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Miehen tie
Teksti: Olli Tynkkynen, kirkkoherra

Eläkkeellejäämiseni alkaa lähestyä kovaa vauhtia ja työpäiviä tätä
kirjoittaessa on enää alle sata jäljellä. Tässä vaiheessa virkauraa sitä
alkaa katsoa taakseen ja tutkailla mennyttä. Käytänpä siis hyväkseni asemaani päätoimittajana ja käyn läpi näissä viimeisissä pääkirjoituksissani reilun 32 vuotta kestäneen pappisurani. Mistäpä
muusta se paha pappi saarnaisi kuin itsestään.
Kirjoitin ylioppilaaksi keväällä 1973 ja aloitin samaisena syksynä
opinnot Helsingin yliopiston teologisessa tiedekunnassa. Päädyin
lukemaan teologiaa osittain laiskuuden takia koska tuohon maailmanaikaan teologinen tiedekunta oli ainoita, johon pääsi vielä
sisälle ylioppilastutkinnon laudaturin yleisarvosanalla.
Opinnot kuitenkin takkusivat ja niinpä vuodesta 1974 siirryin
maallisiin ja kunnollisiin töihin. Työskentelin seuraavat viisi vuotta tehtaassa, pankissa ja vahtimestarina Espoon Tapiolassa asuen.
Tavattuani tulevan vaimoni sain uutta intoa kehittää itseäni ja
niinpä aloitin uudestaan opintoni vuonna 1979.
Seitsemän vuotta siinä meni ennen kuin valmistuin. Pidempään
kuin monella muulla, selityksenä että kävin koko opiskeluajan töissä.
Toukokuussa Helsingin hiippakunnan piispa Samuel Lehtonen
sitten kokosi ordinaatiokoulutukseen kaikki valmistuvat papit ja
lehtorit (naispappeutta ei silloin vielä ollut). Koulutuksen viimeisenä iltana me 13 pappiskokelasta ja kolme lehtoria saimme siirtyä
piispalaan, jossa piispa asetti meidät puolikaareen, aakkosjärjestyksessä istumaan. Minä Tynkkysenä siinä toiseksi viimeisenä.
Sitten arvokas ja vähän pelottavakin piispa heitti meille vastattavaksi kysymyksen; minkälainen on sinun uskosi, nyt kun lähdet
palvelemaan Helsingin hiippakunnan jotakin seurakuntaa?
Kokelas kerrallaan, aakkosjärjestyksen alusta lähtien sitten
vastaukset tipahtivat. Jokainen pisti parastaan ja ennen kuin
minun vuoroni tuli, oli uskon kuvaukset kasvaneet merkittäviin
mittoihin. Tuli minun vuoroni ja aattelin, että rehellisyys maan
perii. Kerroin sitten, että minun uskoni on heikko ja hoiperteleva.
Epäilykset ovat synkkinä pilvinä matkassa mukana. Muutamat
kokelaat siinä vieressä katsoivat minua ehkä hivenen myötätuntoisesti ja mahtoivat funtsia piispan reagointia.
Viimeisen vastauksen jälkeen piispa oli vähän aikaa hiljaa ja
sanoi sitten: ” Minun uskoni pappeutui ja piispuuteni aikana on
ollut hyvin lähellä tuota Tynkkysen uskoa”. Porukan ilmeet tuossa
vaiheessa olivat aika jänniä. Itse sain tuosta piispan kommentista
rohkaisevan lähtöpotkun pappisuralleni, jonka sitten aloitin Kirkkonummen suomalaisessa seurakunnassa 1.6.1986, suoraan rippikoululla aloittaen. Innostus oli valtava ja usko heikko kun aloitin.
Vuosi vuodelta innostus sitten vähän laantui mutta vastineeksi
usko alkoi vahvistua.
Kirkkonummea palvelin 15
kuukautta, seurakuntapappina ylevällä virkanimikkeellä
”ylimääräinen apulainen”.
Sitten Savon kutsu kävi ylivoimaiseksi vastustaa ja siirryin
1.9.1987 Kuopion hiippakuntaan. Pieksämäen kaupunkiseurakunnan palvelukseen.
Virkanimikkeenikin jo koheni
peräti ”viralliseksi apulaiseksi”.
Savon jännittävistä vaiheista
sitten seuraavassa Kotiviestin
numerossa.
Siunattua kevään alkua
toivotellen,
Olli

Eliisa Moilanen.

Pentti Lyytikkä.

Jussi Mikkonen.

Miksi tehdä
vapaaehtoistyötä
Pentti Lyytikkä

Olen toiminut monia vuosia
seurakunnan marjaretkien vetäjänä
diakoniatyöntekijöiden
kanssa koska olen erätaitoinen.
Tunnen sienet ja marjat. Osallistun myös Yhteisvastuun lipaskeräyksiin.
Toimin vapaaehtoisena koska
siitä tulee hyvä mieli. Se on myös
hyvää ajanvietettä.

varkautelaisessa Museon Ystävät –toiminnassa tukemassa ja
auttamassa vaikkapa näyttelyn
organisoimisessa. Olen myös Könönpellon Martoissa. Sydäntäni
lähellä on tukiperhetoiminta,
jossa puolisoni kanssa kohtaamme eri-ikäisiä lapsia perheineen.
Olen kiitollinen, että olen saanut elämältä paljon. Mukana
oleminen ja auttaminen vapaaehtoistoiminnan kautta ei ole minulta pois. Uskon lähimmäisen
rakkauteen.

