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pääkirjoitus

Maailma muuttuu ja me sen mukana. Ja sitten on kirkko. Mihin suuntaan haluaisit sitä muuttaa? Kirkko kuuntelee kaikkia, mutta vain toimimalla voit vaikuttaa sen tulevaisuuteen.

Tee minusta hyvä työtoveri ja luottamushenkilö
Niin kuin huomaat, tämän pääkirjoituksen otsake on
pyyntö tai rukous, ja se lähtee liikkeelle nöyryydestä. Nykyaikana nöyryys ei ole kovin suuressa muodissa, mutta
halki vuosisatojen ja tuhansien kristillinen kirkko on opettanut nöyryyden hyvettä ja pitänyt sitä tärkeänä. Ja syykin
on yksinkertainen: Raamattu opettaa, että Herramme ja
Vapahtajamme oli nöyrä ja silti Hän seisoi sanojensa takana loppuun asti ja oli sanansa kokoinen. Nöyryys on
lapsenkaltaisuutta ja ilman nöyryyttä, lapsen uskoa, on
mahdotonta päästä sisälle Jumalan valtakuntaan.
Seurakunta on juuri tilannut uusille luottamushenkilöille opaskirjan, joka perehdyttää uusia ja vanhojakin
luottamushenkilöitä tuleviin tehtäviin seurakunnassamme ja kirkossamme. Luottamushenkilön tehtäväkenttä on
laaja ja vastuullinen. Uusi valtuusto käyttää ylintä valtaa ja
ensi vuodesta eteenpäin päättää seuraavan valtuustokauden aikana eteen tulevista asioista. Tarvitaan siis rohkeutta
ja uteliaisuutta, mutta myös nöyryyttä. Nöyryys merkitsee
myös sitä, että on valmis kysymään ja oppimaan ja myöntämään, ettei tiedä kaikkea.
Millainen on siis hyvä luottamushenkilö? Vastaan kysymykseen seurakunnan työntekijänä, joka täällä Suomessa
on toiminut pappina seitsemässä seurakunnassa vuodesta
1981 alkaen.
Ensinnäkin hyvä lähtökohta on se, että on suostunut
ehdokkaaksi. Hienoa, että olet mukana. Luottamushenkilöillä on monenlaista osaamista ja ammattitaitoa, jota
tulisi voida hyödyntää myös seurakunnan parhaaksi. On
tärkeää, että luottamushenkilöille ja työntekijöille syntyy
yhteinen näkemys mihin suuntaan Varkauden seurakunta

tulevaisuudessa kulkee, mitkä ovat keskeiset painopisteet
ja mitkä ovat yhteiset meitä yhdistävät ja kantavat arvot.
Puhutaan hienosti seurakunnan strategiasta. Yhteinen
näkemys, keskeiset painopisteet ja arvot, niitä ei lueta
kirjoista eikä vanhoista papereista, vaan ne syntyvät, jos
ovat syntyäkseen, yhteistyön ja toiminnan kautta. Toisin
sanoen on tärkeää, että uudet luottamushenkilöt ja osaava
työntekijäjoukkomme heti uuden valtuustokauden alussa
alkaa tehdä tuttavuutta. Tässä asiassa hyviä opastajia ovat
jo kokemusta saaneet luottamushenkilöt. On hienoa, että
luottamushenkilö on mukana ja näkyy seurakunnan tilaisuuksissa. Tehdään tuttavuutta puolin ja toisin. Mutta
ennen kuin näin pitkällä ollaan, tarvitaan Sinua äänestäjä,
tule ja käytä ääntäsi seurakuntavaaleissa. Kangaslammin
kirkolta löysin paperin, jonka otsakkeen laitoin tähän pääkirjoitukseen: Tee minusta hyvä työkaveri. Lisäsin vielä, ja
luottamushenkilö, ja näin nuo pyynnöt kuuluvat.

”

Sinua, Jeesus, palvella saan valtakunnassani ja työtä tehdä, iloita sun
armahtamanasi. Suo minun olla ystävä ja hyvyyttäsi säteillä kaikille, joita
kohtaan. (Virsi 543 : 5)

Pyydetään niitä yhdessä ja aloitetaan itsestä.
Suo, ettei työni tekisi minusta itsetärkeätä ja tylyä.
Etten koskaan syyllistyisi kenenkään syrjimiseen ja suosimiseen.
Auta, etten kiivastuisi enkä olisi kärsimätön ja epäystävällinen.
Anna minulle taito kuunnella erilaisia ihmisiä.
Anna anteeksi, jos olen tehnyt toisten työn vaikeammaksi tai masentanut heitä sen sijaan, että olisin helpottanut sitä pienellä tunnustuksella tai rohkaisevalla sanalla.
Anna minulle kykyä asettua toisen asemaan ja rakentaa
hyviä ihmissuhteita toista kunnioittaen.
Ota pois minusta itsekkyys, jonka vuoksi kieltäydyn näkemästä omia virheitäni.
Työni on usein vaikeaa, raskasta ja vastuullista.
Suo kuitenkin, ettei minulta hämärtyisi asioiden tärkeysjärjestys.
Tärkeätä on se,
mitä olen ihmisenä
merkinnyt
muille
ihmisille, ja heistä
ennen kaikkea niille,
joiden kanssa jaan
jokapäiväisen työn
omassa työyhteisössäni.
”Hyvää työpäivää,
hyvä työkaveri ja
luottamushenkilö!”
Vt. kirkkoherra Kari
Iivarinen
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Sana
Ps. 89: 16-19
Onnellinen se kansa, joka riemuiten ylistää
sinua, Herra!
Se kansa saa vaeltaa sinun kasvojesi valossa.

Alati sinä olet ilomme lähde, sinä olet uskollinen, sinä annat meille menestyksen.
Sinä olet meidän voimamme ja ylpeytemme, sinun hyvyytesi rohkaisee meitä.

Herra on meidän kilpemme, Israelin Pyhä
meidän kuninkaamme!

Varkautelaiset

Luentoja
parisuhteesta
Varkaudessa Pääkirkon seurakuntasalissa (Savontie 1)
klo 18-20.
Tilaisuudet ovat kaikille
avoimia ja maksuttomia. Luentotyyppisessä illassa on
mahdollisuus saada tietoa ja
välineitä omaan arkeen ja parisuhteeseen yleisellä tasolla.
6.11. Ero ja uusperhe
Auktorisoitu Parisuhde- ja
seksuaalineuvoja Teija Männikkö
3.12. Pysykää
rakastavaisina
Turvallisen parisuhteen edellytykset ja rakkauden merkitys. Pari- ja perheterapeutti
Anja Venäläinen
Tervetuloa yksin tai kaksin!

Äänelläsi on
merkitystä

Vauvakerhossa on vilskettä ja vipinää. Kuoppiksen kerhoon olivat kokoontuneet Ilona Noponen ja Saara-vauva, Kaisa Räihä ja Minea-vauva,
Elisa Lyytinen ja Noel-vauva sekä Kati Kaltiala Ellen-vauvan kanssa. Vauvakerhoon ovat tervetulleita kaikki isät tai äidit vauvaikäisen lapsen
kanssa. Kerho kokoontuu maanantaisin Kuoppakankaan työkeskuksessa klo 13.30.

VauvaSuomi nostaa vauvat esille
Teksti ja kuva: Suvi Pitkänen

Kuoppakankaan työkeskuksella maanantaisin pidettävässä
vauvakerhossa pidettiin iloiset
Vauvan päivän etkot. Varsinaista Vauvan päivää vietetään joka
vuosi syyskuun viimeisenä perjantaina.
Aivan ensimmäistä Vauvan
päivää vietettiin viime vuonna.
Vauvan päivänä on tarkoitus
kiinnittää huomio vauvoihin niin
perheissä, työpaikoilla, palveluissa kuin koko valtakunnassa.
Vauvat ovat yhteinen tulevaisuuteemme.
Vauvakerhossa pohdittiin äitiporukalla vauvojen tilannetta
maassamme:
- Vauvat voisivat olla nykyistä
enemmän osa suomalaisten arkea.
- Onneksi imetyskeskustelu on
viime vuosina laantunut, enää ei
ole niin ihmeellinen asia, jos joku

imettää julkisella paikalla, vaikka
kahvilassa.

Koko Suomeen ja Varkauteen
saattaisi syntyä lisää vauvoja, jos
nuorien aikuisten ei tarvitsisi pelata niin varman päälle työuran
suhteen.
- Monet lykkäävät perheen perustamista koska työpaikka pitää
saada ensin ja opinnot päätökseen. On kova paine menestyä
työelämässä.

”

Enää ei ole niin
ihmeellinen asia, jos
joku imettää
julkisella paikalla

Pohdittiin, että tilannetta saattaisi auttaa vanhempainrahakauden pidentäminen, jolloin
vauvan hoitaminen kotona olisi
mahdollista pidempään. Myös
työelämän joustot toisivat helpotusta pienten lasten perheiden
tilanteeseen.
- Monet vanhemmat haluavat tehdä töitä vauvanhoidon
ohessa. Työnteosta pitäisi tehdä
kannattavaa myös osa-aikaisena.
Joissakin ammateissa osa-aikatyöskentely on välttämätöntä
ammattitaidon säilymiseksi.
- Myös perhepäivähoitoa tulisi
pitää vaihtoehtona päiväkodin
ohella.

Varkauden palvelut vauvojen
kanssa liikkuville saavat kerholaisilta kohtalaisen arvosanan.
- Prismassa ja kirjastolla on
vauvan hoitoon sopivat tilat.
Muualla on hankalampaa liikkua, Kauppakadulla moneen

paikkaan ei pääse vaunujen kanssa ollenkaan porrasnousujen tai
tilanpuutteen takia. Useasta varkautelaisesta kahvilasta ja ruokaravintolasta voisi tehdä entistä
vauvaystävällisemmän, toivovat
kerholaiset.

