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Mitä sinä odotat?
Aarne Ormio

Kun kirjoitan tätä pääkirjoitusta marraskuun
puolivälissä tihkusateen
ja pimeyden keskellä,
niin meikäläisen odotukset suuntautuvat
valoon, kirkkauteen.
Haikeana muistona
on mielessä kuluneen
kesän aurinko ja lämpö. Mennyt mikä mennyt! Vanha kirkkovuosi
päättyy pian ja uusi
alkaa, kun ensimmäinen adventti koittaa.
Kirkkovuosi on Jeesuksen vuosi,
jossa viikko viikolta vuoden ajan
seurataan Herramme ja Vapahtajamme elämää ja opetuksia.
Elämme siis odotuksessa. Sana
adventti tulee latinan kielen sanoista Adventus Domini eli Herran tuleminen. Kyse on joulua
edeltävästä neljän viikon jaksosta, jolloin hiljennymme odottamaan joulua ja valmistaudumme
vastaanottamaan vastasyntyneen
Rauhan Ruhtinaan.
Mitä sinä odotat? On siis adventin kysymys. Odotukseen
liittyy ajatus siitä, että jotain on
tulossa. Minkä tulemista Sinä
odotat? Viisaat opettavat etsimään tässä ja nyt. Totuus on
kuitenkin toisenlainen. Olemme
aina tulossa jostakin ja matkalla jonnekin. Emme elä tyhjiössä,
vaan virrassa, jossa se, mitä on
ollut, monessa asiassa määrittää
sitä, mitä on tulossa. Tai ainakin
ohjaa meitä tiettyyn suuntaan.
Mitä sinä odotat? Ei ole vain
adventin kysymys. Se on elämän
kysymys. Sillä niin kauan kuin
elämme, kuljemme kohti tulevaa.
Tähän matkantekoon liittyvät
myös odotukset.
Adventin evankeliumikertomuksessa Jeesus ratsastaa aasin
varsalla Jerusalemiin. Innostunut kansa palmunoksat käsissään
huutaa: ”Hoosianna”. Tämän kuvan me muistamme, monella se
on piirtynyt mieliin varhaisesta
lapsuudesta saakka. Tuttu tarina,
joka on kuvana sisimmässämme.
Mitä tekemistä tällä vanhalla kertomuksella on niiden odotusten
kanssa, joita tänään kannamme
sydämessämme?
Pysähdy hetkeksi katsomaan
kuvaa, jossa Jeesus istuu nuo-

ren aasin varsan selässä. Näetkö
kuinka hän katsoo sinua? Huomaat Jeesuksesta ainakin kaksi
asiaa. Hän todella katsoo sinua. Ja
hän katsoo silmiin. Mitä näet Jeesuksen katseessa? Näet lempeyttä.
Juuri niin kuin adventin evankeliumissa kirjoittaja Vanhan
Testamentin profeettaa lainaten
sanoo: ”Katso, kuninkaasi tulee.
Hän tulee luoksesi lempeänä.”
Kun Jeesus ratsastaa Jerusalemiin, kolme asiaa kohtaavat

”

Katso, kuninkaasi
tulee! Hän tulee
luoksesi lempeänä.

toisensa: historia, nykyisyys ja
tulevaisuus. Vanhan testamentin
profeetan sana kertoo historiasta, joka saa täyttymyksensä juuri
tuossa hetkessä, hetkessä, jossa
samalla aukeaa ikkuna tulevaisuuteen. Näin nämä kolme ajanmäärettä kohtaavat Jeesuksessa
Jumalan Pojassa.
Se tulevaisuus, jonka Jeesus
meille aukaisee, perustuu sille, että meidän ei tarvitse paeta
menneisyyttämme. Sillä tässä
hetkessä, tässä ja nyt, menneen
ja tulevan rajalla, meidän vierellämme seisoo Hän, joka katsoo
silmiin ja katsoo lempeästi. Hän
katsoo syvälle ja sanoo ”Ystäväni.
Pysähdy hetkeksi. Älä kiirehdi.
Minun seurassani olet turvassa.
Minun kanssani voit rauhallisesti
katsoa myös taaksepäin. Kohdata ja käsitellä kaikkea sitä, mitä
kipuna ja katkeruutena kannat

sydämessäsi. Niitä asioita, joiden
kantaminen väistämättä vaikuttaa siihen, millainen on tulevaisuus, johon tästä hetkestä kuljet.”
Adventti on odotuksen aikaa,
mutta adventti on myös kutsu
hiljentymiseen ja rauhoittumiseen. Adventti on muistutus siitä,
että kaiken keskellä kulkee Hän,
joka katsoo lempeästi.
”Hoosianna” huusivat ihmiset
ensimmäisenä adventtina. Hoosianna merkitsee ”Oi auta, pelasta!” Se on rukous, pienen ihmisen
huuto suuren Jumalan puoleen.
Olkoon se myös meidän rukouksemme adventtina. Ja Hän, joka
tulee luoksemme aasin varsalla,
katsoo meitä lempeästi ja kuulee
meitä.
Hyvät ystävät, rakkaat varkautelaiset, tervetuloa adventin ja
joulunajan tilaisuuksiin kirk-

koihin ja palvelukeskuksiin eri
puolilla kaupunkiamme. Tervetuloa siunauksen piiriin, Jumalan armon ja rakkauden piiriin.
Odotetaan ja iloitaan yhdessä!
Vt. kirkkoherra Kari Iivarinen
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Sana
Joulun rukous
Pyhä Jumala, taivaallinen Isä.
Me katsomme ihmettä:
Iisain suvun kannosta nousee verso,
seimeen syntyy sinun Poikasi,
maailman Vapahtaja.

Kiitämme sinua siitä,
että hänen syntymässään
sanasi lupaukset ovat toteutuneet.
Anna meille elämä hänen elämästään,
niin että sydämessämme puhkeaisi

uuden elämän verso
ja me kantaisimme
rakkauden ja rauhan hedelmää.
Tätä rukoilemme
Herramme Jeesuksen Kristuksen nimessä.

Seurakuntavaalit 2018
Kirkkovaltuuston vaali on nyt
takanapäin. Varkaudessa äänestysprosentti oli 15,0. Äänestäneitä oli 1967 kun koko äänioikeutettujen määrä on 13112.
Valittuja henkilöitä on 27, joista
uusia valtuutettuja on 11. Valittujen keski-ikä on 58 vuotta. Naisia
on 14 ja miehiä 13.

VALITUT
LUOTTAMUSHENKILÖT

Valtuuston puheenjohtaja Heikki Alanen oli ensimmäisten joukossa onnittelemassa vastavalittua
kirkkoherraa.

Jarkko Piippo
kirkkoherraksi
Teksti ja kuva: Suvi Pitkänen
Varkauden seurakunnan kirkkovaltuusto valitsi eläkkeelle
jääneen Olli Tynkkysen seuraajaksi yksimielisesti Jarkko
Piipon. Historiallinen valintakokous pidettiin 24.10.2018
Pääkirkon
seurakuntasalissa.
Kirkkoherran virkaan oli kaksi
hakijaa, Varkauden seurakunnan kappalainen Niina Pehkonen ja Joroisten seurakunnan
kirkkoherra Jarkko Piippo.

- Olen kiitollinen, että minut
valittiin. Toisaalta ilmassa on
hieman haikeutta, koska viihdyin Joroisissa ja sain tutustua
siellä moniin ihmisiin. Tieni vei
Leppävirran ja Joroisten seurakuntien kautta Varkauteen.
Olen yrittänyt olla polttamatta
siltoja jäljessäni. Veikkaanpa,
että kahville vielä minut ottavat,
kun jatkossa naapuriseurakunnissa asioin, sanoi Jarkko Piippo.

Piippo aloittaa työt Varkauden kirkkoherrana tammikuun
alkupuolella.
- Tätähän minä halusin, tuumaa Jarkko Piippo hyväntuulisesti.
Samassa kokouksessa kirkkovaltuusto vahvisti Varkauden
seurakunnan vuoden 2019 kirkollisveroprosentiksi edelleen
1,45 %. Kanttorin virkaan valittiin yksimielisesti Riikka Tuura
Siilinjärveltä.

auttaminen

Toivon ja ilon tuojaksi
Diakonia on kristilliseen ihmiskuvaan pohjautuvaa ja
kohdistuu erityisesti niihin ihmisiin, joihin muu apu ei yllä.
Diakoniatyöntekijän kanssa voi
keskustella yksinäisyydestä, mie-

lenterveysongelmista, päihteistä,
ihmissuhdevaikeuksista ja elämän kriiseistä - oikeastaan kaikista elämän vaikeista asioista.
Diakoniatyö tukee tapauskohtaisesti myös taloudellisen tuen

tarpeessa olevia henkilöitä.
Seurakuntamme diakoniatyö
toivoo, että varkautelaiset lahjoittaisivat rahaa jouluavustamiseen. Lahjoitetut varat koordinoidaan diakoniatyön kautta

Katja Saraketo, päihdetyöntekijä
* Ismo Kivi, proviisori
Heikki Alanen, seurakuntaneuvos, eläkeläinen
Kaisa Mäntymaa, yksilövalmentaja, nuorisotyönohjaaja
Sinikka Pulkkinen, palvelukeskuksen joht., eläkeläinen
Pia Hedman, sosionomi (YAMK)
* Eija Pöllänen, kirjakauppias
Jorma Aro, eläkeläinen
Marita Rundelin, dipl.ins.
Olavi Martikainen, agrologi,
metsätal. harjoittaja
* Johanna Liukko, FM, musiikin

lehtori
Jaakko Ikonen, lakimies
Pauli Jumppainen, eläkeläinen
Pauli Paatsola, IT-erityisasiantuntija, FM
* Kari Tyrväinen, FM, opettaja
Anna-Maija Ihalainen, koulutettu hieroja
* Minna Pöllänen, lastenohjaaja
Pirjo Hynninen eläkeläinen, yrittäjä
* Erkki Siljanen, luokanopettaja
* Esa Tuovinen, insinööri, tekninen johtaja
Nina Voutilainen, koulusihteeri
* Leena Flankkumäki, erityisluokan opettaja
* Markku Kivelä, insinööri
Ahti Immonen merkonomi, eläkeläinen
Eija Putkonen, eläkeläinen
* Soile Varpunen-Aalto, yrittäjä,
myyntineuvottelija
* Vesa Hahtala, eläkeläinen
Uusi valtuutettu on merkattu
tähdellä *

”

Seurakunta kiittää kaikkia äänioikeuttaan
käyttäneitä ja näin päätöksentekoon osallistuneita varkautelaisia!

vähävaraisille perheille ja erilaisissa elämäntilanteissa oleville
henkilöille Varkaudessa.

