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Vuodet Kuopion
hiippakunnassa
Vihoviimeiset rivit ennen virkauran päättymistä. Kirkkonummen suomenkielistä seurakuntaa
palveltuani siirryin 1.9.1987 Pieksämäen kaupunkiseurakunnan palvelukseen seurakuntapastorin vakanssille. Siellä viihdyimme vallan hyvin
ja kolmas tyttäreni Maija syntyi vuoden 1988
lopulla yhtenä viimeisten joukossa Pieksämäen
aluesairaalassa. Seuraavana vuonnahan sieltäkin
lähdettiin Mikkeliin synnyttämään.

Vuodesta 1990 lama alkoi uhata maatamme ja
siitä säikähtyneenä suoritin pastoraalitutkinnon
ripeästi, jotta pystyin hakemaan niin kutsuttua
valtakirjavirkaa (kirkkoherra tai kappalainen).
Tuollainen virka oli aikoinaan turvatumpi siinä
mielessä, että sen lakkauttaminen oli paljon
vaikeampaa ja minä perheeni ainoana työssäkävijänä halusin varmistaa, että edes yhdellä olisi
työpaikka.
Kuopion hiippakuntaan olin hyvin mielistynyt, piispa Sihvosta diggasin ja tein vuoden 1991
alussa päätöksen, että haen kappalaisen paikkaa
jostain Kuopion hiippakunnan seurakunnasta.
Tuolloin oli kolme kyseistä virkaa avoimena. Heinävesi, Iisalmi ja Varkaus. Päätin sitten vaimoni
kanssa yhtenä kevättalvisena päivänä tehdä tutustumiskierroksen. Ensiksi Heinävedelle ja sieltä
sitten Iisalmeen. Varkaus oli tuossa vaiheessa
poissuljettu kun siitä monta kertaa läpiajaneena
ei tehdasmiljöö tuntunut hirveästi nappaavan. Ja
hajuongelmakin oli havaittu.
Kuitenkin, Heinävedelle ajaessamme päätin
uteliaisuuttani poiketa katsomassa Varkauden
kirkkoa. Astuttuani kirkkoon sisälle kaikki
muuttui muutamassa sekunnissa. Olen aina ollut
nopea tekemään päätöksiä, myös silloin. Sanoin
vaimolleni, että tämä taisi olla tässä, minä haen
kappalaiseksi tänne Varkauteen. Rakastuin sillä
seisomalla kirkkoon, freskoon, upeisiin urkuihin. Kesäkuun alussa vuonna 1991 sitten aloitin
kappalaisena ja rakastuin myös varkautelaisiin.
Olin kotona.
Näin sitten vierähti reilu neljä vuotta. Olisin
viihtynyt tuolloin pidempäänkin mutta aloin
olla erimielinen tuon aikaisen johdon kanssa ja
niinpä ajattelin, että turhaa tässä on jäädä tuleen
makaamaan. Parempi lähteä jonnekin muualle.
Päätin hakea jotakin Kuopion hiippakunnan
kirkkoherran virkaa, mitä hyvänsä. Konnevedellä
sattui olemaan vakanssi auki ja sinne hain. Veni,
vidi, vici. Siellä aloitin 1.6.1996. Ikävä Varkauteen
kuitenkin jäi kaihertamaan.
Vuonna 2001 sitten haettiin kirkkoherraa
Varkauteen. Pistin paperit sisään muttei vaalisijaa herunut. Se oli sitten siinä, aattelin. Ystäväni
Pölläsen Eija kuitenkin kokosi porukan ja minulle
järjestyi ylimääräinen vaalisija. Olin kirkkoherran
vaalien aikaan helmikuussa 2002 varma, ettei
läpimeno tulisi onnistumaan, sillä ylimääräiseltä
vaalisijalta läpimeno vaatisi tolkuttoman paljon

ääniä, enemmän kuin muilta vaaliehdokkailta
yhteensä. Ajattelin myös, ettei ihmiset minua
viiden vuoden jälkeen edes muistaisi. Muistivat
kuitenkin. Se lämmitti mieltä silloin, yli 16 vuotta
sitten. Ja lämmittää vieläkin.

Tammikuussa tänä vuonna tajusin, että on tullut
aika antaa nuoremmille sijaa. Ovat kyselleet, että
teenkö eläkkeellä vielä kirkollisia toimituksia.
Olen vastannut, että teen, jaksamisen puitteissa
ja muutamin reunaehdoin. Minut täytyy noutaa
toimitukseen ja taluttaa siellä toimituspaikalle.
Ennen toimitusta vielä muistuttaa siitä, onko
kysymyksessä vihkiminen, kaste vai siunaus. Ja
toimituksen päätyttyä saattaa takaisin kotiin.
Yhtä kaikki, kesäkuun 15. päivä on viimeinen
työpäiväni. Syyskuun 1. päivänä on ensimmäinen
eläkepäiväni (mikäli Herra suo). Täytän silloin 64
vuotta ja 6 kuukautta. Kesäkuun 1. päivänä vuonna 1986, jolloin aloitin pappina, olin 32 vuotta ja
3 kuukautta vanha. Näin ollen, päivälleen puolet
elämästäni olin pappina.
Kiitos Jumalalle armosta, huumorintajusta ja
siunauksellisesta johdatuksesta. Ja kiitos teille
varkautelaiset. Olitte ja olette minulle aina rakkaita!
Olli Tynkkynen, kirkkoherra

Kutsu
Kirkkoherra Olli Tynkkysen siirtyessä
eläkkeelle kutsumme kaikki läksiäisjuhliin
sunnuntaina 3. kesäkuuta 2018
Varkauden Pääkirkkoon, Savontie 1.
Ohjelma
Klo 9 – 9.30 Lahjojen ja muistamisten ojentaminen
kirkkoherralle
Klo 10 Jumalanpalvelus
Klo 11.30 Kahvitarjoilu

Ohjelma jatkuu välittömästi kahvitarjoilun
jälkeen noin klo 12.30
Alkuvirsi
Kirkkoherran muotokuvan paljastus
Musiikkia
Ennalta sovittuja puheenvuoroja
Loppuvirsi
Klo 14 Tilaisuus päättyy
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sana
Job 37: 21-24

Nyt ei valoa näy, pilvet sen peittävät.
Sitten tulee tuuli ja lakaisee puhtaaksi taivaan.
Pohjoisesta tulee kultainen hohde, pelottava loiste ympäröi Jumalaa.

Kaikkivaltiasta me emme voi tavoittaa.
Hän on voimallinen, hänen on oikeus, hänen on vanhurskaus.
Koskaan hän ei tuomitse väärin.
Sen tähden ihmiset pelkäävät ja rakasta-

vat häntä.
Mutta Jumala ei katso niihin, jotka itse pitävät itseään viisaana.

Paikalliset perinteet

60 -vuotias
seurakuntalehti uutisoi
tutuista aiheista
Varkauden seurakunnan perinteikäs Kotiviesti –lehti täyttää
tänä vuonna 60 vuotta. Järjestimme Kotiviestin juttuäänestyksen
Seurakuntaviraston
avoimien
ovien tilaisuudessa huhtikuussa. Esillä oli 6 erilaista lehtijuttua Kotiviestin jokaiselta vuosikymmeneltä. Eniten ääniä sai
juttu vuodelta 1958, joka kertoo
Puurtilan seurakuntakodin kesäkaudesta. Seurakunnassamme
osataan vaalia perinteitä, sillä
seurakuntakodilla tapahtuva toiminta on edelleen hyvin saman
tyyppistä ja itse talo seisoo jykevästi paikallaan puurtilalaisella
niemellä. Puurtilan seurakuntakodin täyttävät tänäkin kesänä
rippikoulut, peli-ja saunaillat,
erilaisten ryhmien leiripäivät ja
perinteiset juhannusjuhlat.
Nykyisin seurakuntakodilla on
mahdollista järjestää perhejuhlia ja vaikkapa yritystilaisuuksia
miellyttävän rauhallisessa ja toimivassa ympäristössä. Pihapiiriin
kuuluu suuri grillikota ja perinteinen rantasauna. Seurakuntakodin pitopalvelusta voit tilata
toiveidesi mukaiset herkut tilaisuuteen kuin tilaisuuteen. Seurakuntakodilla voi myös yöpyä.

Juhannusjuhla
Juhannusjuhla järjestetään Puurtilan seurakuntakodilla pe 22.6.
Seurakunnan nuorten järjestämästä buffetista voi ostaa kahvia
ja hyvää syötävää klo 16.30 alkaen. Musiikillinen ohjelma ja laulut alkavat klo 17 seurakuntakodin salissa. Juhannuskokko syttyy
klo 18.
Tervetuloa seurakuntakodille!

Seurakuntakodista
kertova juttu on
julkaistu Kotiviestissä
16.5.1958.

Sinustako
seurakunnan
luottamushenkilö?
Kiinnostaako sinua vaikuttaminen omassa seurakunnassasi?
Asetu rohkeasti ehdolle, huomisen kirkkoa tehdään nyt!
Seurakuntavaaleissa
18.11.2018 valitaan seurakuntaasi uudet luottamushenkilöt.
He päättävät mm. siitä, ketkä
valitaan seurakunnan työntekijöiksi, minkälaista toimintaa
seurakunnassa järjestetään ja
mihin seurakunnan rahoja käytetään. Nyt on mahdollisuus
vaikuttaa! Ehdokkaiksi tarvitaan kaikenikäisiä, eri tavoin
ajattelevia
seurakuntalaisia.
Lähde mukaan vaikuttamaan!
Ehdokkaita voi asettaa valitsijayhdistys, johon kuuluu
vähintään 10 seurakunnassa
äänioikeutettua jäsentä. Voit
asettua ehdokkaaksi liittymällä
valitsijayhdistyksen ehdokaslistalle tai perustamalla oman
valitsijayhdistyksen.
Lisätietoja seurakuntavirastolta Ulla Siiskoselta, p. 040 703
7242 tai seurakuntavaalit.fi –
nettisivustolta.