Seurakuntavaalit ovat varkautelaiset vaalit, joissa seurakuntalaisten joukosta valitaan henkilöt suunnittelemaan
toimintaa seuraavalle nelivuotiskaudelle. Seurakuntavaaleissa jo 16-vuotiaalla on äänioikeus, kirkon jäsenyys riittää.
Äänestämällä vaikutat oman
seurakuntasi tulevaisuuteen.
Luottamushenkilöt kehittävät
ja ohjaavat seurakunnan toimintaa ja päättävät mm. siitä,
ketä valitaan työntekijöiksi,
minkälaisia kerhoja järjestetään ja miten rahat jaetaan.
Ennakkoäänestysaika on 6.–
10.11.2018 ja varsinainen vaalipäivä on 18.11.2018.
Varkauden ehdokkaat löydät tämän Kotiviestin keskiaukeamalta.
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Kirkon kirjat
KASTETUT
Julius Ukko Janinpoika Konttinen, Silja Eerin Anneli
Räisänen, Seemi Matti Kaapriel Rauhala, Oskar Onni
Luukkonen, Theo Jarper Elliot Kauhanen, Minea Impi
Fahsai Vesterinen, Ninni Johanna Amanda Parviainen,
Pauli Herkko Johannes Lappalainen, Elmeri Jaakko Antero Rosti, Lilia Amelia Turunen, Eveliina Ada Kristiina
Pekkanen, Oskari Onni Kasperi Kokkosuo, Veini Alvar

Rissanen ,Leevi Valto Veikko Venäläinen, Kiia Alisa Anneli Pesonen, Eevi Rosa Aurora Kauppinen, Aino Mirella
Tolvanen, Eliel Jaakko Evert Leinonen, Toni Pekka Topinpoika Multanen, Daniel Anton Ainikkamäki.

Henriikka Uusaro.
7.10.2018 Markus Kristian Härkönen ja Leena Marjut
Susanna Karvinen.

KUOLLEET

VIHITYT
25.8.2018 Juha Matti Eemil Huovinen ja Anna-Kaisa

Anja Maria Tammi 89 v, Helvi Siviä Timonen 88 v, Pekka
Ilmari Hautalampi 62 v, Jari Antti Pirskanen 55 v ,Mar-

Seurakuntien puutarhurit koolla Varkaudessa
Teksti: Seija Kotilainen
Kuvat: Merja Määttä
Seurakuntapuutarhurit ry:n valtakunnallisia neuvottelu- ja koulutuspäiviä vietettiin syyskuun
alussa Varkaudessa. Järjestäjänä
toimi Varkauden seurakunnan
hautaustoimi, jonka koordinaattorina toimi seurakuntapuutarhuri Seija Kotilainen.
Kahden päivän aikana ohjelmassa oli luentoja Warkaus Salissa ja perinteinen Kone- ja tarvikenäyttely, joka pidettiin Luttilan
hautausmaan paikoitusalueella.
Luennot käsittelivät ajankohtaisia asioita hautausmaan ylläpitäville työntekijöille ja hautausmaahallinnosta vastaaville.
Päiville osallistui noin 100 tie-

Valtakunnalliset neuvottelupäivät kokosivat puutarha-alan asiantuntijat Varkauteen.
donjanoista alan asiantuntijaa.
Parasta antia oli tavata kollegoja

ympäri Suomen!
Kone- ja tarvikenäyttelyssä oli

tänä vuonna mukana reilut 30
alan yritystä. Näyttely oli hyvin
kattava ja monipuolinen. Mukana oli kaivinkoneita, erikokoisia
traktoreita lisälaitteineen, lannoite- ja ympäristötuotteita, taimiston ja kesäkukkien tuottajia jne.
Lisäksi näytteilleasettajat kutsuivat näyttelyyn Varkauden alueella toimivia yhteistyökumppaneitaan.
Hautausmaan
työntekijöille päivien järjestely toi lisätöitä, mutta palautteesta päätellen
vaihtelu virkistää.
- Tehtäväni oli olla vastaanottamassa ja opastamassa näyttelyyn
osallistuvia yrityksiä. Kaverina
minulla oli hautausmaan kesätyöntekijä Sami Koponen, jota
ilman olisin ollut helisemässä,

varsinkin isojen rekkojen kanssa.
Muut liikenteen valvojat olivat
vielä erikseen, omia työntekijöitä
hekin, kertoi hautatoimen sihteerinä työskentelevä Merja Määttä.
Lisäksi Merja kertoi huomanneensa, miten kaikki yritykset
saapuivat iloisina paikalle. Merjaa jännitti miten kaikki koneet
mahtuvat alueille mutta tulijoilla
ei näyttänyt olevan mitään stressiä. Olivat ilmeisesti ennenkin olleet näyttelyissä. Kuului vain kiitosta hyvin järjestetyistä tiloista ja
koko tapahtumasta.
Kaikki puhalsivat yhteen hiileen ja olivat innolla mukana.
Näyttelyä suosi kesäisen lämmin
ja aurinkoinen sää. Päivät onnistuivat kaikin puolin hyvin.

Aiheena mies - isä ja poika

Varkautelainen poikavauva Toni kastettiin Savontien tunnelmallisessa kaste- ja vihkikappelissa. Kasteen
toimitti pastori Karoliina Mustonen.

Lämpimät onnittelumme
vauvan syntymän johdosta!
Tiesitkö, että kasteen voi järjestää
myös jumalanpalveluksen yhteydessä? Tällöin seurakunta tarjoaa juhlakahvit lapsen perheelle
vieraineen. Myöskään kasteista,
jotka juhlitaan seurakunnan tiloissa ei enää peritä tilavuokria
tai muitakaan maksuja. Kasteelle
ei tietenkään ole ikärajaa, myös

vanhemmille lapsille tai aikuisille
voi oikein mainiosti järjestää kastejuhlan.
Kasteessa pikkuinen vauva tai
isompikin ihminen siirtyy omalla nimellään kutsuttuna Jumalan
syliin, Jumalan lapseksi. Jumalan
sylissä jokainen saa rakkautta, armoa, anteeksiantoa ja siinä sylissä

on hyvä kulkea elämän polkua.
Näin sanoo Herra, joka sinut
loi:
– Älä pelkää. Minä olen lunastanut sinut.
Minä olen sinut nimeltä kutsunut, sinä olet minun.
Jes. 43:1

Varkauden Teatterin tunnelmallisissa tiloissa jatkuvat Klubit keskiviikkona 7.11.2018 klo
19. Tämä ilta on omistettu kaikille isille. Illan isäntä on teatterinjohtaja Kari Suhonen ja se
toteutetaan yhdessä Varkauden
ev.lut. seurakunnan kanssa.
Mies - tämä ilta on sinun, sillä
ilta elää isänä ja poikana olemisen ympärillä. Nainen – tämä
ilta on sinun, sitä mitä miehet
olisivat ilman naisia. Musiikista vastaavat kanttori Mari
Marjokorpi ja teatterinjohtaja
Kari Suhonen. Iltaan osallistuvat myös kappalainen Niina
Pehkonen ja seurakuntapastori
Karoliina Mustonen. Mukana
ihmisiä jututtamassa Varkauden uusi kirkkoherra.
Illan musiikki tulee olemaan

monelle toiveiden täyttymys ja
se sisältää useita yhteislauluosuuksia. Isänpäivän etkoilla
kuulet mm. kappaleet Aja hiljaa
isi, Vanha holvikirkko sekä Sellaista elämä on. Tule mukaan
tunnelmaan yksin tai yhdessä –
lava on vapaa!
Klubi-illan tapahtumapaikka
on Varkauden Teatterin aulalämpiö. Teatteri-Baari palvelee
yleisöä koko tapahtuman ajan.
Pöytävaraukset Teatteri-Baarista puh. 044 364 8831. Illan arvioitu kesto 1,5-2 tuntia. Liput
5 e. Lippukassa avoinna ma-pe
klo 10-17. Ovimyynti avautuu 1
tunti ennen Klubin alkua.
Lisätietoja: teatterinjohtaja
Kari Suhonen, puh. 044 364
8821 tai kari.suhonen@varkaudenteatteri.fi

Kotiviesti

Torstai 25.10.2018

kus Nima Mikael Karvonen 40 v, Sirkka Liisa Puustinen
87 v, Helga Marjatta Ropponen 81 v, Matti Pellervo Mikkonen 74 v, Tuomo Ilmari Vihavainen 72 v, Jorma Otto
Antero Malkki 71 v, Antti August Noponen 59 v, Jouko Kalevi Tuomainen 84 v, Sisko Tolvanen 83 v, Greta
Marjatta Summanen 89 v, Saini Sanelma Maijanen 85 v,
Matti Veli Antero Thil 65 v, Eeva Sisko Esteri Koivistoinen 92 v, Onni Johannes Reinikainen 79 v, Paavo Ilmari
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Koponen 83v, Jorma Kalevi Rouvinen 61v, Jari Sakari
Koponen 58 v, Juha Pekka Kalevi Ollikainen 56 v, Jarkko
Tapio Hentunen 48 v, Alli Immonen 87 v, Tapio Fredrik
Auvinen 78 v, Olli Pekka Markkanen 54 v, Tero Oskari
Tuomainen 36 v, Lempi Kärkkäinen 100 v, Leena Katri
Marjatta Kuvaja 81v, Pekka Sakari Airaksinen 57 v.

Menovinkki

Ilta Lauran kanssa
– talk show
Pe 2.11.2018, klo 19. Varkauden Wanha Asema, Asemakatu 3.
Ilta Lauran Kanssa -kiertueen näkynä on mennä sinne, missä ihmiset ovat ja tehdä yhtä
aikaa syvällistä, mutta viihteellistä ohjelmaa. Kolme R-sanaa kulkevat mukana turvana
ja tukena: rukous, rohkeus ja rakkaus.
Vieraina:
Petri Hervanto, tangokuningas, näyttelijä
Kristiina Brask, laulaja, opettaja
Niina Pehkonen, pastori, vs. kirkkoherra
Musiikki: Mika Kuokkanen
Liput 7 e. Sisältää väliaikatarjoilun. Liput ovelta klo 18.30 alkaen käteisellä.

Menovinkki

Sirkustaidetta
SIRKUS AIKAMOINEN
NOMADI
30.10.2018 Kuoppakankaan työkeskus, kirkkosali (Kuoppakankaankatu
11). Esitykseen on vapaa pääsy.
Nomadi on sirkustaiteilija Oskar Raskin sooloteos, joka kumpuaa ikiaikaisista
kysymyksistä – kuka minä olen ja miksi minä olen? Maailmassa, joka on alati
muutoksessa, olemmeko kaikki oman elämämme nomadeja tai pyhiinvaeltajia, etsien jatkuvasti jotain pysyvää? Esitys vie katsojan näiden asioiden äärellä
meditatiiviseen maailmaan, jossa hiljaisuuden rikkoo ainoastaan taitelijan ja
hänen sirkusvälineensä, cyr-renkaan, liitto. Nomadin toteuttamista on tukenut Koneen Säätiö ja Svenska Kulturfonden. Esityksen kesto on 30 min. Esitys
on suunnattu aikuisille. Suositusikäraja 7v.
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Apua ja tukea

Varkaudessa sururyhmä
läheisensä itsemurhalle menettäneille
Jos olet joutunut elämässäsi kohtaamaan rakkaan ihmisen, puolison, lapsen tai ystävän itsemurhan, älä jää
asian kanssa yksin. Vuoden 2019 alkupuolella alkavassa

sururyhmässä on tilaa. Lisätiedot ja ilmoittautumiset,
diakoniatyöntekijä Ellen Väntti, p. 040 523 7960.
Varkaudessa on toiminut tänäkin vuonna kyseinen

ryhmä, vertaisohjaaja Tuija on tavoitettavissa Ellen Väntin kautta.

