpputori os.
Kissakoskenkatu 5 on jälleen

Kuoppakankaan työkeskuksella, Kuoppakankaank. 11

työkeskuksella joka toinen viikko,
alkaen 13.9.

kesätauon jälkeen auki tiistaisin
ja keskiviikkoisin klo 10-15 alkaen
tiistaina 4.9. 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 ulkoiluys-

tävätoiminnassa mukana olevat
HUOM! Kokoonnumme syksyn
2018 aikana maanantaisin klo 16
-17.30. Kuoppakankaan työkeskus, luokka 1, kokouspäivät: 17.9.
/ 15.10. / 19.11. ja 10.12. 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 peliillat syksyllä 12.9. ja 10.10. 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,
alkaen to 13.9. Varusteina omat
sisäpelikengät tai tossut. Talo tarjoaa mailat ja pallot, kaikki ovat
tervetulleita pelaamaan!
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 syksyllä
2018 on täynnä. Tiedustelut ja
ilmoittautumiset kevään 2019
ryhmiin: Ellen Väntti p. 040 523
7960.
Lasten ja nuorten sururyhmä,
tiedustelut Heli Kylmänen p. 040
573 6050.

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

Pääkirkolla,
Savontie 1-3
Etsivien piiri to joka toinen
viikko klo 18 Hannun Sali, alkaen
13.9. Tied. Eila Raatikainen p. 040
577 7939.
Sotaorvot kuukauden toisena
tiistaina klo 13 seurakuntasalissa,
alkaen 11.9. Tied. Raili Tikkanen p.
040 581 92 68.
Pro-miehet Hannun salissa
keskiviikkoisin klo 19. Tied. Jouko
Airas p. 040 539 7880. Alkaen 5.9.
Lähellä ihmistä -kriisin, kuuntelun ja kasvun ryhmä Hannun
salissa parillisen vkon torstaina

Aamurukouspiiri sakastissa
arkisin klo 7-8.30, alkaen 3.9. Ei
arkipyhinä. Tied. Annikki Heikkinen p. 040 838 0378.
Askel-piiri ma klo 18. alkaen 3.9.
Tied. Airi Lankinen p. 040 831
1680.
Eiserin eläkeläiset lk 1 parill.
vkon ma klo 11, alkaen 3.9. Tied.
Helli Suhonen p. 0400 172 730.
Hyvän olon kerho lk. 1 paritt.
vkon ke klo 13, alkaen 12.9. Tied.
Leena Juutilainen p. 040 701
0400.
Istumalentopallo/boccia Varkauden Invalidit ma klo 18-19.30,
alkaen 3.9. Tied Aino Maija Kainulainen p. 040 760 8213.
Läheisten ryhmä, Varkauden
seudun Wamdy ry. to 27.9. klo
17.30 luokassa 1. Tied. Anita
Rikalainen p. 040 732 8360.
Miesten piiri kahviossa perjantaisin klo 18, alkaen 7.9. Tied.
Raimo Miettinen p. 0400 120 415.
Naisten kuntojumppa liikuntasalissa tiistaisin klo 11-12, alkaen
11.9. Tied. Pirjo Ojala
Näkövammaisten kerho paritt.
vkon ti klo 11, alkaen 11.9. Tied.
Kirsti Karttunen p. 040 577 9830
Veteraanien avoin hengellinen
keskustelupiiri ma 3.9. luokassa
1 klo 14.
Yhdessä elämään ryhmä parill.
vkon ke klo 14, alkaen 5.9. Tied.
Jaana Naumanen p. 040 522
5168.

Könönpellon seurakuntatalolla, Atolantie 1
Aamurukouspiiri to klo 8.30.
alkaen 20.9. Tied. Marjatta Lappeteläinen p. 0400 914 322.
Jumpparyhmä maanantaisin
klo 9. alkaen 10.9. Tied. Taimi
Kankkunen.
Keskustelu- ja Raamattupiiri
paritt. vkon su klo 18, alkaen 2.9.
Tied. Seija Mattila, p. 0400 253
477.
Miestenpiiri torstaisin klo 18, alkaen 6.9. Tied. Markku Kujanpää
p. 040 844 5024.

Käpykankaan työpisteellä, Haukankuja 1
Käpypiiri maanantaisin klo 17.
alkaen 3.9. Tied. Raimo Miettinen
p. 0400 120 415.
Leijonaemot vertaisryhmä su
9.9. klo 18. Tied. Katja Saraketo p.
0400 862417.
Ylistämme laulaen ja rukoillen
paritt. vkon su klo 18. alkaen 16.9.
Tied. Eila Raatikainen p. 040 577
7939.