Diakoniatyön tilitiedot:
FI12-20513800009126
Varkauden seurakunta
BIC NDEAFIHH
Viesti: jouluavustamiseen
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Kirkon kirjat
KASTETUT

KUOLLEET

Mimi Iida Matilda Kilpeläinen, Nicolas Nooa Mikael
Hartikainen, Nea Emilia Issakainen, Vilho Tuomas Aleksander Arokivi

Heimo Kalevi Räisänen 102 v, Elli Maria Holopainen 94
v, Irja Maire Helena Niemi 92 v, Mauno Ilmari Lankinen
77 v, Mirja Helena Paukkonen 71 v, Veikko Emil Reijo-

Ikäihmisten
joulujuhla
TO 13.12.2018 KLO 12
PÄÄKIRKOSSA
JOULUPUURO JA
KAHVITARJOILU SRKSALISSA KLO 10.30 JA
13.00
Ensimmäinen kattaus klo
10.30: Kangaslammin, Harjurannan, Könönpellon, Luttilan, Joutenlahden, Pääkirkon
ja Hongiston kerhoille
klo 12.00 Kaikille ikäihmisille avoin juhla kirkossa
Toinen kattaus klo 13: Kyllikinkadun ja Kuoppakankaan
kerhoille. Tähän kattaukseen
ovat tervetulleita muutkin
kuin kerhojen ikäihmiset.
Sitovat
ilmoittautumiset
omalle kerhonohjaajalle viimeistään viikkoa ennen. Ilmoitathan kyytitarpeesi ja
ruokavaliosi.
Kangaslampi: Pia H. 040 572
7810
Kyllikinkatu: Tuija 044 297
0237
Harjuranta: Anne 040 537 3000
Kuoppakangas: Raili 040 583
3417
Könönpelto: Riitta 040 083
1880
Pääkirkko: Pia P. 040 526 7623
Joutenlahti: Pia H. 040 572
7810
Luttila: Pia P. 040 526 7623

KYYDIT
KYYTI 1 Ensimmäiseen
kattaukseen: klo 9.35. Kangaslammin kirkko, klo 9.55.
Harjurannan pikkukammari
(Kentänpäänkuja 3), klo 10.10.
Könönpellon seurakuntakoti,
n. klo 10.20. Pääkirkko. Paluukyyti klo 13
KYYTI 2 Ensimmäiseen
kattaukseen: klo 9.45 Käärmeniementie 24 pysäkki, klo
9.50 Porukankuja 6, Kiertotien
kautta, n. klo 10.10. Savonmäen kylmäasema (Neste),
Savontietä pitkin n. 10.20 Pääkirkolle. Paluukyyti klo 13 Savontien suuntaan.
KYYTI 3 Toiseen kattaukseen: klo 11.10. Kyllikinkatu
1 (K-Market), klo 11.15 Kuoppakankaan työkeskus (Kuoppakankaankatu 11), Laivalinnankadun ja Päiviönsaaren
(Ahlströminkatu) kautta Pääkirkolle n. klo 11.35.
Paluukyyti klo 14.15.
Edestakainen kyyti 5 e. Tarjoilu on maksuton. Mahd.
muutokset ilmoitetaan Warkauden Lehden kirkollisissa
ilmoituksissa.

nen 94 v, Toini Ester Suhonen 91 v, Anna Aliisa Semi 90
v, Alli Kyllikki Immonen 90 v, Irma Eliina Hämäläinen
83 v, Anna Immonen 97 v, Veli Veikko Immonen 70 v.

Työharjoittelussa
Olen Jenna Honkanen ja opiskelen nuoriso- ja yhteisöohjaajaksi
Pieksämäen seurakuntaopistolla.
Aloitin työharjoittelun Varkauden seurakunnalla nuorisotyön
puolella elokuussa ja työskentelin marraskuuhun saakka. Olen
tykännyt harjoittelupaikasta paljon, koska työtehtävät ovat niin
monipuolisia. Harjoittelussa olen
eniten tykännyt leireistä ja Nuorten iltapäivän olohuone eli Ilpo
-toiminnasta, niissä on parhaiten
päässyt kohtaamaan nuoret.
Olin harjoitteluun tullessani
yllättynyt, että päivät eivät ole
pelkästään toimistossa työskentelemistä vaan on myös erilaisia
tapahtumia ja toimintoja päivisin. Olen saanut olla monessa eri
toiminnossa mukana esim. erilai-

silla leireillä, Alpossa ja Ilpossa.
Ennen harjoittelua en osannut
odottaa, minkälaisia työtehtäviä
seurakunnalla on. Harjoittelu on
opettanut minulle itselleni paljon. Esimerkiksi sen, kuinka kohdata erilaisia nuoria ja erilaisia
tilanteita.

Jenna Honkasesta
tulee nuoriso- ja
yhteisöohjaaja.

Lahja
Teksti: Pirkko Lind,
seurakuntalainen

Mitä haluaisit joululahjaksi? Tähän aikaan
monelle varmaan tuttu
kysymys. Jo ”parhaat
päivät” nähneenä ja
eläneenä vastaukseni
on: rauhaa, iloa ja hyvää oloa!
Voitko hetken miettiä mikä on
sinun vastauksesi. Joku voi vastata, ettei ole varaa hankkia lahjoja
kenellekään, hyvä kun sais ruokaa
ja laskut maksettua. Useat sodan,
väkivallan ja nälänhädän keskellä, eivät enää jaksa toivoa mitään.
Ihmisen käsissä ei kaiken hallinta
näytä pysyvän. Kaikenlainen kaaos
valtaa alaa ja maailman johtajilta
näyttää olevan koko pallo hukassa.
Kaiken tämän keskellä on kuitenkin vielä auttamisen halua.
Meillä, joilla vielä on varaa lahjoittaa edes vähänkin apua tarvitseville, näyttää olevan tahtoa auttaa
hädässä olevia lähellä tai kaukana.
Siinä on vielä toivoa ihmiskunnalle. Onneksi lähimmäisen rakkaus
ei ole vielä kokonaan kuollut.

Toisenlainen Lahja on aineeton lahja, jolla ilahdutat läheistäsi ja samalla autat kaikkein köyhimpiä perheitä kehitysmaissa. Lahjavalikoimastamme löytyy laajasti vaihtoehtoja monesta hintatasosta.

Lahjoja on monenlaisia, joita
voimme lahjoittaa. Lämmin leipä, joulupulla tai pieni annos jouluruokaa voi olla tosi tarpeeseen
yksinäiselle, sairaalle tai vanhukselle. Joulukukka tai vain hetki aikaa on kuin lämmin tuulahdus yksinäisen päivään. Kirjoita kortti tai
muu pikkutervehdys hänelle, josta
et ole kuullut vähään aikaan mitään, tai et ole kerinnyt käymään
hänen luonaan.

Paljon on järjestöjä, jotka auttavat. Voit lähettää pennosesi helposti turvallisen järjestön kautta
kauaskin katastrofialueille. Joulu
on antamisen ja saamisen aikaa.

Kaiken pimeyden keskelle loistaa
Jumalan kirkkaus ja elämän valo,
sillä lapsi on meille annettu pelastukseksemme. Kun Jeesus syntyi,
valo syttyi maailmaan. Lähes 700
vuotta ennen Jeesuksen syntymää

profeetta Jesaja ennusti: ” Hyljeksitty Hän oli kipujen mies, sairauden tuttava, josta kaikki käänsivät
katseensa pois. Halveksittu Hän oli,
me emme Häntä minään pitäneet.
Ja kuitenkin Hän kantoi meidän
kipumme, otti taakakseen meidän
sairautemme. Omista teoistaan me
uskoimme Hänen kärsivän rangaistusta, luulimme Jumalan niistä lyövän ja kurittavan, vaikka meidän
rikkomuksemme olivat Hänet lävistäneet, pahat tekomme ruhjoneet.
Hän kärsi rangaistuksen, jotta meillä olisi rauha Hänen haavojensa
hinnalla me olemme parantuneet.”
Tämä Jeesus, joka syntyi eläinten talliin ja kapaloitiin eläinten
syöttökaukaloon nukkumaan, on
ihmiskunnan pelastus. Hän on jumalan sydämen kallein lahja, joka
uhrattiin ihmiskunnan pelastuksen tähden. Otatko vastaan tämän
Jumalan parhaan lahjan? Saako
Jeesus johtaa elämääsi ja hallita sisimpääsi Pyhän Henkensä kautta?
Silloin sinulla on Jumalan rakkaus
sydämessäsi. Jeesus lupaa meille
antaa ilon ja rauhan sisimpäämme.

Olkoon joulumme siunattu Jumalan rakkaudella Jeesuksessa
Kristuksessa. Joulun iloa ja valoa sinulle!
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Apua ja tukea

Parisuhteen parhaaksi
Ma 3.12. Parisuhdeaiheinen luento ”Pysykää rakastavaisina” Varkaudessa Pääkirkon seurakuntasalissa (Savontie
1) klo 18-20. Tilaisuus on kaikille avoin ja maksuton.

