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Tärkeä pieni
suuri tehtävä
Jabadabaduu, sanoi Kivisen Retu aikoinaan. Ja niin sanon minäkin. Syynä se, että saimme sittenkin aidon, vanhan kunnon talven
pakkasineen. Puitteet ovat kunnossa talven herkuille, hiihtämiselle
ja muille aktiviteeteille. Tätä kirjoittaessa hiihtokilometrejä on
takana jo 478. Hiihtokauden aloitin 10.12. Näyttää siltä, että vuosittainen minimitavoitteeni, 632 saattaa hyvinkin toteutua. (Virsiä
ennen viimeisintä uudistusta oli tuo 632).
Isänmaamme 100-vuotisjuhlat on vietetty ja nyt kuluvana
vuonna ajatuksemme kääntyvät historiamme synkimpään vaiheeseen, vuoteen 1918. Sata vuotta on kulunut sisällissodasta. Tai,
varmuuden vuoksi, otanpa käyttöön sen termin, joka historian
ammattitutkijoiden mukaan on objektiivisin ja neutraalein; vuoden 1918 sota Suomessa.
Tämän tiimoilta Varkaudessa viikolla 8 (19.-25.2.) tapahtuu
monenlaista, jossa myös seurakuntamme on aktiivisesti mukana.
Aktiivisia yritimme olla jo viimekin vuonna, semminkin kun
sattui vielä reformaation 500-vuotis juhlakausi.
Tämä vuosi kohdallani alkoi mielenkiintoisella haasteella, kun
minut pyydettiin Kirja-Varkauteen pitämään esitelmää lempiopuksestani ”Taru sormusten herrasta”. Viime lukukerrasta on
jo vuosia ja niinpä kaivoin kirjan esiin ja aloin muistella viime
vuosituhanteen ajoittuvia lukukokemuksiani. Vuosina 1975-1999
ennätin lukea kirjan kuuteen kertaan. Kaiken kaikkiaan ”Taru”
on yksi harvoista, elämää suuremmista kirjoista. Siinä on kaikki.
Rakkaus, ystävyys, usko, toivo, petturuus, pienuus, suuruus, hyvä,
paha, julmuus, armo, kiitollisuus.
Kiteyttäen suurin oppi minkä minä kirjasta sain: ”Kun maailman mahtavien silmät ovat muualla, joutuvat pienet ja hiljaiset
tekemään sankaritöitä.” Tämän voisi soveltaa meidän päiväämme
ja elämäämme. Ei niin pientä elämää tai tehtävää olekaan, etteikö
sillä saattaisi kätkettynäkin olla valtava tarkoituksensa hyvän
toteuttamiseksi.
Jotenkin kirjan perusviesti nostaa esille suomalaisen runouden
helmen, Hymyilevän Apollon.
Työs olkoon se suurta tai pientä vaan,
kun vaan se työtä on oikeaa
ja kun sitä palkan et tähden tee!
Työ riemulla palkitsee.
Ja mikä on lopputulos oikeasta elämästä, uskollisesta tehtävän
tekemisestä. Riemu. Ja kiitos yläkertaan Luojalle ainutkertaisesta
mahdollisuudesta, elämän lahjasta.
Ja kiitospa vihdoin viimeinen,
kun laulun lahjan sa annoit,
kun riemut ja murheet lapsosen
näin sävelten siivillä kannoit,
sen sulta, sulta ma yksin sain
ja sulle siitä mä vastaan vain
ja leiviskästäni tilin teen,
miten käytin mä kanteleen.
Olli Tynkkynen,
kirkkoherra

Sisällissodan
muistovuosi
Vuonna 2018 on kulunut 100 vuotta Suomen
sisällissodasta. Kirkko
on osaltaan mukana
muistamisessa.
Lauantaina 20.1.2018 järjestettiin muistovuoden avaus Kallion
kirkossa Helsingissä. Arkkipiispa
Kari Mäkinen avasi muistovuoden viettämisen Suomen evankelis-luterilaisessa kirkossa avajaistilaisuudella, jossa hän puhui
näin:
”Sisällissota on ollut julma ja
ankara opettaja. Opetus on yksinkertainen: vallan saamista ja
voittoa tärkeämpää on rauha ja
sovinto, eikä rauhaa ole ilman
koettua oikeudenmukaisuutta.
Ei ole yhdentekevää, miten
kerromme sisällissodasta ja sen
sadan vuoden muistista nyt. Jos
kerromme vähätellen, kierrellen

tai vältellen, sukupolvien raskas
hiljaisuus kasvaa. Jos kerromme
ja muistamme vain eri puolilla ja
eri ryhminä erikseen, kipeä menneisyys vahvistaa tämän hetken
sosiaalista ja yhteiskunnallista
eriytymistä. On totta kai olemassa punainen muisti, on olemassa
valkoinen muisti, on olemassa
muisti, jolla ei ole väriä. Ne ovat
kulkeneet sukupolvelta toiselle, muuttuneet, haalistuneet ja
sekoittuneetkin. Niistä yhdessä

Sisällissota on
ollut julma ja
ankara opettaja.

muodostuu se perintö, josta kasvamme. Ne kaikki ovat meidän
muistiamme.
Täällä kirkossa sisällissotaa ja
sen sadan vuoden perintöä on
katsottava niin suoraan, kaihtelematta ja rehellisesti kuin mahdollista. Niin monin silmin kuin
mahdollista. Samalla juuri täällä,
Jumalan edessä, siinä näkyy vain
ihmisiä, vain ihmisiä niin kuin
me, ja siinä me olemme, koko
tämän raskaan perinnön kanssa,
joka on tehnyt meistä niitä ihmisiä, joita olemme nyt.”
Monissa seurakunnissa sisällissodan muistojumalanpalvelusta vietetään sunnuntaina
11.3.2018, niin myös Varkaudessa. Sisällissodan muistojumalanpalvelus pidetään 11.3. klo 10
Varkauden pääkirkossa.
Varkaus -18 teemaviikolla pidetään muistojumalanpalvelus
sunnuntaina 25.2. klo 10 Varkauden pääkirkossa.
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sana
Ps. 18:2-7

Kuoleman paulat kiertyivät ympärilleni, tuhon pyörteet minua kauhistivat.
Minä rakastan sinua, Herra, sinä olet minun voimani.
Tuonelan paulat kietoivat minut, näin edessäni kuoleman ansat.
Sinä päästit minut turvaan, sinä olet vuorilinnani.
Jumalani, sinuun minä turvaudun, sinä olet kallio, olet kilpeni, sinulta saan Silloin minä huusin hädässäni Herraa, kutsuin avuksi Jumalaani. Ääneni
kantautui hänen temppeliinsä, ja hän kuuli minun huutoni.
avun ja suojan.
Kun kutsun Herraa, ylistettyä, saan avun vihollisiani vastaan.

auttaminen

Kiitokset hyvän tekijöille
Varkauden ev. lut. seurakunnan
Diakoniatyö avusti joulukuussa
yli kahtasataa Varkautelaista ruokakuntaa, lähes 11 000:lla eurolla.
Avustaminen oli mahdollista vain
lahjoitettujen varojen turvin.
Lahjakortteja ja rahaa lahjakorttien hankintaan lahjoitettiin
yhteensä 4500 euroa. Lahjoituksia antoivat LC Kangaslampi ladyt, Varkauden aluelämpö, LC
Varkaus Justiinat, LC Varkaus
Koskenniemi sekä monet yksityiset ihmiset.
Hyvän tekemisen mahdollistivat Nuorkauppakamarin Joulupuu-keräyksen kautta tulleet
lapsille suunnatut lahjat ja lahjakortit sekä Varkauden Teatterin
lahjoittamat 215 lippua teatterinäytökseen. Iloa monille ihmisille tuottivat lahjoitukset, joita

Sanna Krook

Tervetuloa vaalikoulutukseen 22.2.2018 klo
8.30-15.30, Pääkirkon
seurakuntasalille, Savontie 1, Varkaus.
Koulutuksen tavoitteena on,
että osallistuja osaa valita ja
hyödyntää soveltuvia välineitä
entistä tehokkaampaan ja kattavampaan
seurakuntavaalimainontaan.

antoivat Taitoa ja Sodexo. Kässä
Marttojen neuleet, Naisten tuotepakkaukset naisille, City Marketin kinkut sekä usean yksityisen

käsityön harrastajan neulomat
sukat toivat joulumielen moneen
perheeseen.