Kuolema,
josta ei
paljoa puhuta
Teksti: Suvi Pitkänen
Kuva: Lea Tuovinen

Varkaudessa aloitetaan
vuodenvaihteen jälkeen sururyhmä, jonka
aiheena on läheisen
tekemä itsemurha.
- Sitä vaan ihmettelee kuinka niin
rakas ja tärkeä ihminen osaa salata ylitsepääsemättömän pahan
olonsa, kertoo Tuija.
Tuija menetti puolisonsa itsemurhalle seitsemän vuotta sitten.
Kotiviestin toimitus pyysi Tuijaa
kertomaan omasta kokemuksestaan.
- Perheenjäsenen tai ystävän
tekemästä itsemurhasta puhumista vältellään. Se on vielä tänäkin päivänä hävettävä ja arka
aihe vaikka tuskin kukaan selviää
läheisensä menetyksestä ilman
apua.
Itsemurhan tehnyttä miestä
jäivät suremaan viisi lasta, Tuija,
sukulaiset ja ystävät.
Vaikka mies jätti jälkeensä kolme jäähyväiskirjettä, silti moni
kysymys jäi avoimeksi. Rakkaan
menettäminen itsemurhalle kalvaa sisintä suruna ja syyllisyydentunteina. Vihakin on tyypillistä.
Tilanteen järkyttävä lopullisuus
ahdistaa.

Kun omakin maailma uhkaa
murentua läheisen ihmisen päädyttyä itsemurhaan, on Tuijan
mielestä uskallettava pyytää apua.
- Puolisoni teko oli minulle
täysi yllätys ja niin kova järkytys,
etten olisi itse selvinnyt ilman
ammattilaisten apua.

Tuijan ensimmäinen kontakti
olivat poliisit, jotka oli hälytetty
apuun väkivaltaisen, ampumaaseella toteutetun itsemurhan
takia. Tapahtuneen jälkeen hän
kohtasi sairaalan henkilökuntaa,
mielenterveysammattilaisia ja lukuisia muita viranhaltijoita.
- Mielestäni ammattilaisten
välistä yhteistyötä ja ymmärrystä tämmöiseen aiheeseen tulisi
lisätä. Se henkilö, joka on juuri
menettänyt läheisensä, on sokissa ja vereslihalla. On tärkeää,
että häntä ja koko perhettä kohdellaan ammattimaisesti ja että

”

Rakkaan
menettäminen
itsemurhalle kalvaa
sisintä suruna ja
syyllisyydentunteina.

viranomaisapu on oikea-aikaista.
Tuija kokee, että hänen omalla kohdallaan korvaamaton tuki
tuli omalta perheeltä ja hyvältä
ystävältä.
- Poika muutti heti luokseni ja
huolehti arkisista asioistani. Ystäväni katsoi, että söin ja sain vaatteet päälleni.
Läheistensä hoivasta huolimatta Tuijan oma elämä musteni. Vuosia kestäneestä vaikeasta
masennuksesta toipuminen on
vaatinut hyvää psykiatrista hoitoa. Vertaistuki löytyi saman
kohtalon kokeneilta ihmisiltä eri
puolilta Suomea, Surunauhan ja
Mielenterveysseuran kautta.

Seurakunnan diakoniatyöntekijän Tuija kohtasi neljä kuukautta miehensä itsemurhan
jälkeen. Diakonia osasi antaa
monialaista apua syvissä vesissä
ajelehtineelle ihmiselle.
Ajan myötä elämän tarkoitus ja
ilo löytyivät Tuijan elämään. Nyt
vuosien toipumisen jälkeen Tuija
haluaa toimia vertaistukena heille, jotka ovat menettäneet läheisensä itsemurhalle.
- Monet ovat kysyneet miksi
haluan toimia näin raskaan asian parissa. Koska olen itse saanut
mielenrauhan vertaistoiminnan
kautta, haluan tarjota tukeani
heille, jotka joutuvat samaan tilanteeseen.

Lämpimät kiitokset

Diakoniatyöntekijät ELLEN JA RIITTA tuestanne
ja kanssamme kulkemisesta. Välillemme muodostui
erityinen side ja matka jatkuu.
”Elämää eivät ole ne menneet päivät, vaan ne,
jotka muistamme.”
Itsemurhan tehneiden läheiset

On hyvä muistaa, ettei vertaistukiryhmä tarjoa ammattimaista
psykoterapiaa. Trauman ja kriisin
käsittelyyn Tuija suosittelee psykiatrista apua.
- Vertaistoimintaan kannattaa
liittyä vasta sitten kun pystyy käsittelemään tapahtunutta. Ajankohdan jokainen ihminen määrittelee itse, sillä jokainen meistä
on erilainen ja toimii omalla syklillään.

Vertaistuesta on ajan mittaan muodostunut Tuijalle perheenkaltainen tärkeä yhteisö.
- Kun voidaan jakaa kokemuksia toisten saman kokeneiden
kanssa, ymmärrys ja luottamus
ovat molemminpuolisia. Silloin
on helppo olla.
Tuijan ryhmässä on tilaa myös
naurulle. Ilo ja huumorikaan eivät ole kiellettyjä vaan ne ovat osa
selviytymisprosessia, tietää Tuija.

APUA JA TUKEA
TARJOAVAT
Surunauhan ry:n toimisto on
avoinna arkisin klo 9-15, p. 040
545 8954. Vertaistukipuhelin 045
130 8603, johon voi jättää viestin
ja vertaistukija ottaa yhteyttä lähipäivien aikana.
Mielenterveysseura toimii itsemurhien ehkäisemiseksi Kuopiossa
ja Helsingissä. Kuopion itsemurhien ehkäisykeskus p. 017 262 7733
(ma–to klo 8–10).
Valtakunnallinen kriisipuhelin
päivystää p. 010 195 202. Arkisin
klo 9.00 – 07.00 Viikonloppuisin ja
juhlapyhinä klo 15.00 – 07.00.
Kirkon keskusteluapua p. 0400
22 11 80. Auttava puhelin on
avoinna joka ilta klo 18 alkaen.
Pe ja la öinä klo 03 saakka, muina
päivinä klo 01 saakka.
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Pyhäinpäivä

Muistojumalanpalvelukset
Seurakunnassamme vietetään pyhäinpäivänä vainajien
muistojumalanpalvelus Varkauden ja Kangaslammin
kirkoissa. Jumalanpalveluksessa luetaan kaikkien kirk-

koon kuuluvien, Varkauden ja Kangaslammin hautausmaihin haudattujen nimet, jotka ovat kuluneena vuonna
luettu messussa. Näiden lisäksi luetaan niiden kirkkoon

kuulumattomien nimet, jotka omaisten pyynnöstä on
luettu päiväjumalanpalveluksessa vuoden aikana. Tilaisuuksiin ovat kaikki lämpimästi tervetulleita.

Siitä, mistä ei voi puhua, ei voi vapautua. Itsemurhan kohdannut läheinen tarvitsee apua ja tukea selviytyäkseen traumaattisessa surussa.

Kotiviesti
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Ehdokaslistoje

Varkauden seurakunnan kirkkovaltuus
I
2
3
4
5
6
7

Warkauden
Perussuomalaiset ry
-ehdokaslista
HAAPANEN Petri
eläkeläinen
Kommila

REPO Kimmo
myymäläpäällikko
Könönpelto

PEKKARINEN Jenni
kotiäiti
Kommila

ROUVINEN Esa
eläkeläinen
Kuoppakangas

HÄKKÄNEN Martti
eläkeläinen
Taulumäki

PEKKARINEN Marko
markkinointipäällikkö
Kommila

II
8
9

Sitoutumattomat
seurakuntalaiset
-ehdokaslista

III Keskustan ehdokaslista

PAATSOLA Pauli

IHALAINEN Anna-Maija

IT-erityisasiantuntija, FM
Luttila

PÖLLÄNEN Eija
kirjakauppias
Pussilantaipale

KIVI Ismo

10 proviisori

Käpykangas

SILJANEN Erkki

11 luokanopettaja

Kuoppakangas

HYTTINEN Keijo

12 postityöntekijä
Könönpelto

HAHTALA Vesa

13 eläkeläinen
Taulumäki

LIUKKO Johanna

14 FM, musiikin lehtori
Käärmeniemi

RAATIKAINEN Eila

15 keittiömestari
Häyrilä

KIVELÄ Markku

16 insinööri

Kuoppakangas

PÖYSTI Raimo

17 lähihoitajaopiskelija
Kommila

18 koulutettu hieroja
Harjuranta

MARTIKAINEN Olavi

19 agrol., metsätal. harjoittaja
Kommila

MARTTALA Anne

20 FM, opettaja
Päiviönsaari

PURSIAINEN Irja

21 yrittäjä

Kommila

KOLEHMAINEN Pirjo

22 palveluohjaaja, eläkel.
Ruokojärvi

FLANKKUMÄKI Leena

Varkau
IV valitsija
-ehdoka

AHLFO

27 psykolog

Kommila

HEINON

28 Vark. So

Taulumä

IMMON

29 ostaja

Käpykan

JUVON

30 markkino

Käpykan

KETOL

31 musiikino

Käpykan

MÄNTY

23 erityisluokan opettaja

32 yksilöval

VÄNTTINEN Leena

ROTHS

Rauhamäki

24 eläkeläinen
Harjuranta

PULKKINEN Sinikka

25 palvelukesk. joht., eläkel.
Kangaslampi

KUTVONEN Niina

26 opinto-ohjaaja

Kuoppakangas

Kosulann

33 yrittäjä

Puurtila

RUNDE

34 dipl.ins.

Pussilan

TUOVIN

35 insinööri
Puurtila

TYRVÄ

36 FM, ope

Könönpe

VARPU

37 yrittäjä, m

Kommila

Kotiviesti
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en yhdistelmä

ston jäsenten vaalia varten 18.11.2018

uden Kokoomuksen
ayhdistys
aslista

ORS-BOMAN Jonna

gi, aluepäällikkö

a

NEN Riitta-Leena

otainvalidien tj.