Luentotyyppisessä illassa on mahdollisuus saada tietoa
ja välineitä omaan arkeen ja parisuhteeseen yleisellä tasolla. Käsitellään turvallisen parisuhteen edellytyksiä ja

rakkauden merkitystä. Mukana pari- ja perheterapeutti
Anja Venäläinen
Tervetuloa yksin tai kaksin!

Odotus
Teksti: Päivi Hopia

Ilmassa on odotusta: lumen,
viikonlopun, diagnoosin tai
vaikkapa joulun odotusta!
Odotus voi olla hauskaa, jännittävää, tuskaisaa tai toiveikasta. Olipa odotus millaista
tahansa, se merkitsee aina vielä sitä, ettei parhain tai pahin
ole vielä toteutunut vaan se on
vielä edessä olevaa, löytävää ja
täynnä kysymyksiä.

Ystävänkammarin joulu
Kangaslammin keskustassa sijaitseva Ystävänkammari hiljentyy joulun viettoon 24.12.
2018 – 6.1.2019. Toiminta käynnistyy uusin kujein jälleen ke
9.1.2019.
Ystävänkammarilla kokoonnutaan tapaamaan tuttuja, viettämään aikaa, kahvittelemaan ja

keksimään kivoja tempauksia.
Esimerkiksi
vanhustenviikolla
Ystävänkammarilaiset järjestivät
jo toisen kerran muotinäytöksen
Kangaslammin palvelukeskuksen
väelle ja lähialueen asukkaille.
Muotinäytöksen järjestelyissä oli
palvelukeskuksen henkilökunta
mukana.

- Näytöksessä esiteltiin muotia menneiltä vuosikymmeniltä
tähän päivään asti eri roolihahmoin. Myös eläinhahmoja ilmestyi ”catwalkille”, kertoi Ystävänkammarin aktiivi Sinikka
Pulkkinen.
Tervetuloa mukaan Ystävänkammarin toimintaan!

Sanokaa yhdessä tahdon
Ilta rakkautta täynnä, ilmassa
tuntuu onni. Hääyö Varkauden
pääkirkossa klo 20 lauantaina
19.1.2019.
Urut soivat. Kattokruunut
hehkuvat ja hätkähdyttävän
upea fresko kohoaa kohti korkeuksia. Piakkoin 80 vuotta
täyttävän Varkauden pääkirkon
säteily luo ilmapiirin, joka erottaa tämän hetken muista. Koko
ihana tapahtuma hehkuu herkkyyttä, rakkautta ja ainutlaatuista juhlaa.
Koe kirkkohäiden ulkonainen
upeus ja eksotiikka ainutlaatuisella vaivattomalla ja kuitenkin
henkilökohtaisella tavalla Varkauden hääyössä!
Ilmoittaudu pastori Karoliina

Millaista on sitten odottaa
turhaan? Jos vanhus odottaa,
että joku kävisi tai edes soittaisi, eikä mitään tapahdu. Tai jos
lapsi koulussa odottaa, ettei kukaan tänään ilkkuisi. Entä miltä
tuntuisi olla työtön ja odottaa, että ajat paranevat? Joskus
kuolema antaa odottaa itseään
vaikka useammin taitaa käydä
niin, että kuolema yllättää meidät yhtäkkiä, odottamattomasti.
Sanana odottaminen on jotenkin passiivinen, ihan kuin
emme voisi tehdä mitään vaan
meidän on tyytyminen, mitä
tapahtuu. Onneksi voi kuitenkin odotuksen keskellä olla
toimelias halutessaan. Voi tehdä hyvää eikä vain aikoa käydä
ystävän luona, voi kysellä kuulumisia ja kannustaa etsimään
ratkaisua ongelmiin. Mielestäni
odotuksessa piilee myös viisautta, aina ei voi ymmärtää,
miksi jokin asia antaa odottaa

Mukaan Hääyöhön tarvitset
vain
- tulevan puolisosi ja sormukset
- avioliiton esteettömyystodistuksen
- molempien henkilöllisyystodistukset
Avioliiton esteettömyystodistus
on tilattava osoitteesta esteidentutkinta.fi tai seurakunnasta viimeistään torstaina
10.1.2019.

”Niin pysyvät nämä kolme: usko, toivo, rakkaus. Mutta suurin niistä on rakkaus.”
Mustoselle sähköpostiin karoliina.mustonen@evl.fi

Katso myös: naimisiinkirkossa.fi & kirkkohaat.fi & hääyö.fi

Huom! Esteettömyystodistuksesta tulee ilmetä, että
- molemmat kuuluvat kirkkoon
- ainakin toinen on luterilainen
- luterilaisilla on rippikoulu
suoritettu

itseään vaan joutuu kasvattamaan kärsivällisyyttä, jopa nöyryyttä, ennen kuin ongelmaan
löytyy ratkaisu.

Vapahtajamme oli nöyrä,
viisas, joskus kiivas, joskus
hiljainen. Moni ei odottanut
kuninkaan olevan köyhien,
heikkojen tai sairaiden ystävä
vaan odotettiin jotain mahtavampaa. Lukuisat profeetat olivat ennustaneet Ihmisen Pojan
tuloa ja odottaneet sitä pitkään.
Ja pian, siinä Hän oli heidän
keskellään: parantamassa sairaita, antamassa pahoja tekoja
anteeksi ja luomaan toivoa sinne, missä oli pimeyttä.
Adventtiaika on odotusta, hiljentymistä varten, jotta muistaisimme Hänen vielä
kirkkaudessaan kerran tulevan.
Tämä odotus voi tuoda sinulle
iloa, lämpöä ja tarkoitusta elämääsi. Odotus valmistaa tulevaan.

”

Moni ei odottanut
kuninkaan olevan
köyhien, heikkojen
tai sairaiden ystävä.

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

Kotiviesti
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Auttaminen

Kauneimmat Joululaulut tekee hyvää!
Jouluun kuuluu antamisen ilo niin myös Kauneimpiin
Joululauluihin. Kauneimmissa Joululauluissa kerätään
vuosittain lahjoituksia Suomen Lähetysseuran työhön
heikoimmassa asemassa olevien ihmisten oikeuksien
puolustamiseksi. Tänä vuonna keräyksen tuotto kohdis-

tetaan kehitysmaiden lasten hyväksi tehtävään työhön.
Tuemme esimerkiksi vammaisten lasten koulutusta ja
terveydenhuoltoa, ehkäisemme perheväkivaltaa ja lapsityötä sekä edistämme tyttöjen koulutusta 15 eri maassa,
muun muassa Boliviassa, Nepalissa ja Etiopiassa.

Tutustu tämän vuoden keräyskohteeseen verkkosivujemme tarinoiden kautta ja anna lahja, joka muuttaa lapsen elämän!
kauneimmatjoululaulut.fi

Kauneimmat
joululaulut
YHTEISLAULUTILAISUUDET
su 2.12. klo 13.30 Käpykankaan palvelukeskus
su 9.12. klo 15 Könönpellon seurakuntatalo
ma 10.12. klo 18 (lasten) Varkauden pääkirkko
ke 12.12. klo 18 Luttilan kappeli
to 13.12. klo 18 Harjurannan kylätupa
su 16.12. klo 15 Kuoppakankaan työkeskus
to 20.12. klo 18 Toukola
su 23.12. klo 18 Varkauden pääkirkko
su 23.12. klo 18 Kangaslammin kirkko

Vi sjunger
tillsammans
DE VACKRASTE
JULSÅNGERNA
på söndagen den 9:e december
2018 kl 15 i Puijo kyrka, Taivaanpankontie 3, Kuopio.
Härtligt välkommen till Finlands populäraste allsångsevenemang! De vackraste julsångerna har samlat oss i kyrkorna
i över 40 år.
Finska
Missionssällskapet
bjuder på sånghäftet och Kuopio församlingarna på kaffe.
Tillsammans uppbär vi en jul-

kollekt. I år sjunger vi för en
bättre framtid för den växande
generationen, särskilt för funktionshindrade barn i u-länderna.
Kyrkomusiker Tintti Tinkala ackompanjerar och sjunger
för oss. Vi avslutar samvaron i
kyrkan med en aftonbön och
”Härlig är jorden”.
Med varma välkomsthälsningar samt önskan om en ljuvlig
adventstid
Jaana Marjanen, kontraktsprost

Suomalaiset saavat olla osallisena Rachaelin kasvatukseen Suomen Lähetysseuran työn kautta.

4-vuotias Rachael
rakastaa päiväkotia
4-vuotias Rachael asuu Katuturan köyhällä alueella Namibian
pääkaupungissa Windhoekissa.
Rachaelin vanhemmat ovat vasta
teini-ikäisiä koululaisia. Kummallakaan heistä ei ole vielä työpaikkaa ja perheen taloudellinen
tilanne on vaikea.
Nuorten vanhempien ei ollut
helppoa tarjota Rachaelille tämän tarvitsemaa turvallista hoitopaikkaa. Rachael pääsi onneksi hoitoon kirkon päiväkotiin,
jonka toimintaa Suomen Lähetysseura tukee. Päiväkodissa on
muutamia lapsia, jotka pääsevät
hoitoon täysin ilmaiseksi. Racha-

el on yksi heistä. Taloudellinen
tuki tuleekin Rachaelin perheelle
todella tarpeeseen.

PARASTA ON
LEIKKIMINEN

”

Päiväkoti on tärkeä paikka
Rachaelille. Siellä hän saa hoivaa

Tykkään pelata,
leikkiä ja laulaa

ja ravitsevaa ruokaa sekä oppii
tärkeitä taitoja.
Entä mistä Rachael itse pitää
päiväkodissa eniten?
”Tykkään pelata, leikkiä ja laulaa”, kertoo Rachael. Päiväkodissa
Rachael pääsee leikkimään valvotusti, turvallisessa ympäristössä.