Muualla
Seurakuntapiiri Kyllikink. 6

paritt. vkon maanantaisin klo 13,
alkaen 10.9. Tied. Annikki Heikkinen p. 040 838 0378.
Miesten saunailta Puurtilan
seurakuntakodilla, tiistaina 25.9. /
9.10. / 23.10. / 6.11. / 20.11. / 4.12.
sauna klo 18–19, saunan jälkeen
iltapalaa ja keskustelua Raamatun pohjalta. Tied. Pekka Päivärinta, p. 040 572 7860.

Työikäisten naisten saunaillat

klo 18 Puurtilan seurakuntakodilla torstaina 27.9. / 25.10. / 22.11.
ja 13.12. 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.
Raamattupiiri Vattuvuorenkatu
36 C alkaen ke 5.9. klo 12. Tied.
Leena Välisalo.

IKÄIHMISTEN KERHOT:
SYKSY 2018
Kyllikinkadun korttelikerho
parillisen viikon maanantaisin
(alkaen 17.9.) klo 13 -14.30.
Kyllikinkatu 6 kerhotila. Kerhon
ohjaajat: Tuula Savolainen ja Irma
Pessi. Lisätiedot p. 040 572 7810.
Joutenlahden ystäväkerho
parittoman viikon maanantaisin (alkaen 10.9.) klo 10 -11.30.
Porukankuja 6 kerhohuone.
Kerhon ohjaajat: Eira Luotinen ja
Pia Hosio. Lisätiedot Pia, p. 040
572 7810
Pääkirkon kerho parittoman
viikon maanantaisin (alkaen
10.9.) klo 13-14.30. Hannun sali
Savontie 1. Yhteyshenkilö Raija
Räsänen, p. 040 740 2903
Hongistonkadun palveluasumisen ystäväkerho parittoman
viikon tiistaisin (alkaen 11.9.) klo
13 -14.30. Kerhon ohjaaja. Pirkko
Kuvaja. Lisätiedot: p. 040 572
7810.
Kuoppakankaan kerho parittoman viikon keskiviikkoisin
(alkaen 12.9.) klo 13-14.30. Kuoppakankaan työkeskus. Kerhon
ohjaajat Raili Heiskanen ja Juhani
Kettunen. Raili, p. 040 585 3417.
Luttilan ystäväkerho parittoman viikon keskiviikkoisin (alkaen 12.9.) klo 13 -14.30. Luttilan
palvelukeskus. Lisätiedot: p. 040
5727 810
Könönpellon kerho parittoman
viikon keskiviikkoisin (alkaen
12.9) klo 13.30. Könönpellon seurakuntasali. Yhteyshenkilö Riitta
Raak p. 0400 831 880.
Harjurannan kerho ti klo 13.3015.00 Harjurannan Pikkukammari. Alkaen 4.9. Kerhonohjaaja
Anne Ikonen. puh. 040 537 3000.
Kerho kokoontuu myös 9.10. ja
6.11.
Kangaslammin kerho klo 1314.30. Kangaslammin kirkko.
Kerhopäivät 19.9., 17.10. ja 28.11.
Kerhoista lisätietoja: Ellen p. 040
523 7960. Mahdollisista muutoksista tiedot Varkauden lehdessä.
Ikäihmisten joulujuhla torstaina 13.12 Pääkirkossa. Tarkemmat ohjeet ja ajat lähempänä
ajankohtaa.

Ystävänkammari Kangaslammilla: Kaikille avoin kohtaamis-

paikka (Kangaslammintie 7) on
avoinna keskiviikkoisin ja lauantaisin klo 9 – 12. Tervetuloa!

RAUHANYHDISTYS
Tervetuloa Repokankaantie 35,
78870 Varkaus
Pe 31.8. klo 18 Vanhempainilta.
”Uskomisen ilo”
Su 2.9. klo 14 Pyhäkoulu ja seurat
Pe 7.9. klo 18.30 Kahvit ja myyjäiset klo 19.30 Puhe
Pe 14.9. klo 18 Raamattuluokka,
kahvio, myyjäiset. klo 19.30 Puhe
Su 16.9. klo 11 Pyhäkoulu ja 16
Seurat
Pe 29.9. klo 18 Raamattuluokka,
kahvio, myyjäiset. klo 19.30 Puhe
Su 30.9. klo 11 Pyhäkoulu ja klo
16 Seurat