äki

NEN Seppo

ngas

NEN Hannu

ointipäällikkö

ngas

LA Pauli

opettaja

ngas

YMAA Kaisa

lment., nuor.työnohj.

niemi

STRÖM Markko

ELIN Marita

ntaipale

NEN Esa

i, tekninen johtaja

ÄINEN Kari

ettaja

elto

UNEN-AALTO Soile

myyntineuvottelija

a

V

Varkauden Vasemmisto
-ehdokaslista
HÄYRINEN Jukka

38 kirvesmies
Luttila

VI Kirkonväen sosialidemokraatit -ehdokaslista
ALANEN Heikki

39 srk-neuvos, eläkeläinen
Könönpelto

HEDMAN Pia

41 sosionomi (YAMK)
Repokangas

ARO Jorma

40 eläkeläinen
Taulumäki

HYNNINEN Pirjo

42 eläkeläinen, yrittäjä
Könönpelto

HÄKKINEN Tiina

IKONEN Jaakko

Könönpelto

Akonlahti

IMMONEN Ahti

JUMPPAINEN Pauli

43 sosiaali- ja kirkonalan leht. 44 lakimies
45 merkonomi, eläkeläinen
Könönpelto

LEVÄINEN Marketta

47 ohjaaja

Kuoppakangas

PUTKONEN Eija

49 eläkeläinen
Kommila

RIKALAINEN Anita

51 automaatioteknikko
Kuoppakangas

SALLINEN Pauli

53 eläkeläinen

Kangaslampi

SARAKETO Katja

55 päihdetyöntekijä
Kuoppakangas

TUOVINEN Saija

57 lähihoitaja, eläkeläinen
Kaura-aho

46 eläkeläinen

Pussilantaipale

LÅNG Irene

48 avainasiakaspäällikkö
Könönpelto

PÖLLÄNEN Minna

50 lastenohjaaja
Harjuranta

ROPPONEN Esko

52 kyläneuvos
Harjuranta

SALONEN Jorma

54 insinööri, lehtori
Taulumäki

TONTERI Soili

56 yrittäjä, eläkeläinen
Käpykangas

VOUTILAINEN Nina

58 koulusihteeri

Kuoppakangas

Kotiviesti
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Vaalit

Vaalikone seurakuntavaaleissa
Etkö tiedä ketä äänestäisit? Testaa, miten omat näkemyksesi sopivat yhteen vaalikoneeseen vastanneiden
ehdokkaiden kanssa. Kysymykset käsittelevät olennaisia
ajankohtaisia asioita liittyen luottamushenkilön tehtäviin, arvoihin ja kirkon suuntaan. Mukana myös paikallisten seurakuntien omia kysymyksiä. Minkälainen on
sinun kirkkosi?

Vaalikoneeseen pääset klikkaamalla: www.seurakuntavaalit.fi/vaalikone
Ehdokkaita voit myös tavata Varkauden Pääkirkolla
su 28.10. klo 10 jumalanpalveluksen jälkeen kirkkokahveilla seurakuntasalin puolella. Mukana vt. kirkkoherra Kari Iivarinen ja seurakuntavaaliehdokkaita.

Kuulutus

Seurakuntavaalien
Ennakkoäänestys
Suomen evankelis-luterilaisessa
kirkossa 18.11.2018 toimitettavien seurakuntavaalien ennakkoäänestys
järjestetään
6.11.–10.11.2018 joka päivä seurakuntavirastossa, osoitteessa
Ahlströminkatu 19, Varkaus,
kello 9.00 – 18.00 sekä erikseen
määrätyissä muissa ennakkoäänestyspaikoissa erikseen määrättyinä aikoina.
Äänioikeutettu seurakunnan

jäsen voi äänestää ennakkoon
minkä tahansa seurakunnan ennakkoäänestyspaikassa Suomessa
ilmoittautumalla vaalitoimitsijalle ja esittämällä henkilötodistuksensa tai muun riittävän selvityksen henkilöllisyydestään.
Äänioikeutettu, jonka kyky
liikkua tai toimia on rajoittunut
voi äänestää kotona, mistä hänen
tai hänen valitsemansa henkilön
on ilmoitettava oman seurakun-

nan vaalilautakunnalle kirjallisesti tai puhelimitse seurakuntatoimistoon viimeistään 2.11.2018
ennen kello 16.00. Kotiäänestyksen yhteydessä voi äänestää myös
omaishoidon tuesta annetussa
laissa (937/2005) tarkoitettu
omaishoitaja. Kotiäänestykseen
ilmoittautumislomakkeita
on
saatavana seurakuntavirastosta ja
vaalien verkkosivuilta seurakuntavaalit.fi. Tavanomaisten auki-

oloaikojen lisäksi seurakuntavirasto on avoinna 2.11.2018 kello
16.00 saakka. Seurakuntaviraston
puhelinnumero on 040 703 7242.
Varkauden seurakunnan ennakkoäänestystä koskeva kuulutus on kokonaisuudessaan
nähtävänä seurakunnan ilmoitustaululla seurakuntavirastossa
2.10. – 10.11.2018, osoitteessa
Ahlströminkatu 19, Varkaus.
Seurakuntavaalista ja ennak-

koäänestyspaikoista löytyy tietoa
myös seurakunnan kotisivuilta
osoitteesta www.varkaudenseurakunta.fi ja osoitteesta seurakuntavaalit.fi.
Varkaus 17.9.2018
Varkauden seurakunnan
vaalilautakunnan puolesta
Anneli Matero
puheenjohtaja

Kuulutus
Varkauden ev. lut. seurakunta
Seurakuntavaalit

Äänestyspaikka
Seurakuntavirasto
Navitas I, seurakunnan toimitila
Viljolahden maa- ja kotitalousseura ry, Toukola
Kangaslammin palvelukeskus
Kangaslammin seurakuntatalo
Varkauden kirjasto
Ravintola Kaks Ruusua
Könönpellon seurakuntatalo
Louhirinne 1-2,
Käpyrinne 1-3 (ent. Käpykankaan palvelukeskus)
Varkauden sairaala ja terveyskeskus
Savon ammattiopisto, aula A
Varkauden lukio, aula D
StoraEnso, ruokalan neuvotteluhuone
Prisma
Kotiäänestykset

Ennakkoäänestys ajalla 6.11. – 10.11.2018

Osoite
Ahlströminkatu 19
Wredenkatu 2
Viljolahdentie 1717
Sopulantie 8
Asematie 1
Osmajoentie 1
Ahlströminkatu 25
Atolantie 1
Louhitie 11, Tapionkatu 5,
Tapionkatu 4
Savontie 55
Osmajoentie 75
Osmajoentie 75
Satakunnankatu 10
Käsityökatu 21-27

Päivä
6. – 10.11.
6.11. ja 8.11.
6.11.
6.11.
6.11.
7.11.
7.11.
7.11.

Kellonaika
9.00 – 18.00
11.00 – 13.00
10.00 – 12.00
13.00 – 15.00
15.30 – 18.00
10.00 – 14.00
11.00 – 14.00
15.00 – 18.00

8.11.
8.11.
9.11.
9.11.
9.11.
10.11.
6. – 10.11.

9.00 – 13.00
14.00 – 16.00
9.00 – 11.30
12.30 – 15.00
11.00 – 13.00
10.00 -16.00
ti-pe 9-20, la 9-16
Varkaus 17.9.2018
Varkauden seurakunnan
vaalilautakunnan puolesta
Anneli Matero
puheenjohtaja
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Auttaminen

Lasten ja nuorten sururyhmä
Sinä 10 – 16 vuotias, oletko menettänyt läheisesi kuluneen 1 - 3 vuoden aikana?
Meillä kokoontuu Lasten ja nuorten sururyhmä torstaisin klo 17 – 19 Kuoppakankaan työkeskuksella, IIkerroksessa 1.11. / 8.11. / 15.11. ja 22.11.

Sinä olet tervetullut ryhmään mukaan askartelemaan,
pelaamaan ja toimimaan yhdessä. Iltaan kuuluu myös
välipala.
Järjestämme kuljetuksen kotoa, jos tarvitset. Ryhmän
vetäjinä ovat psykologi Tarja Multamäki ja diakonia-

työntekijä Heli Kylmänen. Lisätiedot ja ilmoittautumiset
Heli Kylmäselle p. 040 5736 050.

Sanna Krook

Pyhien yhteyteen
Teksti: seurakuntapastori
Arja Päivärinta

Uskontunnustuksessa lausumme ilmeisen vaikeasti hahmotettavat sanat: ” Minä uskon pyhäin
yhteyden…” Mihin silloin uskomme? Rippikouluissa on kerrottu, että kirkkomme alttarikaari, jossa polvistumme, kuvaa tätä
yhteyttä: me, jotka elämme täällä
näkyvässä maailmassa ja he, jotka ovat jo Jumalan luona perillä,
olemme yhdessä hänen edessään.
Alttarimme kaari katkeaa: se mitä
emme näe, on kuitenkin olemassa. Elävät ja kuolleet kootaan
Jumalan eteen ja jo nyt yhdessä
ylistetään ja kumarretaan häntä.
Pyhäinpäivänä monet käyvät läheisten ihmisten haudoilla
kynttilöitä sytyttäen. Joku katsoo
kotonaan rakkaan ihmisen kuvaa
tai vie lyhdyn kotipihalle. Kirkossa on viime pyhäinpäivän jälkeen poisnukkuneiden omaisille
ja meille muille yhteinen iltakirkko, mikä on jo monta vuotta ollut
pyhäinpäivän ainoa jumalanpalvelus. Alun alkaen pyhäinmiestenpäivä oli kaksipäiväinen juhla. Syyriassa 300-luvulta lähtien

vietetyn Kaikkien Pyhien päivän
lisäksi 900-luvulta lähtien juhlittiin seuraavana päivänä kaikkien
uskovien vainajien päivää. Mikä
ettei niin voitaisi edelleen tehdä?
Lohdulliseksi koettu tapa sytyttää kynttilä ja katsella liekin
kirkkautta on ikiaikainen. Meillä
tapa elää niinkin, että jokaisessa messussa sytytetään yhteinen
kynttilä kuolleille, kun rukoilemme heidän ja heidän läheistensä puolesta. Joissakin kirkoissa
syttyy ensin kynttilä kastetuille,
jotka vasta aloittivat elämänsä
Pyhän yhteydessä. Ikuinen ja katoamaton Jumala kutsuu meidät
elämään yhteydessään kastehetkellämme. Pyhien yhteyteen pääsy on loistava hetki: taivas tulee
luoksemme!