Kaikki alueen lapset eivät ole
yhtä onnekkaita, vaan monilta
puuttuu mahdollisuus leikkimisen riemuun. Köyhyyden takia
monien namibialaisten lasten
lapsuus jää liian lyhyeksi ja pahimmillaan kohtalona voi olla
jopa lapsityö. Leikin pitäisi olla
lasten ainoa työ!
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Apua ja tukea

Kirppiksen joulu
Diakoniatyön kirppis on auki tiistaisin ja keskiviikkoisin klo 10-15. Kissakoskenkatu 5. Lahjoitustavaroita voi
tuoda aukioloaikoina tai sopia toisen ajan. Myös tavaran
noutoa voi kysyä p. 040 5727 810.
Erityisesti tarvitsemme nyt miesten vaatteita, kuten
housuja (college tai vastaava) sekä pitkiä kalsareita

sekä käsineitä.
Kirpputorin myyntituotto menee diakoniatyön avustusvaroihin. Se on varkautelaisten apua varkautelaisille.

rin kanssa hartaushetken ja laulamme yhdessä. Koko päivän ajan on kahvitarjoilu ja arpojen myyntiä. Avaamme
loppiaisen jälkeen tiistaina 8.1.2019 klo 10.

Viimeisen kerran ennen joulua olemme avoinna keskiviikkona 12.12. klo 10-15. Klo 12 vietämme Arja-pasto-

Lämmin kiitos kaikille kirpputorilla asioineille ja
sinne lahjoituksia tehneille!

Lapsille

”Kuusen pienet kynttiläiset valaisevat kauniisti. Ympärillä
lapsukaiset laulelevat sulosti. Kiitos sulle, Jeesuksemme, kallis Vapahtajamme, kun sä tulit vieraaksemme, paras joululahjamme.”

Tule nauttimaan joulun ajan tunnelmasta
VARKAUDEN PÄÄKIRKKO
26.11.
Joulukonsertti klo 18 Konevitsakvartetti
2.12. 1.adventtisunnuntai
klo 10 Messu
6.12. Itsenäisyyspäivä
klo 12 Sanajumalanpalvelus
9.12. 2 adventtisunnuntai
klo 10 Messu
10.12.
klo 18 Lasten kauneimmat joululaulut
16.12. 3. adventtisunnuntai
klo 10 Messu
19.12.
klo 13 Kanttorien joulukonsertti
23.12. 4. adventtisunnuntai
klo 10 Messu klo 18 ja Kauneimmat joululaulut
24.12. Jouluaatto
klo 16 Aattohartaus ja klo 23 Jouluyön kirkko
25.12. Joulupäivä
klo 10 Messu
30.12. 1.sunnuntai joulusta
klo 10 Messu
1.1.2019 uudenvuodenpäivä
klo 10 Messu
6.1.2019 Loppiainen
klo 10 Messu
KANGASLAMMIN KIRKKO
2.12. 1.adventtisunnuntai
klo 12 Messu
6.12. Itsenäisyyspäivä
klo 12 Hartaus
9.12. 2. adventtisunnuntai
klo 12 Sanajumalanpalvelus
16.12. 3. adventtisunnuntai
klo 12 Messu
23.12. 4. adventtisunnuntai
klo 18 Kauneimmat joululaulut

24.12. Jouluaatto
klo 14 Aattohartaus
25.12. Joulupäivä
klo 8 Sanajumalanpalvelus
30.12. 1.sunnuntai joulusta
klo 12 Messu
TOUKOLA
20.12.
klo 18 Kauneimmat joululaulut
6.1.2019 Loppiainen
klo 13 Messu
KUOPPAKANKAAN TYÖKESKUS
16.12. 3. adventtisunnuntai
klo 15 Kauneimmat joululaulut
klo 18 Ankkurimessu
24.12. Jouluaatto
klo 14 Maasalo: Jouluvesper
26.12. Tapaninpäivä
klo 18 Iltakirkko

LASTEN JOULUKIRKOT
Kuoppakankaan työkeskus
12.12. klo 10 Jouluinen muskarikirkko
Könönpellon srk-talo
12.12. klo 10
Rauhanyhdistyksen talo
12.12. klo 10
LASTEN JOULULAULUT
Kangaslammin kirkko
3.12. klo 10
Könönpellon seurakuntatalo
5.12. klo 10
Kuoppakankaan työkeskus
7.12. klo 10
LASTEN KAUNEIMMAT JOULULAULUT
Varkauden pääkirkko
10.12. klo 18

Musiikkia

KÖNÖNPELLON SEURAKUNTATALO
9.12. klo 15 Kauneimmat joululaulut
24.12. klo 16 Aattohartaus
LUTTILAN KAPPELI
12.12. klo 18 Kauneimmat joululaulut
24.12. klo 15 Aattohartaus
HARJURANNAN LUONTOKIRKKO
19.12. klo 18 Joulurauhan julistus
KANGASLAMMIN PALVELUKESKUS
24.12. klo 13 Aattohartaus
PIRTTINIEMEN HAUTAUSMAA
24.12. klo 15 Aattohartaus

Joulukonserttiin
Tervetuloa saamaan hyvää mieltä nauttimalla
joulunajan musiikista tunnelmallisessa
Varkauden kirkossa Savontie 1.
26.11. klo 18 Joulukonsertti Konevitsakvartetti
19.12. klo 13 Kanttorien joulukonsertti

Kotiviesti
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apua ja tukea

Kohti päihteetöntä joulua
Kirkko haluaa tukea terveitä elämäntapoja ja vastuullista
käyttäytymistä. Kirkon keskusteluapu toimii numerossa
p. 0400 22 11 80, avoinna joka ilta klo 18 alkaen, pe-la
öinä 03 saakka, muina päivinä 01 saakka. Kirkolla toimii
myös chat-, netti-, ja kirjepalvelu.
Valtakunnalinen päihdeneuvonta toimii 24/7 p. 0800 900

45. Palvelu on maksuton ja anonyymi), sen tuottaa Ehyt ry.

VIISI VINKKIÄ PÄIHTEIDEN TILALLE:
1. Soita ystävälle tai sukulaiselle
2. Lähde kävelylle tai tee juoksulenkki

3. Syö hyvä ateria ruoasta nauttien
4. Mene ajoissa nukkumaan
5. Vältä sellaisissa paikoissa liikkumista, mistä voi ostaa
päihteitä.
Tee kaikkea kivaa ja palkitse itsesi päihteettömyydestä.
Rauhallista joulun aikaa!

apua ja tukea

Naisten ryhmässä juttua riittää
Teksti: Suvi Pitkänen

siin. Vaihtoehtona voi olla itselle
iloa tuottava harrastus tai kauneuden ja terveyden vaaliminen.
- Monille naisille päihteiden
käyttö tuottaa vahvaa häpeän
tunnetta. Päihteet salataan usein
pitkään, liian pitkään.
Talvensaari ja Hosio kannustavat naisia tulemaan ryhmään, jos
oma päihteiden käyttö vähänkin
arveluttaa.
- Tässä mennään naiseus edellä.
Tavoitteenamme on, että osallistujien naiseutta vahvistamalla ja
elämänhallintaa tukemalla päihteet jäävät vähemmälle. Ryhmään
voi osallistua täysin luottamuksellisesti.

Tänä syksynä Varkaudessa alkanut Naisten ryhmä kutsuu
mukaan kaikkia yli 18-vuotiaita
naisia, jotka haluavat anonyymisti pohtia omaa päihteiden käyttöä.
- Ryhmä käynnistyi syyskuun
lopussa ja keskusteluyhteys toimii tässä vaiheessa erittäin hyvin,
kertoo vetäjänä toimiva Tiina
Talvensaari.
Ryhmälle on järjestynyt keskeisellä paikalla toimiva kokoontumispaikka. Parkkipaikoista ei ole
pulaa ja julkisella liikenteellä pääsee aivan lähelle.
- Olen huomannut yli 30-vuotisen työkokemukseni perusteella, että naisryhmille tilojen
sijainnilla ja tunnelmalla on iso
merkitys. Paikkaan pitää olla
helppoa ja turvallista tulla.
Ryhmä toimii ammatillisesti
ohjattuna ryhmänä. Tiina Talvensaaren kaverina, toisena ryhmän ohjaajana, toimii Varkauden
ev. lut. seurakunnan diakoniatyöntekijä Pia Hosio.
Ryhmä on tarkoitettu päihdehaittoja kokeville tai niistä toipuville naisille. Naisten ryhmässä
on mahdollisuus jutella ja jakaa
kokemuksia.
- Olemme tehneet tietoisen läsnäolon ja itsemyötätunnon harjoituksia. Ryhmän naiset ovat itse

Keväällä 2019 ryhmän toimintaa on tarkoitus jatkaa
avoimina kokoontumisina. On
myös todennäköistä, että porukasta löytyy vertaisohjaaja ryhmän toimintaa tukemaan.

Päihteet eivät katso ikää, ammattia tai yhteiskunnallista asemaa. Päihteiden käyttö voi piiloutua kauniin
omakotitalon ja kalliiden vaatteiden alle. Tai se voi näkyä muina haittoina elämässä ja ihmissuhteissa.
saaneet esittää toiveita tapaamisten sisällöstä.

Naisten elämä on usein vaa-

timusten ja roolien täyttämää.
Naisten ryhmässä opetellaan
tunnistamaan kuormittumista ja

Bella on sympaattinen apuemäntä
Teksti: Suvi Pitkänen

Naisten ryhmän ”apuemäntänä” voi tavata tyttökoiran nimeltä Bella. Bella toimii kasvatus- ja
kuntoutustyössä tärkeänä apulaisena. Se helpottaa ihmisten
tutustumista toisiinsa ja luo olemuksellaan leppoisaa ilmapiiriä
asiakastapaamisiin.