RAAMATUN OPETUSTA
Isä meidän -luennot

Varkauden ev. lut. seurakunta
järjestää Isä meidän – rukouksesta luento- ja keskustelusarjan.
Opettamassa ovat seurakunnan
omat papit. Illan aikana tarkastellaan Isä meidän –rukousta pyyntö kerrallaan keskustellen kirkon
uskon, Raamatun ja ihmisen elämän valossa. Luennot pidetään
maanantaisin Kuoppakankaan

työkeskuksella klo 18-19.30.
24.9. Ensimmäinen pyyntö ”Isä
meidän, joka olet taivaassa”
Pekka Päivärinta
29.10. Toinen pyyntö ”Pyhitetty olkoon sinun nimesi” Niina
Pehkonen
26.11. Kolmas pyyntö ”Tulkoon sinun valtakuntasi” Kari
Iivarinen
17.12. Neljäs pyyntö ”Tapahtukoon sinun tahtosi myös maan
päällä niin kuin taivaassa” Pirjo
Parviainen
21.1.2019 Viides pyyntö ”Anna
meille tänä päivänä meidän jokapäiväinen leipämme”
18.2.2019 Kuudes pyyntö ”Ja
anna meille meidän syntimme
anteeksi, niin kuin mekin anteeksi
annamme niille, jotka ovat meitä
vastaan rikkoneet”
25.3.2019 Seitsemäs pyyntö ”Äläkä saata meitä kiusaukseen, vaan
päästä meidät pahasta”
29.4.2019 ”Sillä sinun on valtakunta, voima ja kunnia”

Hyvän sanoman illat

Suomen Raamattuopiston
”Hyvän sanoman illat” pidetään
Kuoppakankaan työkeskuksessa
seuraavasti:
Ti 25.9. Iisak ja Jaakob - ensimmäiset patriarkat, aihetta
käsittelee Jouko Kauhanen
Ti 23.10. Profeetta Malakia Jumalan sanansaattaja, aihetta
käsittelee Jouko Kauhanen
Ti 27.11. Johannes - viimeinen
profeetta, aihetta käsittelee Jouko Kauhanen
Hyvän sanoman illoissa on kahvitarjoilu ennen tilaisuuden alkua!

Sisälle sanaan

”Sisälle sanaan” Raamattuluennot järjestää Etelä-Savon ev. lut.
kansanlähetys Kuoppakankaan
työkeskuksessa:
Ti 11.9. klo 18 ”Jumalan huolenpito” Ulpu Lappi. Klo 19.15
”Jeesus antaa elämän” Raimo
Lappi
Ti 9.10. klo 18 ”Usko ja epäusko” ja klo 19.15 ”Jeesuksen
lähettiläät” Esko Räsänen
Luentojen välissä kahvitarjoilu.
Tervetuloa!

Sley ry lähetyspiiri

Suomen Luterilainen Evankeliumiyhdistys (Sley ry) lähetyspiiri
Kuoppakankaan työkeskuksella
torstaina 20.9. / 4.10. / 1.11. /
29.11. 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
Tapani Majuri p. 040 5785 998
(5.9.lähtien)

Kuorot

Lapsikuoro Pisarat keskiviikkoisin klo 17-18 Kuoppakankaan työkeskuksessa, lisätietoja
Marilta.
Varkauden seurakuntakuoro
keskiviikkoisin klo 17.30-19.30
Kuoppakankaan työkeskuksessa
alkaen 5.9, lisätietoja Marilta ja
Tapanilta.
Laalajat torstaisin klo 17.30
Kuoppakankaan työkeskuksessa
alkaen 6.9, lisätietoja Taijalta.
Kangaslammin kuoro syksyn
ensimmäinen kokoontuminen
ke 5.9. klo 18.30 Kangaslammin
kirkossa. Jatkossa harjoitukset
torstaisin joka toinen viikko
klo 18 Kangaslammin kirkossa
alkaen 20.9, lisätietoja Marilta ja
Tapanilta.