Lähellä ihmistä –kriisin,
kuuntelun ja kasvun ryhmä
Uusi keskusteluryhmä ”Lähellä ihmistä - kriisi, kuuntelu ja
kasvu” on alkanut. Ryhmä kokoontui ensimmäisen kerran
11.1.2018. Ryhmän kokoontumiset ovat joka toinen torstai, parillisella viikolla klo 18-20, yhteensä
15 kertaa.
Ryhmän perustamisen taustalla on Perheniemen evankelinen opisto, joka on erikoistunut
kouluttamaan ja varustamaan
kriisityön- ja sielunhoidon palvelutehtävään. Eri puolelle Suomea

Seurakuntavaalit
2018 tulevat
– onko viestintäsi valmis?

on perustettu Lähellä ihmistäryhmiä, joiden tarkoituksena on
kertoa ja kysyä ”kuka minä olen”.
Ryhmä antaa mahdollisuuden
sisimmän kokemuksen kuvaamiseen. Luottamuksellisessa ympäristössä on lupa kertoa myös
kipeitä asioita.
Pohjana on työkirja, jonka ohjelma käsittelee yhtä lailla fyysistä, psyykkistä, sosiaalista, kuin
hengellistä aluetta elämässämme.
Tämä on matka kohti aidompaa
ihmistä ja yksi keskeinen tavoite
Sanna Krook

on myös oppia kuuntelemaan toisen ihmisen elämän kertomusta.
Oppia olemaan rinnallakulkija ja
myös kasvaa kuuntelijana. Ryhmä sopii kaikille jotka kaipaavat
asioiden jakamista, tulla kuulluksi, keventyä taakoista ja elämässä
koetuista ahdistavista asioista
ja kasvaa myös rinnallakulkijan
tärkeässä palvelutehtävässä. Tärkeimpänä ja keskeisimpänä on
luottamus Jumalan armoon ja
rakkauteen Kristuksessa meidän
kasvussamme.
Ryhmän vetäjinä toimivat
Urpo ja Sinikka Wainio, jotka
ovat juuri eläkkeelle jäänyt pariskunta opetus- ja hoitoalan tehtävistä sekä Anna-Maija Ihalainen,
jolla on evankelistan koulutus
Perheniemen evankelisesta opistosta. Vetäjät ovat perehtyneet
kriisi-ja sielunhoitokoulutukseen
Perheniemessä.
Seuraava kokoontuminen on to
25.1 klo 18 Hannun salissa (ryhmä on melko täysi jo, mukaan
mahtuu vielä muutama). Tiedustelut: Anna-Maija Ihalainen, p.
040 553 4615

Seurakuntavaaleissa
2018
luodaan niin paikallisseurakuntien kuin kirkon keskushallinnon tulevaisuutta. Seurakuntien
kohtalonkysymys
tulevina vuosina on, miten jäsenet saadaan kokemaan osallisuutta ja toimijuutta omassa
yhteisössään. Tähän työhön
tarvitaan työntekijöiden ja
luottamushenkilöiden yhteistyötä. Seurakuntavaalien äänestysaktiivisuuteen voidaan

vaikuttaa viestinnällä. Tule hakemaan ja jakamaan parhaat
vinkit oman paikkakuntasi tehokkaaseen
vaaliviestintään.
Päivässä mukana luottamushenkilöitä ja Hanna Piira Kirkon Viestinnästä. Koulutus on
tarkoitettu kaikille seurakuntavaaleista
kiinnostuneille;
viestijöille, asiamiehille, luottamushenkilöille ja seurakuntien
työntekijöille.

Osallistumismaksu 35 euroa. Osallistumisen voi perua
kuluitta viikkoa ennen tapahtumaa. Mikäli peruutusta ei
tehdä, veloitetaan osallistumismaksu ja mahdolliset muut
kulut. Lääkärintodistuksella todennetuissa sairaustapauksissa
kuluja ei peritä.
Koulutuksen toteuttaa Kuopion hiippakunta.
Tiedustelut ja ilmoittautumiset: Tiedottaja Suvi Pitkänen,
sähköposti suvi.pitkanen@evl.
fi, p. 040 512 62 07.

Minun kirkkoni on seurakuntavaalien viestinnän yhteinen konsepti, joka on suunniteltu sekä valtakunnalliseen kampanjointiin
että seurakuntien ja ehdokkaiden omaan viestintään.

Sanaa tarjolla
Alkanutta vuotta on kevyempi taivaltaa hyvän sanoman merkeissä! Jaamme ilmaiseksi parikymmentä kappaletta ”Uusi testamentti ja psalmit”
kirjoja. Voit käydä noutamassa oman kirjasi seurakuntavirastolta, Ahlströminkatu 19.
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kirkonkirjat
KASTETUT:
Eevi Alisa Juvonen, Alex Sulo Cristian
Korhonen, Veeti Johannes Huupponen,
Vili-Veikka Tapio Pekkarinen, Tinja Ilona
Järvinen, Matias Emre Alper Laitinen,
Sara Aava Joanna Laitinen, Ilona Evelina Sutinen, Eevi Jenny Linnea Natunen,
Amos Manu Mikael Kaukonen Joroisten
seurakunnasta, Eeri Matilda Häkkinen,
Saara Aili Maria Virtanen, Elmeri Topias

uutisia

Laasonen, Mila Sofia Kollani, Veeti Toivo
Armas Markkanen, Jesse Tapani Purtsi,
Sulo Mikael Smolander, Heta Aini Sofia
Tirkkonen, Hedda Aune Helvi Mela, Erho
Petteri Thil, Pihla Suvi Odessa Jaatinen.

VIHITYT:
6.12.2017 Vesa Pekka Ruuskanen ja Heini Kristiina Salmi, molemmat seurakunnastamme.
KUOLLEET:
Pentti Armas Tikkanen 93 v, Armas Olavi
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Moilanen 91 v, Eeva Hilda Marjatta Jauhiainen 84 v, Raimo Kalevi Lammi 76 v,
Aino Inkeri Lassila 94 v, Toivo Olavi Soikkeli 86 v, Tauno Kalevi Hämäläinen 83 v,
Heikki Aatos Ihalainen 70 v, Elsi Anneli
Laurikainen 85 v, Irja Astrid Koivisto 90
v, Sirpa Hannele Ollikainen 74 v, Liisa
Anneli Tahvanainen 69 v, Taimi Mirjam
Kinnunen 96 v, Inga Milja Voelker 84 v,
Kauko Kalevi Backman 79 v, Reijo Olavi
Hyvönen 59 v, Marja Leena Vartiainen
69 v, Reijo Juhani Laitinen 64 v, Päivi
Hannele Kotikumpu 51 v, Eila Annikki

Pohja 95 v, Raimo Kalevi Ilmari Timonen
74 v, Mauri Erkki Juhani Katainen 67 v,
Tuomo Johannes Lappalainen 62 v, Viljo Kalevi Virekoski 90 v, Helvi Tellervo
Tissari 90 v, Tero Juhani Voutilainen 34
v. Kuopion Kallaveden seurakunnasta,
Aina Heinonen 97 v, Veli Jooseppi Nyyssönen 91 v, Esko Ilmari Oinonen 90 v,
Kyösti Kalervo Auvinen 87 v, Erkki Veli
Pentti Lehmussaari 80 v, Päivi Pauliina
Vepsäläinen 41 v.

henkilöstö

Ansiomerkkejä
Kirkon kasvatus ja perheasiat
on myöntänyt kirkon lapsija nuorisotyön ansiomerkit
Varkauden ev. lut. seurakunnan nuorisotyönohjaaja Kaija Puustiselle ja lastenohjaaja
Arja Antikaiselle tunnustuksena pitkäaikaisesta ja ahkerasta työstä kasvatuksen parissa.
- Kunniamerkin saaminen
tuntui merkittävältä tekemäni työn kannalta, tilaisuus oli
juhlava. Kiitän työnantajaa
tunnustuksen antamisesta,
sanoo Kaija Puustinen
Kirkon lapsi- ja nuorisotyön ansiomerkki on hopeaa
ja siihen on upotettu pieni timantti. Merkin on suunnitellut Kalevala Koru Oy:n pääsuunnittelija Kirsti Doukas.

Kotiviesti 60 vuotta
Seurakuntalehti
Kotiviesti
täyttää 60 vuotta tänä vuonna.
Ensimmäinen Kotiviesti ilmestyi perjantaina 3. tammikuuta 1958. Kotiviesti ilmestyi ensimmäisenä vuotenaan
kerran viikossa perjantaisin.
Lehti sisälsi kristillisiä kirjoituksia, kirkollisia ilmoituksia
ja tiedotteita ajankohtaisista tapahtumista. Kotiviestin
pyöreitä vuosia juhlistetaan
yhteisillä syntymäpäivillä loppuvuodesta 2018.

Virtaa
vapaaehtoisuudesta
Varkauden alueen vapaaehtoistoimintaa varten on
avattu verkkopalvelu vapaaehtoistyo.fi/varkaus. Vapaaehtoistehtäviä netin välityksellä tarjoaa ev. lut. seurakunta
läheisine yhteistyötahoineen.
Verkkopalvelun kautta voi
etsiä itselle sopivia vapaaehtoistehtäviä. Jos et löydä juuri
itsellesi sopivaa tehtävää, niin
voit ilmoittautua sivultamme
löytyvään yleiseen tehtävään.
Olemme vapaaehtoiseksi ilmoittautuneisiin yhteydessä
sopivan tehtävän löytämiseksi. Vapaaehtoistyo.fi/varkaus
on yleishyödyllinen, ei-kaupallinen ja voittoa tavoittelematon vapaaehtoistöitä kokoava sivusto.

Talven kylmyys ja tuiskut tietävät kiinteistöillä töitä. Seurakunnan monien kiinteistöjen hoidossa tarvitaan myös monipuolista ammattitaitoa,
kuvassa Jarmo Turunen, Kari Pakarinen ja Juhani Hautalampi.

Työssä oppimassa
Teksti: Suvi Pitkänen
Kuva: Elina Varonen
Varkauden seurakunta tarjoaa
työssäoppimispaikkoja eri alojen
opiskelijoille. Seurakunnan vireä
ja monipuolinen toiminta takaa
myös vaihtelevat työtehtävät.
Seurakunnan erityisammattimies Kari Pakarinen on vuoden

vaihteeseen mennessä ohjannut
neljää työssä oppijaa. Mukana
on ollut LVI-alan, kiinteistönhoidon sekä sisustus- ja maalausalan
opiskelijoita.
- Työssäoppimisjaksot ovat
työnantajan näkökulmasta mielekkäitä, koska opimme toinen
toisiltamme, sanoo työpaikkaohjaajana toimiva Kari Pakarinen.