Kuusivuotias Bella on tarkkaavainen mutta kiltti apulainen.
Merkkinä työssäolosta Bellalla
on kaulassaan työhuivi.

Bellan emäntä Tiina Talvensaari on suorittanut Jyväskylän ammattikorkeakoulun järjestämän
”Koira-avusteinen kasvatus- ja
kuntoutustyö” –kurssin. Bella itse
on suorittanut Koirat kasvatus- ja
kuntoutustyössä ry:n järjestämän
soveltuvuuskokeen. Soveltuvuus-

kokeen tehtävänä on muun muassa varmistaa, ettei Bella pelkää
vieraita ihmisiä tai yllättäviä ääniä ja että Bellan kanssa toimiminen on turvallista kaikille.

Usein Bella voi auttaa tunnetyöskentelyssä, motivoinnissa
ja sitoutumisessa yhteiseen työskentelyyn. Koira hyväksyy ihmisen juuri sellaisena kuin ihminen
on, se ei ole ihmisen tavoin tietoinen yhteiskunnan asettamista
vaatimuksista tai asioiden keskinäisistä suhteista.
Bella voi olla mukana tapaamisissa asiakkaan toiveen mukaisesti.

mietitään kuinka nainen voi rentoutua ja hoitaa itseään muulla
tavoin kuin tarttumalla päihtei-

”

Päihteet salataan
usein liian pitkään.

Yhdessä kokoNAINEN –hanke
Naisten päihdetyön taustalla vaikuttaa Kirkkopalvelujen
Riippuvuustyön kehittämisyksikkö. Yhdessä kokoNAINEN hankkeessa tarjoamme luottamuksellista ja maksutonta apua ja tukea Sinulle, jota mietityttää naiseuden
teemat, päihteiden käyttö ja siitä toipuminen. Meiltä saat
ohjausta ja neuvontaa, henkilökohtaisen keskusteluajan
ja vertaisryhmätoimintaa.
Tule mukaan toimintaan ja ota yhteyttä:
Tiina Talvensaari, aluetyöntekijä, Varkauden seutu, p. 040
643 3754
Facebook: Yhdessä kokoNAINEN
#yhdessakokonainen
www.kirkkopalvelut.fi/riippuvuustyon-kehittamisyksikko
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Kirkon Ulkomaanapu

Kengät ja korut keräys
Lahjoita itse ja ilmoittele lähipiirillesi mahdollisuudesta lahjoittaa hyvät ja kauniit, mutta sinulle tarpeettomat kengät ja korut Naisten Pankin joulukirppikselle.
Kenkiä ja koruja otetaan vastaan seurakunnan virastotalolla Ahlströminkatu 19 koko marraskuun ajan.
Naisten Pankki kerää lahjoituksia kehitysmaiden nais-

ten yrittäjyyden ja toimeentulon kehittämiseksi kestävän
kehityksen periaattein. Unelmamme on, että yhä useampi
kehitysmaiden nainen on saanut mahdollisuuden nousta
köyhyydestä, yhä useampi perhe on saanut leivän, yhä useampi kylä voi paremmin.

Kotiviesti
ilmestyy vuonna 2019
Kotiviesti 1 / 2019 aineisto 17.1. ilmestyy to 24.1.
Kotiviesti 2 / 2019 aineisto 14.2. ilmestyy to 21.2.
Kotiviesti 3 / 2019 aineisto 4.4. ilmestyy to 11.4.
Kotiviesti 4 / 2019 aineisto 18.5. ilmestyy to 23.5.
Kotiviesti 5 / 2019 aineisto 22.8. ilmestyy to 29.8.
Kotiviesti 6 / 2019 aineisto 3.10. ilmestyy to 10.10.
Kotiviesti 7 / 2019 aineisto 14.11. ilmestyy to 21.11.
Juttuideat ja aineisto toimitukseen: varkauden.
kotiviesti@evl.fi
Tiedottaja p. 040 512 62 07

Kynttilän liekki kuvaa valon voittoa pimeyden voimista. Samalla liekki kuvastaa valvomista, lämpöä ja yhteyttä.
Kristillisessä ajattelussa se on keskeisesti rukouksen ja Kristus-esirukoilijan vertauskuva.

Ekumeenisen
rukousviikon ristisaatto
Sunnuntaina 20.1.2019 Varkauden Ekumeeninen ristinsaatto
lähtee klo 15 Kuoppakankaan työkeskukselta, josta se kulkee Adventtikirkon, Helluntaiseurakunnan ja
Vapaakirkon kautta ortodoksiselle
kirkolle. Tilaisuudessa on mukana
pappi Niina Pehkonen.

MIKÄ RUKOUSVIIKKO ON?
Rukousviikko tarkoittaa kahdeksan
päivää rukousta ykseyden puolesta
vuosittain aina samaan aikaan, 18.25. tammikuuta. Kristittyjen ykseyden ekumeeninen rukousviikko on
kansainvälinen rukousliike, joka on

laajasti tunnettu meillä ja muualla.
Sen perinteet ovat pitkät, sillä sitä on
vietetty jo yli sata vuotta.
Kaikkialla maailmassa rukoillaan
kristittyjen ykseyden puolesta joka
päivä. Yhteinen rukous kulminoituu

”

Yhdistymme laajaan
rukousketjuun
maapallon ympäri.

Yksilöllistä palvelua
ja laadukasta työtä!

erityisen näkyvästi kahdeksan päivän
jaksoon. Samaan aikaan kaikkialla maailmassa rukoillaan yhteisten
tekstien pohjalta. Kun rukoilemme,
yhdistymme laajaan rukousketjuun
maapallon ympäri.
Työ kristittyjen yhteyden ja Kristuksen kirkon ykseyden puolesta perustuu Jeesuksen rukoukseen:
Minä rukoilen, että he kaikki olisivat
yhtä, niin kuin sinä, Isä, olet minussa
ja minä sinussa. Niin tulee heidänkin
olla yhtä meidän kanssamme, jotta
maailma uskoisi sinun lähettäneen
minut. (Joh. 17:21)

– Lounaskuljetus kotiin joka pävä
– Perhejuhlapalvelu – Muistotilaisuudet

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

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

Tervetuloa! Ilmainen tarkastus.

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

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

Kauppakatu 37, 78200 Varkaus
Kukkakauppa: 017 5523 305 Hautauspalvelu: 017 5523 091
info@perakyla.fi www.perakyla.fi
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Tapahtumat 22.11.2018 - 24.1.2019
JUMALANPALVELUKSET
JA HARTAUDET
Sunnuntaina 25.11.

Messu klo 10 Pääkirkossa. Pirjo
Parviainen, Taija Korri. Mukana
Gideonit
Messu klo 12 Kangaslammin kirkossa Kari Iivarinen, Tapani Majuri.
Mukana Gideonit. Kirkkokahvit.

Sunnuntaina 2.12.

Messu klo 10 Pääkirkossa Karoliina
Mustonen, Tapani Majuri, Mari Marjokorpi. Mukana rippikoululaiset.
Seurakuntakuoro, Kangaslammin
kuoro ja ohjaajakoulutuksessa
olevat nuoret avustamassa. Kirkkokahvit.
Messu klo 12 Kangaslammin kirkossa. Karoliina Mustonen, Tapani
Majuri. Mukana Seurakuntakuoro
ja Kangaslammin kuoro.
Siioninvirsiseurat klo 15 Kuoppakankaan työkeskuksessa. Kari
Iivarinen.

Keskiviikkona 5.12.

Hartaushetki ja ehtoollisen vietto Kangaslammin palvelukeskuksessa klo 13.30. Niina Pehkonen.

Torstaina 6.12.

Kunniakäynnit klo 11.30 YläKankussa ja klo 12 Pirttiniemen
hautausmaalla. Pekka Päivärinta,
Valtteri Flankkumäki.
Kunniakäynnit klo 11.30 Kangaslammilla sankarihaudalla ja
Karjalaan jääneiden muistomerkillä. Karoliina Mustonen, Mari
Marjokorpi.
Sanajumalanpalvelus klo 12 Pääkirkossa. Arja Päivärinta, Taija Korri.
Hartaus klo 12 Kangaslammin
kirkossa, kirkkokahvit. Karoliina
Mustonen, Mari Marjokorpi.

Sunnuntaina 9.12.

Messu klo 10 Pääkirkossa. Pirjo
Parviainen, Taija Korri.
Sanajumalanpalvelus klo 12
Kangaslammin kirkossa. Pekka
Päivärinta, Taija Korri.
Sanan, rukouksen ja musiikin ilta
klo 17 Kuoppakankaan työkeskuksella.

Sunnuntaina 16.12.

Messu klo 10 Pääkirkossa. Pekka
Päivärinta, Tapani Majuri. Musiikissa
avustaa Sirkka Häkli.
Messu klo 12 Kangaslammin kirkossa, kirkkokahvit. Niina Pehkonen, Mari Marjokorpi.
Ankkurimessu ”Sydämeeni joulun teen” klo 18 Kuoppakankaan
työkeskuksessa. Karoliina Mustonen, Leila Martikainen-Paatsola,
Urpo Häkkinen ja Mari Marjokorpi.
Mukana nuoria soittajia ja lauluryhmä.

Sunnuntaina 23.12.

Messu klo 10 Pääkirkossa. Kari
Iivarinen, Taija Korri.

Maanantaina 24.12.