Kirkkomuskari

Vapaita paikkoja kirkkomuskareihin voi kysyä Jaana Kiveltä p. 040
7490 191.
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sähköpostilla varkauden.kotiviesti@
evl.fi

Päätoimittaja:
Vs. kirkkoherra Kari Iivarinen		
p. 040 572 7800
kari.iivarinen@evl.fi
Toimitus:
Tiedottaja Suvi Pitkänen		
p. 040 512 6207
suvi.pitkanen@evl.fi
Toimituksen käyntiosoite:

KONSERTIT JA
MUSIIKKITILAISUUDET
Ma 10.9. Yhteislauluhetki klo
14 Kangaslammin palvelukeskuksella.
To 13.9. Ilmavoimien soittokunnan kirkkokonsertti klo
12.15 pääkirkossa. Puolustusvoimien tervehdyksen esittää
kenttäpiispa Pekka Särkiö.
Ke 19.9. Valtakunnallinen
kirkkomusiikkipäivä. Seurakuntakuoron avoimet harjoitukset
klo 17.30 Kuoppakankaan työkeskuksella ja klo 18.30 Yhteen
ääneen-yhteislaulutilaisuus
Kuoppakankaan työkeskuksella.
Tapani Majuri.
To 27.9. Kauneimmat hengelliset laulut-yhteislaulutilaisuus
klo 18 pääkirkon seurakuntasalilla, kahvitarjoilu lähetyksen
hyväksi alkaen klo 17.30. Tarja
Natunen ja Mari Marjokorpi.
Pe 28.9. Valoa ja varjoja
klassinen laulukonsertti klo 18
Kuoppakankaan työkeskuksessa. Emilia Suomala ja Annuliina
Ikäheimo.
Ma 8.10. Konsertti Käpykankaan
palvelukeskuksen juhlasalissa
klo 13. Mari Marjokorpi ja Tapani
Majuri.
Ma 8.10. Yhteislauluhetki klo
14 Kangaslammin palvelukeskuksella
Ma 22.10 Kaiken kansan lauluilta klo 18 Könönpellon seurakuntatalossa. Mari Marjokorpi.
Su 4.11. Konsertti Seeli Toivio
ja Lily-Marlene Puusepp klo 16
Varkauden pääkirkossa
La 24.11. Joulukonsertti klo 15
Kuoppakankaan työkeskuksessa.
Saimaan ortodoksisen seurakunnan kuorot.
Su 26.11. Sinfoniakonsertti klo
17 Varkauden pääkirkossa. Savon
soitannollinen seura.

TAPAHTUMAT
Ti 11.9. Puolukkaretki, lähtö klo
9 Keskusliikenneasemalta. Retken
hinta 5 e. Ilmoittaudu p. 040 701
6630.
Ke 12.9. Vapaaehtoistyön
päivä klo 14 – 17 Vammeltalo,
Ahlströminkatu 12, Varkaus.
Vaikka vapaaehtoistyö tuottaa
hyvinvointia monella tavalla aina
ei ole helppoa innostaa mukaan
vapaaehtoisia. Tule mukaan kuulemaan, millaisia hyviä käytäntöjä
muualla on ja millaista tukea voi
saada vapaaehtoistyön kehittämiseen! Tilaisuus on ilmainen ja
tarkoitettu kaikille vapaaehtoistyötä työkseen tai vapaaehtoisena koordinoiville kaupungin,
yhdistysten tai muiden tahojen
edustajille tai muuten aiheesta
kiinnostuneille.
To 20.9. Vapaaehtoistehtävien
esittelyilta klo 17 Kuoppakankaan työkeskuksessa. Tarjoamme
maukasta keittoa ja jälkiruokana
paloja seurakunnan organisoimasta vapaaehtoistoiminnasta
Varkaudessa. Tervetuloa kaikki
auttamisesta ja vapaaehtoisuudesta kiinnostuneet!
Pe - su 5. - 7.10. Hiljaisuuden
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retriitti Puurtilan seurakuntakodilla. Mukaan mahtuu 10 henkilöä ilmoittautumisjärjestyksessä.
Ilmoittaudu 23.9. mennessä, retriitin hinta on 75 euroa. Retriitin
järjestää Varkauden ev. lut. seurakunta, lisätiedot Niina Pehkonen,
p. 0400 132 980 tai sähköpostilla
niina.pehkonen@evl.fi
La - su 27.-28.10. Arkipyhiksen
elokuvaleiri Roska 19 Puurtilan
seurakuntakodilla lapsille ja varhaisnuorille. Aiheena ovat roskat
ja ekologisuus. Leirin hinta on 30
euroa. Omat kyydit ja liinavaatteet. Ilmoittaudu 17.8. mennessä
pekka.paivarinta@evl.fi tai p. 040
572 7860.
Tulossa syksymmällä: Ti 30.10.
Sirkusteos Nomadi, Sirkus Aikamoinen klo 18 Kuoppakankaan
työkeskuksen kirkkosalissa. Vapaa
pääsy.