”

Se mitä emme näe,
on kuitenkin
olemassa

Tamperelaispappi Simo Talvitie kirjoitti äidistä ja lapsesta,
jotka istuivat kirkossa. Ikkunoiden lasimaalauksien läpi tuli värikkäitä säteitä kirkon lattialle ja
poika katseli ihmetellen ikkunoiden ihmishahmoja: ”Keitä nuo
miehet ovat?” Äiti vastasi, että ne
miehet ovat kristittyjä. Seuraavana päivänä pieni poika selitti
innoissaan kerhossa: ”Kristitty
on ihminen, jonka läpi paistaa
aurinko!”
Sama pappi kertoi kohdanneensa tuollaisen ihmisen, perheenäidin, joka sairastuttuaan
syöpään säteili kertoessaan Jumalan hyvyydestä: ”Ensinnäkään
sairauteni ei tartu. Ja toiseksi:
kaikki muut perheessäni ovat yhä
terveitä. Eikö meillä ole kuitenkin
hyvä Jumala?” Parantumattomasti sairaan äidin sanat ja kasvot
olivat kuin valo ja aurinko.
”Kiitämme sinua kaikista, jotka
loistavat kirkkaina lamppuina pimeyden keskellä.
Kaikista uskon esikuvista, joiden
todistuksen vain sinä tunnet.
Kaikista jotka olet antanut elämäämme todisteeksi sinun rakkaudestasi ja hyvyydestäsi.”

Palvelua vuodesta 1928

Vuoden pimeimpään aikaan voimme loistaa ilon ja valon tuojina.

EHDOKKAAMME SEURAKUNTAVAALEISSA 18.11.

Ammattitaitoista ja osaavaa palvelua
jo yli 90 vuoden kokemuksella.

Pesulapalvelua
lähelläsi...
Ahertajankatu 3,
78850 Varkaus,
017 369 0700
www.pesuleenat.fi

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

Kotiviesti
60 vuotta

18

19

Ihalainen Anna-Maija
koulutettu hieroja
Harjuranta

21

22

Pursiainen Irja
yrittäjä
Kommila

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

Martikainen Olavi
agrol., metsätal. harjoittaja
Kommila

24

Kolehmainen Pirjo
palveluohjaaja, eläkel.
Ruokojärvi

25

Vänttinen Leena
eläkeläinen
Harjuranta

Pulkkinen Sinikka
palvelukesk. joht., eläkel.
Kangaslampi

20
Marttala Anne
FM, opettaja
Päiviönsaari

23
Flankkumäki Leena
erityisluokan opettaja
Rauhamäki

26
Kutvonen Niina
opinto-ohjaaja
Kuoppakangas

Keskustan Varkauden paikallisyhdistys
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Vapaaehtoistoimintaa
Vapaaehtoistyo.fi/varkaus on yleishyödyllinen, ei-kaupallinen ja voittoa tavoittelematon vapaaehtoistöitä kokoava sivusto. Tehtäviä tarjoavat ev. lut. seurakunta ja Varkauden kaupunki
läheisine yhteistyötahoineen. Klikkaa Sinäkin nettiin ja katso löytyisikö juuri Sinulle sopiva
tehtävä.
vapaaehtoistyo.fi/varkaus

Vapaaehtoistoiminta

Gallup

Vapaaehtoistyöstä iloa
Teksti ja kuvat: Suvi Pitkänen

Evankelista Pirkko Lind nauttii luonnosta sen kaikkina vuodenaikoina. Luonto on usein aiheena Pirkon
kolumneissa, joita hän on toimituksen avustajana kirjoittanut Kotiviestiin useiden vuosien ajan.

Vielä ei ollut
aika lopettaa
Teksti ja kuva: Suvi Pitkänen
Seurakuntalainen Pirkko Lind on
toiminut vapaaehtoistyön parissa Varkaudessa vuosikymmeniä.
Luottamus Jeesukseen on kulkenut Pirkon mukana lapsuudesta
alkaen.
- Olen saanut tehdä elämäni
aikana monenlaisia tehtäviä. Jotenkin Taivaan Isä on järjestänyt asiat aina niin, että kun yksi
tehtävistäni on päättynyt, kohta
minua on jo pyydetty mukaan
uuteen.

Pirkon tehtäviin on mahtunut
hoitotyötä sairaalassa, pyhäkoulun pitämistä, Varkauden kaupunkioppaan tehtäviä, lähetys- ja
evankelioimistyötä seurakunnassa, kuoroharjoitusten pitämistä
lapsille, rukoustoimintaa ja paljon muuta. Oma perhe; mies,
lapset ja nykyisin lapsenlapset
ovat olleet tärkeinä tukipilareina
elämän iloissa ja suruissa.
Pirkko hankki evankelistan
koulutuksen 80-luvun alussa. Siitä lähtien hän on vetänyt monia

pienpiirejä, hartaustilaisuuksia ja
rukoushetkiä Varkaudessa ja eri
paikkakunnilla. Hän on vieraillut
vankiloissa kymmenen vuoden
ajan kertomassa vangeille Hyvää
Sanomaa.

Viime vuosina Pirkko on pitänyt taukoa hengellisten piirien
ohjaamisesta. Eräänä aamuyönä
Pirkko kyseli rukouksessa Taivaan Isältä vieläkö hänen pitäisi

”

Taivaan Isä on järjestänyt asiat aina niin,
että kun yksi tehtävistäni on päättynyt,
kohta minua on jo
pyydetty mukaan
uuteen.

Kuoppakankaan työkeskuksessa 20.9. pidetyssä vapaaehtoistyön illassa kuultiin innostavia
puheenvuoroja vapaaehtoisuuden puolesta. Hillevi Behm on
yksi seurakunnan ulkoiluystävistä.
- Eläkkeelle jäätyäni minulle
jäi ylimääräistä aikaa ja vapaaehtoistoiminnassa voin olla
hyödyksi muille ihmisille. Lähimmäispalvelu on kiva harrastus, kertoo Hillevi Behm.
- Varkaudessa on paljon yksinäisiä ihmisiä. Monet eivät uskalla lähteä yksin ulos. Vapaaehtoisena toimiminen voi olla
esimerkiksi sitä, että istutaan
puutarhakeinussa vanhuksen
kanssa, kuunnellaan tarinoita
ja jutustellaan.

TUOMO LUOSTARINEN
- Toimin vapaaehtoisena useassa järjestössä, mm. SPR:ssä.
Lisäksi toimin luottamushen-

aloittaa ryhmän ohjaajana. Asia
jäi Jumalan johdatukseen. Vastaus rukoukseen tuli seuraavana
päivänä, kun Jaana Naumanen
otti häneen yhteyttä ja pyysi häntä kaverikseen Kuoppakankaan
työkeskukselle ohjaamaan uutta
”Yhdessä elämään” ryhmää.
Ryhmän ideana on hengellisten
asioiden pohdiskelu Kuuleeko kukaan? –kirjan pohjalta. Kirjaan on
koottu erilaisiin elämäntilanteisiin
liittyviä raamatunkohtia. Kirja
rohkaisee rukoilemaan Raamatun
henkilöiden sanoin. Pirkko on tilannut kirjoja kaikille ryhmään
tuleville, koska kirja sopii mainosti
henkilökohtaiseen hiljentymiseen
ja pienpiirien materiaaliksi.
Ryhmän ohjaamisen lisäksi
Pirkolla on selvä visio tulevaisuuden varalle:
-Toivoisin, että seurakunta voisi varustaa jäseniään hengellisiin
palvelutehtäviin.
Koulutuksen
jälkeen vapaaehtoiset voisivat
toimia palvelutehtävissä kuuntelijoina ja keskustelijoina hoitolaitoksissa, sairaaloissa, siellä missä
tarvitaan.

kilönä Leppävirran seurakunnassa kirkkovaltuutettuna ja
kirkkoneuvoston jäsenenä. Varkaudessa työskentelen Teatterin
vapaaehtoisverkostossa.
- Tehtäväni ovat monipuolisia, toimin esimerkiksi matkanjohtajana ja kalojen savustajana. Vapaaehtoisuus tuo
elämääni sisältöä ja se on kiva
harrastus. Tulee hyvä mieli, kun
joskus siitä saa kiitostakin.

HELGA LAUKKANEN JA
WILMA MATIKAINEN
- Me tanssimme erilaisissa tilaisuuksissa. Jumalanpalveluksissa
tanssimme on rauhallista, kun
taas rippikouluissa menevämpää kuten katutanssia.
- Meistä on kiva tanssia ryhmämme kanssa. Saamme tehdä sitä mistä tykkäämme ja
tanssiryhmämme (W.H.A.M)
saa samalla näkyvyyttä. Vapaaehtoistyöstä saa hyvän mielen.
Voimme tanssia hyvän asian
puolesta.

Helga Laukkanen ja Wilma Mati- Tuomo Luostarinen
kainen

Yksilöllistä palvelua
ja laadukasta työtä!
Tervetuloa! Ilmainen tarkastus.

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

Puikot heilumaan
Tule neulomaan yhdessä muiden kanssa sukkia ja lapasia diakoniatyön asiakkaiden joulumuistamisiin. Neulojaiset järjestetään seurakuntaviraston takkahuoneessa
(Ahlströminkatu 19)

ma 5.11. ja ma 12.11. sekä ma 19.11. klo 13-15. Otathan mukaan omat puikot!
Lankoja on tarjolla, mutta voit ottaa mukaan myös
omia lankoja.