Eliisa Moilanen

Jussi Mikkonen

Naisten Pankin toimija

Monitoimimies

Olen mukana vapaaehtoistoiminnassa koska siitä saa niin
paljon! Toimin Naisten Pankin
vapaaehtoisena ja Lions Club
Justiinoissa. Olen myös mukana

Olen oikeastaan ollut koko ikäni
koukussa, nimittäin vapaaehtoistyöhön. Joskus sitä saattaa saada
vieroitusoireita, jos ei koko viikolla
ole päässyt tekemään vapaaehtois-

Metsäopas
ja Yhteisvastuukerääjä

työtä ja joskus puolestaan olla väsynyt, kun on luvannut niin monta
asiaa samalle viikolle.
Monesti minulta kysytään, miten jaksan ja ehdin olla mukana
niin monessa? Syitä tähän on
useita, kuten ihmisten kohtaaminen. Kuitenkin oli kyseessä
sitten seurakunnan nuortenilta,
kirkkokahvit, Punaisen Ristin ensiapupäivystys, kyläyhdistyksen
talkoopäivä tai nuorten teatterikerhon vetäminen, on päässäni
yksi ajatus. Auttaminen, ihmiseltä ihmiselle, aidosti. Ja ihmisen
hymy, muuta palkkaa ei tarvitse.
Toivottavasti jokainen saa joskus apua vilpittömästi ja auttaa
myös itse vilpittömästi tarpeen
tullen. Jokaisen pitäisi saada tuntea, mitä lähimmäisen rakkaus
on. Tee toiselle niin miten haluaisit itsellesi tehtävän.
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sana
Jaak. 2:1-8
1 Veljeni, te jotka uskotte meidän Herraamme Jeesukseen
Kristukseen, kirkkauden Herraan, älkää erotelko ihmisiä. 2
Jos teidän kokoukseenne tulee mies, jolla on kultasormus
sormessaan ja hieno puku yllään, sekä samalla kertaa köyhä nuhruisissa vaatteissaan, 3 niin ettekö vain osoitakin
huomiotanne tuolle hienosti pukeutuneelle ja sano hänelle:
”Istu tähän, tässä on hyvä paikka”? Köyhälle te sen sijaan

sanotte: ”Seiso sinä tuossa”, tai: ”Istu tähän lattialle jalkojeni viereen.” 4 Ettekö te silloin syyllisty erotteluun omassa
keskuudessanne? Eikö teistä ole tullut tuomareita, jotka tuomitsevat väärin perustein?
5 Kuulkaa, rakkaat veljeni! Onhan Jumala valinnut juuri maailman silmissä köyhät olemaan uskossa rikkaat ja
perimään valtakunnan, jonka Jumala on luvannut häntä

rakastaville. 6 Mutta te häpäisette köyhän. Eivätkö juuri
rikkaat sorra teitä ja raahaa teitä oikeuden eteen? 7 Eivätkö juuri he herjaa sitä jaloa nimeä, joka on lausuttu teidän
ylitsenne?
8 Jos te noudatatte lain kuningaskäskyä niin kuin se Raamatussa on: ”Rakasta lähimmäistäsi niin kuin itseäsi”, te
teette oikein.

Monet iäkkäät kaipaavat
kaveria ulkoiluun

vapaaehtoiset auttajat

Yksin asuvalla vanhuksella voi
ulkoilu jäädä pikkuhiljaa kokonaan pois. Syynä voi olla vaikkapa se, että yksin lähteminen
pelottaa tai ei vaan saa lähdettyä. Kierre helposti kasvaa ja
pian huomaa, että viime kerran
ulkoilusta on jo viikkoja. Kierteen katkaisemiseen tarvittaisiin kaveri, joka tulee ovelle
sovitusti hakemaan kävelylle.
Ulkoilun hyödyt vanhukselle
ovat samat kuin muillekin. Se
tuo mielen pirteyttä, kasvattaa
kuntoa, parantaa ruokahalua ja
unen laatuakin.
Diakoniatyölle tulee viikoittain pyyntöjä, missä vanhukset
itse, kotihoito tai omaiset etsivät ulkoilukavereita. Kaveria
tarvitaan nyt juuri erityisesti
Luttilan, Savonmäen, Käpykankaan, Taulumäen ja Kangaslammin alueelle.
Tehtävään voi sitoutua määräajaksi, omien aikataulujen
mukaan. Tärkeintä on luotetta-

vuus ja aito kiinnostus ikäihmisen kohtaamiseen.
Mukaan pääsee kun ilmoittautuu tehtävään nettisosoitteessa vapaaehtoistyo.fi/varkaus. Voit myös kysyä lisätietoja ja
ilmoittautua diakoniatyöntekijä Pia Hosiolle, p. 040 5727 810
tai pia.hosio@evl.fi
Tervetuloa
osallistumaan
27.3. järjestettävään Ulkoiluystävien perehdytyspäivään.

”

Ulkoilun hyödyt
vanhukselle ovat
samat kuin
muillekin

Sinulle uusi harrastus?

ULKOILUYSTÄVÄKSI
IKÄIHMISELLE?
TERVETULOA PEREHDYTYKSEEN!
Nettiosoitteessa vapaaehtoistyo.fi/varkaus esitellään avoimia vapaaehtoistehtäviä Varkaudessa. Sivusto
on yleishyödyllinen, ei-kaupallinen ja voittoa tavoittelematon vapaaehtoistöitä kokoava sivusto.

Aika:
Tiistaina 27.3. klo 9 -13.30.
Paikka: Pääkirkon seurakuntasali, Savontie 1.

Varkautelaisilta
varkautelaisille

•
•
•
•
•
•

Haluatko tehdä vapaaehtoistyötä? Nyt voit
ilmoittautua vapaaehtoiseksi missä ja milloin vain.
Vapaaehtoistyo.fi on koko maan
kattava sivusto, joka on juuri
nyt avattu seurakunnassamme
ja koko kaupungissa. Paikallinen sivustomme löytyy osoitteesta vapaaehtoistyo.fi/varkaus.

Sivustolle lisätään erityyppisiä
vapaaehtoistehtäviä säännöllisin
väliajoin.