KASVATUS
Varhaiskasvatus / tytöt ja
pojat

Päiväkerho mitä se on?
Päiväkerhot ovat 2-5-vuotiaille
tarkoitettua viriketoimintaa.
Niiden perustehtävänä on antaa
uskontokasvatusta lapsille ja
tukea vanhempia arvokkaassa
kasvatustehtävässä. Kerhoissa
hiljennytään hartauteen, askarrellaan, satuillaan, loruillaan sekä
harjoitellaan ryhmässä toimimista. Päiväkerhoja kokoontuu eri
puolilla kaupunkia 2 – 3 tunniksi
1 – 2 kertaa viikossa. Varhaiskasvatuksen vapaista kerhopaikoista
voi tiedustella Paula Boman p.
040 5014 950

Perhekerhot

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 (viikolla 42 ei kerhoja)
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
Perhepäiväkerhot: Ti klo 9.0011.00 Harjuranta, Kentänpääntie
3
Vauvaryhmä maanantaisin klo
13.30-15.30 ajalla 27.8-10.12.2018
(15.10 ei vauvaryhmää) Kuoppakankaan työkeskus Kuoppakankaankatu 11. Vauvaryhmä on
tarkoitettu kaikille alle 1- vuotiaille vauvoille ja heidän vanhemmilleen. Kahvikupin äärellä jutellaan
ja jaamme kokemuksia vauvaperheen arjesta, unohtamatta
yhteistä toimintaa.
Lapsiparkki torstaisin klo 14
-16 ajalla 6.9.-13.12.2018 (18.10.
ei lapsiparkkia) Kuoppakankaan

Jakelu: Savon Jakelu

työkeskus Kuoppakankaankatu
11. Lapsiparkista saat hoitopaikan
hetkeksi silloin kun tarvitset aikaa
itsellesi tai esimerkiksi asioiden
hoitoon. Lapsiparkkiin otetaan
alle kouluikäisiä, yli 2 vuotiaita
lapsia. Parkki on maksuton. Mukaan mahtuu 10 lasta. Lapsiparkissa on mukavaa yhteistä tekemistä. HUOM! Jokaiseen kertaan
ilmoittaudutaan saman viikon
keskiviikkoon klo 16 mennessä
p. 040 7490 192, Arja Antikainen.
Vahvistamme tekstiviestillä tulleet ilmoittautumiset.

Liikkakerho 6-8 v. lapsille

torstaisin klo 14.00-15.00 ajalla
6.9-13.12.2018 (18.10 ei liikkakerhoa) Kuoppakankaan työkeskus
Kuoppakankaankatu 11. Mukaan
juomapullo, liikuntaan sopivat
vaatteet, sisätossut tai sisäkengät.
Pyhäkoulu kokoontuu säännöllisesti 9.9. alkaen sunnuntaisin
klo 16 Käpykankaan työpiste,
Haukankuja 1

TAPAHTUMAT
Ilta vanhemmille; Arjen haasteet lapsen kanssa keskiviikkona 19.9 klo 17.30-19.30 pääkirkon
seurakuntasali, Savontie 1. Mukana illassa alueellinen varhaiserityisopettaja Leena Koivistoinen.
Tervetuloa keskustelemaan arjen
asioista, vanhemmuudesta ja inhimillisyydestä sekä jaksamisesta.
Ilmoittautumiset iltaan 14.9.
mennessä Paulalle p. 040 5014
950. Jos lastenhoito ei muuten
järjesty, on lapsille paikka pääkirkolla tarvittaessa.

Mikkelinpäivän perhemessu

30.9. klo 15 Kuoppakankaan
työkeskus, Kuoppakankaankatu
11. ”Enkeli lenteli, liiteli, lauleskeli, Jumalan siunausta kuljetteli.
Iloista mieltä toivotteli sinulle ja
minulle”. Messua toteuttamassa
Karoliina pappi, Mari kanttori
Pisara lapsikuoron kanssa sekä
päiväkerholaisia lastenohjaajien
kanssa. Perhemessun jälkeen
kirkkomehut, ja pientä herkkua
tarjolla. Tervetuloa kivaan messuun koko perheellä, kummit,
ukit ja mummot mukaan!

Äitien ja 11-14v tyttöjen ilta.