Hammaslaboratorio

VARKAUDEN
TEKARIPAJA OY
Erikoishammasteknikko

Keijo Pesonen

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

p. 017 5528660

Pesulapalvelua
lähelläsi...
Ahertajankatu 3,
78850 Varkaus,
017 369 0700
www.pesuleenat.fi
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Kirkon kirjat
Kastetut:
Noel Jasper Juhani Tulikanto, Aava Lahja Maria Pöllänen, Liisu Wilhelmiina Lahtinen, Atte Oliver Raudasoja, Sanni Maria Aleksandra Hänninen, Tyyni Lempi
Margret Kostiainen, Aava Elissa Pesonen, Oskari Eeli
Olavi Pitkänen, Daniel Leo Oskari Hedman, Kira Elina Alexandra Väisänen, Alma Elviira Luostarinen, Jooa
Alex Kristian Nupponen, Taisto Pekka Tapani Tullila, Ida

Kuolleet:

Meea Amalia Väisänen, Saara Johanna Tolvanen.

Vihityt:
3.3.2018 Haastola Veli-Pekka Sakari ja Kelander Kati Helena, molemmat seurakunnastamme.
19.5.2018 Antti Petteri Suhonen ja Niina Kristiina Olsson, molemmat seurakunnastamme.

Liisa Orvokki Valkeinen 78 v, Helmi Helena Niemeläinen 100 v, Vieno Elina Tuomainen 98 v, Irja Kirsti Mirjam Piironen 94 v, Sirkka Liisa Björn 82 v, Kaj Tuomas
Sundqvist 55 v, Vieno Rauha Pehkonen 93 v, Veijo Kalevi Siltanen 88 v, Kyösti Kalevi Kontio 86 v, Esko Kalevi
Kärhä 85 v, Seppo Ilmari Tikkanen 71 v, Signe Marjatta
Karilahti 92 v, Maija Tellervo Jäppinen 91 v, Risto Kalevi

Pia Paananen

Vekara-Varkaus
festivaaliviikolla tapahtuu
Lapset ja aikuiset, tervetuloa mukaan viettämään iloista VekaraVarkaus festivaaliviikkoa!
Ilta perheille Harjurannan luontokirkolla ti 12.6.
Harjuranta, Joenmäenvuori
klo 17.30-19.00 ”Kirkko olkoon niin kuin puu”
Linja-autokuljetus luontokirkolle, mukaan mahtuu 46 ensimmäistä ilmoittautujaa. Kuljetus 3 e aikuinen ja 1 e lapset.
Lähtö klo 17.00 Pääkirkon parkkipaikka, (Savontie 1) Paluu lähtö
klo 19.00
Sitovat ilmoittautumiset 11.6. mennessä Paula Boman p.040 501
4950
Mahdollisuus tulla myös omalla autolla. Nuotio kuumana, omat
makkarat mukaan.
Lisätietoja: Mari Marjokorpi, puh. 040 578 5218 tai Paula Boman
p.040 501 4950
Lasten päivä Kuoppakankaalla ke 13.6.
Kuoppakankaan työkeskuksella, Kuoppakankaankatu 11
klo 10.00 Lasten konsertti ”Siemenestä puuksi”
Lisätietoja: Mari Marjokorpi, puh. 040 578 5218
klo 10.00–13.30 Kesäkahvila
Kahvittelun lomassa voi viettää aikaa askarrellen ja leikkien.
klo 11.00-13.30 liikuntasalissa temppurata ja muuta mukavaa
Lisätietoja: Paula Boman puh. 040 501 4950
Kesämuskarit ”Mennään metsään” to-pe 14.-15.6.
Pääkirkon seurakuntasalilla, Savontie 1
klo 10.00 0–2-vuotiaille
klo 11.00 yli 2-vuotiaille
Koko perheen yhteinen hetki lorutellen, laulellen, körötellen, keinutellen, kesto 30 min. Lisätietoja: Mari Marjokorpi, puh. 040 578
5218
Vekaraelämää seurakuntasalilla
to 14.6. klo 9.30–12.30
Pääkirkon seurakuntasalilla, Savontie 1
Edullinen lounas klo 10.30–12.30. Tule ja hengähdä hetkeksi: taukotupa, pientä puuhaa, leikkiä ja askartelua. Seurakuntasalilla on
mahdollisuus syödä omia eväitä tai nauttia edullinen lounas. Lisätietoja: Paula Boman puh. 040 501 4950
Tilaisuuksiin on vapaa pääsy. Tilaisuudet järjestää Varkauden
ev.lut. seurakunta osana Vekara-Varkaus festivaalia.

Uusi kohtaamispaikka
Navitaksessa
Varkauden ev. lut. seurakunta on vuokrannut 1.4.2018
lukien 18,5 neliömetrin suuruisen toimitilan Navitas 1:n
A-blokin kolmannesta kerroksesta. Seurakunnan toimitilaan pääsee helposti hissillä tai reippaillen portaita. Toimitilassa voi järjestää pieniä
kokoontumisia ja siellä voi tavata papin tai diakoniatyöntekijän ajanvarauksella. Ajanvaraukset papeille, p. 040 702 7748 ja
diakoniatyöntekijöille, p. 040 701 6630.
Millaista seurakunnan järjestämää toimintaa toivoisit Navitakseen? Otamme mielellämme ideoita ja ehdotuksia vastaan
Navitaksessa työskenteleviltä ja siellä asioivilta. Lähetä toiveesi sähköpostilla osoitteeseen varkauden.kotiviesti@evl.fi.
Tervetuloa kohtaamaan Navitaksessa!

Tyttöjen ryhmässä kaikille oli alusta lähtien selvää, että ketään ei jätetä syrjään ja kaikki tehdään yhdessä.

Justiinat tyttöjen tukena
Teksti: Pia Paananen,
diakoniatyöntekijä

Varkauden Lions
Club Justiinat lahjoitti
Punainen Sulka -keräyksen kautta saatuja
varoja Varkauden seurakunnan diakoniatyölle tyttöjen hyväksi
tehtävään työhön.
Keräysvaroin on diakoniatyön
toimesta talven ja kevään ajan
toiminut tyttöryhmä, jossa on
mukana seitsemän nuorta tyttöä. Punainen Sulka-keräyksessä kerätyt varat kohdennetaan
nuorten hyväksi kotimaassa.
Keräyksestä saaduilla tuotoilla
tuetaan toimintaa, jonka tavoitteena on nuorten elämänhallinnan tukeminen.
Elämänhallinnan perusta
luodaan lapsuudessa ja nuoruudessa. Se on mm. luottamusta
omaan itseensä ja siihen, että
voi vaikuttaa omaan elämäänsä,
itsetuntemuksen kehittymistä
sekä kykyä asettaa tavoitteita ja
kulkea niitä kohti.
Nuoret kohtaavat nykyään

monia haasteita ja houkutuksia. Tekniikan kehittyminen ja
sen myötä uudenlaiset sosiaaliset verkostot ja palvelut ovat
tuoneet
lisämahdollisuuksia
hyvässä ja pahassa. Esimerkiksi kiusaaminen on asia, joka
on levinnyt myös sosiaaliseen
mediaan. Kiusaaminen saattaa
aiheuttaa nuorelle ahdistusta,
masennusta ja sosiaalisten tilanteiden pelkoa.
Diakoniatyön tyttöryhmän
kokoontumiskerroilla on aina
eri teemat, joista monet ovat
nousseet tytöiltä itseltään.
Olemme käyneet kauneudenhoidon asiantuntijan luona
kuulemassa vinkkejä nuoren
ihon ja hiusten hoitoon, leiponeet joululeivonnaisia, käyneet
keilaamassa ja jutelleet tule-

”

Nuoria ei tulisi jättää
yksin, vaan he
kaipaavat rinnalla
kulkijaa

vaisuuden toiveista ja haaveista. Myös tunne- ja turvataidot
ovat olleet teemoina. Tärkeä
osa kaikkia tapaamisia on ollut
myös hyvä iltapala yhdessä kaikessa rauhassa.
Tytöt ovat saaneet uusia ystäviä ja viettäneet mukavia hetkiä
yhdessä. He kokivat tärkeäksi
paikan, jossa sai luottamuksellisesti jakaa mieltä askarruttavia
asioita toisten vertaisten kanssa.
Työntekijänkin näkökulmasta
tyttöryhmän
kokoontumiset
ovat olleet arvokasta aikaa, koska pääsemme mukaan nykyajan
nuorten maailmaan ja kuulemaan oikeasti nuorten ajatuksia.
Nuoruus on aikaa, johon kuuluu monia eri haasteita matkalla
aikuisuuteen. Nuoria ei tulisi
jättää yksin, vaan he kaipaavat
rinnalla kulkijaa, jonka kanssa
voitaisiin löytää askel askeleelta
ne nuoren omat voimavarat ja
vahvuudet, joiden avulla päästään osalliseksi siitä arjesta, mitä
kunkin nuoren kohdalla tavoitellaan.

Lähteet: THL: Syrjäytyminen
ja syrjäytymisen riskitekijät
2016. Punainen Sulkakeräyksen kotisivu
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Kärkkäinen 89 v, Raisa Vainio 88 v, Irja Niiranen 93 v,
Bertta Janhunen 90 v, Eino Jooseppi Itkonen 80 v, Osmo
Kalevi Luostarinen 79 v, Aino Aulikki Kiuru 76 v, Jaana
Marjatta Koponen 58 v, Irja Inkeri Oinonen 101 v, Esko
Taito Juhani Taam 81 v, Eila Kyllikki Salmi 79 v, Tellervo Moisander 79 v, Sinikka Tellervo Monni 70 v, Tuula
Helinä Skyttä 72 v, Ossi Kauko Liimatainen 71 v, Kauko
Kalevi Hahtala 67 v, Aino Peiponen 85 v, Meeri Ellen Tor-
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vinen-Rouvinen 84 v, Sirkka-Liisa Heikkinen 77 v, Raili
Kaarina Ahtiainen 91 v, Pentti Johannes Saarelainen 83 v,
Pirkko Liisa Multanen 83 v, Urpo Kullervo Mikkonen 78
v, Seppo Juhani Leppäniemi 67 v, Marja Orvokki Nyyssönen 65 v, Sirkka Liisa Koskelo 82 v, Vuokko Hannele
Heiskanen 69 v, Leena Kaarina Ullakonoja 66 v. Jyväskylän seurakunnasta, Tiina Maria Sievänen 43 v.