Tehtävää ja tehtäviä
riittää laidasta laitaan
Voit somistaa seurakunnan kirpputoria Kissakoskenkadulla, tehdä vainajalle viimeisen palveluksen arkunkantajana tai ulkoilla
yhdessä iäkkäiden kanssa ympäri
kaupunkia. Vapaaehtoisena voit
toivottaa kanssaihmiset tervetul-

leeksi jumalanpalvelukseen tai
vaikka kerätä Yhteisvastuu –lipaskeräyksessä lahjoitusvaroja
lähelle ja kauas. Löydät varmasti sopivan vapaaehtoistehtävän
juuri sinulle! Vapaaehtoisena voit
osallistua yksittäisiin tehtäviin tai
tulla mukaan pitemmäksi aikaa.
Voit itse määritellä antamasi ajan.
Vapaaehtoistoiminnan palkkiona
on ihmisten kohtaaminen ja auttaminen sekä tekemisen ilo.
Tule mukaan tekemään hyvää
varkautelaisilta varkautelaisille!

Päivän sisältö:

vapaaehtoistoiminnan periaatteet
ulkoilun hyödyt iäkkäälle
ulkoiluystävätoiminnan käytäntö ja sopimus
turvallinen ulkoilu
ulkoiluystävän omat voimavarat
vapaaehtoisen ulkoiluystävän puheenvuoro

Päivä on maksuton ja sisältää lounaan ja kahvit. Päivä antaa valmiudet toimia
vapaaehtoisena ulkoiluystävänä. Osallistuminen ei vielä sido mihinkään.
Lisätiedot ja ilmoittautuminen torstaihin 22.3. klo 15 mennessä:
Varkauden kaupunki, Tiina Hämäläinen, p. 040 7048 965.
Pia Hosio, Varkauden ev.lut. seurakunta, p. 040 5727 810.
Koulutuksen järjestää yhteistyössä Varkauden kaupungin kotihoito ja
Varkauden ev.lut seurakunnan diakoniatyö.

Yhteistyössä:
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Kirkon kirjat
KASTETUT

KUOLLEET

Jasminka Helmi Aurelia Väisänen, Minea
Hilja Aleksandra Puhakka, Milana Elma
Katriina Kipinoinen, Roosa Taimi Matilda Mutanen, Oliver Luphawo Amaza
Huttunen, Leevi Otto Olavi Kokkonen

Sulo Emil Turunen 100 v, Tauno Elis
Suvanto 92 v, Aarne Antero Anttila 89 v,
Aarne Abel Antero Salonen 88 v, Onni
Veli Miettinen 84 v, Rauha Annikki Kauhanen 76 v, Teuvo Aapo Tenhunen 76 v,

kolumni

Rauha Annikki Hartikainen 89 v, Vilho
Aatos Törrönen 78 v, Risto Tapani Toropainen 77 v, Taimi Orvokki Koistinen
100 v, Senja Sulevi Pakarinen 88 v, Terttu
Kaarina Määttä 86 v, Tyyne Immonen
83 v, Kaija Helena Jurvanen 83 v, Väinö
Kalevi Tarvainen 81 v, Pentti Johannes

Änkiläinen 80 v. Tampereen Eteläisestä
seurakunnasta, Eino Kaasalainen 79 v,
Seija Anneli Glumerus 78 v, Pekka Sakari
Keinonen 72 v, Kari Johannes Taskinen
70 v.

henkilöstö

Valontuojat
Teksti: Pirkko Lind

Pimeää, kylmä tuuli tuivertaa. Miksi pitää ollakin tää
pimeä vuodenaika? Kunpa vois nukkua koko ajan
yli, ärsyttää ja tympäisee tää kurjuus. Tää tasapaksu
arkikin tai välillä stressaava kiire, kun jotkut vaativat
olemaan tehokas, vaikka ei jaksais.
Katso jo väistyy mustat pilvet, jo kurkistaa auringon
säde, niin pienestä raosta se tunkeutuu, valaisee tienoon. Taas hehkuu taivaan sinisyys, taas loistaa päivän
kirkkaus. Kirpeä, raikas pakkasilma virkistää. Jumala
antaa auringon paistaa niin hyville kuin pahoillekin.
Kipuja, tuskaa, sairautta, ahdistusta, mielenmasennusta, niin paljon epäuskoa, pahoja puheita, epäonnistumisia, toivottomuutta. Olen niin väsynyt tähän
kaikkeen. Ei enää mitään lisää, en jaksa, missä olet
Herra miksi vaikenet? Ovikello soi, sekin vielä taas
joku kaupustelija tietysti.
Ruusukimppu oven raosta. Ystävän iloinen katse, hei
miten jaksat? Tupaan tuli valo, kahvihetki virkistää.
Yhteinen rukous helpottaa, ystävän siunaus rauhoittaa. Yhteinen usko vahvistaa. Miten hyvä on kohdata
toinen ihminen ilman vaatimuksia. Samalta tasolta.
Tylsää mitään ei tapahdu, en minä viitsi, sekin ystävä
muka, en minä sitä jaksa ymmärtää, on se niin omituinen, mikähän luulee olevansa, aina toisia neuvomassa,
yläpuolella toisten, vaikkei itsekään ole sen kummempi, kuin muut.
”Minä olen sinut nimeltä kutsunut, sinä olet minun,
vaikka vuoret järkkyisivät ja kukkulat halkeaisivat
Minun rakkauteni sinuun, ei järky eikä rauhanliittoni
horju.”Minulleko purnaajalle Sinä puhut Jeesus? Miten
voit osoittaa rakkauttasi, vaikka olen tälläinen?
Hävettää, Jeesus Sinä annat anteeksi minullekin,
vaikka en sitä ansaitse. Kohtasit sanassasi rakkaudella,
vaikka olisin moitteen ansainnut. Auta minua antamaan anteeksi lähimmäisilleni. Jeesus Vapahtaja lähetä
Pyhä Henkesi avaamaan sydämeni uskomaan syntini
anteeksi ristin työsi tähden, ettei rakkauden uhrisi
kohdallani ole turha.
Auta minuakin olemaan valon tuojana, että sinun sanasi, armosi, totuutesi ja rakkautesi saisi levitä meidän
kauttamme kaikkeen maailmaan. Auta meitä kaikkia
olemaan valon tuojia tässä pimenevässä ajassa. Sinä
olet maailman valo Jeesus, Sinun kanssasi emme kulje
pimeässä, vaan meillä on elämän valo. Kiitos Sinulle
rakkaudestasi ja armostasi, elämän valo Jeesus Kristus!