Mukavaa ja rentoa yhdessäoloa
teemalla ” Tunteita ja tunnelmia” Torstaina 24.10. Puurtilan
seurakuntakodilla klo 18-21.
Ilmoittautuminen viim. ma 15.10.
mennessä www.varkaudenseurakunta.fi tai sähköpostilla: tulen.
mukaan@evl.fi

TYTÖILLE JA POJILLE
ALPO avointen ovien toimintakerho 4-6 lk tytöille ja pojille
tiistaisin klo 14-16 Kuoppakankaan työkeskus 4.9. alkaen.
Kappelin Avari alakouluikäisille tiistaisin klo 14-16 kirkon
kerhotiloissa 18.9. alkaen. Kerhossa askarrellaan ja pelaillaan sekä
nautitaan yhteinen välipala. Lisätietoja Tarjalta p. 040 718 5333.
Kerhot – lisätietoa Urpolta p.
0400 428 673
Säpä ja muut pelit, pojat 3-6 lk.

Puurtilan koulu, keskiviikkoisin
klo 17-18, alk 5.9. varusteet: vaaleapohjaiset sisäkengät, liikunta
varusteet, suojalasit ja oma maila,
jos on. Ilmoittautuminen: tulen.
mukaan@evl.fi, 31.8. mennessä,
ryhmään mahtuu max. 15.
Säpä, pojat 4-6 lk. Kuoppakankaan Työkeskus liikuntasali,
keskiviikkoisin klo 17-18 , alk
5.9. varusteet: vaaleapohjaiset
sisäkengät, liikunta varusteet,
suojalasit ja oma maila, jos
on. Ilmoittautuminen: tulen.
mukaan@evl.fi, 31.8. mennessä,
ryhmään mahtuu max. 15.
7-clubi: avoin ryhmä 7.luokkalaisille tytöille ja pojille: säpä,
lautapelit, biljardi yms. Kuoppakankaan työkeskus, tiistaisin
16.00-17.30 alkaen 4.9.

Syyslomaleiri tytöille ja pojille
11- 14 vuotiaille 16. – 18.10.

Puurtilan seurakuntakoti Hinta:
35 e (45 e) - sisarale -50 % alennus leirikohtainen (suluissa hinta
muilta, kuin Varkauden seurakunnan jäseniltä, ei sisaralea)
- Hintaan sisältyy majoitus, ruuat,
ohjelma, vakuutus. Leireille voidaan ottaa mukaan 25 leiriläistä.
Ilmoittautuminen viim. pe 28.9.
mennessä: www.varkaudenseurakunta.fi tai sähköpostilla: tulen.
mukaan@evl.fi

Syyslomaleiri tytöille ja pojille 7-10 vuotiaat 15.-16.10.

Puurtilan seurakuntakoti. Hinta:
7-10v. 20 e (25 e) - sisarale -50 %
alennus leirikohtainen (suluissa
hinta muilta kun Varkauden seurakunnan jäseniltä, ei sisaralea)
- Hintaan sisältyy majoitus, ruuat,
ohjelma, vakuutus. Leireille voidaan ottaa mukaan 25 leiriläistä.
Ilmoittautuminen pe 28.9.2018
mennessä: www.varkaudenseurakunta.fi tai sähköpostilla: tulen.
mukaan@evl.fi

NUORILLE
Nuorten säännöllinen toiminta tule mukaan!
Yodailta tiistaisin klo 18-20
Kuoppakankaan työkeskuksella
4.9. alk. (joka toinen ti/parilliset viikot) Yodailta – nuorten
ilta. Suunnittelemme nuorten
hartauselämää uudella tavalla ja
toteutamme nuorten ideoimia
hartaushetkiä.
Kappelin nuorten illat –tiistaisin klo 18–20 Kangaslammin kirkolla 14.8. alkaen. Paikalla on aina
työntekijä ja pientä tarjottavaa.

Nuorten iltapäivän olohuone
ILPO avointen ovien toimintaa

yläkoulu ikäisille ja sitä vanhemmille torstaisin klo 14–17
Kuoppakankaan työkeskuksella
alk. 9.8.

Ankkurimessu ja Nuorten
kohtaamispaikka klo 18 alkaen

kokoaa nuoret Kuoppakankaan
työkeskukselle kerran kuukaudessa sunnuntaisin seuraavasti:
16.9. / 21.10. / 18.11. ja 16.12.
Messun jälkeen jatkamme iltaa
nuorten omilla kirkkokahveilla.
Tule sinäkin mukaan!

Nuorten tapahtumat

Ohjaajakurssi (Ohku 1) 7.-9.9.