Juhani Hautalampi viimeistelee
LVI-alan opintoja Sakkyssa. Vinkin seurakunnan työssäoppimispaikasta hän sai opettajalta.
- Seurakunta on ollut opettavainen harjoittelupaikka, hän toteaa harjoittelujakson päättyessä.
Jarmo Turusen suunnitelmissa on ollut lähteä opiskelemaan
kiinteistönhoitoalaa. Hän halusi

tulla seurakunnalle työkokeiluun
ennen kouluun hakemista.
- Työtehtävät seurakunnalla
ovat olleet monipuolisia. Pääsin
opiskelemaan toivomaani alaa
Varkauteen, joten tavoitteeni ovat
enemmän kuin täyttyneet työskentelyn suhteen.
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Hiljaisuuden retriitti
Varkauden ja Pieksämäen seurakunnat yhdessä järjestävät
Hiljaisuuden retriitin Puurtilan
seurakuntakodilla
Varkaudessa
16.-18.3.2018. Retriitissä hiljaisuus
rytmittyy omaan aikaan, lepoon ja
yhteisiin rukoushetkiin. Se on tarkoitettu kiireen ja melun keskellä
eläville, rättiväsyneille, rauhaa kaipaaville ja kaikille, jotka tarvitsevat hiljentämisen, hiljentymisen ja
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Tukea
Itsemurhan
tehneiden läheisille

rukouksen elementtejä elämäänsä.
Retriittimaksu 80 euroa sisältää
majoituksen ja täysihoidon yhden
hengen huoneessa perjantaista klo
18 - sunnuntaihin klo 13. Lisätietoa ja ilmoittautuminen Tiina
Taavitsaiselle 28.2. mennessä. Retriitissä on tilaa kymmenelle. Sähköposti: tiina.taavitsainen@evl.fi
tai p. 040 523 7962.

Itsemurhan tehneiden läheisille tarkoitettu vertaistukiryhmä kokoontuu kevään 2018 aikana 6 kertaa.
Lisätietoja diakoniatyöntekijöiltä: Riitta Sulkko, p. 040
541 1399 ja Ellen Väntti, p. 040 523 7960

Ammatiksi
media-ala
Teksti: Elina Varonen,
Media-alan opiskelija, Sakky
Kuva: Suvi Pitkänen
Viime syksynä Sakky:ssa aloitetut
media-alan opinnot johdattivat
minut pienten mutkien kautta työssä oppimaan Varkauden
ev. lut. seurakunnalle. Olen aikaisemmin ajatellut, että ev. lut.
seurakunnassa oleminen on sitä,
että ”jeesustellaan” koko ajan ja
kaikki ovat tosi jäykkiä. Ei pidä
paikkaansa! Alusta asti on ollut
sellainen olo, että minä riitän tällaisena kuin olen ja kaikki ne huhut ja oletukset hävisivät.
Koitti se aika, kun oma työssäoppimispaikka piti olla tiedossa.
Vaihtoehdot alkoivat käymään
vähiin ja kerkesin jo ajatella, että
näinköhän pääsen yhtään minnekään. Katsoin lappua, jossa oli
lueteltuna eri työpaikkoja ja niiden yhteyshenkilöt joissa on ollut
aikaisemminkin alan opiskelijoita. Lapussa luki: ”Varkauden seurakunta”. En miettinyt kahdesti,
kun jo kirjoitin sähköpostia seurakunnan viestintään. Sitten toivoin vain parasta.
Noin viikkoa myöhemmin, kun
aikaa oli enää 1,5 viikkoa työssäoppimisen alkamisajankohtaan,
näin sähköpostissani viestin
seurakunnalta. Viestin luettuani
hihkuin ilosta. Loppuviikolla sitten kävikin niin, että minulla oli
työssäoppimispaikka. Minun ei
tarvinnut enää stressata tulevaisuudestani.
Vajaan kahden kuukauden aikana olen kerennyt tekemään
yhtä, jos toista projektia; valoku-

”

Alusta asti on ollut
sellainen olo, että
minä riitän tällaisena
kuin olen

Nuorison tavoittaminen ja heidän ajatustensa kuuleminen on arvokasta.

Välittävä ja
hyväksyvä meininki
Teksti ja kuva: Kaija Puustinen
Varkauden seurakunnan nuoriso-ohjaajat järjestivät muutama viikko sitten työpajan, jossa
koottiin nuoria ja luottamushenkilöitä saman pöydän ääreen. Tavoitteena oli tutustua ja
kuulla ajatuksia kasvatustyöstä.
Työskentelyn tuloksena ilmeni kolme pääpointtia:
1) yhteisöllisyys, joka sisältää
aikuisen läsnäolon
2) toiminta on nuorilähtöistä
ja kivaa
3) toiminnassa on kristillinen
perusta
Nuorten antaman palautteen
mukaan ”nuorisotyössä on

hyvä ilmapiiri ja kaveria ei jätetä”. Plussaa on rento meininki, hyvät välipalat ja kivat pelit.
Vuorovaikutus on nuorten mukaan välitöntä, ilmapiiri on hyväksyvä ja Jeesuskin on paikalla.
Tulevaisuudessa nykyisten
toimintojen, kuten iltapäiväkerhojen ja retkien toivotaan
jatkuvan mutta uudet ideat
ovat tervetulleita. Esimerkiksi
peliturnaus ja messu olisivat tulevaisuudessa nuorten mieleen.

”

Jeesuskin
on paikalla

Kesätyöpaikkoja
hautausmaille
Haemme 18 vuotta täyttäneitä kesätyöntekijöitä
hautausmaiden hoito- ja kunnossapitotehtäviin
vuodelle 2018.

Elina Varonen iloitsee media-alan opinnoistaan. Alan valinta osui oikein.
vausta, videokuvausta, editointia,
ilmoitusten, mainosten ja julisteiden tekemistä, Kotiviesti-lehden
tekoa ja kuvitusta.
Olen todella tyytyväinen siihen, että seurakunta osoittautui
erittäin monipuoliseksi harjoitte-

lupaikaksi! Aina oli jokin tehtävä
työn alla, josta olen vain kiitollinen. Jos olisi mahdollisuus, niin
olisin mielelläni pidemmänkin
aikaa. Mutta tammikuusta alkaen
minua odottavat koululla opinnot.

Työn kesto
Pääasiassa touko-syyskuun väliselle ajalle, noin
4-5 kuukauden jaksoihin.
Nuoret ja opiskelijat 18-24 -vuotiaat 1-3 kuukauden jaksoihin, kesä- ja elokuun aikana.
Hakuaika
Hakulomakkeita saa seurakuntavirastosta tai
seurakuntapuutarhurilta. Hakuaika
päättyy
28.2.2018 (myös opiskelijat), johon mennessä
lomake palautetaan seurakuntavirastoon osoitteeseen Ahlströminkatu 19, 78250 Varkaus.
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Yhteisvastuu

Varkaudessa tapahtuu
Yhteisvastuu 2018 torjuu nälkää ja köyhyyttä Suomessa
ja maailman katastrofialueilla. Keräys käynnistyy tuttuun tapaan helmikuun ensimmäisenä sunnuntaina 4.2.
kynttilänpäivän messulla Varkauden Pääkirkossa klo 10
ja Kangaslammilla klo 12. Messun yhteydessä pidetään
infotilaisuus.

Lipaskeräykset kauppojen ovilla järjestetään ti 13.2.
ja pe 16.3. Varaa keräysvuoro diakoniatoimiston Reijolta, p. 040 701 6630 tai sähköpostilla reijo.leppanen@
evl.fi. Lauantaina 10.2. järjestämme Yhteisvastuun perhetapahtuman Kuoppakankaan työkeskuksessa. Keskiviikkona 28.3. klo 17.30 - 19.00 järjestämme keväisen

”Huonekasvit kiertoon” –illan, jossa vaihdetaan kasvien
pistokkaita. Tuotto Yhteisvastuulle. Pistokkaiden hinnat
ovat kolmesta eurosta ylöspäin riippuen kasvista. Tapahtumaan voi tulla myös ostamaan ilman omia pistokkaita.
Lisätiedot ja ilmoittautumiset Pialle, p. 040 5727 810 tai
pia.hosio@evl.fi viikkoa ennen tapahtumaa.

Yhteisvastuu
auttaa
Tule kerääjäksi
Yhteisvastuukerääjänä autat
hädässä olevia ihmisiä ja pääset juttusille mitä erilaisimpien ihmisten kanssa. Palkaksi saat taatusti hyvän mielen.
Voit itse päättää, minkä verran ajastasi olet valmis antamaan. Ilmoittaudu kerääjäksi
Varkauteen, diakoniatoimiston puh. 040 701 6630. Voivatko lapset ja nuoret kerätä
Yhteisvastuulle? Kyllä voivat.
On tärkeää, että heidät ohjeistetaan hyvin ja pyydetään
alaikäisen huoltajalta kirjallinen lupa lapsen/nuoren toimimiseen kerääjänä. Nuorten
kerääjien on parasta kerätä
pareittain ja heidän mukanaan on hyvä olla kokeneempi kerääjä.

Nälkä Suomessa
440 000 suomalaisen tulot eivät riitä kohtuulliseen vähimmäiskulutukseen.
Suomessa nälkä on monesti
seurausta pakon sanelemista
valinnoista, joita toimeentulon äärirajoilla sinnittelevät
joutuvat tekemään arjessaan.
Välttämättömimmät menot, kuten korkeat asumiskulut, nielevät valtaosan tuloista
ja rahaa ruokaan ei jää riittävästi.
Taustalla mm. yllättäviä
elämänkriisejä, sairastumista,
työttömyyttä ja pienituloisuutta.
Helpotusta akuuttiin nälkään haetaan ruokajakelusta.
Vuonna 2016 seurakuntien
yli 300 jakelupisteessä jaettiin
EU-elintarviketuen piirissä
104 570 ruokakassia ja tarjottiin yli 11 000 ateriaa.

Pasi ja Sari (nimet muutettu). Kuvan henkilöt eivät liity juttuun.