Lisätiedot Ellen p. 040 523 7960
Neulojaiset järjestää Varkauden ev. lut. seurakunnan
diakoniatyö

Taivaallisessa Tallinnassa
Matkakertomus on koostettu
Pirkko Iivarisen,
Marketta Tuovisen ja
Ruut Ritovaaran

kuvista ja kertomuksista.
Syyskuun alussa 24 matkalaista
Varkaudesta suuntasi kirkkoherra Kari Iivarisen ja nuorisoohjaaja Tarjan Natusen johdolla
kohti Tallinnaa. Matkattiin bussilla ihanassa syyssäässä Helsinkiin satamaan, ja siitä laivamatkalla kohti määränpäätä.
Perille saavuttua ensimmäinen
vierailu oli Kadriorgin puutarhassa, joka sijaitsee Katariinan
laaksossa. Siellä oli silmiä hivelevän kaunista ja kukkaloistoa
hyvin hoidettuna. Matkalaiset jakautuivat ihailemaan taidekeskus
Kumuun elämyksellistä satoja
vuosia vanhaa taidetta tai Pietari
Suuren palatsiin ja sen museoon
puutarhoineen.
Nähtävyyksien ääreltä siirryttiin Sakun seurakuntaan.
Saku on Tallinnan naapurikunta. Siellä Suomen lähetysseuran
lähetti Titta Hämäläinen otti
seurakuntamatkalaiset vastaan
ja kertoi valaisevasti paikallisen
seurakunnan toiminnasta. Hän
kertoi jäsenistä ja suunnitelmasta rakentaa oma kirkko alueelle,
jossa yhtään kirkkoa ei vielä ollut.
Saatiin kuulla kuinka hengellinen
työ kantaa hedelmää ja kuinka
ihmiset tulevat seurakunnan yhteyteen.
Sakun Tuomaan seurakunta,
joka on perustettu vuonna 2013,
kuuluu
evankelisluterilaiseen
kirkkoon. Tällä hetkellä seurakunta kokoontuu 45 paikkaisessa
pienessä hirsisessä omakotitalossa, jossa on rukoushuone.
Alueella on n. 10 000 asukasta,
joista suuri osa nuoria perheitä.
Viron kristillisyys sai matkalaiset liikuttuneiksi; osataanko ymmärtää, miten Jumalan sana luo
uutta ja vaikuttaa Viron ihmisten
sydämissä. Osaammeko me antaa arvoa meidän omalle kirkolle
seurakunnassamme Varkaudessa? Kahvirahan laitoimme kirkon
rakennuslippaaseen.
Majapaikkana toimi Talun leirikeskus, jossa myös Varkauden
seurakunnan rippileirejäkin on
pidetty. Seuraavan päivän ohjelma alkoi Tallinnassa Suomalaisen
Pyhän Pietarin seurakunnan vieraana. Kirkkoherra Hannele Päiviö kertoi sikäläisen seurakunnan
vaiheista ja toiminnasta. Virossa
on tällä hetkellä vain 12% kris-

Suomen lähetysseuran lähetti, nuorisotyönohjaaja Titta Hämäläinen kertoi varkaudesta tulleille vieraille Sakun seurakunnan toiminnasta.
tittyjä; ortodokseja, luterilaisia ja
muita pieniä kirkkokuntia. Matkalaiset lahjoittivat Pyhän Pietarin seurakunnalle uusia virsikirjoja ja kahvia. Loppupäivä kului
tutustuen kaupunkiin ja erityisesti vanhaan kaupunkiin sekä
Piritan kaupunginosaan. Vanha
kaupunki on oikea kulttuurin
kehto; vaikuttavat muhkeat satojen vuosien ikäiset talot, Pikk-katu, jolla oli paljon nähtävää; teatteri, Mustapäiden talo, Suurkillan
talo ja paljon muuta.
Viimeisenä
vierailupäivänä
osallistuttiin Ruotsin kirkon
Pyhän Mikaelin suomalaiseen
messuun. Kirkossa on voinut
kokoontua suomalaiseen jumalanpalvelukseen vuodesta 2004
lähtien. Pyhän Mikaelin kirkko
on otettu 1733 ruotsalaisen seurakunnan käyttöön. Aiemmin
se on toiminut sistersiläisenä

”

Jumalan sana luo
uutta ja vaikuttaa
Viron ihmisten
sydämissä.

nunnaluostarina ja sen sairaalan kappelina. Suomalaiset ovat
tervetulleita sunnuntaisin klo 10
viettämään siellä messua. Tällä
kertaa matkalaiset saivat osallistua messun suorittamiseen ja
Hannele Päiviö saarnasi Jumalan huolenpidosta. Ohi mennessä messuun, kuultiin presidentti
Kersti Kaljulaidinin avajaispuhe
Tallinna-maraton juoksijoille ja
yleisölle. Vanhan kaupungin raatihuoneen tori oli täynnä väkeä.
Matkan aikana nautittiin hyvistä yöunista ja tietenkin kahveista
ja ruokapöytien antimista maissa
ja laivalla. Matkan aikana oli lämmin kesäinen sää. Saamme taas
aloittaa syksyn aherruksen iloisina nähtävyyksistä ja kokemuksista sekä kiitoksena Jumalan varjeluksesta matkalla. Kiitos Tarjalle,
Karille, autokuljettaja Raimolle
sekä matkalaisille antoisasta matkasta.

Sakun seurakunnan kirkko,
Palvemaja.
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Tapahtumat 25.10.-22.11.2018
JUMALANPALVELUKSET
JA HARTAUDET
Sunnuntaina 28.10.
Messu klo 10 Pääkirkossa.
Arja Päivärinta ja Taija Korri.
Kirkkokahvit seurakuntasalissa, paikalla vt. kirkkoherra Kari
Iivarinen ja seurakuntavaaliehdokkaita esittäytymässä.
Messu klo 12 Kangaslammin
kirkossa. Arja Päivärinta ja
Taija Korri.
Yhteisen leivän jaammemessu klo 14 Könönpellon
seurakuntatalossa. Saarna
Jouko Kauhanen Suomen
Raamattuopistosta, Pirjo Parviainen ja Taija Korri
Lauantai 3.11.
Pyhäinpäivän iltakirkko klo
18 Pääkirkossa. Pirjo Parviainen ,Taija Korri ja Varkauden
seurakuntakuoro.
Pyhäinpäivän iltakirkko klo
18 Kangaslammin kirkossa
Karoliina Mustonen ja Mari
Marjokorpi
Sunnuntaina 4.11.
Karjalaisen kansan messu
klo 10 Pääkirkossa. Niina
Pehkonen, Mari Marjokorpi ja
Kangaslammin kuoro.
Messu klo 14 Kuoppakankaan
työkeskuksessa, rauhanyhdistyksen kirkkopyhä. Saarna
rovasti Sulo Kautto Rauhanyhdistyksestä, Pekka Päivärinta,
Taija Korri.
Keskiviikko 7.11.
Hartaus Kangaslammin
palvelukeskuksessa klo 13.30,
Pekka Päivärinta.
Sunnuntaina 11.11.
Messu klo 10 Pääkirkossa.
Karoliina Mustonen, Taija Korri
Messu klo 12 Kangaslammin
kirkossa, kirkkokahvit. Niina
Pehkonen, Taija Korri.
Sunnuntai 18.11.
Sanajumalanpalvelus klo
10 Pääkirkossa. Kari Iivarinen,
Karoliina Mustonen, Mari
Marjokorpi.
Sanajumalanpalvelus klo12
Kangaslammin kirkossa. Arja
Päivärinta, Mari Marjokorpi
Ankkurimessu klo 18 Kuoppakankaan työkeskuksessa.
Karoliina Mustonen, Mari
Marjokorpi

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)
Leivän ja elintarvikkeiden
jako klo 11–11.30 Kuoppakankaan työkeskuksella
maanantaisin ja pääkirkolla
torstaisin.
Arkiateria Kuoppakankaan
työkeskuksella tiistaisin klo 11.
Hinta 3 euroa. Ti 30.10 Broilerin koipireisi, ti 6.11. Kalakeitto, ti 13.11. Kinkkupasta, ti
20.11. Broilerikiusaus.
Diakonian avoimien ovien

torstai klo 10 Kuoppakankaan
työkeskuksella joka toinen
viikko. To 25.10. klo 10 -11.30
diakoniatyön avoimissa ovissa
levyraati.
Diakoniatyön kirpputori os.
Kissakoskenkatu 5 on auki
tiistaisin ja keskiviikkoisin
klo 10-15. 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. Huom!
Kirpputori on suljettu ke
31.10.
Diakoniatyön lähimmäispalvelun vapaaehtoiset
ja ulkoiluystävätoiminnassa mukana olevat HUOM!
Kokoonnumme syksyn 2018
aikana maanantaisin klo
16 -17.30. Kuoppakankaan
työkeskus, luokka 1. Ma 19.11.
ja ma 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 peli-illat syksyllä 21.11 ja 19.12
Iltapalamaksu 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!
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 yhteys-

henkilöltä. Olet lämpimästi
tervetullut mukaan!

KÄPYKANKAAN TYÖPISTEELLÄ, HAUKANKUJA 1

PÄÄKIRKOLLA,
SAVONTIE 1-3

Käpypiiri maanantaisin klo 17.
Tied. Raimo Miettinen p. 0400
120 415.
Leijonaemot vertaisryhmä su
14.11 klo 18. Tied. Katja Saraketo 0400 862417.
Ylistämme laulaen ja rukoillen
paritt. vkon su klo 18. Tied. Eila
Raatikainen p. 040 577 7939.

Etsivien piiri to joka toinen
viikko klo 18 Hannun Sali,
25.10. Tied. Eila Raatikainen p.
040 577 7939.
Sotaorvot kuukauden toisena
tiistaina 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 klo 18
Hannun salissa parillisen vkon
torstaina 1.11. 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 12.11 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 klo 13. Tied. Leena
Juutilainen p. 040 701 0400.
Ikäihmisten kerho srk-sali paritt vkon ke klo 13. Tied. Raili
Heiskanen p. 040 585 3417.
Istumalentopallo/boccia
Varkauden Invalidit ma klo 1819.30. Tied Aino Maija Kainulainen 040-7608213.
Läheisten ryhmä, Varkauden
seudun Wamdy ry. to 25.10.
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 11-12,
Tied. Pirjo Ojala.
Näkövammaisten kerho paritt.
vkon ti klo 11. Tied. Kirsti Karttunen p. 040 577 9830
Veteraanien avoin hengellinen keskustelupiiri ma 5.11.
luokassa 1 klo 14.
Yhdessä elämään ryhmä parill.
vkon ke klo 14.Tied. Jaana
Naumanen p. 040 522 5168.
Pirkko Lind p. 040 766 9222

KÖNÖNPELLON
SEURAKUNTATALOLLA,
ATOLANTIE 1
Aamurukouspiiri to klo 8.30.
Tied. Marjatta Lappeteläinen
p. 0400 914 322.
Ikäihmisten kerho paritt. vkon
ke klo 13.30. 7.11 ehtoollinen.
Tied. Riitta Raak p. 0400 831
880.
Jumpparyhmä maanantaisin
klo 9. Tied. Taimi Kankkunen.
Keskustelu- ja Raamattupiiri
paritt. vkon su klo 18.Tied.
Seija Mattila, p. 0400 253 477.
Miestenpiiri torstaisin klo 18.
Tied. Markku Kujanpää p. 040
844 5024.

MUUALLA
Seurakuntapiiri Kyllikink. 6
paritt. vkon maanantaisin klo
13. Tied. Annikki Heikkinen p.
040 838 0378.
Miesten saunailta Puurtilan
seurakuntakodilla, tiistaina
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 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 7.11 klo 12. Tied.
Leena Välisalo.