Kannen kuva:
Suvi Pitkänen

Partaharjulla. Olethan ilmoittautunut mukaan? Jos et, tee se
tänään ositteessa: tulen.mukaan@evl.fi
Jatkisten yökoulu 28.-29.9.
Puurtilan srk-kodilla. Ilmoittaudu
mukaan 13.9. mennessä: tulen.
mukaan@evl.fi
Nuorten ILPO leiri 2.-4.11.
Puurtilan srk-kodilla. Yhdessäoloa
ja rentoutumista. Ilmoittaudu
mukaan viim. 25.10. mennessä:
tulen.mukaan@evl.fi

RIPPIKOULU 2019
Rippikouluun 2019 ilmoittautuminen on 12.9. – 23.9.2018.
Ilmoittautuminen tehdään
sähköisesti osoitteessa www.
varkaudenseurakunta.fi/tule-mukaan/rippikoulu/ripppikouluinfo.
Lähetämme kaikille seurakuntamme v. 2004 syntyneille jäsenille postia viikolla 36. Kirjeessä
on tietoa rippikouluista ilmoittautumisineen. Lisäksi koulussa
pidetään ripari-infot. Vanhemmille ja huoltajille Rippikoulu
2019 Infotilaisuus ke 12.9. klo
18 pääkirkon seurakuntasalilla, Savontie 3. Tervetuloa!
Lisätietoja rippikoulusta johtava
kasvatustyön viranhaltija Tiina
Taavitsainen, tiina.taavitsainen@
evl.fi tai p. 040 5568 506.

NUORET AIKUISET
Tervetuloa Sinä +18 -vuotias ideoimaan ja suunnittelemaan toimintaa nuorille aikuisille tiistaina
11.9. klo 17.30 Kuoppikselle.

LÄHETYSTYÖ JA KANSAINVÄLINEN VASTUU
Lähetyspiirit aloittavat seuraavasti:
Kommilan lähetyspiiri: Pirkko
Iivarinen p. 040 743 2362. Pääkirkon Hannun salissa 11.9. alkaen
parittomat tiistait klo 13.
Kuoppakankaan lähetyspiiri:
Riitta Nieminen p. 045 850 7467.
Kuoppakankaan työkeskuksella
parilliset maanantait alkaen 3.9.
klo 13.
Könönpellon lähetyspiiri: Liisa
Vuohelainen p. 040 821 9990.
Könönpellon srk-talolla parilliset
keskiviikot alkaen 19.9. klo 13.30

Lähetystapahtumat
Kauneimmat hengelliset laulut-yhteistilaisuus 27.9.2018 klo
18 pääkirkon seurakuntasalilla,
kahvitarjoilu lähetyksen hyväksi
klo 17.30.
Lähetyksen Syystasaustori
Taulumäen torilla la 22.9. klo
8 alkaen. Arvat, leivonnaiset ja
syksyn satoa. Poikkea ostoksille ja
Reilun Kaupan vohvelikahville!
Kävele Naiselle Ammatti –tapahtuma tulee taas! Su 9.9. klo 14
aloitus Päiviönsaaren torilla. Alkulämmittelynä ohjelmaa ja arpoja.
Reitit verkkaisille, lapsiperheille ja
reippailijoille. www.naistenpankki.fi - Ilmoittaudu ja lahjoita etukäteen netissä tai tapahtumassa
paikan päällä.

Kotiviesti
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vaalit

Sinusta seurakunnan luottamushenkilö?
Kiinnostaako sinua vaikuttaminen omassa seurakunnassasi? Haluaisitko uudistaa toimintaa? Asetu rohkeasti ehdolle, huomisen kirkkoa tehdään nyt.
Seurakuntavaaleissa 18.11.2018 valitaan seurakun-

taasi uudet luottamushenkilöt. He päättävät mm. siitä,
ketkä valitaan seurakunnan työntekijöiksi, minkälaista
toimintaa seurakunnassa järjestetään ja mihin seurakunnan rahoja käytetään. Luottamushenkilöt valitse-

vat myös maallikkoedustajat kirkolliskokouksen, joka
on koko kirkon korkein päättävä elin.
Ehdokkaiksi tarvitaan kaikenikäisiä, eri tavoin ajattelevia seurakuntalaisia!