Epäonnen kierteeseen
voi joutua kuka tahansa
Teksti: Jaakko Kiilunen
Kirkon diakoniarahasto auttaa
vaikeaan elämäntilanteeseen joutuneita ihmisiä. Pasin ja Sarin perheen kokemukset kertovat karun
esimerkin vaikeuksien kasaantumisesta. Tietoja on häivytetty yksityisyyden suojaamiseksi.
Olemme kuusihenkinen perhe.
Kun nuorin lapsistamme meni
kouluun, alkoi vakava kiusaaminen. Koulu ei saanut tilannetta
hallintaan, ja yläaseella kiusaaminen siirtyi koulusta yhä enemmän
vapaa-aikaan ja nettiin. Muutimme puolisoni kotipaikkakunnalle,
jotta tilanne saataisiin nollattua.
Kiusaaminen hellittikin, mutta
lapsemme tarvitsee yhä psykiatrista apua masennuksen ja itsetuhoisuuden hoitoon.
Muuttomme jälkeen löysimme
molemmat töitä, mutta Pasi alkoi
pian kärsiä pahoista selkävaivoista. Sairauslomia alkoi kertyä, eikä
määräaikaista työsuhdetta jatkettu. Pasi etsi erilaisia osa-aikatöitä,
mutta sai vain vähän työtunteja.
Hänellä todettiin keskivaikea ma-

sennus, ja nyt Pasi on ollut kokonaan työttömänä kaksi vuotta. TEtoimiston kanssa on ollut puhetta
työkokeilun aloittamisesta, jos sopiva paikka löytyisi.
Kaikki tämä johti siihen, ettemme enää selvinneet velkojen
maksuista. Käytimme asuntolainan lyhennysvapaat kuukaudet
ja otimme myös uutta lainaa elämiseen. Nyt tiedän, että ei olisi
pitänyt. Toimeentulotukea emme
saaneet. Velat olisi pitänyt jättää
maksamatta, mikä olisi tarkoitta-

”

Kaikki tämä johti
siihen, ettemme
enää selvinneet
velkojen maksuista.

#Ruokatrendit2018
Kevään Yhteisvastuu-kampanja haastaa suomalaisia
pohtimaan nälkää. Millaista on elää päivästä toiseen ilman riittävää ravintoa ja nähdä lastensa kuihtuvan ruoan puutteesta? Entä miltä tuntuu tehdä mahdottomalta
tuntuvia valintoja vuokran, lääkekulujen tai ruoan välillä? Nälkä on todellista, myös Suomessa, vaikka yltäkylläisyyden keskellä sitä on vaikea uskoa. Kevään ruokatrendi
miljoonille ihmisille maailmassa on se, että ruokaa ei ole.
nut lapsille tärkeän talon menettämistä.

Ongelmat johtavat
yksinäisyyteen
Koen, että jäimme aivan yksin
lapsemme kiusaamisen, mieheni
sairauden ja velkojen kanssa. Yritämme silti selvitä. Seurakunnasta saimme ruokakasseja, joiden
avulla saimme pyöritettyä arkea
jotenkuten, kaikesta säästämällä ja
kaikkea kierrättäen.
Talostamme löytynyt homevaurio oli viimeinen niitti. Terveys-

tarkastaja määräsi asumiskiellon,
emmekä saaneet ottaa mitään mukaamme. Rakkaan kotimme lisäksi
menetimme kaiken, mitä omistimme.
Kaupungilta löytyi onneksi
vuokra-asunto, mutta irtaimisto
täytyy hankkia uudestaan. Yritämme selvittää, saammeko talon
myyjältä mitään korvauksia. Nyt
tarvitsisimme kuitenkin nopeasti
sänkyjä, patjoja, vaatteita, kenkiä,
täkkejä, tuoleja, aivan kaikkea.
Osan olemme saaneet hankittua
sosiaalitoimen ja seurakunnan
avulla, mutta paljon puuttuu vielä.

Kotiviesti
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#RUOKATRENDIT2018
660 000 suomalaista elää köyhyysrajan alapuolella. Afrikassa
ja Lähi-Idässä yli 20 miljoonaa ihmistä on nälänhädän partaalla.
Yhdessä voimme tehdä asialle jotain.
Lähetä tekstiviesti APU10 (10 €) numeroon 16588 niin autat.
yhteisvastuu.fi
Keräyslupa RA/2017/785, voimassa 1.9.2017–31.8.2019, Manner-Suomi, myöntänyt Poliisihallitus 18.8.2017. Keräyslupa ÅLR/2017/5294, voimassa 1.9.2017–31.8.2018, Ahvenanmaa, myöntänyt Ålands landskapsregering 28.6.2017.
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Yhteisvastuu

Talvitapahtuma kaikille
Järjestämme lapsiperheille talvitapahtuman lauantaina
10.2. klo 10-13 Kuoppakankaan työkeskuksella (Kuoppakankaankatu 11). Ohjelmassa on lumipuuhaa, mäenlaskua, liikuntarata, ongintaa ja kaikkea kivaa tekemistä.
Kirpputorilta voi tehdä hyviä löytöjä. Herkkukahviosta

voi ostaa syötävää ja juotavaa.
Oman myyntipöydän saa viidellä eurolla, varaa pöytäsi p. 0400 996 340 tai sähköpostilla tulen.mukaan@evl.fi
5.2. mennessä. Hinta sisältää n. 120 cm pitkän pöydän.
Itse voi tuoda vaaterekin tms. jos haluaa. Myyjät pääsevät

laittamaan tuotteitaan esille klo 9.
Tapahtuma on osa Varkauden Yhteisvastuukampanjaa,
tervetuloa osallistumaan yhdessä!
Tilaisuuden järjestää Varkauden ev. lut. seurakunnan
kasvatustyö.

Uutinen

#Rauha
on kirkon
kasvatuksen
teema vuosina
2018–2019
Teksti: Kirkon viestintä
Kirkon kasvatustyössä painotetaan
tulevina vuosina rauhan merkitystä. ”Kutsumme kirkon ja yhteiskunnan kasvattajia toimimaan
rauhantekijöinä. Lähdemme siitä,
että lapsilla ja nuorilla on oikeus
sisäiseen ja ulkoiseen rauhaan, lähellä ja kaukana”, Kirkkohallituksen kasvatus ja perheasiat -yksikön
vs. johtaja Jarmo Kokkonen toteaa.
Rauha yhdistää ja koskettaa kaikenikäisiä seurakuntalaisia, mutta
erityisesti nuorille rauha on tärkeä
kasvun ja elämän ehto. Kokkosen
mukaan kirkolla on syvempi ja
kestävämpi pohja rauhan edistämiselle kuin yhdelläänkään toisella
yhteisöllä tässä maassa. Rauha on
rikas ja monipuolinen teema, teemavuosien aikana käsitellään mm.
koulurauhaa, somerauhaa, kotirauhaa ja rauhaa lähellä ja kaukana.
Kirkon kasvatuksessa uskotaan,
että lapsilla ja nuorilla itsellään on
ajatuksia ja halua toimia rauhan
tekijöinä ja rauhan puolustajina.
Pyrimme vihapuheen sijasta
puhumaan hyvää toisistamme,
väittelyn sijasta pyrimme kunnioittavaan keskusteluun. Uskomme
siihen, että ihmisten aiheuttamat
ongelmat ovat ihmisten ratkaistavissa.

menovinkki

Koko Köpen
ateria
Tarjoamme yhteisen hetken lounaan merkeissä Könönpellon
seurakuntatalolla (Atolantie 1)
klo 11-13, lounas tarjolla klo 1112 torstaisin 22.2. / 22.3. / 19.4. ja
17.5. Torstaina 22.3. seurakuntakodin emännät järjestävät pääsiäismyyjäiset klo 9-15.
Koko Köpen aterian tarkoituksena on kerätä yhteiseen ruokapöytään kaiken ikäisiä köpeläisiä,
lounaan jälkeen pidetään yhteinen
tuokio mukavan jutustelun merkeissä. Tervetuloa!

Hanni-Mari Ojalan ohjaamissa pyhäkouluissa vaalitaan lauluperinnettä. Ojalan mukaan tutut lapsuudessa opitut laulut voivat
toimia voimavarana aikuisenakin.

Lasten ja
aikuisten seuroissa
Teksti ja kuva: Suvi Pitkänen

Tammikuinen sunnuntai kääntyy jo
hämärään Varkauden Kaura-ahossa.
Uneliaassa kaupunginosassa on ainakin
yksi paikka, jossa on
vilinää.
Repokankaantien Rauhanyhdistyksellä meno on elämänmakuista ja kodikasta. Netistä
googlattu ohjelma kertoo, että
tiedossa on pyhäkoulu ja seurat. Väkeä on saapunut kaikenikäistä. Lapset saavat asettua
etupenkkiin, osa viihtyy vanhempien sylissä tai rennosti
muualla salissa.
Valkokankaalle heijastetaan
kuvia pienistä lapsista ja ristiäisjuhlista. Kuulijat seuraavat
pyhäkouluopettaja Hanni-Mari
Ojalan kertomusta Jeesuksen
sanoista:
- Lasten kaltaisten on Jumalan valtakunta.
Sitten Ojala kertoo kummeista. Lapset saavat kertoa oman
kumminsa nimen ja mitä kummin kanssa voi tehdä.
Hanni-Mari Ojala vetää pyhäkouluja 15 vuoden kokemuksella. Yhteisen tuokion
päätteeksi jokainen voi valita
tarran.
- On tärkeää, että lapsille jää
hyvä ja turvallinen mieli pyhäkoulusta.