”

jo kurkistaa
auringon säde

Aika on tulla, aika on lähteä
Sunnuntaina 28.1. pääkirkolla
vietettiin klo 10 jumalanpalveluksen yhteydessä työhön tulleiden henkilöiden juhlaa. Seurakunnan työtehtäviin siunattiin

hautatoimen

projektityöntekijä

Keinänen, hautausmaan työntekijä Jari Kinnunen
Susanna

Samalla vietettiin läksiäisiä, sillä
kasvatustyön johtaja Timo Laakso siirtyi viettämään eläkepäiviä.

ja talous- ja velkaneuvonnan
toimistoapulainen Aija Riikonen.

menovinkki

Lähdetään Tallinnaan
Lähde mukaan syksyiseen Tallinnaan ja Viron maaseudulle!
Varkauden seurakunta järjestää
matkan 6.-9.9.2018. Matkalla tutustutaan Viron kirkon toimintaan ja lähetystyöhön Tallinnassa.
Kaupungilla voi kierrellä omatoimisesti.
Matkalla ollaan yksi yö laivassa
(Silja Europa) ja kaksi yötä Talun
leirikeskuksessa. Hinta sisältää
bussimatkat Varkaudesta, laivamatkat meno-paluu, perillä bussi käytössä, majoitukset 2-4hh,
aamupalat, yksi lämmin ateria/

päivä ja vakuutus. Hinta: 240 e
aikuiset, 200 e lapset alle 17 vuotta (alaikäisillä on oltava huoltaja
mukana).
Ilmoittautuminen 4.5. mennessä ja lisätietoja Tiina Taavitsainen
040 556 8506 tai tulen.mukaan@
evl.fi
Retki toteutuu, kun mukana on
30 henkilöä, mukaan mahtuu 45
henkilöä.
Ilmoittautuneille lähetämme
retkikirjeen elokuussa.
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Haku päällä ohjaajakoulutukseen
Rippikoulun käytyäsi sinulla on mahdollisuus tulla seurakunnan ohjaajakoulutukseen, jossa saat valmiuksia ohjaajatehtäviin lasten sekä tyttöjen ja poikien

kerhoihin, musiikin pariin, tiedotuksen
tehtäviin, erinlaisiin tapahtumiin ja ohjaajaksi retkille ja leirileille.
Ohjaajahaku on taas päällä 6.-

15.4.2018.
Ohjaajakoulutus ”Ohku 3” ensimmäisen vuoden ja ”Ohja” toisen vuoden
ohjaajille Partaharjulla 6.- 8.4.2018. Il-

moittautuminen viimeistään torstaina
22.3.2017 sähköpostilla: tule.mukaan@
evl.fi.
Mukaan kutsutaan juuri Sinut!

henkilöstö

Kunniamerkin
myötä eläkepäiville
Teksti ja kuva: Suvi Pitkänen

Kasvatustyön johtaja Timo Laakson ura
kirkon kasvatuksen
parissa on ollut pitkä ja
värikäs.
Timo Laakson lähtöjuhlaa vietettiin tammikuun lopussa Varkauden Pääkirkolla kirkkokahveilla,
jossa hänelle myönnettiin Kirkkohallituksen toimesta kirkon
lapsi- ja nuorisotyön korkein
kunniamerkki.
- On merkittävää saada tämmöinen huomionosoitus, iloitsee

Sasha ja Noora ovat hankkineet arvokasta työkokemusta olemalla
mukana seurakunnan toiminnassa.

Hae
kesätöihin

Timo Laakso.

Kristillinen konkari
Kasvatustyön parissa Laakso on
toiminut huimat 51 vuotta.
- Kaikki alkoi vuonna 1967, jolloin olin 15-vuotias. Rippikoulun
jälkeen aloin toimia vapaaehtoisena nuorisotyöntekijänä Maarian seurakunnassa, kertoo Laakso.
- Seurakunnan toiminta vei
minut mukanaan jo pienestä pitäen, poikakerhoissa sain koota ja
tuunata hienoja Revelin ja Airfixin pienoismalleja ja lennokkikerhossa rakentaa upeita balsapuisia liidokkeja.
Aikoinaan Maarian seurakunnalta saadussa työtodistuksessa
Timo Laaksoa kuvailtiin vastuuntuntoiseksi ja täsmälliseksi
poikien ohjaajaksi. Suositusten
myötä ura urkeni alan koulutukseen Raudaskylän Kristilliseen
opistoon, jossa hän opiskeli nuorisotyönohjaajaksi.
- Raudaskylässä tapasin kirkon
kasvatusalaa opiskelleen vaimoni
Lailan. Lailan ja muiden opiskelukavereiden kanssa päätettiin
porukalla hakea Jyväskylään töihin. Siihen aikaan kirkon kasvatusalan työtä oli tarjolla paljon.
Minullakin oli jo virka odottamassa ennen kuin ehdin valmistua Raudaskylästä, muistelee
Laakso.
Jyväskylässä tehtiin aktiivista
seurakuntatyötä, nuoria oli paljon ja seurakunnan ovet olivat

Teksti ja kuva: Kaija Puustinen
Eläkepäiviensä kynnyksellä Timo Laakso haluaa muistuttaa kristillisen kasvatustyön tärkeydestä sloganinsa myötä: ”Kaste kantaa, kasvatus kannattaa.” Varkaudessa Laakso työskenteli 30 vuotta.
aina avoinna. Työ oli antoisaa
ja kokonaisvaltaista. Kun Timo
ja Laila Laakson perhe kasvoi,
oli aika siirtyä uralla eteenpäin.
Laaksojen tie vei kirkon töihin Jyväskylästä Pohjanmaalle Jurvaan,
jossa he asuivat 11 vuotta.