Aattohartaus klo 13 Kangaslammin palvelukeskuksessa. Karoliina
Mustonen, Mari Marjokorpi.
Aattohartaus klo 14 Kangaslammin kirkossa. Karoliina Mustonen,
Mari Marjokorpi.
Maasalon Jouluvesper klo 14
Kuoppakankaan työkeskuksessa.
Niina Pehkonen, Tapani Majuri ja
Seurakuntakuoro.
Aattohartaus klo 15 Luttilan
kappelissa. Pirjo Parviainen, Tapani
Majuri.
Aattohartaus klo 15 Pirttiniemen sankarihautausmaalla. Kari
Iivarinen.
Aattohartaus klo 16 Könönpellon
seurakuntatalossa. Pekka Päivärinta, Mari Marjokorpi.
Aattohartaus klo 16 Pääkirkossa.
Niina Pehkonen, Tapani Majuri.

Jouluyön kirkko klo 23 Pääkirkossa. Pirjo Parviainen, Taija Korri.

Tiistaina 25.12.

Sanajumalanpalvelus klo 8 Kangaslammin kirkossa. Arja Päivärinta, Taija Korri.
Messu klo 10 Pääkirkossa. Arja
Päivärinta, Taija Korri.

Keskiviikkona 26.12.

Tapaninpäivän iltakirkko klo 18
Kuoppakankaan työkeskuksessa.
Karoliina Mustonen, Tapani Majuri.

Sunnuntaina 30.12.

Messu klo 10 Pääkirkossa. Pirjo
Parviainen, Taija Korri.
Messu klo 12 Kangaslammin kirkossa. Pirjo Parviainen, Taija Korri.

Tiistaina 1.1. 2019

Messu klo 10 pääkirkossa. Niina
Pehkonen, Riikka Tuura.

Sunnuntaina 6.1.

Messu klo 10 Pääkirkossa. Niina
Pehkonen, Tapani Majuri. Kansainvälinen messu. Musiikissa avustavat Seurakuntakuoro ja Konsta
Kinnunen, trumpetti.
Messu klo 13 Toukolassa. Karoliina
Mustonen, Tapani Majuri.

Sunnuntaina 13.1.

Messu klo 10 Pääkirkossa.
Messu klo 12 Kangaslammin
kirkossa.
Vauvakirkko klo 16 Pääkirkossa.

Lauantaina 19.1.

Hääyö klo 20 Pääkirkossa. Karoliina
Mustonen.

Sunnuntaina 20.1.

Messu klo 10 Pääkirkossa, rippikoulusunnuntai.
Sanajumalanpalvelus klo 12
Kangaslammin kirkossa.
Ekumeeninen ristinsaatto, lähtö
klo 15 Kuoppakankaan työkeskuksesta.

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 27.11 Nakkikastike, ti 4.12
Riisipuuro, ti 11.12. Jouluista ruokaa. Arkiateria jatkuu joulutauon
jälkeen jälleen ti 8.1. broilerikastike
ja 15.1. kinkkukiusaus sekä 22.1.
jauhelihakeitto.
Diakonian avoimien ovien torstai
klo 10 Kuoppakankaan työkeskuksella joka toinen viikko. To 22.11. /
to 10.1. / to 24.1.2019.
Diakoniatyön kirpputori os. Kissakoskenkatu 5 on auki tiistaisin ja
keskiviikkoisin klo 10-15. Otamme
vastaan puhtaita ja ehjiä vaatteita
sekä kaikenlaista kodin tavaraa.
Erityisesti tarvitsemme nyt miesten
vaatteita, kuten housuja (college
tai vastaava) sekä pitkiä kalsareita
sekä käsineitä.
Kirpputorin tuotto menee diakoniatyön avustusvaroihin. Lahjoituksia voi tuoda aukioloaikoina tai
sopimalla toisen ajan. Kysy kirpputoriasioista Pialta, p. 040 5727 810.
Kirppiksen joulu: Viimeisen kerran
ennen joulua olemme avoinna
keskiviikkona 12.12. klo 10 -15.

Klo 12 Arja pastorin hartaushetki
ja yhteislaulua. Koko päivän ajan
kahvitarjoilu ja arpojen myyntiä.
Lämmin kiitos kaikille kirpputorilla
asioineille ja sinne lahjoituksia tehneille! Avaamme loppiaisen jälkeen
tiistaina 8.1.2019 klo 10.
Diakoniatyön lähimmäispalvelun
vapaaehtoiset ja ulkoiluystävätoiminnassa mukana olevat HUOM!
Kokoonnumme syksyn 2018 aikana
maanantaisin klo 16 -17.30. Kuoppakankaan työkeskus, luokka 1. 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
22.11. / 29.11.2018 jatkuu joulun jälkeen 17.1. / 24.1. 2019 klo
17–18.30 Kuoppakankaan työkeskuksen liikuntasalissa. Varusteina
omat sisäpelikengät tai tossut. Talo
tarjoaa mailat ja pallot, kaikki ovat
tervetulleita pelaamaan maksutta!
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. 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, 21.11. / 17.1.
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 ke 21.11. / 28.11.
Tied. Jouko Airas p. 040 539 7880.
Lähellä ihmistä -kriisin, kuuntelun ja kasvun ryhmä klo 18
Hannun salissa. Tied. Anna-Maija
Ihalainen 040 553 4615.

KUOPPAKANKAAN TYÖKESKUKSELLA,
KUOPPAKANKAANK. 11
Aamurukouspiiri sakastissa arkisin
klo 7-8.30. Ei arkipyhinä. Tied. Annikki Heikkinen p. 040 838 0378.
Askel-piiri ma 26.11. / 3.12. 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 21.11. / 5.12. klo 13. Tied.
Raili Heiskanen p. 040 585 3417.
Istumalentopallo/boccia Varkauden Invalidit ma klo 18-19.30. Tied
Aino Maija Kainulainen 040 760
8213.
Läheisten ryhmä, Varkauden seudun Wamdy ry. to 29.11. 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. 15.1. / 22.1.2019.
Näkövammaisten kerho paritt.
vkon ti klo 11. Tied. Kirsti Karttunen
p. 040 577 9830
Veteraanien avoin hengellinen
keskustelupiiri ma 3.12. luokassa
1 klo 14.
Yhdessä elämään ryhmä parill.
vkon ke 28.11. / 12.12. / 9.1. / 23.1.
2019 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. Ke 21.11. / 5.12. Tied.
Riitta Raak p. 0400 831 880.
Jumpparyhmä maanantaisin klo 9.
Tied. Taimi Kankkunen.
Keskustelu- ja Raamattupiiri paritt. vkon su 25.11. / 6.1. klo 18.Tied.
Seija Mattila, p. 0400 253 477.
Miestenpiiri torstaisin 22.11.20.12 ja 10.1. - 24.1.2019 klo 18.
Tied. Markku Kujanpää p. 040 844
5024.

KÄPYKANKAAN TYÖPISTEELLÄ, HAUKANKUJA 1
Käpypiiri maanantaisin klo 17.
Tied. Raimo Miettinen p. 0400 120
415.
Leijonaemot vertaisryhmä su
2.12. klo 18. Tied. Katja Saraketo
0400 862417.
Ylistämme laulaen ja rukoillen
paritt. vkon su klo 18. Tied. Eila
Raatikainen p. 040 577 7939.

MUUALLA
Seurakuntapiiri Kyllikink. 6 paritt.
vkon maanantaisin 3.12. / 17.12. /
14.1. klo 13. Tied. Annikki Heikkinen p. 040 838 0378.
Miesten saunailta Puurtilan seurakuntakodilla, tiistaina 4.12. ja 8.1.
sekä 22.1.2019 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 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 5.12. klo 12. Tied. Leena Välisalo.

IKÄIHMISTEN KERHOT:
KEVÄÄLLÄ 2019
Kyllikinkadun korttelikerho parillisen viikon maanantaisin (alkaen
7.1) klo 13 -14.30. Kyllikinkatu 6
kerhotila. Kerhon ohjaajat: Tuija
Heinonen ja Irma Pessi. Lisätiedot
p. 040 572 7810.
Joutenlahden ystäväkerho parittoman viikon maanantaisin (alkaen
14.1.) 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 14.1.)
klo 13-14.30. Hannun sali Savontie
1. Yhteyshenkilö Raija Räsänen, p.
040 740 2903
Hongistonkatu 1 palveluasumisen ystäväkerho parittoman
viikon tiistaisin (alkaen 15.1.) klo
13 -14.30. Kerhon ohjaaja. Pirkko
Kuvaja. Lisätiedot: p. 040 572 7810.
Kuoppakankaan kerho parittoman viikon keskiviikkoisin (alkaen
16.1.) klo 13-14.30. Kuoppakankaan
työkeskus. Kerhon ohjaajat Raili
Heiskanen ja Juhani Kettunen. Raili,
p. 040 585 3417.
Luttilan ystäväkerho parittoman
viikon keskiviikkoisin (alkaen
16.1.) klo 13 -14.30. Luttilan palvelukeskus. Lisätiedot: p. 040 5727
810
Könönpellon kerho parittoman
viikon keskiviikkoisin (alkaen 16.1.)
klo 13.30. Könönpellon seurakuntasali. Kerhon ohjaaja Riitta Raak
puh. 0400-831880
Harjurannan kerho tiistaisin
kerran kuussa klo 13.30-15.00
Harjurannan Pikkukammari. Kerhopäivät ovat: 15.1., 12.2., 12.3. ja 9.4.
Kerhonohjaaja Anne Ikonen. puh.
040-5373000
Kangaslammin kerho kerran
kuussa tiistaisin klo 13-14.30.
Kangaslammin kirkko. Kerhopäivät
ilmoitetaan tammikuun alussa
Varkauden lehden kirkollisissa.
Lisätiedot: Ellen p. 040 523 7960
Mahdollisista muutoksista tiedot
Varkauden lehdessä. Kevätjuhla
toukokuussa. Tarkemmat ohjeet ja
ajat lähempänä ajankohtaa.
Ikäihmisten joulujuhla on torstaina
13.12. klo 12 Pääkirkossa. Joulupuuro ja kahvitarjoilu srk-salissa klo
10.30 ja 13.00. Katso tarkemmat ohjeet erillisestä ilmoituksesta tämän
Kotiviestin sivulta 4.
Ystävänkammari Kangaslammilla: Kaikille avoin kohtaamispaikka
(Kangaslammintie 7) on avoinna
keskiviikkoisin ja lauantaisin klo
9 – 12. Tervetuloa! Ystävänkammari
hiljentyy joulun viettoon 24.12.
2018 – 6.1.2019.