KUULUTUS
ÄÄNIOIKEUTETTUJEN
LUETTELOSTA
Varkauden seurakunnassa toimitetaan 18.11.2018 seurakuntavaalit, joissa valitaan jäsenet
kirkkovaltuustoon.
Äänioikeutettujen luettelo on
valvonnan alaisena nähtävänä
seurakunnan jäsenille maanantaina 3.9.2018 kello 9.00 – 15.30
ja tiistaina 4.9.2018 kello 9.00
– 19.00 seurakuntavirastossa
osoitteessa Ahlströminkatu 19.
Äänioikeutettujen luetteloon
äänioikeutetuiksi on merkitty
kaikki viimeistään 18.11.2018
16 vuotta täyttävät kirkon jäsenet, jotka on 15.8.2018 merkitty tämän seurakunnan läsnä
oleviksi jäseniksi.
Oikaisuvaatimuksen äänioi-

EHDOKASASETTELUA
KOSKEVA KUULUTUS
Varkauden seurakunnassa toimitetaan kirkkolain (KL) 23 luvun
9 §:n 2 momentin mukaisesti
18.11.2018 seurakuntavaalit, jossa vuoden 2019 alusta alkavaksi
nelivuotiskaudeksi valitaan 27
jäsentä kirkkovaltuustoon.
KL:n 23 luvun 2 §:n ja 3 §:n
mukaan vaalikelpoinen seurakunnan edellä mainittuun luottamustoimeen on ehdokas, joka
- viimeistään 17.9.2018 on
merkitty tämän seurakunnan läsnä olevaksi jäseneksi,
- on konfirmoitu viimeistään

17.9.2018, ja joka täyttää 18 vuotta viimeistään 18.11.2018
- on kristillisestä vakaumuksesta tunnettu,
- ei ole vajaavaltainen
- on antanut kirjallisen suostumuksensa ehdokkaaksi asettamiseen,
- ei ole tämän seurakunnan viranhaltija tai työsopimussuhteessa oleva työntekijä.
Valitsijayhdistyksen perustamisasiakirja liitteineen mainittua vaalia varten on toimitettava
17.9.2018 kello 16.00 mennes-

sä seurakuntavirastoon, joka
on avoinna maanantaista perjantaihin klo 9.00 – 15.30 sekä
17.9.2018 kello 9.00 -16.00.
Varkauden seurakunnan osoite
on Ahlströminkatu 19, Varkaus.
Valitsijayhdistyksen perustamisasiakirjoja liitteineen on saatavana seurakuntavirastosta ja
verkkosivuilta info.seurakuntavaalit.fi.
Varkaus 19.7.2018
Varkauden seurakunnan vaalilautakunta

keutettujen luettelosta saa tehdä se, joka katsoo, että hänet
on oikeudettomasti jätetty pois
äänioikeutettujen luettelosta tai
että häntä koskeva merkintä on
luettelossa virheellinen.
Oikaisuvaatimus on tehtävä
kirjallisesti ja jätettävä 6.9.2018
kello 16.00 mennessä Varkauden seurakunnan seurakuntavirastoon osoitteeseen Ahlströminkatu 19, Varkaus.
Vaalilautakunta käsittelee oikaisuvaatimuksia 1.10.2018 pidettävässä kokouksessaan.
Varkaus 19.7.2018
Varkauden seurakunnan
vaalilautakunta

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

Kukkakauppa Peräkylä
- Kukat arkeen ja juhlaan
- Surusidonnat - Interflora-kukkavälitykset
Hautauspalvelu Peräkylä
Kaikki hautaukseen liittyvät palvelut
luotettavasti ja ammattitaidolla.
- Kotimaiset, ekologiset arkut ja uurnat
- Hautakivet, kaiverrukset ja entisöinnit
- Pitopalvelu- ja perunkirjoituspalvelut
sekä hautauksen ennakkosopimukset

Lapset ja varhaisnuoret
Elokuvaleiri
Arkipyhiksen elokuvaleiri Roska 19 järjestetään la - su 27. - 28.10. Puurtilan seurakuntakodilla lapsille ja varhaisnuorille. Leirillä tehtävien projektien aiheena ovat roskat ja ekologisuus.
Leirin hinta on 30 euroa. Leirille saavutaan omilla kyydeillä ja omat liinavaatteet täytyy ottaa
mukaan. Ilmoittaudu 17.8. mennessä: pekka.paivarinta@evl.fi tai p. 040 572 7860.

Kauppakatu 37, 78200 Varkaus
Kukkakauppa: 017 5523 305 Hautauspalvelu: 017 5523 091
info@perakyla.fi www.perakyla.fi