Varkauden vuodet
Varkauteen Timo Laakso tuli
perheineen vuonna 1988.
- Varkauden seurakunnalla oli

”

Seurakunnan
toiminta vei minut
mukanaan jo
pienestä pitäen

pitkät perinteet vahvalla lapsija nuorisotyöllä. Paikkakunnalle
haluttiin mahdollisimman sopiva
henkilö kasvatuksen esimiestyöhön. Niin minut valittiin tehtävään.
Työuransa aikana Timo Laakso
on toiminut useissa Kirkkohallituksen työryhmissä, ollut tutorkouluttajana tuleville esimiehille
ja työskennellyt kirkollisissa hallintoelimissä. Kaiken työn ohella
hän on kehittänyt itseään aktiivisesti kouluttautumalla ammattikorkeakoulussa ja kirkon omissa
henkilöstökoulutuksissa mahdollisimman pitkälle, vain väitöskirjaa vaille.
- Yhdessä tekemisen fiilis, onnistumiset ja flow, kuvailee Timo
Laakso mukavimpia muistojaan
työuraltaan.
Mittavan työuran jälkeen Timo
Laaksolla on eläkepäivilleen Lailansa kanssa selvät suunnitelmat.
- Nyt vaan tasaannutaan, hän
tuumaa.

Varkauden seurakunnan rippikoulutyössä on avoinna kesätyöpaikkoja leirien yövalvojille
sekä
nuorisotyönavustajille.
Leirejä järjestetään Puurtilan
seurakuntakodilla,
Joroisten
seurakuntamajalla ja Virossa,
Talun leirikeskuksessa. Kesätyöhaku käynnistyy helmikuun
lopussa ja haku tapahtuu sähköisesti seurakunnan nettisivuilla.

Kokemuksia viime
kesän töistä
Kesällä 2017 seurakunta palkkasi vastaaviin tehtäviin viisi
nuorta, joista Sashan ja Nooran
kanssa tapasimme lukiolla ja
muistelimme mennyttä kesää ja
työtehtäviä. Molemmat olivat
hakeneet kesätöihin seurakunnalle, koska isoskoulutuksen
ja isosena toimimisen myötä
ympäristö ja leiritoiminta olivat tulleet tutuiksi. He suosittelevat tehtäviä kaikille, jotka
haluavat itsenäisen ja monipuolisen kesätyön, missä saa
olla erilaisten ihmisten kanssa
tekemisissä. Heidän mielestään

työ on kivaa ja vastuullista eikä
yksikään päivä ole samanlainen. Yövalvojana tosin toivoisi,
että yöt olisivat aina rauhallisia.
Noorasta parasta oli vaihtelevat
työtehtävät ja se, että saa ihmiset leirityössä hyvälle tuulelle.
Sasha kertoi, että leirillä oleminen on omalla tavallaan rentouttavaa ja saa olla hetken pois
arjesta. Molemmat kertovat,
että palkan ja työkokemuksen
lisäksi, he saivat oppia ihmisten kanssa olemista, tilanteisiin
heittäytymistä ja avoimuutta
sekä kokonaisuuksien hallintaa.
- Kannattaa hakea, työ on sen
arvoista, sanoo Sasha.
Haku rippikoulutyön kesätöihin sekä kesämuusikon tehtäviin avautuu seurakunnan
nettisivuilla www.varkaudenseurakunta.fi 5.3.2018.

”

työ on kivaa
ja vastuullista
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Vihan Värit -näyttely
Sodalle on aina syynsä. Sodalla on aina myös seurauksensa. Vihan värit -näyttely pureutuu niihin tekijöihin,
jotka johtivat vuoden 1918 tapahtumiin Varkaudessa.
Näyttely ei pääty helmikuiselle palavan sahan valaisemalle Huruslahden jäälle, vaan käsittelee lisäksi sitä, miten sodasta päästiin eteenpäin.
Vihan Värit tutustuttaa kävijänsä molempien osa-

puolien lähtökohtiin ja lopputulemaan. Vuonna 1918
kaikkien piti valita puolensa. Kävijä kulkee matkan läpi
Varkauden, joka muuttuu idyllisestä tehdasyhteisöstä
poliittiseksi ruutitynnyriksi osana Suomen ja maailman
kohtaloa muuttavaa suurta myllerrystä.
Sisällissodan tapahtumien aiheuttama katkeruus ja
viha vaikuttivat vuosikausia Varkauden ilmapiiriin.

Vaikka sisällissodan tapahtumista on 100 vuotta, molemmilla puolilla tarinat ja muistot elävät yhä.
Vihan Värit -näyttely on Varkauden museoissa
20.2.2018 – 20.5.2018 Wredenkatu 5A, 78250 Varkaus.
Museot avoinna: ti-to klo 10-17. Pe ja su klo 10-16.

sisällissota

21.- 22.2.1918 Varkaudessa Päiviönsaaressa Vanhassa kirkossa eli Kuntolassa istuivat voitetut punaiset suljettuna tehdasseurakunnan kirkkoon. Kirkosta punaisia vietiin kenttätuomioistuimeen.