RAUHANYHDISTYS
Tervetuloa Repokankaantie 35,
78870 Varkaus
pe 23.11. 19:30 Perjantai-illan
seurat
pe 30.11. 18:30 Kahvit ja myyjäiset
klo 19:30 Perjantai-illan seurat
su 2.12. 16:00 Seurat

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

Seurakuntavirasto
Ahlströminkatu 19, 78250 Varkaus

Kustantaja:
Savon Media Oy

Taitto: Warkauden Lehti

Päätoimittaja:
Vt. 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:

to 6.12. 16:00 Itsenäisyyspäivän
seurat
su 9.12. 16:00 Yhteispyhäkoulu ja
seurat
su 16.12. 16:00 Seurat
ke 26.12. 16:00 Tapaninpäivän
seurat
su 30.12. 16:00 Seurat
su 6.1. 16:00 Seurat / Loppiaispäivä
pe 11.1. 19:30 Perjantai-illan seurat
su 13.1. 14:00 Yhteispyhäkoulu ja
seurat
pe 18.1. 19:30 Perjantai-illan seurat

Varkauden seurakuntakuoron
harjoitukset Kuoppakankaan työkeskuksella keskiviikkoisin klo 17.
Kangaslammin kuoron harjoitukset Kangaslammin kirkossa klo
17.30 torstaina 22.11. ja 28.11.
Laalajien harjoitukset Kuoppakankaan työkeskuksella torstaisin
klo 17.30.
KIRKKOMUSKARIT
Vapaita paikkoja kirkkomuskareihin
voi kysyä Jaana Kiveltä puh. 040
7490 191.

RAAMATUN OPETUSTA

KONSERTIT JA
MUSIIKKITILAISUUDET

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.
26.11. 3. pyyntö ”Tulkoon sinun
valtakuntasi” Kari Iivarinen
17.12. 4. pyyntö ”Tapahtukoon
sinun tahtosi myös maan päällä
niin kuin taivaassa” Pirjo Parviainen
21.1.2019 5. pyyntö ”Anna meille
tänä päivänä meidän jokapäiväinen leipämme”
18.2.2019 6. pyyntö ”Ja anna
meille meidän syntimme anteeksi,
niin kuin mekin anteeksi annamme
niille, jotka ovat meitä vastaan
rikkoneet”
25.3.2019 7. pyyntö ”Äläkä saata
meitä kiusaukseen, vaan päästä
meidät pahasta”
29.4.2019 ”Sillä sinun on valtakunta, voima ja kunnia”
Suomen Raamattuopiston
”Hyvän sanoman illat” pidetään
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 29.11. klo 13. Siionin
kanteleen lauluja, hyvää seuraa ja
raamatullista opetusta. Tervetuloa
kotiin!”
Kylväjän lähetyspiiri ti 4.12. klo 18
Siljasilla, Kalastajankatu 52. Mukana Valtteri Flankkumäki.

MUSIIKKI
KANTTORIT
Mari Marjokorpi, p. 040 578 5218
Taija Korri, p. 040 5785 711
Tapani Majuri p. 040 5785 998

KUOROT

Lapsikuoro Pisarat klo 17-18 Kuoppakankaan työkeskuksella keskiviikkona 28.11. ja ma 10.12. klo 17.15
pääkirkossa. Lisätietoja Marilta.
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To 22.11 klo 18 ”Lohdun ja toivon lauluja” musiikki-ilta Kuoppakankaan työkeskuksessa, Laalajat ja
Taija Korri
Su 25.11. klo 17 Sinfoniakonsertti Pääkirkossa, Savon soitannollinen seura.
Ma 26.11. klo 18 Joulukonsertti
Konevitsa kvartetti Pääkirkossa.
Ke 12.12. klo 10 Jouluinen
muskarikirkko Kuoppakankaan
työkeskuksessa. Karoliina Mustonen, Taija Korri ja Jaana Kivi.
Ke 19.12. klo 13 Seurakuntamme
kanttorien perinteinen joulukonsertti Pääkirkossa

TAPAHTUMAT
Ti 4.12. Kehitysvammaisten ja
heidän perheidensä joulujuhla
klo 18 Pääkirkon seurakuntasalissa.
Jouluista ohjelmaa ja kahvitarjoilu.
Pe 7.12. Miesten joulujuhla klo 18
- 20 Kuoppakankaan työkeskuksessa. Mukana soitinyhtye. Tarjoiluna
puuro ja torttukahvit. Yhteyshenkilöinä Pekka Päivärinta ja Raimo
Miettinen. Tervetuloa juhlaan!
Su 9.12. Sanan ja rukouksen ilta
klo 17 Kuoppakankaan työkeskuksella. Aiheena rukouksen mahdollisuus. Johanna Liukko musiikki,
Annikki Heikkinen,Tuula Ikonen.
Ke 19.12. Avoimet ovet klo 9 alkaen seurakuntavirastolla, Ahlströminkatu 19.
Ke 19.12. Joulurauhan julistaminen klo 18 Harjurannan Luontokirkolla.

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

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

SÄÄNNÖLLINEN
TOIMINTA
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 13.12.2018
saakka, jatkuen tammikuussa
16.1.2019.
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 viimeinen kokoontuminen 11.12.2018 ja jatkuen
22.1.2019 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 14.0016.00 viimeinen parkki 13.12.2018
ja jatkuen 17.1.2019
Ilta lapsiparkki keskiviikkoisin
klo 17.00-19.00 seuraavasti: 21.11
ja 12.12. Kuoppakankaan työkeskus Kuoppakankaankatu 11.
Lapsiparkki jatkuu vuonna 2019
maanantaisin klo 17.00-19.00
seuraavasti: 21.1 / 25.2 / 25.3 ja
15.4. 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 edellispäivänä klo 16.00
ja maanantain parkkiin perjantaina klo 14 mennessä p. 040 7490
192, Arja Antikainen. Vahvistamme
tekstiviestillä tulleet ilmoittautumiset.
Pyhäkoulu kokoontuu 9.12.2018
saakka säännöllisesti sunnuntaisin
klo 16.00, jatkuen tammikuussa
20.1.2019 Käpykankaan työpiste,
Haukankuja 1

Liiku ja leikki-ilta perheille

4.12 klo 17.30-19.00 Kuoppakankaan työkeskuksessa, Kuoppakankaankatu. Perheille yhteistä aikaa
touhuten, liikkuen ja hiljentyen.

Mediamyynti
Anne Virtanen
myyntineuvottelija
040 745 0402
anne.virtanen@media.fi
Mika Venäläinen
avainasiakaspäällikkö
050 342 9411
mika.venalainen@media.fi
Seuraava Kotiviesti ilmestyy
to 24.1.2019. Aineisto Kotiviestin
toimitukseen to 17.1. klo 16 mennessä
Kannen kuva:
sähköpostilla varkauden.kotiviesti@
evl.fi
Kauneimmat Joululaulut

MUUT TAPAHTUMAT
Lasten joululaulut klo 10.00 ma
3.12 Kangaslammin kirkossa, ke
5.12 Könönpellon seurakuntatalolla
ja pe 7.12 Kuoppakankaan työkeskuksessa.
Lasten kauneimmat joululaulut ma 10.12. klo 18 Varkauden
pääkirkossa.
Lasten joulukirkot ke 12.12. klo
10 seuraavissa toimipisteissä:
Könönpellon seurakuntatalolla – Atolantie 1, Kuoppakankaan
työkeskuksella (Jouluinen muskarikirkko) – Kuoppakankaankatu 11
ja Rauhanyhdistyksen toimitalolla
– Repokankaantie 35.

TYTÖT JA POJAT
Avoin toiminta jatkuu vkolle 50
saakka – jatkuen tammikuussa tule mukaan!
ALPO avointen ovien toimintakerho 4-6 lk tytöille ja pojille
tiistaisin klo 14-16 Kuoppakankaan
työkeskus, Kuoppakankaankatu 11,
Varkaus vko 50 saakka. Toiminta
jatkuu 22.1.2019
Kappelin Avari alakouluikäisille
tiistaisin klo 14-16 Kangaslammin
kirkon kerhotiloissa. Kerhossa
askarrellaan ja pelaillaan sekä nautitaan yhteinen välipala. Toiminta
jatkuu 29.1.2019. 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, liikunta varusteet, suojalasit ja oma maila, jos on.

Kokki-kerho 1-3 lk tytöille ja
pojille Kuoppakankaan työkeskus,

keskiviikkoisin klo 15.30-17.00.
Mukaan mahtuu keväälle uusia
kerholaisia! Ilmoittautuminen
kerhopisteessä (allergiat, huomiot
ja yhteystiedot huoltajille)
Nuorten säännöllinen toiminta
jatkuu vkolle 50 saakka, jatkuen
tammikuussa – 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. Tammikuussa
jatketaan 22.1.2019.
Kappelin nuorten illat –tiistaisin
klo 18–20 Kangaslammin kirkolla.
Paikalla on aina työntekijä ja pientä
tarjottavaa. Tammikuussa jatketaan
22.1.2019.