Vaikka pyhäkoulu on tehty
lapsille, se kiinnostaa kaiken
ikäisiä. Sotaveteraani Veikko
Kolari kuuluu tilaisuuden iäkkäimpiin osallistujiin.
- Tarvii sielun ravintoa, että
pysyy uskomassa, sanoo Kolari.
- Sain uskonnollisen herätyksen sodan jälkeen. Selvisin
sodasta 24-vuotiaana elossa ja
terveenä.
Siitä lähtien Veikko Kolari on
käynyt seuratilaisuuksissa, nyt
jo 70 vuoden ajan.
Pyhäkoulun jälkeen kanttiini aukeaa. Kahvikupit ja mehulasit täyttyvät. Mokkapalat
tekevät kauppansa.
Seurapuhe alkaa kahvituokion jälkeen. Puhe sisältää kristillisiä elämänohjeita ja otteita
Raamatusta. Synnit julistetaan
anteeksi Jeesuksen nimessä ja
veressä.
- Seurapuhujaksi ei voi ryhtyä noin vain kuka tahansa. Puhujaksi valikoituu henkilö, jolla
on muiden yhteisön jäsenien
kannatus, kertoo Klaus Leppänen. Puhujia käy myös toisilta
paikkakunnilta.
Rauhanyhdistys toimii vapaaehtoisvoimin. Seurakuntalaiset
huolehtivat kukin vuorollaan
järjestelytehtävistä, keittiöstä ja
siivoamisesta.
- Uusien seurakävijöiden ei
tarvitse pelätä joutuvansa heti
töihin, kuittaa Leppänen.
- Annetaan ihmisten tulla tutustumaan rauhassa. Rauhanyhdistyksen ovet ovat avoinna
kaikille.

Postimerkkikeräys
lähetyksen hyväksi
Voit tukea Suomen Lähetysseuran työtä lahjoittamalla postimerkkejä, kortteja ja vanhoja
rahoja. Tavarat myydään keräilijöille Suomen Filatelistiseuran
järjestämissä huutokaupoissa
ja Suomen Postimerkkilehden
Online-huutokaupoissa. Tuotot ohjataan Suomen Lähetysseuran ulkomaisen työn hyväksi.

Lähetysseuralle voi toimittaa
postimerkkejä, postikortteja,
ensipäiväkuoria, vanhoja rahoja, mitaleja ja kunniamerkkejä.
Edellä mainitut kerätään yhteiseen postipakettiin Varkauden
ev. lut. seurakunnan kirkkoherranvirastoon osoitteeseen Ahlströminkatu 19.
Lisätietoja Pirkko Iivarinen,
p. 040 749 32 62

Rauhanyhdistys Varkaudessa,
Repokankaantie 35
Tapahtumia
Pe 26.1. klo 18 Raamattuluokka, kahvi ja myyjäiset, puhe.
Pe 2.2. klo 18.30 Kahvi ja myyjäiset. Puhe.
Su 4.2. Pyhäkoulu klo 11 ja seurat klo 16.
Pe 9.2. klo 18 Raamattuluokka, kahvi ja myyjäiset, puhe.
Su 11.2. klo 14 Pyhäkoulu ja seurat.
Pe 16.2. klo 18 Raamattuluokka, kahvi ja myyjäiset, puhe.
Pe 23.1. klo 18 Pyhäkoulu.
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Radiojumalanpalvelus Varkaudesta
Laskiaissunnuntain jumalanpalvelus kuuluu aalloilla
Yle radio 1:llä klo 10 alkaen. Radiojumalanpalvelus lähetetään Varkauden pääkirkosta, jossa pastori Karoliina
Mustonen saarnaa ja kappalainen Niina Pehkonen toimii liturgina. Musiikista huolehtivat kanttorit Taija Kor-

ri ja Rebekka Kinnunen. Jumalanpalveluksessa avustaa
nuorten lauluryhmä.
Tervetuloa jumalanpalvelukseen pääkirkkoon tai kuulolle radioaalloille!

hallinto

kirkossa

Yhteistyöllä hyvää
taloudenpitoa
Teksti ja kuva: Suvi Pitkänen
Seurakunnan taloudenpidon kannalta vuodenvaihde on tärkeää aikaa. Silloin tarkastellaan tilinpäätöksen merkeissä, kuinka kulunut
vuosi on sujunut ja onko seurakunnan varoja käytetty suunnitellusti.
- Tilintarkastuksessa käymme
läpi menneellä tilikaudella tapahtuneita asioita ja seurakunnan
hallintoa, kertovat seurakunnan
tilintarkastajina toimivat Joni
Tuomainen ja Kaisa Lappalainen
KPMG:lta.
- Lakien ja säännöksien noudattaminen on olennainen osa hyvää
taloudenpitoa, toteavat tilintarkastajat.

Pääkirkon penkkien pehmusteet ovat kaikkien kirkossa kävijöiden saatavilla kirkkosalin puolella sisäänkäynnin läheisyydessä.
Tervetuloa kirkkoon, pehmeille penkeille!

Pehmeämmät penkit
Könönpellon
seurakuntasalin tuolien pehmusteet olivat
nähneet jo parhaat päivänsä.
Selkänojien tyynyt olivat kuitenkin niin hyvässä kunnossa,
ettei niitä tohdittu heittää pois.
Niinpä Könönpellon lähetyspiirin neuvokkaat naiset päättivät jalostaa ne uuteen käyttöön
pääkirkolle.
Aluksi tehtiin yksi koekap-

Tärkeä tilintarkastus
Hallintojohtaja Olli Siivolan mukaan tilintarkastajan käynti herätti
vielä parikymmentä vuotta sitten
kauhun tunteita, sillä virheen pelko oli suuri. Nykyisin tilintarkastus
koetaan mielekkäänä tapaamisena,
jossa tarkastuksen lisäksi saadaan
neuvoja hyvään taloudenpitoon.
- Vuosia jatkunut yhteistyö tilintarkastajien kanssa luo luottamuksen ilmapiirin mikä sujuvoittaa yhteistyötä, kertoo kirjanpitäjä
Tiina Suomalainen.
- Kokeneet tilintarkastajat tuovat laajempaa näkökulmaa seurakuntatalouteen. Meidän on kehityttävä ja opittava uutta jatkuvasti,
sanoo hallintojohtaja Olli Siivola.
Taloushallinnon
ammattilaiset pitävät yhteyttä pitkin vuotta, mutta tärkeät asiat hoidetaan
kasvokkain palavereissa. Tilintarkastajilla on mahdollisuus seurata
Kirkon Palvelukeskuksen kautta
seurakunnan toimintaa ympäri
vuoden.

Uuden vuoden
lupauksia
Varkauden seurakunnassa uuden vuoden lupaukset on tehty
talouden näkökulmasta jo viime
vuoden loka-marraskuussa, jolloin valmisteltiin kuluvan vuo-

pale. Loput tyynyt purettiin ja
ommeltiin uudelleen yhteistuumin.
- Kävimme koeistumassa tyynyt pääkirkossa messun aikana.
Kylmyys ja vetoisuus vähenivät
huomattavasti. Tässä projektissa toteutui myös taloudellinen
ja ympäristöystävällinen kierrätysajattelu, sanovat Könönpellon lähetyspiiriläiset.

Tule kirppikselle!

Kirjanpitäjä Tiina Suomalainen, hallintojohtaja Olli Siivola ja tilintarkastajat Joni Tuomainen ja Kaisa Lappalainen kokoontuivat seurakuntavirastolle selvittämään, onko kuluneen vuoden talousarvio
pitänyt paikkansa.
den talousarvio. Vuonna 2018
toimitaan niissä raameissa, jotka
talousarviossa on asetettu.
Hallintojohtaja Olli Siivola
myöntää, että idearikkaassa seurakunnassa talousammattilainen
joutuu joskus toimimaan jarrupalana kalleimpien hankkeiden
kohdalla.
- Talous on meillä Varkauden
seurakunnassa varsin hyvällä
mallilla. Tähän on päästy työntekijöiden kanssa yhteistyössä
tarkalla suunnittelulla ja säästäväisellä otteella.

- Tehtävämme on turvata seurakunnan toiminta taloudellisesti
kestävällä pohjalla, toteavat Siivola ja Suomalainen.

Tartu tilinpäätökseen
Varkauden seurakunnan tilinpäätös on julkinen asiakirja. Kun
tilinpäätös on valmistunut, sitä
voi lukea muun muassa seurakunnan nettisivujen kautta. Näin
kaikilla on mahdollisuus tutustua toimintaan ja talouteen koska
vain.

Diakoniatyön kirpputori on on auki tiistaisin ja
keskiviikkoisin klo 10-15 osoitteessa Kissakoskenkatu 5.
Otamme lahjoituksina vastaan kodin tavaraa,
kuolinpesiä sekä ehjiä ja puhtaita vaatteita. Emme
voi ottaa vastaan laskettelusuksia eikä lastulevyisiä kirjahyllyjä. Kirjoista voimme ottaa vain lasten
kirjoja. Tuothan tavarat kirppikselle ensisijaisesti
aukioloaikoina, tarvittaessa voi kysyä toista aikaa. Tavaran noudosta voi neuvotella. Lisätietoja
antaa diakoniatyöntekijä Pia 040 572 7810.
Miten diakoniatyön kirppis toimii?
Kissakoskenkadun kirpputori on toiminut vuodesta 2013 alkaen. Sen toiminta pyörii vapaaehtoisten voimin ja lahjoitustavaran varassa. Diakoniatyö tekee yhteistyötä kaupungin sosiaalitoimen,
työtoiminnan, perhetyön, kotihoidon ja sekä
edunvalvonnan kanssa. Heidän kauttaan lahjoituksia annetaan eteenpäin tarvitseville ilmaiseksi.
Myös diakoniatyön kautta voi tavaroita saada.
Tuomalla käyttökelpoista tavaraa myyntiin ja ostamalla kirpputorin tuotteita osallistuu kierrätykseen. Kirpputoritoiminnassa yhdistyvät kristillinen
lähimmäisenrakkaus ja vastuu luonnosta. Myyntituotto käytetään kokonaan diakoniatyön avustusvaroihin. Tervetuloa asioimaan kirppikselle!
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Tapahtumat 25.1. - 22.2.2018

Hammaslaboratorio

VARKAUDEN
TEKARIPAJA OY

JUMALANPALVELUKSET JA
HARTAUDET

Erikoishammasteknikko

Sunnuntaina 28.1.