Pirtsakka ripariviikko
Teksti: Viivi Reponen
Rippikoulu voi herättää jokaisessa vähän erilaisia tunteita. Jotkut ovat käyneet tai ovat menossa
kesäleirille toiseen kaupunkiin
vieraaseen ympäristöön tuntematta ketään, kun toiset viettävät
viikon tai pari tutuissa kulmissa
ja tuntevat sieltä kaikki. Itse kävin
talvilomalla päiväriparin kesäleirin sijaan pitkälti aikatauluni takia ja en yhtään aavistanut miten
hyvin tulisin viihtymään ja miten
nopeasti viikko menisi ohi.
Ensimmäiseen rippikoulupäivään lähdin hieman viime tingas-

sa perhosilla varustetulla vatsalla,
mutta kerkesin kuin kerkesinkin
juuri ajoissa. Heti paikalle päästyäni oloni kuitenkin helpottui,
sillä riparilleni oli siirtynyt toiselta rippileiriltä jo entuudestaan
tuttu kaveri.
Itse rippikouluviikko suhahti
ohi ennen kuin huomasinkaan
ja nyt jäljellä onkin vain muistot
isosten sketseistä ja ”Saku sammakon” melodiassa lauletusta
ruokarukouksesta. Nopeasti siitä
sitten löysikin itsensä astumassa
ulos sinisestä bussista rippikoulun päätteeksi. Haikein mielinhän

Viivi Reponen kerkesi käydä rippikoulun ennen kesää.

sieltä lähdettiin, mutta samaan
aikaan olo oli aika mahtava.
Omasta mielestäni rippikoulu
oli turvallinen ja kotoisa paikka,
jossa opittiin ja naurettiin ja voi-

”

Omasta mielestäni
rippikoulu oli
turvallinen ja kotoisa

tiin puhua kaikesta mikä mieltä painoi tai muuten mietitytti.
Rippikoulu näytti minulle miten
hauskaa ja kivaa kirkossakin voi
olla ja se innosti minua osallistumaan enemmän seurakunnan
järjestämiin tapahtumiin kuten
Ilpoon ja Työkkärin yöhön.
Haluaisin vielä sanoa, ettei rippikoulua tarvitse pelätä. Moni
pelkää, ettei saa yhtään kaveria
ja joutuu olemaan yksin koko
ajan tai että joutuukin kiusatuksi. Aluksi saattaakin tuntua, ettei
voi puhua kenellekään eikä tästä
tule mitään, mutta pikkuhiljaa

alkujännitys kuitenkin hälvenee
ja kohta onkin jo useampi kaveri
kourassa. Isosillekin ja aikuisille
saa aina puhua ja he takuu varmasti kuuntelevat ja auttavat jos
jokin painaa mieltä.
Lopuksi vielä suuret kiitokset
Karoliinalle ja Kaijalle ja meidän
mahtaville isosille ihanasta viikosta. Riparilla ei olisi ollut yhtä
pirtsakkaa ja viihtyisää ilman teitä.

Leirillä isosena toiminut Tatu Karvinen (kuvassa keskellä) yhdessä muiden isosten kanssa loi poikavaltaiseen ripariryhmään positiiivista draivia ja tekemisen meininkiä.

Arkipyhis-elokuvaleirit 2018

Kaiken kansan peli- ja saunaretki

Tervetuloa lasten ja varhaisnuorten elokuvaleireille:
24. - 26.8. perjantaista klo 18
sunnuntaihin klo 16 Puurtilan
seurakuntakodilla. Leiri on kaikenikäisille. Leirimaksu on 40
euroa.
27. - 28.10. lauantaista klo 9
sunnuntaihin klo 16 Puurtilan

Perinteinen kaiken kansan pelija saunailta pidetään tiistaina
10.7. pikkuruisessa Leirisaaressa
Virtasalmella.
Bussi kerää kyytiin seuraavasti: klo 15.30. Sairaalan pysäkki
- Päiviönsaari - Laivalinnankatu
- tori ja klo 16 Kuoppakankaan
työkeskus. Paluu Varkauteen ta-

seurakuntakodilla. Leiri on kaikenikäisille. Leirimaksu on 30
euroa.
Leireille ilmoittautumiset medialähetyspastori Pekka Päivärinta tekstiviestillä tai sähköpostilla
ilmoittautujan kotiväen varmentamana. P. 040 572 7860, pekka.
paivarinta@evl.fi

pahtuu klo 21 mennessä.
Reissun hinta on 10 euroa sisältäen matkan, tarjoilun ja saunan. Maksu kerätään bussissa.
Ilmoittautumiset torstaihin
5.7. mennessä diakoniatoimistoon p. 040 701 6630 tai sähköpostilla reijo.leppanen@evl.
fi. Kerro mahdolliset ruokara-

joitteet ja miltä pysäkiltä tulet
kyytiin. Pukeudu rennosti mutta sään mukaisesti. Tervetuloa
mukaan retkelle!
Järjestäjä: Varkauden seurakunnan diakoniatyö
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menovinkki

Tiekirkot odottavat ovet avoimina
Kun kaipaat vaihtelua moottoritiemeininkiin, paina
jarrua tämän liikennemerkin nähdessäsi. Astu kirkkoon
ja pidä toisenlainen tauko rauhasta, kauneudesta ja pyhästä nauttien. Talleta reppuusi ripaus suojelusta ja jatka
matkaasi kevein kesämielin.
Vuodesta toiseen avoinna on noin 265 Tiekirkkoa.
Tiekirkot ja niiden vaalitut ympäristöt ovat ikkuna his-

toriaan, arkkitehtuuriin ja kulttuuriin. Monien suosima
kesäinen ohjelmanumero onkin tutustuttaa lomavieraat
oman koti- tai mökkipitäjän kirkkoon.

Varkauden pääkirkko Savontiellä toimii Tiekirkkona 11.6. - 10.8. ma-pe klo 11 – 16. Juhannuksena Tiekirkko on suljettu pe 22.6. - su 24.6. Jumalanpalvelus on
sunnuntaisin klo 10.

Healing Room
rukousklinikka
Teksti: Anna-Maija Ihalainen
Healing Room avautui Varkaudessa viime lokakuussa kymmenen henkilön tiimillä. Näitä
rukousklinikoita on yli 70:ssä
eri maassa ja Suomessa 34:llä
paikkakunnalla.
Healing Room on matalan
kynnyksen paikka, johon rukousta voi tulla pyytämään
kuka tahansa. Sinne saa tulla
etsimään Jumalan apua omien
kysymystensä ja vaikeuksiensa
kanssa. Olipa kysymys sitten
erilaisista sairauksista, ihmisen
fyysisistä tai sielullisista kiputiloista. Healing Room -toiminta
on neljän eri seurakunnan yhteistä työtä.
Healing Room -rukousklinikassa palvelevat koulutuksen
käyneet rukoilijat. Jokaisella
tulee olla oma kotiseurakunta taustalla. Klinikalle tulijoita

palvellaan tiimeinä. Vastaanotossa on henkilö ja toiminnassa on mukana taustarukoilijoita. Koulutus on tärkeää,
jotta kaikki rukoilijat toimivat
samoilla toimintaperiaatteilla.
Yksityisyys, luottamuksellisuus
ja rakkaudellisuus ovat tärkeitä asioita rukouksessa, niihin
sitoudutaan. Yhteinen tekijä
Healing Room -palvelutehtävässä on näky Jumalan valtakunnan työstä ja halu toteuttaa
Jeesuksen lähetyskäskyä käytännössä.
Osoite: Kauppakatu 24.
Avoinna 4.9. alkaen kahden
viikon välein parillisen viikon
tiistaisin 18.9. ja 2.10. jne. klo
18-20 ilman ajan varausta.
Healing Room palvelee myös
26.5. yhteiskristillisessä toripäivässä Taulumäen torilla
9-12.
Tervetuloa!

menovinkki

Kesäpäivät
Varkaudessa
Kesäpäivät ”Salattu Jumala tunnetuksi”
27.–29.5. Kuoppakankaan työkeskuksella
Sunnuntai 27.5.
klo 14.00 Päivämessu, saarna Simi Virtanen, liturgi Karoliina Mustonen, kanttori Eveliina Modinos. Messun jälkeen kirkkokahvit.
Maanantai 28.5.
Klo 18.00 Raamattuopetus ”Jumala luonnossa ja Sanassa”, Eero
Ahonen
Klo 18.45 tarjoilu
Klo 19.15 Iltaseurat, Pirjo Parviainen, Matti Manninen, Eero Ahonen
Tiistai 29.5.
Klo 18.00 Raamattuopetus ”Salattu Jumala tunnetuksi”, Eero Ahonen
Klo 18.45 tarjoilu
Klo 19.15 Iltaseurat, Pirjo Parviainen, Matti Manninen, Eero Ahonen
Päivien aikana on mahdollisuus henkilökohtaiseen keskusteluun
ja sielunhoitoon. Myytävänä on hengellistä kirjallisuutta, kortteja ja
adresseja. Sydämellisesti tervetuloa!
Kesäpäivien järjestäjinä ovat Etelä-Savon Ev. lut. Kansanlähetys ja
Varkauden seurakunta