Nuorten iltapäivän olohuone
ILPO avointen ovien toimintaa

yläkoulu ikäisille ja sitä vanhemmille torstaisin klo 14–17 Kuoppakankaan työkeskuksella. Tammikuussa
jatketaan 10.1.2019.

Ankkurimessu ja Nuorten
kohtaamispaikka klo 18 alkaen

Kuoppakankaan työkeskuksella 16.12. ”Sä sydämeeni joulun
teet”- teemalla. Messun jälkeen
jatkamme iltaa nuorten kanssa.
Tule sinäkin mukaan!

Nuorten jouluilpo / joulun
happening torstaina 13.12. klo 14

alkaen Kuoppakankaan työkeskuksella. ”Joulu on taas.. joulu on taas..
kattilat täynnä puuroo”
Perhesähly keskiviikkoisin klo
17-18 Kuoppakankaan työkeskukella. Lisätietoja Valtterilta p. 040
7490197

RIPPIKOULU 2019
Rippikoulut 2019 ovat käynnistyneet. Rippikoulut käynnistyivät loka-marraskuun vaihteessa ryhmien
omilla aloitusilloilla. Siellä tavattiin
oman ryhmän jäsenet ja opettajat.
Jatkossa ryhmän opettajat laittavat
postia oman rippikouluryhmän
kokoontumisista. Kaikille rippikoululaiselle yhteisiä tapahtumia ovat
seuraavat:
- Rippikoululaisten adventtimessu
su 2.12. klo 10 pääkirkossa.
- Rippikoulusunnuntain messu
20.1.2019 pääkirkossa
- Kansainvälisyys ja lähetys tapahtuma la 30.3.2019
Lisätietoja www.varkaudenseurakunta.fi/Nuoret ja rippikoulu sekä
johtavalta kasvatustyön viranhaltijalta Tiina Taavitsaiselta, tiina.
taavitsainen@evl.fi tai puh. 040
5568 506.

LÄHETYSTYÖ- JA KANSAINVÄLINEN VASTUU
Kommilan lähetyspiiri: Pirkko
Iivarinen p. 0407432362. Pääkirkon
Hannun salissa parittomat tiistait
klo 13 viikolle 51 saakka jatkuen
15.1.2019.
Kuoppakankaan lähetyspiiri:
Riitta Nieminen 0458507467.
Kuoppakankaan työkeskuksella
parilliset maanantait klo 13 viikolle
50 saakka jatkuen 21.1.2019.
Könönpellon lähetyspiiri: Liisa
Vuohelainen 0408219990. Könönpellon srk-talolla parilliset keskiviikot klo 13.30 viikolle 50 saakka
jatkuen 9.1.2019.

Marraskuun MAKKARAKEITTO Könönpellon srk-talolla 25.11.

klo13. Lisäksi myytävänä käsitöitä.
Tervetuloa!

Kansainvälisen työn jouluinen
lauantai. Lähetyksen myyjäiset:

myytävänä laatikoita, herkkuja
ja tuoretta hernekeittoa (ota
hernerokalle oma astia mukaan)
ja upea Naisten Pankin kenkä- ja
korukirppis la 8.12. klo 9 alkaen
Kuoppakankaan työkeskus. Naisten
kenkien ja korujen lahjoituskeräys
käynnissä marraskuun loppuun
saakka seurakunnan virastotalo
Majakalla, Ahlströminkatu 19.

Kotiviesti
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Keskiviikko 21.11.2018

Puutyökurssi

Ajasta ikuisuuteen omatekoisella uurnalla
Kuoppakankaan työkeskuksen puutyöluokassa on mahdollisuus
tehdä oma uurna viimeiselle matkalle. Uurnaryhmä kokoontuu
torstaisin neljä kertaa klo 10-14. Aloitus ja suunnittelukokous pidetään 17.1.2019. Seuraavat työskentelykerrat ovat 31.1. ja
7.2. sekä 14.2. Mikäli työ ei ole vielä valmis, sitä voi jatkaa vielä
21.2.2019.
Uurnan suunnittelun ja tekemisen kukin toteuttaa itse. Ryhmän ohjaaja Tauno Luotinen neuvoo ja auttaa tarvittaessa. Ma-

teriaali hankitaan yhteisvoimin. Tarvikemaksu on 10 e. Mukaan
mahtuu seitsemän osallistujaa.
Lisätiedot ja ilmoittautumiset diakoniatyöntekijä Pia Hosiolle,
p. 040 5727 810 tai pia.hosio@evl.fi torstaihin 10.1.2019 mennessä.
Puutyöluokan osoite on Kuoppakankaan työkeskus, Kuoppakankaankatu 11.

Tuo kukka suloinen
Teksti: pastori Arja Päivärinta

Joulun väri on valkoinen.
Lunta toivotaan, mutta vaikkei
joulumaisema olisikaan luminen, kirkoissa alttari peittyy
jouluksi valkoiseen. Toisena
joulupäivänä alttarin väri tosin
on vaihdettu punaiseen, mutta
valkoinen palaa kirkkoon jouluajan jatkuessa ohi loppiaisen.
Puhtautta ja pyhyyttä kuvaava
lumivalkoinen on monien suosikki myös kynttilöissä ja joulukukissa. Sen rinnalla monet
mieltävät joulukukan ainoaksi
oikeaksi sävyksi joulunpunaisen. Molempia värejä löytyy
ainakin tulppaaneista, ”pyhän
yön kukista” joulutähdistä ja
ritarinkukista.
Vanhimpia joulukukkiamme on ollut kotoinen kielo.
Sen kasvattaminen ei ole kovin
vaikeaa, jos omalta maalta löytyy paikka, missä kielot kukkivat alkukesällä ja jos muistaa
kaivaa kielon juurakoita ruukkuun ennen maan jäätymistä.
Kaikissa juuren silmuissa ei ole
kukkia, mutta paksuimmista silmuista nousee pimeässä
hento kukkavarsi. Adventtiajan
alkaessa ehtii nostaa ruukut sisälle pimeään ja kasvun alettua
tuoda valoon ja lämpöön, kun
hento kukkavarsi näkyy. Muutamakin kielo riittää tuomaan
jouluiloa ja hennon tuoksun.
Uuden tulemisen jouluko-

teihin ovat tehneet jouluruusut, jotka eivät nimestään
huolimatta ole ruusuja. Jouluruusuihin liittyvä legenda
on kerrottu aiemmin myös
Kotiviestissä: Jeesuksen synnyinyönä maa puhkesi täyteen
valkoisia kukkia, joita tyhjiä käsiään sureva köyhä tyttö keräsi
vastasyntyneelle
Jeesukselle.
Keski-Eurooppalaiseen lauhaan
jouluaikaan kukkiva leinikkikasveihin lukeutuva jouluruusu
on monivuotinen kukka, jonka
voi istuttaa heti keväällä ulos ja
tuoda myöhään syksyllä sisään.
Meilläkin on siirrelty nupuillaan olevaa jouluruusua sisälle
adventin aikaan, mutta hellekesästä se ei selvinnyt.
Joulun pimeään aikaan
kukat tuovat juhlan tuntua. Kaikille kukkien pito
ei ole mahdollista, mutta
heillekin eräänlaisena kukkatervehdyksenä
voisimme
lähettää sanat virrestä 23:
”On ruusu Iisain juuren nyt
kukkaan puhjennut. On pyhä
kirja suuren tuon ihmeen kertonut. Tuo kukka suloinen valaisee
talviyötä keskellä pakkasen. Nyt
ruusu kaunein loistaa, taivaasta
tuoksun tuo. Yön varjot päivä
poistaa, kansoihin toivon tuo.
Jumala, ihminen! Hän otti lapsen muodon, jäi luokse syntisten.”

Hautausmaat
hiljentyvät talvikauteen
Teksti: Seurakuntapuutarhuri
Seija Kotilainen

Kalenterin mukaan
ollaan talvikaudessa,
vaikka lumeton harmaa
keli vallitsee ulkona.
Kun lunta alkaa tupruttaa hautausmaiden
hiekkapintaiset pääkäytävät aurataan ja
hiekoitetaan perinteiseen tapaan. Muuten
haudoilla kävijöiden
tekemät polut mutkittelevat kauniisti.
Kasvattamasi kielo olisi ehkä erikoisin joulutervehdys, jonka joku
voisi saada.

Hautausmailla vierailijoita pyydetään varustautumaan ajan
kanssa sekä lämpimästi pukeu-

tuen. Samalla on aikaa huomata
haudoilla käyvät tutut ja ystävät.
Vaikka käytäviä hiekoitetaan, jäisillä keleillä suositellaan hautausmaan kulkijoille nastakenkiä,
sauvoja tai liukuesteitä.

Kynttilöitä on hautausmaille
tuotu runsaasti jo pitkin pimeää
harmaata syksyä. Kynttilät luovat
valoa ja tunnelmaa. Ympäristöstä
vastuuta kantaen hautausmailla
kynttilät lajitellaan, eli metallikansi metallijätteisiin ja muovit
sekajätteisiin,
led-kynttilöille

Kynttilät luovat
valoa ja tunnelmaa.

hautausmailla ei ole keräyspistettä, joten pyydämme toimittamaan ne asianmukaisiin keräyspisteisiin.

Muistutamme vielä liikenteestä ja autojen paikoituksesta. Luttilan hautausmaalla
Voimatien varrella liikenne ruuhkautuu joulu toisensa jälkeen.
Liikennemerkit osoittavat, että
Voimatien hautausmaan puoleiselle kaistalle ei saa pysäköidä, ja
liikennemerkkejä täytyy kunnioittaa myös jouluaattona. Autot
jätetään paikoitusalueille, vain
liikuntarajoitteisille sallitaan
liikennöinti hautausmaalla.

Hautausmaiden
hiljentyessä
talvikauteen ja jouluun toivotamme kaikille rauhallista adventinaikaa ja joulua.