Keijo Pesonen

• uudet kokoproteesit
• kokoproteesien
pohjaukset
• proteesien korjaukset

Torstai 25.1.2018

Pesulapalvelua
lähelläsi...

Kauppakatu 11,
78200 Varkaus

Ahertajankatu 3,
78850 Varkaus,
017 369 0700

p. 017 5528660

www.pesuleenat.fi

– Lounaskuljetus kotiin joka pävä
– Perhejuhlapalvelu – Muistotilaisuudet

Messu klo 10 pääkirkossa (uusien
työntekijöiden tehtävään siunaaminen ja lähtöjuhla). Niina Pehkonen,
Olli Tynkkynen, Rebekka Kinnunen.
Messu klo 12 Kangaslammin
kirkossa. Pekka Päivärinta, Rebekka
Kinnunen.
Ankkurimessu klo 18 Kuoppakankaan työkeskuksessa. Karoliina
Mustonen, Eveliina Modinos.

Sunnuntaina 4.2.

Messu, Yhteisvastuukampanjan
aloitus klo 10 pääkirkossa. Pirjo
Parviainen, Eveliina Modinos.
Sanajumalanpalvelus klo 12 Kangaslammin kirkossa. Karoliina Mustonen, Taija Korri.
Perhemessu klo 15 Kuoppakankaan
työkeskuksessa. Karoliina Mustonen,
Rebekka Kinnunen.

Keskiviikkona 7.2.
Tilaukset:
040 504 0204/Tarja Mikkonen
040 732 8110/Markku Mikkonen

Yksilöllistä palvelua
ja laadukasta työtä!
Tervetuloa! Ilmainen tarkastus.

Hartaushetki klo 13.30 Kangaslammin palvelukeskuksessa. Valtteri
Flankkumäki.

Sunnuntaina 11.2.

Messu (radiojumalanpalvelus) klo
10 pääkirkossa. Karoliina Mustonen,
Niina Pehkonen, Rebekka Kinnunen,
Taija Korri.
Siioninvirsiseurat klo 15 Kuoppakankaan työkeskuksessa, luokassa 1.
Kari Iivarinen.
Sanan, rukouksen ja musiikin ilta klo
17 Kuoppakankaan työkeskuksessa.
Niina Pehkonen.

Keskiviikkona 14.2.

Tuhkakeskiviikon messu klo 18
pääkirkossa. Arja Päivärinta, Eveliina
Modinos.
Erikoishammasteknikko Jaana Liukko
Pirtinranta 2 C 30, Varkaus p. 050 404 82 87

Sunnuntaina 18.2.

Messu klo 10 pääkirkossa. Olli Tynkkynen, Eveliina Modinos.
Messu klo 12 Kangaslammin kirkossa. Olli Tynkkynen, Eveliina Modinos.
Ankkurimessu klo 18 Kuoppakankaan työkeskuksessa. Karoliina
Mustonen, Taija Korri.

Keskiviikkona 21.2.

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

Paastoliturgia klo 17 Kangaslammin
kirkossa.

DIAKONIA
Toimistosihteeri Reijo Leppänen, p.
040 701 6630
Johtava diakoniaviranhaltija Riitta
Sulkko, p. 040 541 1399
Diakoniatyöntekijät:
Pia Hosio, p. 040 572 7810
Heli Kylmänen, p. 040 573 6050
Antero Saarelainen, p. 040 747 6200
Ellen Väntti, p. 040 523 7960
Pia Paananen, p. 040 526 7623
Leivän ja elintarvikkeiden jako klo
11–11.30 Kuoppakankaan työkeskuksella maanantaisin ja pääkirkolla
torstaisin.
Arkiateria Kuoppakankaan työkeskuksella tiistaisin klo 11. Hinta 3
euroa. Ruokalistalla tammi-helmikuussa: 30.1. makaronilaatikko, 6.2.
uunimakkara, 13.2. hernekeitto ja
pannari, 20.2. pasta carbonara, 27.2.
lihapullat.
Diakonian avoimien ovien torstai
klo 10 Kuoppakankaan työkeskuksella 25.1. / 8.2. / 22.2. / 22.3. / 5.4. /
19.4. / 3.5. / 17.5.
Diakoniatyön kirpputori os.
Kissakoskenkatu 5 on auki klo 10-15
tiistaisin ja keskiviikkoisin. Otamme
vastaan puhtaita ja ehjiä vaatteita
sekä kaikenlaista kodin tavaraa
(kirjoista vain lastenkirjoja). Lahjoituksia voi tuoda aukioloaikoina tai
sopimalla toisen ajan. Kysy kirpputoriasioista Pialta, p. 040 5727 810.
Diakoniatyön lähimmäispalvelun
vapaaehtoiset. Kokoonnumme
kerran kuussa maanantaisin 19.2.
/ 19.3. / 16.4. ja 14.5. klo 16-17.30
Kuoppakankaan työkeskuksessa,
luokassa 1. Kokoontumisten ideana
on vaihtaa kokemuksia ja tietoa,
kuulla toisia ja saada tukea toisilta.
Mukaan voi tulla yksittäisiin kokoontumisiinkin, miten parhaiten pääsee.

Diakoniatyöntekijät Ellen, p. 040
5237 960, Pia p. 040 5727 810.
Kaiken kansan sauna- ja peli-illat
keväällä 2018: 14.2. / 14.3. / 18.4. ja
23.5. Iltapalamaksu 2 euroa. Mikäli
tarvitset kyytiä, ota yhteys diakoniatyön toimistoon edelliseen maanantaihin mennessä p. 040 701 6630.
Edestakainen kuljetus 5 euroa.
Sählärit - sählypelit torstaisin klo
17–18.30 Kuoppakankaan työkeskuksen liikuntasalissa. Varusteina
omat sisäpelikengät tai tossut. Talo
tarjoaa mailat ja pallot, kaikki ovat
tervetulleita pelaamaan!
Huoma-ryhmä on tarkoitettu
kaikille, jotka ovat menettäneet läheisensä henkirikoksessa. Läheinen
voi olla esimerkiksi perheenjäsen,
sukulainen, ystävä tai muu läheinen
henkilö. Toiminta on maksutonta
sekä uskonnollisesti ja poliittisesti
sitoutumatonta. Huoma-ryhmää
ohjaavat Ellen Väntti sekä lapsensa henkirikoksessa menettänyt
tukihenkilö Kari Teittinen. Ryhmään
ilmoittaudutaan tekstiviestillä Kari
Teittinen, puh. 050 3130 003.
Käpy ry:n vertaistukiryhmän
tarkoituksena on tukea lapsikuoleman kokeneita perheitä. Ilmoittautumiset ryhmänohjaajalle Johanna
Elolalle puhelimitse tai sähköpostitse johannavaisanen@hotmail.com
tai p. 040 938 0850.
Aikuisten sururyhmä. Tiedustelut
ja ilmoittautumiset keväälle: Ellen
Väntti puh 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 klo 18 Hannun Sali
paritt. vko. to 1.2. / 15.2. / 1.3. Tied.
Eila Raatikainen 040 577 7939.
Sotaorvot kuukauden toisena
tiistaina klo 13 seurakuntasalissa.
Vuosikokous 20.2. klo 13. Tied. Raili
Tikkanen p. 040 581 92 68.
Pro-miehet Hannun salissa ke 31.1.
klo 19. Tied. Jouko Airas p. 040 539
7880.
Lähellä ihmistä -kriisin, kuuntelun
ja kasvun ryhmä Hannun salissa
parillisen vkon to 25.2. / 8.2. / 22.2.
klo 18. 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 29.1. / 5.2. / 12.2. /
19.2. 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.
Läheisten ryhmä, Varkauden seudun
Wamdy ry. kuukauden viimeisenä
keskiviikkona 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 30.1. / 6.2. / 13.2. / 20.2. klo
9. Tied. Pirjo Ojala.
Näkövammaisten kerho. Tied. Kirsti
Karttunen p. 040 577 9830
Veteraanien keskustelupiiri 5.2. luokassa 1 maanantaina klo 14. Tuomo
Utriainen.

Könönpellon seurakuntatalolla, Atolantie 1
Aamurukouspiiri to klo 8.30. Tied.
Marjatta Lappeteläinen p. 0400 914
322.
Jumpparyhmä maanantaisin klo 9.
Tied. Taimi Kankkunen.
Keskustelu- ja Raamattupiiri su 4.2.
/ 18.2. klo 18 Tied. Seija Mattila, p.
0400 253 477.
Miestenpiiri torstaisin klo 18. Tied.
Markku Kujanpää p. 040 844 5024.

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

Muualla
Seurakuntapiiri Kyllikink. 6 paritt.
vkon ma klo 13. Tied. Annikki Heikkinen p. 040 838 0378.
Raamattupiiri, Vattuvuorenk. 36 C,
kuukauden 1. keskiviikko klo 13.
Tied. Leena Välisalo p. 040 721 6273.
Miesten saunapiiri Puurtilan seurakuntakodilla, tiistaina 30.1. / 13.2. /
27.2. / 13.3. sauna klo 18–19, saunan
jälkeen iltapalaa ja keskustelua
Raamatun pohjalta. Tied. Pekka
Päivärinta, p. 040 572 7860.
Työikäisten naisten saunaillat
Puurtilan seurakuntakodilla. Luvassa
ihanat löylyt, kaunistavat voiteet,
makeat ruuat ja tietenkin hyvää seuraa. Yhdessä saunomme rantasaunan leppoisissa löylyissä kasvonaamiot meitä kaunistaen. Nautimme
myös seurakuntakodin emäntien
laittaman terveellisen iltapalan.
Tervetuloa mukaan torstaisin 8.2. /
15.3. / 12.4. ja 3.5.