Usko inspiroi
matkustamaan
Teksti: Pia Paananen
Kuva: Suvi Pitkänen

Tämän kesän Lähetysjuhlia
odotellessa minulla oli hetki aikaa muistella Varkaudessa 2010
järjestettyjä Lähetysjuhlia, joissa sain, paitsi olla seurakunnan
työntekijänä, myös tehdä opintoihini liittyvän opinnäytetyön.
Sen aiheena oli Uskonnollinen
matkailu Varkauden Lähetysjuhlilla.
Matkailun juuret ulottuvat
todella kauas ja paikasta toiseen
on liikuttu aina. Kun Babyloniassa keksittiin raha n. 4000 eKr.
ja myös kaupankäynti kehittyi,
huomattiin että ihmiset voivat
alkaa maksaa matkoista ja yöpymisistä rahalla tai tekemällä
vaihtokauppoja.
Ensimmäisiä
varsinaisia nähtävyyksiä olivat
Egyptin pyramidit, joita alettiin
rakentaa n. 2700 eKr. ja sittemmin myös Niilin risteilyt, joihin
liittyi rahankäyttöä ja matkamuistojen myyntiä.
Maailmanlaajuinen matkailualan järjestö World Religious
Tourism Association on määritellyt uskonnollisen matkailun
matkaksi uskonnolliseen tapahtumaan, kohteeseen tai kokoontumiseen. Myös yhteisöllinen
seuramatka tai matka lähetystyöhön tai humanitääriseen kohteeseen voi olla uskonnollista matkailua.
Tunnetuin
uskonnollisen
matkailun muoto lienee pyhiinvaellus. Niitä on tehty kautta aikojen ja eri uskonnoilla on
omat tärkeät kohteensa. Meitä
lähimpiä kohteita ovat Santiago
de Compostela Espanjassa ja eri
puolilla Eurooppaa olevat parantavat lähteet. Myös Vatikaani on
tärkeä paikka katolilaisille.
Suomalaisille tuttu matkailun
muoto ovat hengelliset kesäjuh-

”

Suomalaisille tuttu
matkailun muoto
ovat hengelliset
kesäjuhlat

Pia Paananen kannustaa tutustumaan Kuopion Lähetysjuhliin tulevana viikonloppuna. Lähetysjuhlien historia juontaa juurensa vuoteen
1862, juhlat olivat aluksi pienimuotoiset mutta laajentuivat ajan kuluessa kolmipäiväisiksi.
lat, joille kokoontuu vuosittain
n. 140 000 suomalaista. Usein
mukana on koko perhe. Jokaisella osallistujalla on oma syynsä
osallistua tapahtumiin mutta yksi
tärkeimmistä syistä on yhteisölli-

syyden tunne, joka tulee, kun kokoonnutaan yhteen saman henkisten ihmisten kanssa.
Toivon kaikille mukavia ja merkityksellisiä hetkiä ja kohtaamisia
tänä kesänä!
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Kirppiskauden päättäjäiset
Diakoniatyön kirpputori Kissakoskenkadulla viettää
keskiviikkona 30.5. klo 10-15 päättäjäisiä.
Päivän aikana kirppis on auki klo 10-15. Mielenkiintoinen ja innostava kierrätysmuotinäytös pidetään klo

12.
Lettuja paistetaan jos sää suosii klo 11-13. Paikan päällä saa juoda kahvit pullan kera. Arpoja voi ostaa yhden
euron hintaan, voittoina on aarteita kirpputorilta.

Tervetuloa mukaan nauttimaan kesästä, kirppiksen
tunnelmasta ja hauskasta seurasta!

matkailu

Kesäseuraa kaikille
Tähän vuoden aikaan Suomi on
täynnä toinen toistaan houkuttelevampia kesäpaikkakuntia ja –
tapahtumia. Kotiviesti suosittelee
kolmea Varkautta lähellä olevaa
valtakunnallista tapahtumaa, joihin kannattaa käydä tutustumassa ihan paikan päällä.

25.–27.5. Lähetysjuhlat, Kuopio
Ensi

viikonloppuna

Suomen

Lähetysseura järjestää Kuopion
seurakuntien kanssa kesäjuhlan
teemalla Rakasta minua nyt. Lähetysjuhlilla on mahdollisuus
tutustua Lähetysseuran ja sen
ulkomaisten yhteistyökumppaneiden työhön eri puolilla maailmaa ja saada ajankohtaista tietoa
lähetystyöstä. Juhlat ovat hyvä
tilaisuus pohtia yhdessä, mitä
merkitystä kristillinen usko tuo
elämään ja miten usko vaikuttaa
kehityksen ja maailman epäoi-

keudenmukaisuuden ongelmien
ratkaisemiseen.

29.6.–2.7. Suviseurat,
Äänekoski
Suviseurat on vanhoillislestadiolaisen herätysliikkeen jokavuotinen kesäjuhla. Se on Pohjoismaiden suurin hengellinen
tapahtuma, johon osallistuu
noin 75 000 kävijää. Seurojen
ohjelmassa on puheita ja Siionin

laulujen ja virsien veisaamista.
Suviseurajärjestelyistä vastaavat
kolmetoista Keski-Suomen alueen rauhanyhdistystä.

ympäristössä kirkon mäellä on
monipuolista raamatullista ohjelmaa ja musiikkia kaiken ikäisille juhlavieraille.

27.–29.7. Kirkastusjuhlat, Heinävesi
Kansan Raamattuseuran ja Heinäveden seurakunnan järjestämien Kirkastusjuhlien teema on”
Suurin on rakkaus”. Viehättävässä Heinäveden kirkossa ja sen

gallup

Suviseurat kuuluu kesään

Olavi ja Liisa
Martikainen

Olemme käyneet Suviseuroissa
jo 53 vuoden ajan. Suviseuroissa
parasta on seurojen pito, hiljentyminen ja ystävien tapaaminen.
Haasteita reissulle saattaa
tuoda sään vaihtelut, säätiedotus kannattaa katsoa tarkkaan.
Mukaan kannattaa varata sekä
helleasu että lämpimät vaatteet.
Sateen sattuessa kumisaappaat ja
sadeasu ovat tarpeen.
Seurojen järjestelyt ovat kehittyneet huomattavasti vuosikymmenten aikana. Tänä päivänä
seuroissa on kaikki tarpeellinen
paikan päällä ruokailusta apteekki- ja lääkäripalveluihin asti.
Seura-alue pysyy monta päivää
hämmästyttävän siistinä, koska
innokkaita jäätelöpalkalla toimivia roskien kerääjiä löytyy aina.
Suvieuroja voi suositella aivan
kaikille, siellä on kaiken ikäisiä
seurakävijöitä, paljon lapsia ja
nuoria sekä vieraita ihan ulkomaita myöten. Kovin kalliiksi reissu
ei tule koska seuroihin ei peritä
pääsymaksua ja ruokailu alueella
on edullista. Seuroja voi kuunnella
myös radiosta missä vain.

Maija Lepistö
Suviseurat kuuluu kesään. Olen
käynyt Suviseuroissa lähes joka
kesä. Olisi todella haikeaa olla
pois sieltä, huolimatta siitä, että
Suviseuroja voi seurata nettira-

Olavi ja Liisa Martikainen.
dion kautta. Suviseurareissuista
on jäänyt aivan ihana tunnelma.
Parasta seuroissa on pysähtyminen tärkeimpien asioiden äärelle.
Nähdä ystäviä ja sukulaisia sekä
jakaa heidän kanssaan elämää.
Tuntea kuinka myös omat lapset
nauttivat serkkujen ja ystävien
seurasta ja iloitsevat.
Suviseurat on iso tapahtuma,
joka järjestetään täysin vapaaehtoisvoimin. Se on vaikuttavaa.
Seuroissa on iloinen ja kiireetön
tunnelma. Kaunis suviseurateltta
ja Siioninlaulujen ja virsien laulaminen siellä on hyvin sykähdyt-

tävää. Ravintolan penkeillä syöty
lounas ja viinerikahvit sekä ihmisvilinän seuraaminen voi olla
monelle ihan mukava kokemus.

Maarit Nikki
Olen käynyt Suviseuroissa lapsuudesta lähtien lähes joka vuosi.
Suviseuroista on jäänyt hyvä ja
turvallinen mieli, muistot kantavat arjessa eteenpäin. Erityisen
mukavaa on kuunnella lasten
muistoja Suviseuroista pitkin
vuotta, heille se on vuoden toinen kohokohta, toinen on joulu.

Maija Lepistö.

Maarit Nikki.

Suviseuroissa saa tavata sukulaisia ja ystäviä, siellä kukaan
ei ihmettele uskoamme tai isoa
perhettämme. Mukava asia on
myös se, että ruuat haetaan litramyynnistä tai syödään kentällä,
ei tarvitse muutamaan päivään
miettiä, mitä ruokaa tehtäisiin.
Parasta kuitenkin on, kun saa
kuunnella seurapuheita ja lauluja usean päivän ajan, arkisenkin
puuhastelun ohessa.
Seuroissa kannattaa varautua
siihen, että joissakin paikoissa
joutuu jonottamaan. Työtä on
paljon ennen Suviseuroihin läh-

töä, kun varustaudutaan ja reissun jälkeenkin tekemistä riittää.
Silti se on kaiken vaivan arvoista.
Päiväkävijät pärjäävät vähemmällä varustautumisella.
Suviseuroissa on oma tunnelmansa, sitä ei voi kokea lukemalla uutisia tai katselemalla kuvia.
Sinne ovat kaikki tervetulleita ja
siellä ollaan totuttu siihen, että
myös vanhoillislestadiolaisuuden
ulkopuolelta käy paljon ihmisiä
tutustumassa Suviseuroihin tai
tapaamassa sukulaisiaan. Kannattaa tulla katsomaan ja ihmettelemään avoimin mielin!
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Vapaaehtoistehtäviä verkossa
Vapaaehtoistyo.fi on yleishyödyllinen, ei-kaupallinen ja
voittoa tavoittelematon vapaaehtoistöitä kokoava sivusto.
Vapaaehtoistyö on yksittäisten ihmisten tai yhteisöjen
hyväksi tehtyä toimintaa, josta ei saa rahallista korvausta

eli palkkaa. Sitä tehdään omasta vapaasta tahdosta.
Vapaaehtoiset ovat ihan tavallisia ihmisiä ja tavalliset
taidotkin riittävät. Voit hakea sinua kiinnostavaan tehtävään ilman, että osallistumispakkoa on jatkossa. Tehtävien organisoinnista vastaavat vapaaehtoistoiminnan

ohjaajat, joiden kanssa asioista voi sopia.
Voit tutustua tarjolla oleviin vapaaehtoistehtäviin netissä: www.vapaaehtoistyo.fi/varkaus