Isoisäni ja vuoden 1918 sodan muistoja
Teksti: Kari Iivarinen,
Kangaslammin pappi
Kuva: Varkauden museon kuva-arkisto, A. Ahlström Oy:n kokoelma
/ Ivar Aleksander Ekström

Seuraavassa kerron ukistani,

seppä Kalle Iivarisesta. Olin kansakoulussa ensimmäisellä tai toisella luokalla, kun näitä ”kapinatarinoita” muistan ensimmäisen
kerran kuulleeni. Vuosikymmeniä myöhemmin tutkin eri arkistoja ja haastattelin sukulaisia ja
näin syntyi kovin katkonainen ja
pelkistetty kuva vuoden 1918 sodan tapahtumista täällä kotiseudullani yhden suvun ja ihmisen
kokemana. Aikuisena sitä toivoi,
että ukiltani olisi jäänyt jokin kirjallinen muisto tai kerrottu tarina
kansalaissodan ajoilta. Mutta mitään tekstiä ei jäänyt eikä mitään
tarinaa hän itse ainakaan lähipiirilleen kertonut.

Sata vuotta sitten tuona synkkänä talvena ukkini oli 17-vuotias. Useissa historian kirjoissa,
jotka kertovat sisällissodastamme
on valokuva Varkauden ensimmäisestä kirkosta Päiviönsaarella.
Kuvassa suuri joukko miehiä istuu kirkon penkeillä ja keskikäytävällä selin alttariin. Kirkkoon
oli koottu punavangit odottamaan kuulusteluja ja mahdollista
oikeudenkäyntiä. Sukulaiset ovat
kertoneet, että kuvan keskellä
hattupäinen nuori mies on ukkini. Siinä hän istuu vakavan näköisenä, katsoo kameraan ja odottaa.
Vartioita, voittajia, ei kuvassa näy.
He ovat ulkopuolella. Isoisäni äiti
oli mukana punaisten puolella
keittämässä soppaa, jota jaettiin
kaartilaisille ja näiden perheille.
Armas, ukkini veli, oikeastaan velipuoli, oli aseellinen punakaartilainen. Hän osallistui sotatoimiin

Varkauden lyhyessä taistelussa.
Keskiviikkona 20.2.1918 häneen
osui kranaatinsirpale ja hän kuoli
Päiviönsaarella. Punaiset vetäytyivät vaimoineen ja lapsineen
massatehtaan suojiin ja jatkoivat
vielä vuorokauden toivotonta
taisteluaan.

Lapsena muistan kuulleeni
sanan kapina. Oli asioita, jotka tapahtuivat kapinatalvena tai
ennen kapinaa. En ymmärtänyt
aikuisten puheita. Mikä ihmeen
kapina? Kuka kapinoi ja mitä varten? Jotain hyvin pahaa ja ikävää
ymmärsin tuohon sanaan liittyvän. Oma isäni oli jo yli 50-vuotias, kun kerroin hänelle mitä olin
saanut selville Kallen veljestä Armaksesta ja hänen kohtalostaan
vuonna 1918. Isäni ei tiennyt,
että tällainen veli oli ollut olemassakaan. Epäili koko juttua.

Vaikea asia oli vaiettu. Oltiin oltu
väärällä puolella. Se jätti pitkän ja
häpeälliseksi koetun varjon, jonka lähipiiri oli tahtonut unohtaa.
Ukkini, Kalle, selvisi vaikeasta
talvesta Varkaudessa. Hän joutui
menemään piiloon useaksi viikoksi välttelemään kostonhaluisia valkoisia.
Kun ukkini kuoli, olin 9-vuotias. Kalle tunnettiin taitavana
seppänä ja metallimiehenä Kopolanvirran verstaallaan ja Pirtinniemen konepajalla. Mitään
tekstiä ukilta ei vuodesta 1918
jäänyt. Kallen veljen Armaksen nimi löytyy tehtaalta vuoden 1918 museosta ja tuon ajan
kuolleiden kirjasta seurakunnan
arkistosta: ”Saanut surmansa kapinassa”. Armas oli 20-vuotias.
Hänen hautansa on Ylä-Kankun
hautausmaalla punaisten joukkohaudassa.

Kädessäni on Varkauteen lähetetty postikortti. Se sisältää rauhan rukouksen: ”Herra Jeesus,
armahda meitä ja koko ihmiskuntaa, anna armosi!” Kortti on päivätty 25.1.1918. Sota syttyi kaksi
päivää myöhemmin, sota, jolle
on monta nimeä. Rauhan rukous
jatkuu yhä.

Oli asioita, jotka
tapahtuivat kapinatalvena tai ennen
kapinaa.
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yhteisvastuu

Varkaudessa tapahtuu – tervetuloa mukaan!
Lipaskeräys Kangaslammilla perjantaina 23.2. klo 11-17
Salen pihassa.
Lipaskeräys kauppojen ovilla Varkaudessa järjestetään
perjantaina 16.3. Varaa keräysvuoro diakoniatoimiston
Reijolta, p. 040 701 6630 tai reijo.leppanen@evl.fi
Syyrialainen pop-up kahvila lauantaina 17.3. klo 11 –
13 Kuoppakankaan työkeskuksessa. Tule osallistumaan
yhteisvastuukeräykseen kahvittelemalla ja maistelemalla
syyrialaisia leivonnaisia ja pikkupurtavaa. Tuotto Yhteis-

vastuun hyväksi.
Gospel-lattarit Kuoppakankaan työkeskuksella 17.3.
klo 14-15.30. Tapahtumaan osallistuville maksuton lapsiparkki klo 14-16. Tule kuntoilemaan ja tanssimaan hiki
otsalle latinalaisrytmien tahtiin! Osallistumismaksu 10 e
Yhteisvastuun hyväksi. Tanssittajana Jenni Shakya. Lisätietoja Hennalta: 040 523 7962.
”Huonekasvit kiertoon” –ilta keskiviikkona 28.3. klo
17.30 - 19 Kuoppakankaan työkeskuksessa. Vaihdetaan

kasvien pistokkaita. Pistokkaiden hinnat ovat kolmesta
eurosta ylöspäin riippuen kasvista. Tuotto lahjoitetaan
Yhteisvastuulle. Tapahtumaan voi tulla myös vain ostoksille ilman omia pistokkaita. Lisätiedot ja ilmoittautumiset
Pialle, p. 040 5727 810 tai pia.hosio@evl.fi viikkoa ennen
tapahtumaa.
Tervetuloa osallistumaan Yhteisvastuu -kampanjaan!