Monikulttuurinen päivä - Multicultural meeting

Järjestämme monikulttuurisen Valoleiripäivän Puurtilan seurakuntakodilla (Murhilahdentie 94) lauantaina 3.3. Klo 9-14. Kokoonnumme
talvisen leiripäivän merkeissä,
jolloin ulkoillaan, grillaillaan kodalla
ja vietetään hauska päivä yhdessä!
Muistathan pukeutua lämpimästi!
Tapahtuma on maksuton. Tervetuloa mukaan!
Multicultural meeting. Multicultural
meeting café Valo organizes a winter
outdoor day at the Puurtila parish
hall, address Murhilahdentie 94,
Varkaus. On Saturday 3rd March from
9.00 to 14.00. We will enjoy outdoor
activities and barbeque snacks. Let’s
have fun together! Remember to
wear warm clothes! Event is free of
charge. Welcome everybody!

IKÄIHMISTEN KERHOT
Kyllikinkadun korttelikerho

parillisen viikon maanantaisin klo
13 -14.30. Kyllikinkatu 6 kerhotila.
Kerhon ohjaajat: Tuula Savolainen
ja Irma Pessi. Lisätiedot p. 040 5727
810.
Pääkirkon kerho parittoman viikon
maanantaisin klo 13-14.30. Seurakuntasali, Savontie 1. Yhteyshenkilö
Raija Räsänen, p. 040 740 2903
Joutenlahden ystäväkerho parittoman viikon maanantaisin klo 10
-11.30. Porukankuja 6 kerhohuone.
Kerhon ohjaajat: Eira Luotinen ja Pia
Hosio. Lisätiedot Pia, p. 040 5727
810

Hongistonkadun palveluasumisen ystäväkerho parittoman viikon

tiistaisin klo 13 -14.30. Kerhon ohjaajat: Pirkko Kuvaja ja Serina Kokko.
Lisätiedot: p. 040 57 27810.
Luttilan ystäväkerho parittoman
viikon keskiviikkoisin klo 13 -14.30.
Luttilan palvelukeskus. Kerhon
ohjaajat Maarit Ristikangas ja Ritva
Niiranen. Lisätiedot: p. 0405727 810
Kuoppakankaan kerho parit-

Kotiviesti

Torstai 25.1.2018

Kotiviesti
Varkauden seurakuntalehti
59. vuosikerta

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

Seurakuntavirasto
Ahlströminkatu 19, 78250 Varkaus

Kustantaja:
Savon Media Oy

Taitto: Warkauden Lehti

Ilmoitusmyynti
myyntineuvottelija
Pirjo Kaukonen
p. 050 342 9412

Jakeluhuomautukset:
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
22.2.2018. Aineisto Kotiviestin toimitukseen ti 13.2. 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:

toman viikon keskiviikkoisin
klo 13-14.30. Kuoppakankaan
työkeskus. Kerhon ohjaajat Raili
Heiskanen ja Juhani Kettunen.
Raili, p. 040 585 3417.
Könönpellon kerho parittoman
viikon keskiviikkoisin klo 13.30
Könönpellon seurakuntasali.
Yhteyshenkilö Lea Könönen, p.
040 542 9921.
Harjurannan kerho klo 1314.30. Harjurannan Pikkukammari. Kerhopäivät: 16.1. / 13.2. /
13.3. / 10.4. Kerhonohjaaja Anne
Ikonen. Lisätiedot: Ellen p. 040
523 7960
Kangaslammin kerho alkaen
16.1. klo 13-14.30. Kangaslammin
kirkko. Lisätiedot: Ellen p. 040 523
7960

YSTÄVÄNKAMMARI

Tapani Majuri virkavapaalla
14.8.2017-19.1.2018 ja Mari Marjokorpi virkavapaalla 1.9.201728.2.2018.

KUOROT

Lapsikuoro Pisarat keskiviikkoisin klo 17-18 Kuoppakankaan
työkeskuksessa, lisätietoja
Rebekalta.
Seurakuntakuoro keskiviikkoisin
klo 17-19 Kuoppakankaan työkeskuksessa, lisätietoja Taijalta.
Kangaslammin kuoro, lisätietoja
Rebekalta.
Laalajat, lisätietoja Eveliinalta.

KIRKKOMUSKARIT

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

KONSERTIT JA
MUSIIKKITILAISUUDET
Lavrenchukin perheen konsertti su 25.2. klo 18 Kangas-

Ystävänkammari Kangaslammilla: Kaikille avoin kohtaamispaikka (Kangaslammintie 7) on
avoinna keskiviikkoisin ja lauantaisin klo 9 – 12. Ystävänkammari
on jälleen auki keskiviikosta
10.1.2018 alkaen, tervetuloa!

lammin kirkossa. Kaunista ja
koskettavaa musiikkia jokaiselle
kuulijalle. Konsertissa esiintyy
koko perhe lapsista vanhempiin monin eri instrumentein ja
laulaen.

RAAMATUN OPETUSTA

kossa. Kuoron johtajana Petrus
Marjanen.

Suomen Raamattuopiston
”Hyvän sanoman illat” pidetään Kuoppakankaan työkeskuksessa seuraavasti:

ti 30.1. klo 18: Laki ja evankeliumi, aihetta käsittelee Jouko
Kauhanen
ti 27.2. klo 18: Usko, aihetta
käsittelee Jouko Kauhanen
ti 27.3. klo 18: Mitä on kristityn
vapaus? aihetta käsittelee Pentti
Waris
ti 24.4. klo 18: Mitä tämän
jälkeen? aihetta käsittelee Jouko
Kauhanen
Hyvän sanoman illoissa on kahvitarjoilu ennen tilaisuuden alkua!

”Sisälle sanaan” Raamattuluennot järjestää Etelä-Savon
ev. lut. kansanlähetys Kuoppakankaan työkeskuksessa
tiistaisin.

9.1. klo 18.00 ”Suolana ja Valona”
Simi Virtanen. Klo 19.15 ”Tulkoon
valtakuntasi” Matti Manninen
13.2. klo 18.00 ”Kristityn ominaisuudet” Raimo Lappi. Klo 19.15
”Anova saa” Ulpu Lappi
13.3. klo 18.00 ”Hengellinen
nälkä”. Klo 19.15 ”Elämän leipä”
Esko Räsänen
10.4. klo 18.00 ”Pääsiäisen jälkeen”. Klo 19.15 ”Niin on kirjoitettu”. Matti Manninen
Luentojen välissä kahvitarjoilu.
Tervetuloa!

Suomen luterilainen evankeliumiyhdistys järjestää lähetystilaisuuksia torstaisin 1.2. /

22.2 / 22.3. ja 17.5. klo 13-14:30
Kuoppakankaan työkeskuksessa.
Mukana Olli Olenius.

MUSIIKKI
KANTTORIT

Rebekka Kinnunen, puh. 040
5785 711
Taija Korri (1.9.2017- 28.2.2018)
puh. 040 5785 218
Eveliina Modinos (1.10.201719.1.2018) puh. 040 5785 998
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Kuopion mieslaulajien kuorokonsertti su 11.2. klo 15 PääkirAve Maria- konsertti la 17.3.

klo 17 Pääkirkossa. Tervetuloa
kuuntelemaan Varkauden laulun
Ave Maria -konserttia! Musiikkia
johtaa musiikkineuvos Jyrki Immonen, mukana Anna Immonen,
laulu, Andra Kaus, piano, Sanna
Lehtomäki, huilu ja Rebekka
Kinnunen, urut.

KASVATUS
Perhekerhot ovat avoimia kohtaamispaikkoja pienten lasten
perheille ja kotona työskenteleville perhepäivähoitajille.
Perhekerhoissa opitaan ja välitetään kristillistä perinnettä sekä
tuetaan perheitä arjen keskellä.
Varhaiskasvatuksen mahdollisia
vapaita päiväkerhopaikkoja voi
tiedustella Paula Bomanilta p.
040 50140950.