Yhä useampi suomalainen
tekee vapaaehtoistyötä
Teksti: Kirkon viestintä
Vapaaehtoisuus on Suomessa yhä
suositumpaa. Jopa 40 prosenttia
väestöstä tekee vapaaehtoistyötä
tällä hetkellä, kun vastaava luku
kolme vuotta aiemmin oli 33
prosenttia. Tämä selviää Kansalaisareenan, Kirkkohallituksen ja
Opintokeskus Siviksen Taloustutkimuksella teetetystä kyselystä.
Erityisesti nuorten vapaaehtoisena toimiminen on kasvanut samalla, kun eläkeläisten ja miesten
vapaaehtoistyö on vähentynyt
viime vuosien aikana.
Yleisesti ajatellaan, että verkossa, järjestöjen ulkopuolella
ja lyhytaikaisesti tehdään yhä
enemmän vapaaehtoistyötä. Tutkimuksen mukaan vapaaehtoistyötä tehdään kuitenkin pääosin
pitkäkestoisesti sekä säännöllisesti ja kasvotusten järjestöjen tai
yhteisöjen organisoimana.
Kyselyn mukaan nuoret tekevät
entistä enemmän vapaaehtoistyötä. Opiskelijat ja koululaiset
ovat innokkaimpia. Koulutusas-

teittain tarkasteltuna ammattikorkeakoululaiset tekevät eniten
vapaaehtoistyötä ja tulotasoittain
tarkasteltuna pienituloisimmat.
Vapaaehtoistyötä tehdään eniten
lasten ja nuorten parissa.
Suurimmat esteet vapaaehtoistyölle ovat ajan puute ja se, että
kukaan ei pyydä mukaan. Reilut
puolet vastanneista haluaisi osallistua vapaaehtoistoimintaan, jos
pyydettäisiin. Vapaaehtoisena oltiin keskimäärin reilut 15 tuntia
kyselyä edeltäneiden neljän viikon aikana. Vuonna 2015 vastaava luku oli hieman yli 18 tuntia.
Kolme suosituinta vapaaehtoistyön tapaa olivat auttaminen, talkootyö ja neuvontatehtävät.
”Pojat tekevät vähemmän vapaaehtoistyötä kuin tytöt. Vapaaehtoisuus olisi hyvä tapa ehkäistä
poikien syrjäytymistä. Pojille pitäisi tarjoa entistä sopivampia ja
kiinnostavampia vapaaehtoistehtäviä. Osallisuuden kokemus on
tärkeää kaikille, varsinkin nuorille”, kommentoi Kansalaisareenan
toiminnanjohtaja Leo Stranius.

Onko Sinulla
ylimääräinen polkupyörä?
Diakoniatyö vastaanottaa ajokuntoisia polkupyöriä, jotka lahjoitetaan tarvitseville. Ajokin
voi lahjoittaa kesän aikana, yhteyshenkilö on
diakoniatyöntekijä Antero Saarelainen, p. 040
7476200.

Laalajien ryhmällä on hyvä porukka ja mukaan vielä mahtuu!

Vapaaehtoistyönä
laulaminen
Teksti: Päivi Hopia
Olen laulanut Varkauden seurakunnan kolmessa kuorossa
noin kymmenen vuoden ajan.
Ensikosketuksen kuorolauluun
sain kuitenkin jo alakouluikäisenä, kun Hilanderin Kaarlo
johti pienen joukon lapsia avustamaan jumalanpalveluksiin ja
Kauneimpiin joululauluihin.
Laulaminen on tärkeä osa
jokaista jumalanpalvelusta. Se
on palvelutehtävä, jossa mieli
rauhoittuu kauniiden psalmitekstien myötä. Kirkkovuoden
kierto ja virsien aiheet ovat mieluisaa vaihtelua laulajalle.
Laulaminen on yksi tapa olla
mukana seurakunnan vapaaehtoistyössä ammattilaisten ohjaamana. Varkauden seurakunnan
kanttorit tekevät tärkeää työtä
kuorojen harjoituttamisessa ja
meitä rohkaistessa, kun sitä tarvitsemme. On inhimillistä, ettei
aina laula puhtaasti tai äännä
tekstiä kauniisti. Silloin yritän
muistaa, etten ole esiintymässä
vaan laulan Jumalan kunniaksi
yhdessä muiden kuorolaisten ja
seurakunnan kanssa.
Varkauden seurakuntakuoro harjoittelee säännöllisesti
Kuoppakankaan työkeskuksella
syys-toukokuussa. Jumalanpal-

veluksissa avustamisia on lähes
kuukausittain. Pääkirkon urkulehtereillä avataan vielä äänet
ja harjoitellaan hieman ennen
jumalanpalvelusta. Varsinaisissa
harjoituksissa kuorolaisten on
mahdollisuus saada opastusta
äänenkäyttöön ja näin oppia lisää musiikista. Monelle pitkäaikaiselle kuorolaiselle harrastuksesta on tullut lähes elämäntapa
ja suuri tuki kaikissa elämänvaiheissa. Lisää laulajia toki kaivattaisiin!
Laalajat on musiikillisesti
toisenlainen ryhmä, laulamme
esimerkiksi gospelmusiikkia, ja
koska laulajia on vähemmän,
emme välttämättä kokoonnu ihan joka viikko. Koen, että
laulaminen on parhaimmillaan kuin sielunhoitoa kauniiden melodioiden ja sanoitus-

”

laulaminen on
parhaimmillaan
kuin sielunhoitoa

ten myötä. Moni on kertonut
oman elämänsä iloja ja suruja
harjoitusten lomassa. Olen itsekin nauranut ja itkenyt lauluja
harjoitellessa. Laalajia kaivataan
heitäkin lisää!
Joskus tunteiden sanoittaminen musiikin myötä on ainoa
mahdollinen tapa, kun puhutut
sanat eivät riitä tai niitä ei pysty kerta kaikkiaan sanomaan.
Musiikin voima on lohdutus, ja
varmasti kaikki sellaiset ihmiset,
jotka pitävät laulamisesta, ovat
tietoisia siitä. Olen surullinen,
jos joku sanoo, ettei osaa laulaa. Jokainen voi oppia, kuten
mitä muutakin taitoa tarpeeksi
harjoittelemalla. Kirkossa saa
ja voi laulaa seurakuntalaisena,
yhdessä. Mielestäni kuoro tuo
mukavan lisän ja rohkaisun jumalanpalveluselämään.
Parhaillaan tätä kirjoittaessani odottelen radiokirkon alkua.
Kevään aikana on tiedossa Varkauden seurakunnan kuorojen
yhteinen konsertti sekä kevätretki Vaalijalaan, sitten on kesätauon paikka, jolloin voi liittyä
ihmettelemään luonnon ääniä
ja kauneutta. Tauon jälkeen on
taas mukava palata laulun ja
kuorokavereiden pariin!
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tukea surussa

Leskeksi jääneille vertaispäivä
Keskiviikkona 6.6. klo 9-16 järjestämme Puurtilan srkkodilla ”Jaettu suru” vertaispäivän lähiaikoina leskeksi
jääneille. Aamupäivä tarjoaa syvempää tietoa surusta ja
siitä, miten sen kanssa mennään eteenpäin. Iltapäivässä jutellaan vertaistuen merkityksestä leskeksi jääneelle.

Päivässä on tilaa kysymyksille ja keskustelulle. Surun
teemaan johdattaa Jarkko Kuhanen Kuopion Kriisikeskukselta.
Ilmoittautumiset ruokailun takia 29.5. mennessä diakoniatoimistoon p. 040 701 6630. Päivässä mukana ovat

Vapaaehtoiset

Miksi tehdä
vapaaehtoistyötä?

mukana diakoniatyöntekijä Ellen Väntti ja seurakuntapastori Arja Päivärinta. Lisätietoja voi kysyä Elleniltä, p.
040 523 7960, sähköposti: ellen.vantti@evl.fi.

Kesämusiikkia
Ti 5.6. klo 18 Kesäinen iltamusikki
Pääkirkossa
Ti 12.6. klo 13 Kesäpäivän musiikki
Könönpellon seurakuntatalossa
Ti 19.6. klo 18 Kesäinen iltamusiikki
Kuoppakankaan työkeskuksessa
Ke 20.6. klo 13 Kesäkonsertti Käpykankaan
palvelukeskuksen juhlasalissa

Teemu Räntilä
Suosittelen vapaaehtoistoimintaa, vaikka ihan lyhyinä keikkoina. Olen
toiminut muun muassa lipaskerääjänä ja opettanut iäkkäille ihmisille tietokonetaitoja. Tällä hetkellä toimin ikäihmisten ulkoiluystävänä.
Vapaaehtoisena toimiessa voi auttaa toisia. Siinä voi laittaa hyvän kiertämään.

Ti 26.6. klo 13 Kesäpäivän musiikki
Kangaslammin palvelukeskuksessa
Ti 10.7. klo 10 Varkauden KesäKlassinen
aamun musiikkihetki Luttilan kappelissa
Pe 13.7. klo 18 Varkauden KesäKlassinen
konsertti Kangaslammin kirkossa
Su 15.7. klo 18 Varkauden KesäKlassinen
päätöskonsertti Pääkirkossa
Tervetuloa nauttimaan musiikista!
Lisätietoja tapahtumakalenterissa s. 10-11

Raili Heiskanen
Olen saanut viettää jo 18 antoisaa ja rikasta vuotta toimimalla seurakunnassa vapaaehtoistehtävissä ja ikäihmisten kerhon ohjaajana.
Vapaaehtoisuus on ollut haaste ja siihen on pitänyt sitoutua mutta
vastasuuntaisesti olen saanut paljon ystävyyttä ja lämpöä. Kerholaiset
ovat ihania ihmisiä ja heillä on elämänkokemuksensa myötä paljon annettavaa. Kerhossa laulamme virsiä ja pidämme esillä Jumalan sanaa.
Meillä on myös pieniä tietokilpailuja ja jumppatuokioita. Kerholaiset
voivat esittää omia ohjelmiaan. Keskustelemme kahvikupin äärellä.
Kerhon päättyessä kaikilla on hyvän olon tunne ja se on molemminpuolinen. Antaessaan saa!