Lasten hätää on vaikea kestää
Teksti ja kuva: Salla Peltonen
Bullen Bolli toimi Etelä-Sudanissa alakoulun matematiikan
opettajana.
– Olin opettamassa, kun hyökkäys alkoi. Kiirehdin kotiin, mutta vaimo ja lapset eivät enää olleet
siellä. Lähdin juoksemaan ja etsimään perhettäni. Kyselin ihmisiltä ja lopulta löysin heidät, Bullen
kertoo.
– Ihmisiä napattiin ja tapettiin.
Yksi heistä oli setäni.
Bullenilla on neljä lasta, 7-, 5ja 1-vuotiaat tytöt sekä 3-vuotias poika. Lisäksi perheessä asuu
Bullenin nuorempi veli ja kuusi
alakouluikäistä sukulaislasta, joiden vanhemmat eivät itse pysty
huolehtimaan lapsistaan.

– Tyttövauvamme syntyi metsässä pakomatkan aikana. Se oli
hirvittävää, vettä satoi kaatamalla
ja pelkäsin, etten osaa tehdä mitään vaimoni auttamiseksi. Onneksi paikalta löytyi vanhempia
naisia, jotka tulivat avuksi. Bullen
perheineen söi kolme päivää kestäneen pakomatkan aikana pelkkiä pähkinöitä, mutta selvisivät
niiden avulla matkasta.
Pakolaisasutusalueella Ugandassa yksi perheen suurimmista
haasteista on ruoka.
– Lapset itkevät nälkäänsä,
mutta meillä ei ole mitään annettavaa heille. Tällä hetkellä
pystymme syömään vain yhden
aterian päivässä. Se tuntuu todella pahalta. Lapset myös pelkäävät
ja kyselevät edelleen, että eihän

kukaan tee heille enää mitään
pahaa. Muistot tuovat pahoja asioita mieleen. Myöskään pakolaisten terveydenhuollon tilanne ei
ole kovin hyvä. Monia sairauksia
pyritään Bullenin mukaan hoitamaan pelkillä kipulääkkeillä.
Hän kertoo, että pakolaisuuteen on vaikea sopeutua.

”

Pakolaisuuteen on
vaikea sopeutua.

– Olen hyvin koulutettu ja
kotona Etelä-Sudanissa pystyin
hankkimaan perheelleni lähes
kaiken tarpeellisen. Täällä ihmisillä ei ole juuri mahdollisuuksia
saada minkäänlaista työtä. Myös
Bullen kaipaa tekemistä.
Hän on pestautunut vapaaehtoiseksi Bidibidin pakolaisasutusalueella toimivaan lastensuojeluohjelmaan, ja pyrkii tämän
kautta parantamaan erityisesti
lasten asemaa ja olosuhteita.
Myös omille lapsilleen hän toivoo parempaa elämää. Pikkulasten tilanne pakolaisasutuksessa
on erityisen hankala, sillä Bidibidissä ei ole esikoulua. Opettajana
Bullen näkee esiopetuksen tärkeyden. Esikoulun käyneillä lapsilla
on paljon paremmat edellytykset

oppia ja menestyä koulussa.
Suurperheen isä toivoo, että
tilanne Etelä-Sudanissa rauhoittuisi mahdollisimman pikaisesti
ja hän voisi palata takaisin kotiin
perheensä kanssa.
Yhteisvastuu 2018 torjuu nälkää
ja köyhyyttä maailman katastrofialueilla ja Suomessa. Lahjoittamalla keräykseen tuet esimerkiksi Bullenin tavoin kodeistaan
sotaa paenneita ja toimeentulon
äärirajoilla sinnitteleviä perheitä parantamaan toimeentuloaan. Aikuisille järjestetään
esimerkiksi maanviljelytaitoja
parantavaa koulutusta. Lapsia
ja nuoria autetaan pääsemään
kouluun mahdollisimman pian.

Etelä-Sudanista paennut suurperheen isä Bullen Bolli (oranssissa paidassa) toimii vapaaehtoisena lastensuojelutyössä Bidibidin pakolaisasutusalueella Pohjois-Ugandassa. Perheen nuorimmainen tytär (äidin sylissä) syntyi pakomatkan aikana metsässä.
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Kuvaelma

Lasarus - Herran herättämä
Tositarina erään suomalaisen miehen kamppailusta itsensä ja Jumalan kanssa.
Kuvaelma esitetään Kuoppakankaan työkeskuksessa pe 2.3. klo 18.

Esitys sisältää Erkki Lemisen sekä Kerttu ja Tauno
Lappalaisen runoja. Tilaisuudessa kuullaan kuulumisia
Okumona Kid’s Home orpokodilta Namibiasta. Africa
Basaarista voi tehdä ostoksia orpokodin tukemiseksi.

Tervetuloa mukaan, tilaisuuden järjestävät Varkauden
seurakunta ja lähetysyhdistys Afrikan Risti ry.