IKÄIHMISTEN KERHOT:
SYKSY 2018
Kyllikinkadun korttelikerho
parillisen viikon maanantaisin
klo 13 -14.30. Kyllikinkatu 6
kerhotila. Kerhon ohjaajat:
Tuula Savolainen ja Irma Pessi.
Lisätiedot p. 040 572 7810.
Joutenlahden ystäväkerho
parittoman viikon maanantaisin 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 klo 1314.30. Hannun sali Savontie 1.
Yhteyshenkilö Raija Räsänen,
p. 040 740 2903
Hongistonkadun palveluasumisen ystäväkerho
parittoman viikon tiistaisin
klo 13 -14.30. Kerhon ohjaaja.
Pirkko Kuvaja. Lisätiedot: p.
040 572 7810.
Kuoppakankaan kerho parittoman viikon keskiviikkoisin
klo 13-14.30. Kuoppakankaan
työkeskus. Kerhon ohjaajat
Raili Heiskanen ja Juhani Kettunen. Raili, p. 040 585 3417.
Luttilan ystäväkerho parittoman viikon keskiviikkoisin
klo 13 -14.30. Luttilan palvelukeskus. Lisätiedot: p. 040
5727 810
Könönpellon kerho parittoman viikon keskiviikkoisin klo
13.30. Könönpellon seurakuntasali. Yhteyshenkilö Riitta
Raak puh. 0400 831 880.
Harjurannan kerho ti klo
13.30-15.00 Harjurannan
Pikkukammari. Alkaen 4.9.

Kerhonohjaaja Anne Ikonen.
puh. 040 537 3000. Kerho
kokoontuu 6.11.
Kangaslammin kerho klo 1314.30. Kangaslammin kirkko.
Kerhopäivä 27.11. (kerhopäivä
28.11peruttu) Lisätiedot: Ellen
p. 040 523 7960
Mahdollisista muutoksista
tiedot Varkauden lehdessä.
Vanhusten joulujuhla torstaina
13.12 Pääkirkossa. Tarkemmat ohjeet ja ajat lähempänä
ajankohtaa.
Ystävänkammari Kangaslammilla: Kaikille avoin
kohtaamispaikka (Kangaslammintie 7) on avoinna keskiviikkoisin ja lauantaisin klo 9 – 12.
Tervetuloa!
Toukolakerho 13.11. klo 13
- 15 Viljolahden kylätalossa
Toukolassa.

RAUHANYHDISTYS
Tervetuloa Repokankaantie
35, 78870 Varkaus
pe 26.10. 18:00 Raamattuluokka, klo 18:30 Kahvit ja myyjäiset, klo 19:30 Perjantai-illan
seurat, nettiradio
la 3.11. 16:00 Seurat
su 4.11. 14:00 Messu, Kuoppakankaan työkeskus, Sulo
Kautto
su 4.11. 16:00 Seurat
pe 9.11. 18:00 Raamattuluokka, klo 18:30 Kahvit ja myyjäiset klo 19:30 Perjantai-illan
seurat
su 11.11. 16:00 Seurat, Isänpäiväohjelmaa ja seurat
pe 16.11. 18:00 Raamattuluokka, klo 18:30 Kahvit ja myyjäiset, klo 19:30 Perjantai-illan
seurat

RAAMATUN OPETUSTA
Varkauden ev. lut. seurakunta järjestää Isä meidän
– rukouksesta luento- ja
keskustelusarjan. Opettamassa 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.
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”
Suomen Raamattuopiston
”Hyvän sanoman illat” pide-
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tään Kuoppakankaan työkeskuksessa seuraavasti:
Ti 27.11. Johannes - viimeinen
profeetta, aihetta käsittelee
Jouko Kauhanen Hyvän sanoman illoissa on kahvitarjoilu
ennen tilaisuuden alkua!
Suomen Luterilainen Evankeliumiyhdistys (Sley ry)
lähetyspiiri Kuoppakankaan
työkeskuksella torstaina 1.11.
ja 29.11. klo 13. Siionin kanteleen lauluja, hyvää seuraa
ja raamatullista opetusta.
Tervetuloa kotiin!”

laisuus Käpykankaan palvelukeskuksen juhlasalissa.
Ma 12.11 klo 14 Yhteislauluhetki Kangaslammin palvelukeskuksella.
To 22.11 klo 18 ”Lohdun ja
toivon lauluja” musiikki-ilta
Kuoppakankaan työkeskuksessa, Laalajat ja Taija Korri
Su 25.11. klo 17 Sinfoniakonsertti Varkauden pääkirkossa, Savon soitannollinen
seura.

MUSIIKKI

Ti 30.10. Sirkusteos Nomadi, Sirkus Aikamoinen klo 18
Kuoppakankaan työkeskuksen
kirkkosalissa. Vapaa pääsy.
Pe 2.11 Ilta Lauran kanssa- live talk show klo 17.30
Vanhalla asemalla.
Ma 5.11,12.11 ja 19.11
Puikot heilumaan klo 13
seurakuntaviraston takkahuoneessa.(Ahlströminkatu 19)
Ti 13.11 ”Sisälle sanaan”
Raamattuluennot Kuoppakankaan työkeskuksessa klo
18.
Ti 4.12. Kehitysvammaisten ja heidän perheidensä
joulujuhla klo 18 Pääkirkon
seurakuntasalissa. Jouluista
ohjelmaa ja kahvitarjoilu.
KASVATUS
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 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

KANTTORIT
Mari Marjokorpi, p. 040 578
5218
Taija Korri, p. 040 5785 711
Tapani Majuri p. 040 5785 998
(virkavapaalla 22.10 - 18.11)

KUOROT
Lapsikuoro Pisarat klo 17-18
Kuoppakankaan työkeskuksella keskiviikkona 7.11, 21.11 ja
28.11. Lisätietoja Marilta.
Varkauden seurakuntakuoron harjoitukset Kuoppakankaan työkeskuksella klo 17
keskiviikkona 31.10, 14.11. ja
21.11. Huom! ke 7.11. ei harjoituksia. Lisätietoja Marilta.
Kangaslammin kuoron harjoitukset Kangaslammin kirkossa klo 17.30 torstaina 1.11
ja 22.11. Lisätietoja Marilta.
Laalajien harjoitukset Kuoppakankaan työkeskuksella klo
17.30 torstaina 25.10, 8.11. ja
pääkirkolla 15.11. Lisätietoja
Taijalta.

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

KONSERTIT JA
MUSIIKKITILAISUUDET
Su 28.10. klo 16 Konsertti
”Elämäni laulut” Kuoppakankaan työkeskus, Musiikkiryhmä Aurinkoiset solistina
Martti Holopainen.
Su 4.11. klo 16 Konsertti
”Sellon ja harpun taikaa”,
Seeli Toivio sello ja laulu ja
Lily-Marlene Puusepp harppu
Varkauden pääkirkossa. Vapaa
pääsy, käsiohjelma 15 €
Ke 7.11. klo 18 Konsertti ”Il
Prete Rosso – Punainen pappi” Vivaldin parhaita Varkauden pääkirkossa, Suomalainen
barokkiorkesteri (FiBO), vapaa
pääsy, käsiohjelma 10/15 €.
TO 8.11. klo 13 Virsilauluti-
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TAPAHTUMAT

Jakeluhuomautukset:
Jakelupäivystys ma-pe klo 06-16
p. 017 778 3652
Seurakuntavirasto / tiedottaja p. 040
512 6207
Painopaikka:
Lehtisepät / Pieksämäen paino
Jakelu: Savon Jakelu

Pe klo 9.30 - 11.30 Käpykangas, Haukankuja 1
Perhepäiväkerhot:
Ti klo 9.00-11.00 Harjuranta,
Kentänpääntie 3
Vauvaryhmä maanantaisin klo
13.30-15.30 10.12.2018 saakka. 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 14.00-16.00
13.12.2018 saakka. Kuoppakankaan työkeskus Kuoppakankaankatu 11. Lapsiparkista
hoitopaikka 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. Lapsiparkki 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
13.12.2018 saakka. Kuoppakankaan työkeskus Kuoppakankaankatu 11. Mukaan
juomapullo, liikuntaan sopivat
vaatteet, sisätossut tai sisäkengät.
Pyhäkoulu kokoontuu säännöllisesti sunnuntaisin klo
16 Käpykankaan työpiste,
Haukankuja 1
Lasten päivän kekkerit 20.11.
alkaen klo 17. Yhteistyössä
Suomen Unicefin Varkauden
osaston kanssa.

TYTÖT JA POJAT
ALPO avointen ovien toimintakerho 4-6 lk tytöille ja pojille
tiistaisin klo 14-16 Kuoppakankaan työkeskus.
Kappelin Avari alakouluikäisille tiistaisin klo 14-16
kirkon kerhotiloissa. 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, varusteet:
vaaleapohjaiset sisäkengät,

Mediamyynti
Anne Virtanen
myyntineuvottelija
040 745 0402
anne.virtanen@media.fi
Mika Venäläinen
avainasiakaspäällikkö
050 342 9411
mika.venalainen@media.fi
Seuraava Kotiviesti ilmestyy
ke 21.11.2018. Aineisto Kotiviestin
toimitukseen ti 13.11. klo 16 mennessä
sähköpostilla varkauden.kotiviesti@
evl.fi

liikunta varusteet, suojalasit ja
oma maila, jos on.
Säpä, pojat 4-6 lk. Kuoppakankaan Työkeskus liikuntasali, keskiviikkoisin klo 16-17
, varusteet: vaaleapohjaiset
sisäkengät, liikunta varusteet,
suojalasit ja oma maila, jos on.
Säpä, tytöt 4-6 lk. Kuoppakankaan Työkeskus liikuntasali,
tiistaisin klo 18-19 , varusteet:
vaaleapohjaiset sisäkengät,
liikunta varusteet, suojalasit ja
oma maila, jos on.
7-clubi: avoin ryhmä 7.luokkalaisille tytöille ja pojille:
säpä, lautapelit, biljardi yms.
Kuoppakankaan työkeskus,
tiistaisin 16.00-17.30
Kokki-kerho 1-3 lk tytöille
ja pojille Kuoppakankaan
työkeskus, keskiviikkoisin klo
15.30-17.00