Kotiviesti

10

Torstai 24.5.2018

Tapahtumat 24.5. - 30.8.2018
JUMALANPALVELUKSET JA
HARTAUDET
Sunnuntaina 27.5.
Messu klo 10 Pääkirkossa. Kari
Iivarinen ja Mari Marjokorpi.
Sanajumalanpalvelus klo 12
Kangaslammin kirkossa. Karoliina
Mustonen ja Eveliina Modinos.
Messu, Kansanlähetyksen kirkkopyhä klo 14 ja kirkkokahvit
Kuoppakankaan työkeskuksessa.
Karoliina Mustonen ja Eveliina
Modinos.

Sunnuntaina 3.6.
Messu klo 10 Pääkirkossa ja
kirkkoherran eläkkeellelähtöjuhla. Arja Päivärinta, Olli Tynkkynen, Mari Marjokorpi ja Eveliina
Modinos.

Keskiviikkona 6.6.
Hartaus klo 13.30 Kangaslammin palvelukeskuksessa. Pekka
Päivärinta.

Sunnuntaina 10.6.
Messu klo 10 Pääkirkossa ja
rippikoulu 2 konfirmaatio. Kari
Iivarinen, Tarja Natunen ja Mari
Marjokorpi.
Messu klo 12 Kangaslammin
kirkossa. Pirjo Parviainen ja Taija
Korri.
Messu klo 14 Pääkirkossa ja
rippikoulu 3 konfirmaatio. Niina
Pehkonen, Valtteri Flankkumäki
ja Mari Marjokorpi.

Keskiviikkona 13.6.
Kukkaishartaus klo 9 Luttilan
kappelissa. Arja Päivärinta ja
Eveliina Modinos.
Siioninvirsiseurat klo 18 Piiroisella, Pajulinnunkuja 13. Arja
Päivärinta.

Sunnuntaina 17.6.
Messu klo 10 Pääkirkossa ja rippikoulu 4 konfirmaatio. Karoliina
Mustonen, Valtteri Flankkumäki
ja Eveliina Modinos.
Kesäillan hartaus ja teetarjoilu
klo 18 Kangaslammin kirkossa.
Karoliina Mustonen ja Eveliina
Modinos.

Perjantaina 22.6.
Juhannusjuhla alkaen klo 16.30
Puurtilan seurakuntakodilla.
Mukana Karoliina Mustonen ja
Eveliina Modinos. Ohjelmassa
klo 16 tarjoilua, klo 17 laulua ja
puhetta salissa. Klo 18 juhannuskokko syttyy.

Lauantaina 23.6.
Messu klo 10 Pääkirkossa. Arja
Päivärinta ja Mari Marjokorpi.

Sunnuntaina 24.6.
Sanajumalanpalvelus klo 10
Pääkirkossa. Pekka Päivärinta ja
Eveliina Modinos.
Messu klo 12 Kangaslammin
kirkossa. Pekka Päivärinta ja
Eveliina Modinos.

Sunnuntaina 1.7.

Messu klo 10 Pääkirkossa. Pekka
Päivärinta ja Eveliina Modinos.
Sanajumalanpalvelus ja teetarjoilu klo 18 Kangaslammin kirkossa, Kangaslampipäivät. Kari
Iivarinen ja Eveliina Modinos.

Keskiviikkona 4.7.
Hartaus klo 13.30 Kangaslammin palvelukeskuksessa. Kari
Iivarinen.

Sunnuntaina 8.7.
Messu klo 10 Pääkirkossa ja
rippikoulu 5 konfirmaatio. Niina
Pehkonen, Tarja Natunen ja
Taija Korri.
Messu klo 13 Kangaslammin
palvelukeskuksessa. Pekka
Päivärinta ja Taija Korri.

Keskiviikkona 11.7.
Hartaus klo 9 Luttilan kappelissa. Pekka Päivärinta ja Eveliina
Modinos.

Sunnuntaina 15.7.
Messu klo 10 Pääkirkossa. Kari
Iivarinen ja Eveliina Modinos.
Messu klo 12 Kangaslammin
kirkossa. Kari Iivarinen ja Eveliina Modinos.

Sunnuntaina 22.7.
Messu klo 10 Pääkirkossa ja
rippikoulu 6 konfirmaatio. Pirjo
Parviainen, Tiina Taavitsainen ja
Eveliina Modinos.
Kesäillan hartaus klo 18 ja
iltatee Kangaslammin kirkossa.
Arja Päivärinta ja Taija Korri.

Sunnuntaina 29.7.
Messu klo 10 Pääkirkossa ja
rippikoulu 7 konfirmaatio. Arja
Päivärinta, Kaija Puustinen,
Henna Luukkonen ja Eveliina
Modinos.
Nälkävuosien muistojumalanpalvelus klo 13 Varkausmäessä. Kari Iivarinen ja Eveliina
Modinos.

Sunnuntaina 5.8.
Messu klo 10 Pääkirkossa.
Messu klo 12 Kangaslammin
kirkossa.
Messu klo 14 Kuoppakankaan
työkeskuksessa.

Sunnuntaina 12.8.
Messu klo 10 Pääkirkossa.
Metsäkirkko klo 16 Harjurannan
luontokirkossa.
Keskiviikkona 15.8.
Hartaus klo 9 Luttilan kappelissa. Valtteri Flankkumäki.

Sunnuntaina 19.8.
Messu klo 10 Pääkirkossa, yhteiset syntymäpäivät.
Sanajumalanpalvelus klo 12
Kangaslammin kirkossa.
Ankkurimessu klo 18 Kuoppakankaan työkeskuksessa.

Sunnuntaina 26.8.
Messu klo 10 Pääkirkossa.
Messu klo 12 Kangaslammin kirkossa ja yhteiset syntymäpäivät.

DIAKONIA
Toimistosihteeri Reijo Leppänen, p. 040 701 6630
Johtava diakoniaviranhaltija
Riitta Sulkko, p. 040 541 1399

Diakoniatyöntekijät:
Pia Hosio, p. 040 572 7810
Heli Kylmänen, p. 040 573 6050
Antero Saarelainen, p. 040 747
6200
Ellen Väntti, p. 040 523 7960
Pia Paananen, p. 040 526 7623
Leivän ja elintarvikkeiden jako
klo 11–11.30 Kuoppakankaan
työkeskuksella maanantaisin ja
pääkirkolla torstaisin.
Arkiateria on kesätauolla
ja alkaa jälleen syyskuussa
Kuoppakankaan työkeskuksella
tiistaisin. Lisätiedot 30.8. ilmestyvässä Kotiviestissä.
Kesäkahvit: Tavataan Liikkuvien kesäkahviloiden merkeissä
seuraavasti:
ke 13.6. Myllärinraitilla Lehtoniemessä klo 13-15
ke 27.6. Tirmulan torilla Kommilassa klo 13-15
ke 11.7. Kyllikinkadulla Käpykankaalla klo 13-15
ke 24.7. Alvarin aukiolla (Könönpellontie 2) Könönpellossa
klo 13-15
ke 7.8. Linjurinkadulla (Linjurinkatu 11-13) Kuoppakankaalla
klo 13-15
ke 21.8. Louhitiellä (Louhitie
3) Käpykankaalla klo 13-15
Kaiken kansan sauna- ja peliillat kesällä keskiviikkoisin 6.6. /
20.6. / 8.8. ja 22.8. klo 17. Iltapalamaksu 2 euroa. Mikäli tarvitset kyytiä, ota yhteys diakoniatyön toimistoon edelliseen
maanantaihin mennessä p. 040
701 6630. Edestakainen kuljetus 5 euroa. HUOM! ti 10.7. on
retkipäivä: Teemme Saunaretken pieneen Leirisaareen
Virtasalmelle. Bussi kiertää:
klo 15.30. Sairaalan pysäkki –
Päiviönsaari – Laivalinnankatu
– tori – klo 16 Kuoppakankaan
työkeskus. Paluu Varkauteen
klo 21 mennessä. Hinta 10 €
sisältää matkan, tarjoilun ja saunan. Maksu kerätään bussissa.
Ilmoittautumiset torstaihin 5.7.
mennessä diakoniatoimistoon
p. 040 701 6630 tai reijo.leppanen@evl.fi. Kerro mahdolliset
ruokarajoitteet ja miltä pysäkiltä tulet kyytiin.
Diakoniatyön retki ma 11.6.
Jyväskylään. Lähtö klo 8 Kuoppakankaan työkeskus (Kuoppakankaankatu 11), paluu klo 18
mennessä. Käynti Kuokkalan
kirkossa, kirpputorilla sekä
tutustumista vanhaan Jyväskylään. Hinta 20 € sisältää kyydin
ja lounaan noutopöydästä. Ilmoittautumiset diakoniatoimistoon, p. 040 701 6630 tai reijo.
leppanen@evl.fi keskiviikkoon
6.6. mennessä. Ilmoitathan ruokarajoitteet. Maksu etukäteen
diakoniatoimistoon.
Kaikille avoin leiripäivä Puurtilassa to 21.6. Ulkoilua ja yhdessä olemista. Sauna lämpiää
myös. Hinta kuljetuksen kanssa
10 € ja ilman kuljetusta 7 €.
Lisätiedot ja ilmoittautumiset
diakoniatoimistoon, p. 040 701
6630 tai reijo.leppanen@evl.
fi 14.6. mennessä. Ilmoitathan
ruokarajoitteet.
Kehitysvammaisten leiripäivä

26.7. Puurtilassa klo 12-16.
Ruokailu ja saunomismahdollisuus. Ehtoollishartaus. Hinta
7 €. Ilmoittautuminen 20.7.
mennessä diakoniatoimistoon
p. 040 701 6630 tai reijo.leppanen@evl.fi.
Rovastikunnallinen näkövammaisten retkipäivä Pieksämäelle ke 22.8. Hinta 25 €
(avustajat ilmaiseksi). Lisätiedot
ja ilmoittautuminen 3.8. mennessä Heli Kylmänen p. 040 573
6050 tai heli.kylmanen@evl.fi
Diakoniatyön kirpputori os.
Kissakoskenkatu 5 on kiinni
kesä-elokuun. Avaamme jälleen
tiistaina 4.9. klo 10. Kirpputorin
väki kiittää kaikkia kirpputorilla
asioineita ja lahjoituksia tehneitä. Lämmintä ja hyvää kesää!
HUOM! Kirppiskauden päättäjäiset ke 30.5. klo 10-15.

on suljettu.