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

Perhepäiväkerho:

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

Jakelu: Savon Jakelu

TAPAHTUMIA
Perhemessu 4.2. klo 15 Kuoppakankaan työkeskuksessa. Perhemessua toteuttamassa pappi
Karoliina Mustonen ja kanttori
Rebekka Kinnunen yhdessä lastenohjaajien, pisarat lapsikuoron
ja päiväkerholaisten kanssa. Olet
lämpimästi tervetullut
Yhteisvastuutapahtuma
perheille 10.2. klo 10-13 Kuoppakankaan työkeskus, Kuoppakankaankatu 11. Ohjelmassa
lumipuuhaa ja mäenlaskua. Kirpputori, herkkukahvio, liikuntarata,
ongintaa ja puuhanurkkaus.
Varaa oma kirppispöytäsi (5 e) p.
0400996340 tai tulen.mukaan@
evl.fi 5.2. mennessä
Hiihtolomaleirit koululaisille
7-10 v 5.- 6.3.2018 sekä 11-14
v 6.- 8.3.2018 Puurtilan srkkodilla. Leirillä askarrellaan,
laulellaan, liikutaan, kisaillaan
ja tarinoidaan… pienemmät
20 e (25 e) / isommat 35 e (40
e) - sisarale -50 % (suluissa hinta
muilta kun varkauden seurakunnan jäseniltä, ei sisaralea)
- Hintaan sisältyy majoitus, ruuat,
ohjelma, vakuutus. Molemmille
leireille voidaan ottaa mukaan 25
leiriläistä. Ilmoittautuminen ma
19.2.2018 mennessä: www.varkaudenseurakunta.fi tai sähköpostilla: tulen.mukaan@evl.fi

Avoin toiminta – tule
mukaan!
Tytöt ja pojat
ALPO avointen ovien toimintakerho tiistaisin klo 14-16 Kuoppakankaan työkeskus. Toiminallinen taukopaikka 4-6 lk tytöille ja
pojille. Tule mukaan!
Köpen ALPO avoimet ovien
toimintakerho keskiviikkoisin
klo 15-17 Könönpellon Nuta:lla,
Kivipurontie 8-10. Toiminnallinen
taukopaikka 4-6 luokkalaisille
tytöille ja pojille. Tule mukaan!
Kangaslammin ALPO avointen

Kannen kuva:
Tatu Blomqvist

ovien toimintakerho torstaisin
klo 14-16 Kangaslammin kirkon
kerhotiloissa, Asematie 1. Toiminnallinen taukopaikka kouluikäisille tytöille ja pojille. Tule mukaan!

rippikoulusta nuorisotyönohjaaja
Kaija Puustiselta kaija.puustinen@evl.fi, p. 040 524 3330

Yodailta tiistaisin klo 16-18
Kuoppakankaan työkeskuksella
(joka toinen ti/parilliset viikot.)
Yodaillassa suunnittelemme
nuorten hartauselämää uudella
tavalla ja toteutamme nuorten
ideoimia hartaushetkiä eri tavoin
illassa toteuttaen.
Nuorten iltapäivän olohuone
ILPO torstaisin klo 14–17 Kuoppakankaan työkeskuksella.
Ankkurimessu ja Nuorten
kohtaamispaikka klo 18 alkaen
kokoaa nuoret Kuoppakankaan
työkeskukselle vielä kerran tämän vuoden puolella 26.11.2017,
jatkuen taas tammikuussa kerran
kuukaudessa sunnuntaisin seuraavasti: 28.1. / 18.2. / 18.3. / 15.4.
/ 20.5. Messun jälkeen jatkamme
iltaa nuorten omilla kirkkokahveilla. Tule sinäkin mukaan!
Kappelin nuorten illat – HUOM!
tiistaisin klo 18–20 Kangaslammin kirkolla. Kappelin nuorten
toiminta on avoimien ovien
toimintaa, jossa ovet avoinna klo
18-20. Paikalla on aina työntekijä
ja pientä tarjottavaa.

Lasten ja nuorten leiritoiminnan AVUSTAJA-koulutus tänä
vuonna täysi-ikäistyville ja sitä
vanhemmille isosille. 23.-24.2.
Puurtilan seurakuntakodilla. Leirien ohjaajatiimiin kuuluu usein
täysi-ikäinen nuorisotyön avustaja tai yövalvoja. Tämä kurssi perehdyttää sinut näihin tehtäviin.
Tervetuloa! Kurssi on maksuton.
Ilmoittaudu tulen.mukaan@evl.fi
12.2. mennessä. Lisätietoja Tiina
Taavitsainen 0405568506.

Tapahtumia

klo 14. Tule mukaan ideoimaan
kevään tapahtumia ja talkoita!

Nuorille

Kappelin yö –tapahtuma 16.17.2.2018. Ilmoittaudu mukaan:
pe 2.2.2018 mennessä. tulen.
mukaan@evl.fi. Lisätiedot Tarjalta.
040 718 5333.
Työkkärin yö –tapahtuma 9.10.3.2018. Ilmoittaudu mukaan:
ma 26.2.2018 mennessä. tulen.
mukaan@evl.fi. Lisätiedot Tarjalta.
040 718 5333.

Rippikoulu 2018
Rippikoulut ovat käynnistyneet
ja jatkuvat ryhmien ohjelmien
mukaisesti sekä keräten merkintöjä rippikoulupassiin. Lisätietoja

Nuoret aikuiset

Lähetys- ja kansainvälinen vastuu:
Lähetyspiirit toimivat seuraavasti:
Kommilan piiri / Pirkko Iivarinen p. 0407493262. Pääkirkon
Hannun salissa parittomat tiistait
klo 13.
Kuoppakankaan työkeskus /
Riitta Nieminen 0458507467.
Parilliset maanantait klo 13.
Könönpellon seurakuntatalo /
Liisa Vuohelainen 0408219990.
Parilliset keskiviikot klo 13.30.

Lähetyksen vapaaehtoisten
palaveri Hannun salissa ma 5.2.

Naisten Pankin koulutus-ilta
Keskuskonttorilla (Taipaleentie

15) ti 13.2. klo 18-20. Tervetuloa
kuulemaan miten Naisten Pankki
edistää kehitysmaiden naisten
koulutuksen ja toimeentulon
mahdollisuuksia ympäri maailmaa. Paikallisesti Varkaudessa
Naisten Pankki toimii tapahtumien ja tempausten kautta
varainkeruun ja tiedon jakamisen
kanavana. Tule mukaan joukkoomme! Ilmoittaudu iltaan
tulen.mukaan@evl.fi tai tekstiviestillä 0405237962 viim. 9.2.
tarjoilun vuoksi.

Sinä yli 65-vuotias
Koetko yksinäisyyttä
tai turvattomuutta?
Jos haluat jutella
luottamuksellisesti, niin
lähetä tämä kortti
seurakuntasi
diakoniatyöntekijöille.
Kuva: Anna-Katri Hänninen

Kotiviesti
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Lähimmäiset ja ulkoiluystävät
Huomio te, jotka olette mukana Lähimmäispalvelussa ja ulkoiluystävätoiminnassa.
Kokoonnumme kerran kuukaudessa maanantaisin klo 16 -17.30 Kuoppakankaan työ-

keskuksen luokassa 1. Päivämäärät ovat 22.1.
/ 19.2. / 19.3. / 16.4. ja 14.5. Puurtilan seurakuntakodilla. Poimi päivät kalenteriisi ja tule
mukaan kuinka pääset. Kuljetukset järjeste-

tään yhteiskyydeillä. Kokoontumisten ideana
on vaihtaa kokemuksia ja tietoa, kuulla toisia
ja saada tukea toisilta. Lämpimästi tervetuloa,
mukana diakoniatyöntekijät Ellen tai Pia.

Sanna Krook

Keskusteluryhmä 60 vuotta täyttäneille
Ikääntyminen tuo usein suuria
muutoksia elämään. Kun huolet
painavat mieltä, seurauksena voi
olla uupumusta, mielialan laskua,
jopa pelkoa selviytymisestä.
Varkaudessa alkaa jälleen varttuneemman väen keskusteluryhmä

Senioripysäkki, joka on Helsinki
Mission kehittämä ryhmäterapiasovellus. Keskusteluryhmässä jutellaan mieltä painavista asioista
tai arkisemmista aiheista. Senioripysäkin ryhmässä voi solmia myös
uusia ystävyyssuhteita. Palvelut

ovat maksuttomia ja ehdottoman
luottamuksellisia. Senioripysäkkiryhmää ohjaa koulutettu ammattilainen.
Sinä 60 vuotta täyttänyt, tervetuloa mukaan! Ryhmän jäsenet
valitaan haastattelun perusteel-

Kirjoita yhteystietosi ja postita kortti,
niin otamme sinuun yhteyttä.

Vastaanottaja
maksaa
postimaksun

Nimi_________________________
Katuosoite____________________
Paikkakunta___________________

Varkauden ev.lut seurakunta

Puhelin_______________________

Diakoniatyö

Kortin minulle antoi__________________

Tunnus 5020568

(esim. naapuri, omainen, kotihoito)

00003 VASTAUSLÄHETYS
Tai voit myös itse olla yhteydessä.
Diakoniatyöntekijät:
Ellen Väntti
p. 040 523 7960, ellen.vantti@evl.fi
Pia Hosio,
p. 040 572 7810, pia.hosio@evl.fi

Kortti on kehitetty IkäArvokas-hankkeessa 2014–2016.

la. Ryhmän kokoontumiset ovat
viikoittain 1,5 tuntia kerrallaan
alkaen ma 19.2. klo 10.
Varaa haastatteluaika: diakoniatyöntekijä Ellen Väntti, p.
040 523 7960, sähköposti: ellen.
vantti@evl.fi.

Etsimme
iäkkäitä yksinäisiä
Kun kohtaat vanhuksia,
onko sinulle herännyt
huoli, miten joku ikäihminen selviytyy kotona?
Kaipaatko
yhteydenottotahoa,
josta voisi olla apua kotona asuvalle, yksinäiselle, eristäytyneelle
ja kuuntelijaa kaipaavalle vanhukselle? Sosiaali- ja terveyspalvelut kohtaavat edellä mainitussa
elämäntilanteessa olevia ikäihmisiä. Tällöin heihin on jo syntynyt
jonkunlainen kontakti ja he pääsevät julkisten palvelujen piiriin.
Kontaktit voivat olla silti riittä-

mättömät, vanhus voi kokea yksinäisyyttä ja turvattomuutta tai
elämäntilanne voi olla muuten
haasteellinen monen ikäihmisen kohdalla. Tällöin hänelle voi
antaa oheisen diakoniatyöhön
lähetettävän yhteydenottokortin.
Korteissa kehotetaan vanhuksia
ottamaan yhteyttä seurakunnan
diakoniatyöntekijään tai kortin
voi laittaa maksutta postiin, jolloin heihin otetaan yhteyttä.
Leikkaa irti viereinen kortti,
täytä se ja laita postiin!
Lisätietoja diakoniatyöntekijöiltä: Ellen Väntti, 040 523 7960
ja Pia Hosio, 040 572 7810.