NUORET - TULE MUKAAN!
Yodailta tiistaisin klo 18-20
Kuoppakankaan työkeskuksella (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. Paikalla on aina työntekijä ja pientä tarjottavaa.
Nuorten iltapäivän olohuone
ILPO avointen ovien toimintaa
yläkoulu ikäisille ja sitä vanhemmille torstaisin klo 14–18
Kuoppakankaan työkeskuksella.
Ankkurimessu ja Nuorten kohtaamispaikka klo 18 alkaen
kokoaa nuoret Kuoppakankaan työkeskukselle kerran
kuukaudessa sunnuntaisin
seuraavasti: 18.11. ja 16.12.
. Messun jälkeen jatkamme
iltaa nuorten kanssa. Tule
sinäkin mukaan! Marraskuun
Ankkurimessua vietämme
kynttilämessuna.
Nuorten ILPO leiri 2.-4.11.
Puurtilan srk-kodilla. Yhdessäoloa ja rentoutumista. Hinta

Kannen kuva:
Hannu Jukola

30 e. Ilmoittaudu mukaan
viim. 25.10. mennessä: tulen.
mukaan@evl.fi.
Ohjaajakurssi (Ohku 2) 30.11..2.12. Puurtilan srk-kodilla.
Hinta 20 e. Olethan ilmoittautunut mukaan? jos et tee se
tänään ja viimeistään 16.11.
mennessä osoitteessa: tulen.
mukaan@evl.fi

RIPPIKOULU 2019
Rippikouluun 2019 ilmoittautuminen on päättynyt.
Rippikoulut käynnistyvät
loka-marraskuun vaihteessa
ryhmien omilla aloitusilloilla,
jonne tullaan yhdessä huoltajan kanssa. Siellä tavataan
oman ryhmän jäsenet ja
opettajat. Illassa ollaan hetki
kirkossa, nautitaan tarjoiluista
ja kuullaan mitä kaikkea on luvassa riparin aikana. Yhteisen
tuokion jälkeen on mahdollista keskustella rippikouluopettajien kanssa omaan nuoreen
ja rippikouluun liittyvistä
asioista. Illoista lisäinfoa lähetetään ryhmänjakokirjeessä
viikolla 42-43. Lisätietoja rippikoulusta johtava kasvatustyön
viranhaltija Tiina Taavitsainen,
tiina.taavitsainen@evl.fi tai
puh. 040 5568 506.
LÄHETYSTYÖ JA KANSAINVÄLINEN VASTUU
Kommilan lähetyspiiri: Pirkko Iivarinen p. 0407432362.
Pääkirkon Hannun salissa
11.9. alkaen parittomat tiistait
klo 13.
Kuoppakankaan lähetyspiiri: Riitta Nieminen
0458507467. Kuoppakankaan työkeskuksella parilliset
maanantait klo 13. Ma 29.10.
Valtteri Flankkumäki
Könönpellon lähetyspiiri: Liisa Vuohelainen
0408219990. Könönpellon
srk-talolla parilliset keskiviikot
klo 13.30
Marraskuun makkarakeitto
Könönpellon srk-talolla 25.11.
klo13. Lisäksi myytävänä käsitöitä. Tervetuloa!

– Lounaskuljetus kotiin joka pävä
– Perhejuhlapalvelu – Muistotilaisuudet

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

Kotiviesti
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auttaminen

Toivon ja ilon tuojaksi
Diakoniatyö on kristilliseen ihmiskuvaan pohjautuvaa
ja kohdistuu erityisesti niihin ihmisiin, joihin muu apu
ei yllä. Diakoniatyöntekijän kanssa voi keskustella yksinäisyydestä, mielenterveysongelmista, päihteistä, ihmissuhdevaikeuksista ja elämän kriiseistä - oikeastaan
kaikista elämän vaikeista asioista. Diakoniatyö tukee ta-

pauskohtaisesti myös taloudellisen tuen tarpeessa olevia
henkilöitä.
Diakoniatyö toivoo, että varkautelaiset lahjoittaisivat
rahaa jouluavustamiseen. Lahjoitetut varat koordinoidaan diakoniatyön kautta vähävaraisille perheille ja
erilaisissa elämäntilanteissa oleville henkilöille Varkau-

dessa.
Diakoniatyön tilitiedot:
FI12-20513800009126
Varkauden seurakunta
BIC NDEAFIHH
Viesti: jouluavustamiseen

Konsertti

Sellon ja harpun taikaa
Sunnuntaina 4.11. klo 16 Varkauden kirkossa soi sello, laulut ja
iso kultainen konserttiharppu. Laulaja ja sellisti Seeli Toivio sekä
harpisti Lily-Marlene Puusepp esittävät konsertissa mm. Järnefeltin
Kehtolaulun, Kuulan kauniita lauluja, kuulemme myös sooloselloa,
sooloharppua sekä Brahmsin ja Caccinin musiikkia. Elegantti duo
kertoo konsertin lomassa mm. soittimistaan, Toivio yli 200-vuotiaasta sellostaan ja Puusepp upeasta, kultaisesta harpustaan. Tervetuloa konserttiin! Vapaa pääsy, ohjelma 15 euroa käteisellä.

Konsertti

IL PRETE ROSSO
– Punainen pappi
Yksin asuvien vanhusten tilanne on koskettava. Monilla omaiset ovat kaukana. Ystävä- ja tuttavapiiri on
vuosien kuluessa pienentynyt lähes olemattomiin. Pikkuhiljaa henkinen kynnys lähteä ihmisten ilmoille
tulee niin korkeaksi, että ei enää saa lähdettyä.

Tule apuun
Tule apuun kotona
asuvien vanhusten
liikuttamiseen! Toisen
läsnäolo ja pieni ulkoilu toisi vanhukselle hyvää oloa, mutta monen
juttukaveria toivovan
pyyntöön ei voida vastata. Mukaan tarvitaan
uusia vapaaehtoisia.
Teksti: Pia Hosio
Yksinäisyyden tunne voi koskettaa meitä kaikkia jossakin
elämänvaiheessa.
Esimerkiksi
muutto toiselle paikkakunnalle,
ero puolisosta, työpaikan vaihto
tai sen menetys voi tuoda mukanaan myös yksinäisyyden tunteen
kaiken muun kuormittavuuden
lisäksi.
Onneksi yksinäisyys jää usein
jaksottaiseksi
kokemukseksi.
Mutta ikävä kyllä ei meillä kaikilla. Meillä Varkaudessakin moni
kokee jatkuvaa yksinäisyyttä, joka
voi pitkään jatkuessaan altistaa
esimerkiksi ruokahaluttomuudelle ja masennukselle, eli laskee

hyvinvointia.
Diakoniatyöhön tulee viikoittain pyyntöjä juttu- ja ulkoilukavereista yksin asuville vanhuksille.
On mukavaa kun kysytään.
Mutta ei ole mukavaa sanoa, että
meillä ei ole juuri nyt vapaaehtoisia antaa tähän tehtävään. Tarvitsevien määrä on siis paljon suurempi kuin mitä vapaaehtoisia on
mukana toiminnassa.
Haastan nyt varkautelaisia mukaan näihin talkoisiin, että saisimme yhdessä paremmin vastattua näihin tärkeisiin pyyntöihin.
Jos pitempiaikainen sitoutuminen arveluttaa, niin vapaaehtoiseksi voi tulla myös määräajaksi.
Sillä lyhyemmänkin aikaa kestävä
tuki tuo aina iloa. Toimintaan voi
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Lyhyemmänkin
aikaa kestävä tuki
tuo aina iloa.

tulla myös tutustumaan niin, että
lähtee mukaan toisen vapaaehtoisen matkaan.
Vapaaehtoistyön
tekeminen
antaa myös sen tekijälle paljon.
Tehtävässä saa kokea iloa, merkityksellisyyden tunnetta ja mukaan voi tulla tavallisin ihmisen
tiedoin ja taidoin. Riittää kun
kohtaa toisen tasa-arvoisena ja
häntä kuunnellen. Luotettavuus
on kaiken perusta. Diakoniatyö
on vapaaehtoisen tukena ja antaa toiminnalle raamit. Lisäksi
vapaaehtoiset saavat virkistäytyä
yhdessä ja jakaa yhteisiä kokemuksia kuukausittain kokoontuvassa ryhmässä.
Anna mahdollisuus ja tule mukaan!
Lisätietoja saat: diakoniatyötekijä Ellen Väntti p. 040 523 7960
ja Pia Hosio p. 040 572 7810
sähköpostiosoite: ellen.vantti@
evl.fi tai pia.hosio@evl.fi
PS. Käy kurkkaamassa vapaaehtoistyö.fi sivua, jonka kautta
näet muutkin seurakunnan auki
olevat vapaaehtoistehtävät. Myös
SPR.n ystäväpalvelun kautta pääsee mukaan juttu- ja ulkoilukaveriksi.

KE 7.11.2018 KLO 18
VARKAUDEN
PÄÄKIRKKO
Essi Luttinen, mezzosopraano
Jani Sunnarborg, fagotti (ei
20.–21.11.)
Kreeta-Maria Kentala, viulu ja
liidaus
Suomalainen barokkiorkesteri

Fagotin ja mezzosopraanon
hurmaava parivaljakko johdattelee Vivaldin pulppuilevaan
sävelmaailmaan. ”Il prete rosso”, Venetsian punatukkainen
pappi Antonio Vivaldi tunnetaan erityisesti konsertoistaan,
mutta hän sävelsi kaikkia barokin ajan teostyyppejä oopperoista kamarimusiikkiin ja oli
kiinnostunut myös sellaisista
soittimista, joita ei vielä tuolloin ollut totuttu näkemään
parrasvaloissa. Kurnuttavasti
laulava fagotti oli barokin ajan
soitininnovaatio, josta Vivaldi

innostui siinä määrin, että sävelsi fagotille kymmeniä soolokonserttoja, joista nyt kuullaan
yksi Jani Sunnarborgin taituroimana.

Mezzosopraano Essi Luttinen
näyttää vokaalisäveltäjä-Vivaldin kahdet kasvot. Dramaattisessa motetissa Longe mala,
umbrae, terrores pyydetään
taivaallista valoa puhdistamaan
maailma sodasta ja väkivallasta.
Konsertin jälkipuolesta muodostuu vivahteikas musiikkimatka, kun orkesterikonsertot
vuorottelevat Vivaldin ooppera-aarioiden kanssa. Päätösteoksena on Griselda-oopperan
aaria Agitata da due venti, jossa
nuori sankaritar Costanza pui
levottomana kohtaloaan rakkauden ja velvollisuuksien välissä. Onneksi rakkaus voittaa.
Konserttiin on vapaa pääsy,
käsiohjelmamaksu on 10/15 e.
Kesto: 1 t 45 min (sis. väliajan).

Asiantuntevaa
HAUTAUSPALVELUA
jo 17 vuotta
ajatuksella ja vankalla
ammattitaidolla

HAUTAUSPALVELU JA
KUKKAKAUPPA TARJA URSIN

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