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

Kuorot
Kuorot ovat kesätauolla. Lapsikuoro Pisarat aloittaa syksyllä
toimintansa ke 15.8. klo 17
Kuoppakankaan työkeskuksen luokassa 2. Muut kuorot
aloittavat syyskauden syyskuun
alussa.

TUKEA SURUSSA

Kirkkomuskarit

Jaettu suru -Vertaistuen
merkitys leskeksi jääneelle ke
6.6. klo 9-16 Puurtilan seurakuntakodilla, Murhilahdentie
94, Varkaus. Ilmoittautumiset
29.5. klo 15 mennessä diakoniatoimistoon, p. 040 701 6630 tai
reijo.leppanen(at)evl.fi.
Aikuisten sururyhmä alkaa
syksyllä 2018. Tiedustelut ja
ilmoittautumiset: Ellen Väntti p.
040 523 7960
Lasten ja nuorten sururyhmä,
tiedustelut Heli Kylmänen p.
040 573 6050.
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.

Ilmoittautuminen syksyn kirkkomuskariryhmiin 15.6 mennessä. Lisätietoja ja mahdollisia
vapaita paikkoja (elokuussa) voi
kysyä Jaana Kiveltä puh. 040
7490 191.

SEURAKUNNAN
PIENRYHMÄT
Seurakunnan pienryhmät ovat
kesätauolla. Syksyllä aloittavien
ryhmien tiedot julkaisemme
30.8. Kotiviestissä. Tervetuloa
mukaan toimintaan!

IKÄIHMISTEN KERHOT
Ikäihmisten kerhojen alkamisajankohdista ilmoitetaan 30.8.
ilmestyvässä Kotiviestissä.

YSTÄVÄNKAMMARI
Ystävänkammari Kangaslammilla on kaikille avoin kohtaamispaikka (Kangaslammintie 7)
on avoinna kesä- ja elokuussa
keskiviikkoisin ja lauantaisin
klo 9 – 12. Tervetuloa! Huom!
Heinäkuussa Ystävänkammari

Kesämuskarit ”Mennään
kirkkoon”: to 14.6. ja pe 15.6.
osana Vekara-Varkaus –tapahtumaa seuraavasti: 0-2 vuotiaille klo 10 ja yli 2 vuotiaille klo
11 Pääkirkon seurakuntasalissa, mukana kanttori Eveliina
Modinos.

KONSERTIT JA MUSIIKKITILAISUUDET
pe 25.5. klo 17 Yhteinen
sävel-kamarimusiikkikonsertti Kuoppankankaan työkeskuksessa yhteistyössä Soisalo-opiston kanssa. Vapaa pääsy.
su 27.5. klo 18 Suvilinnun
yhteislaulutilaisuus Kuoppakankaan työkeskuksessa, Mari
Marjokorpi.
to 31.5. klo 18 Urkukonsertti
Luttilan kappelissa Taija, Korri.
Vapaa pääsy.
ti 5.6. klo 18 Kesäinen iltamusiikki pääkirkossa, Eveliina
Modinos. Vapaa pääsy.
ti 12.6. klo 13 Kesäpäivän musiikki Könönpellon seurakuntatalossa, Taija Korri, kesämuusikot Venla Kosunen ja Konsta
Kinnunen. Vapaa pääsy.
ke 13.6. klo 10 Lasten konsertti ”Siemenestä puuksi”
Kuoppakankaan työkeskuksessa, lapsikuoro Pisarat, kesämuusikot ja kanttorit Taija ja Mari.
Vekara-Varkaus viikon ohjelmaa. Vapaa pääsy.
ti 19.6. klo 18 Kesäinen iltamusiikki Kuoppakankaan työkeskuksessa, Mari Marjokorpi,
kesämuusikot Venla Kosunen ja
Konsta Kinnunen. Vapaa pääsy.
ke 20.6. klo 13 Kesäkonsertti
Käpykankaan palvelukeskuksen
juhlasalissa, Eveliina Modinos,
kesämuusikot Venla Kosunen ja
Konsta Kinnunen. Vapaa pääsy.
ti 26.6. klo 13 Kesäpäivän
musiikki Kangaslammin palvelukeskuksessa, Mari Marjokorpi, Kangaslammin kuoro,
kesämuusikot Venla Kosunen
ja Konsta Kinnunen. Vapaa
pääsy. Kahvitarjoilu tilaisuuden
jälkeen.

Kotiviesti
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Kotiviesti
Varkauden seurakuntalehti
59. vuosikerta

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

Seurakuntavirasto
Ahlströminkatu 19, 78250 Varkaus

Kustantaja:
Savon Media Oy

Taitto: Warkauden Lehti

Ilmoitusmyynti
myyntineuvottelija
Pirjo Kaukonen
p. 050 342 9412

Jakeluhuomautukset:
Jakelupäivystys ma-pe klo 06-16
p. 017 778 3652
Seurakuntavirasto / tiedottaja p. 040
512 6207

aluemyyntipäällikkö
Tiina Manninen
p. 044 348 1741
mainos.savonmedia@media.fi

Painopaikka:
Lehtisepät / Pieksämäen paino

Seuraava Kotiviesti ilmestyy to
30.8.2018. Aineisto Kotiviestin toimitukseen ti 21.8. klo 16 mennessä
sähköpostilla varkauden.kotiviesti@
evl.fi

Päätoimittaja:
Kirkkoherra Olli Tynkkynen		
p. 0400 377 066
olli.tynkkynen@evl.fi
Toimitus:
Tiedottaja Suvi Pitkänen		
p. 040 512 6207
suvi.pitkanen@evl.fi
Toimituksen käyntiosoite:

ti 10.7. klo 10 Varkauden KesäKlassinen aamun musiikkihetki
Luttilan kappelissa, Taija Korri.
pe 13.7. klo 18 Varkauden KesäKlassinen konsertti Kangaslammin kirkossa, Eveliina Modinos.
su 15.7. klo 18 Varkauden KesäKlassinen päätöskonsertti pääkirkossa, Taija Korri.
su 26.8. klo 16 Täällä tähtein allakitaraduon seurassa Kuoppakankaan työkeskuksessa. Kai Lahtinen
ja Marko Rutanen. Vapaa pääsy,
käsiohjelma 10 €.

TAPAHTUMIA
Pe 25.5. – su 27.5. Lähetysjuhlat
”Rakasta minua nyt” Kuopiossa.
La 26.5. Yhteiskristillinen toritapahtuma klo 9 Taulumäen torilla.
Su 27.5. - ti 29.5. Kansanlähetyksen kesäpäivät Kuoppakankaan
työkeskuksessa ma 28.5. klo 18.
Mukana Pirjo Parviainen.
Ke 30.5. Muotinäytös ”Kierrätysmuotia” klo 12 Kirpputorilla
os. Kissakoskenkatu 5. Vietämme
kevätkauden päättäjäisiä klo 10-15.
Kahvia, pullaa ja lettuja. Arpajaiset
1 €. Kirppiksellä voi tehdä ostoksia,
tervetuloa!
Su 3.6. Kotipihaseurat klo 16
Anna-Maija Ihalaisella, Tanikansaarentie 89, Harjuranta. Mukana
Markku Tenhunen ja musiikissa
rauhansoturit bändi! Tervetuloa!
Ti 12.6. Ilta perheille ”Kirkko
olkoon niin kuin puu” klo 17.30 –
19.00 Harjurannan luontokirkolla
Vekara-Varkaus tapahtuma. Mukana Olli Tynkkynen, Mari Marjokorpi
ja Paula Boman. Joenmäenvuorella
on nuotio kuumana, omat makkarat mukaan.

KASVATUS
Varhaiskasvatus
Päiväkerhojen ja perhekerhojen
syystoimintakausi alkaa viikolla
33 ja pyhäkoulut alkavat su 9.9.
Vapaita syksyn päiväkerhopaikkoja
voi tiedustella p. 040 5014 950.
Erilaisiin päiväkerhoryhmiin voivat
ilmoittautua 2-5 vuotta täyttäneet lapset. 4-5 v. lasten ryhmät
kokoontuvat kaksi kertaa viikossa
ja kolmevuotiaat lapset ovat päiväkerhossa mukana kerran viikossa. Kaksi vuotta täyttäneet voivat
ilmoittautua Kuoppakankaan päiväkerhoon, joka kokoontuu kerran
viikossa kahden tunnin ajan.

tie (puistokerhoa ei ole 14.6.)
Kerhot ovat avointa maksutonta
toimintaa lapsiperheille ja hoitajille
lapsiryhmineen. Kahvi- ja mehupuffetti. Puistokerhot jatkuvat
Kuoppakankaan liikennepuistossa
keskiviikkoisin ajalla 27.6. - 1.8. klo
9–11. Tervetuloa!

Kouluikäisten lasten perheille
retki la 4.8. Lisätietoa 4.6. www.
varkaudenseurakunta.fi
Perhepäivä ke 8.8. klo 10.00 –
13.00 Kuoppakankaan työkeskus.
Tervetuloa lapsiperheet viettämään rentouttava päivä, vapaana
kotitöistä. Päivässä mahdollisuus
nauttia edullinen lounas klo 11.0012.30.

Nuoret
Tule mukaan kesätoimintaan Pop
Up tyyppisesti!
Bongaa Ilpo kesätorstaisin somesta ja tule mukaan.
Juhannusjuhla Puurtilan srk-kodilla
pe 22.6. klo 16-18. Tervetuloa mukaan.
Nuorten viikoittaiset toiminnot
ovat kesätauolla koulujen loma-aikana. Syksyllä viikoittaiset toiminnot käynnistyvät seuraavasti:
- Nuorten Ilpo torstaisin 9.8. klo
14-17 Kuoppakankaan työkeskuksella.
- Kappelin nuorten illat tiistaisin14.8. klo 18-20 Kangaslammin
kirkolla.
- Nuorten Yoda ilta, joka toinen
tiistai (parilliset viikot) 4.9. klo
16.00-18.00 Kuoppakankaan työkeskuksella.
- Ankkurimessu ja nuorten kohtaamispaikka su 19.8. klo 18 alkaen säännöllisesti joka kuukauden
kolmas sunnuntai Kuoppakankaan
työkeskuksella.

Tulossa
syksyllä nuorille:
Ohjaajakurssi Ohku 1 Partaharjulla 7.-9.9. Hinta 30 e sis. matkat,
majoituksen, ruuan, vakuutuksen.
Ilmoittautuminen to 23.8. mennessä: tulen.mukaan@evl.fi
Jatkisten yökoulu 28.-29.9. Puurtilassa. Hinta 15 sis. majoituksen,
ruuat, vakuutuksen. Ilmoittautu-

Jakelu: Savon Jakelu

minen pe 14.9. mennessä: tulen.
mukaan@evl.fi.
Kesäohjaajien kiitosretki lokakuussa. Kaikille kesän isosille ja
ohjaajille iloinen retkipäivä.

Kannen kuva:
Maria Ojanperä

Yksilöllistä palvelua
ja laadukasta työtä!
Tervetuloa! Ilmainen tarkastus.

RIPPIKOULU
RIPPIKOULU 2. Kuoppakankaan
työkeskus, kaupunkiripari 3.-8.6.
Konfirmaatio 10.6. klo 10
RIPPIKOULU 3. Seurakuntamaja,
Joroinen 3.-8.6. Konfirmaatio 10.6.
klo 14
RIPPIKOULU 4. Puurtilan seurakuntakoti, Varkaus 10.–15.6.
Konfirmaatio 17.6. klo 10
RIPPIKOULU 5. Puurtilan seurakuntakoti, Varkaus 1.–6.7. Konfirmaatio 8.7. klo 10
RIPPIKOULU 6. Puurtilan seurakuntakoti, Varkaus 15.-20.7.
Konfirmaatio 22.7. klo 10
RIPPIKOULU 7. Talun leirikeskus,
Viro 15.- 20.7. Konfirmaatio 29.7.
klo 10

Rippikouluvuoden 2018
päätöstapahtuma
Ilpossa pe 10.8. klo 18 Kuoppakankaan työkeskuksella. Musaa, hyvää
seuraa ja riparin parhaat vielä
kerran! Samalla ilmoittautuminen
ohjaajakoulutukseen. Nähdään
Ilpossa Kuoppakankaan työkeskuksella! Rippikoulujen 2019 info- ja
kutsukirjeiden postitus koteihin
vkolla 35.

NUORET AIKUISET:
Vuosien takaisten vanhojen
ohjaajien (isosten) tapaaminen ja
illanvietto Puurtilassa 8.6. klo 17.
Lisätietoja ja ilmoittautuminen to
31.5. mennessä: henna.luukkonen@evl.fi

LÄHETYSTYÖ JA KANSAINVÄLINEN VASTUU:
Tulossa: Kävele Naiselle Ammatti
9.9. ja Lähetyksen syystori 15.9.

– Lounaskuljetus kotiin joka pävä
– Perhejuhlapalvelu – Muistotilaisuudet

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

Asiantuntevaa
HAUTAUSPALVELUA
jo 16 vuotta
ajatuksella ja vankalla
ammattitaidolla

HAUTAUSPALVELU JA
KUKKAKAUPPA TARJA URSIN

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

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

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

Kotiviesti

KESÄN TOIMINTA
Puistokerhot perheille 6.–21.6.
klo 9.00–11.00 ohjattua toimintaa
seuraavasti;
ke Kuoppakangas/Liikennepuisto, Kuoppakankaankatu
to Tehtaankoulun puisto, Savon-
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Tilaukset:
040 504 0204/Tarja Mikkonen
040 732 8110/Markku Mikkonen

60 vuotta

Kotiviesti
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tukea ikäihmisille

Seniori-pysäkki alkaa syyskuussa 2018
Seniori-pysäkki on luottamuksellinen keskusteluryhmä
yli 60-vuotiaille. Ryhmä kokoontuu 14 kertaa 1,5 tuntia
kerrallaan. Ryhmään tulevat haastatellaan kesän aikana.
Ryhmä tarjoaa mahdollisuuden pohtia ikääntymistä ja
yksinäisyyden tunnetta.
Teemoina ovat muun muassa yksinäisyys, masennus ja

alakulo, kuolema, luopuminen ja erilaiset tunteet. Ryhmässä käsitellään myös ihmissuhdeverkostoja ja elämän
kohokohtia.
Varaa haastatteluaika diakoniatyöntekijä Ellen Väntiltä,
p. 040 523 7960. Tervetuloa mukaan ryhmään.

Ilmakuva Kommilasta. Kuvassa näkyy Savontien mutka, Tehtaan koulu ja kirkko sekä A. Ahlström Oy:n tehtaitten työntekijöiden asuinalue. Riitta Nieminen kertoo: ”Minun
ensimmäinen kotini oli 1950-luvulla Koivulassa, kirkon naapurissa. Mukavat muistot jäivät asuinalueesta, mutta myös seurakunnan tyttökerhosta, jonne tuli tyttöjä Savontien
kummaltakin puolelta. Luulen, että siinä yksi Kustaa Sarsan tavoite täyttyi.”
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Sosiaalinen tuli polttaa rinnassani
Teksti: Riitta Nieminen,
seurakuntalainen
Kuva: Varkauden museon
kuva-arkisto, A. Ahlström Oy:n
kokoelma / Ivar Ekström

Kustaa Sarsa tuli Varkauteen tehtaan saarnaajaksi 1920. Ilmapiiri
oli jännitteinen. Nuori
pastori ryhtyi työhön,
johon hän oli haaveillut
pääsevänsä: ”Sosiaalinen tuli polttaa rinnassani”.
Hänen työnsä lähtökohtana oli
rakkauden ja oikeamielisyyden
vaatimus. Konkreettisia ehdotuksiakin hänellä oli, ammattiyhdistys- ja puoluetoiminta olisi
erotettava toisistaan ja hänen

mielestään oli kohtuutonta samaistaa sosiaalidemokratia ja
kommunismi.
Monenlaista toimintaa käynnistettiin. Erityistä painoa pantiin nuorisotyöhön. Varsinainen
organisoitu nuorisotyö alkoi
1924, jolloin perustettiin Nuorten Kristillinen Yhdisty (NKY).
Sen rinnalla toimi Kristillinen
Työläisnuorisoliitto (KTL). Näissä piireissä oli aktiivisesti mukana äitini ja isäni sisaruksia. Siellä
vanhempani myös tapasivat. Järjestettiin lapsille kerhoja, leirejä,
pyhäkouluja. Nuorisolla oli omat
opintokerhonsa ja illanviettonsa.
Sarsa sai paikallisia opettajia ja
seurakuntanuoria vastuuhenkilöiksi.
Kustaa Sarsa oli solminut avioliiton 1921 tamperelaisen Katri
Ahon kanssa. Katri tuli mukaan
ompeluseuratoimintaan.
Hän
emännöi monia tilaisuuksia pap-

pilassa, joka oli puisen kirkkorakennuksen yhteydessä ja alkuaikoina kaiken seurakunnallisen
toiminnan keskus. Jokakesäisiä
Lähetysjuhlia alettiin viettää 1923
ja alusta saakka juhlien järjestelyissä oli mukana nuori Erkki
Hynönen, joka hakeutui lähetyssaarnaajakouluun ja teki elämäntyönsä Ambomaalla.
Työn alkuvaiheessa Sarsa kohtasi myös vaikeuksia. 1921 hä-

”

Hänen työnsä
lähtökohtana oli
rakkauden ja oikeamielisyyden
vaatimus.

nen olisi pitänyt vihkiä suojeluskunnan lippu. Hän kieltäytyi
vakaumukseensa vedoten. Oppiisä Sigfrid Sirenius rauhoittelee
nuorta pastoria: ” Pappi ei voi
osallistua aseellisen järjestön toimintaan. Pappi kuuluu koko seurakunnalle, erityisesti tällaisella
paikkakunnalla.”
Sarsa harmittelee, että koulutyö
vie liikaa aikaa seurakuntatyöltä.
Jo opiskeluaikana hän oli ottanut
kantaa koulutoimen ja kirkon
erottamiseen.
Ruukin patruuna Edvard Cedercreutz edusti paikkakunnalla tehtaan ylintä johtoa. Hän oli
luonteeltaan sovitteleva ja tuli
toimeen Kustaa Sarsan kanssa.
Sarsa joutuu kuitenkin vastaamaan patruunalle vappumarssistaan Osuusliike Voiman riveissä Tampereella. Hän sanoo itse
pelastaneen nahkansa sillä, ettei
kuulunut puolueeseen.

Patruuna Cedercreutz, tehtaan
saarnaaja Sarsa ja tehtaan lääkäri
tekivät yhdessä työtä sosiaalisten
olojen kohentamiseksi. Tehdas
maksoi palkan kahdelle diakonissalle. Työväenopisto perustettiin.
Raittiustyötä aloitettiin, 1938 perustettiin kerho alkoholisteille.
Kustaa Sarsan yhteydessä usein
mainitaan, että hän keksi nimen
Yhteisvastuukeräykselle.
Kustaa Sarsa valittiin Varkauden ensimmäiseksi kirkkoherraksi 1932 neljänneltä vaalisijalta
suurella äänten enemmistöllä.
Seurakunnan toiminta vakiintui
ja vilkastui. Suuri saavutus oli
1939 valmistunut uusi kirkkorakennus. Pian alkoi sota ja kirkkoherralle raskaat, erilaiset tehtävät
sen myötä.
Rovasti Kustaa Sarsa hoiti tehtäväänsä Varkauden kirkkoherrana kuolemaansa saakka, vuoteen
1954.