Siunaus kantaa
– siunaaminen kannattaa
Teksti: Kari Kuula
Kuva: Tuija Hyttinen

Lapsi, nuori, vihittävä, haudattava. Koti,
sairaala, koulu. Siunattavia riittää, mutta
siunataanko Patrian
tehdas, sotaan lähtevä
ja perheen koira?
Pieni Milla on mummin luona
yökylässä. Hampaat on harjattu ja
lapsi on käynyt vuoteeseen. Vielä
vaihdetaan muutama sana. Sitten
mummi silittää Millan hiuksia. Ja
sanoo mielessään: Hyvä Jumala
sinua siunatkoon. Tätä on siunaaminen. Ihmissanat välittävät
jumalallista hyvää. Milla nukkuu
levollisesti ja mummilla on kiitollinen mieli. Tähän Jumala on
kutsunut minut, siunaamaan.

Kolmen sormen
vastaanotin
Mummi teki aivan oikein silittäessään Millaa hiuksista siunauksen hetkellä. Kristilliseen
siunaukseen kuuluu käden päällepaneminen ja kosketus. Jos
koskettaminen ei ole mahdollista, esimerkiksi siunattaessa koko
seurakuntaa kirkkohetken päätteeksi, pappi nostaa kätensä ylös
siunauksen merkiksi. Siunaamiseen liittyy aina näkyvä merkki.
Siunaus voidaan ottaa vastaan
näkyvän eleen kautta, tekemällä
ristinmerkki. Kun siunaus lausutaan, se ikään kuin leijuu ilmassa. Otan siitä kiinni kolmella
sormella, peukalolla, etusormella
ja keskisormella. Vien sormet yhteen ja painan siunauksen otsaan,
rintakehään ja molempiin olkapäihin. Siunaa ajatukseni, tunteeni ja tekoni.

Siunauksen polku
Erityisesti elämän taitekohdissa
kirkko haluaa siunata jäseniään.
Kaste on siunaamisen vahvin muoto, koska se perustuu erityiseen
Jeesuksen käskyyn ja sen kautta ihmisistä tulee Jumalan lapsia. Rippikoulu päättyy nuorta vahvistavaan
siunaukseen. Konfirmaatio kun
tarkoittaa vahvistamista. Kummit

ovat silloin siunaamassa nuoria
yhdessä seurakunnan kanssa.
Avioliittoon vihkiminen on siunaamista. Yksi suurimpia lahjoja
on löytää kumppani, jonka kanssa
haluaa jakaa koko elämän. Kuinka
luontevaa onkaan kiittää siitä Jumalan edessä ja pyytää: auta minua rakastamaan, palvelemaan ja
olemaan uskollinen puolisolleni.
Siunaa meitä niin, että olemme
onnellisia yhdessä.
Ehtoollisleivässä siunaus otetaan
vastaan kaikkein konkreettisimmin. Viini maistuu suussa pitkään.
Taivaallisia lääkkeitä, siunattua
vastamyrkkyä kuolemaa vastaan.
Ihminen saa viimeisen siunauksensa, kun hänet saatetaan haudan lepoon. Ristin merkki arkun
kannessa julistaa Jumalan ihmisrakkautta. Kristuksen kuoleman
ansiosta kukaan ei kuole vailla
toivoa, vaan Jumalan Poika on
saattamassa meitä viimeisellä hetkelläkin. Hautaan siunaamisessa
pyydämme, että hän kantaisi edesmenneen perille asti, Taivaallisen
Isän parantavaan syliin. Ota hänet
vastaan, sinne missä sielu on ehjä
ja vapaa, sinne missä ystävät ja rakkaat toisensa tapaa.

Hyvän puhumista
Siunaaminen perustuu Jumalan
käskyyn ja lupaukseen. Siunatkaa
toisianne, hän kehottaa. Samalla
hän lupaa oman läsnäolonsa ihmisten lausumiin siunauksiin.
Niinpä siunaaminen tehdään
sanoilla. Kreikan kielen siunaamista tarkoittava sana eulogein
tarkoittaa kirjaimellisesti hyvän
puhumista, samoin latinan benedicere. Siunaaminen on Jumalan
hyvyyden välittämistä ihmissanoin. Siksi siunaamisen sanallinen muoto on usein tällainen:
siunatkoon sinua kolmiyhteinen
Jumala. Siinä mainitaan siunattava kohde ja Jumalan nimi, josta
annettu siunaus saa voimansa.

”

Ihmissanat välittävät
jumalallista hyvää.

Ilman Jumalan nimeä kyse ei ole
siunaamisesta, vaan taiasta tai
loitsusta. Tai pelkästään kauniista
toiveesta.

Ihminen pyytää,
Jumala antaa
Mitä siunaamisessa oikein tapahtuu? Jumala itse liittyy ihmissanoihin ja tulee niiden kautta
siunattavien ihmisten luo. Siksi
siunaus välittää taivaallisen voiman ja läsnäolon. Siunauksen
tarkempi sisältö on kuitenkin Jumalan käsissä. Usein se on onnea
ja menestystä. Siunattu työ onnistuu, siunattu hanke kukoistaa.
Mutta ei aina. Joskus Jumala lähettää koettelemuksia ja vastoinkäymisiä. Niiden kautta opimme
nöyryyttä ja terveempiä arvojärjestyksiä. Tai elämän suunta
saattaa muuttua toisenlaiseksi.
Alkuun kapinoimme, mutta ajan
oloon tajuamme muutokseen
kätkeytyneen siunauksen.
Joskus taas onnettomuuksista
ei näytä seuraavan mitään hyvää.
Silloin on vaikea ajatella asioiden
olevan silti Jumalan käsissä. Tästä
huolimatta kristitty voi ottaa elämän kipeät kohtalot eräänlaisina
Jumalan vasemman käden siunauksina. Niihinkin meidän täytyy
suostua. Emme voi muuta.
Siunaamisen mahdollisuus ei
tarjoa oikotietä onneen. Emme
käske Jumalaa antamaan sitä,
mitä me tahdomme, vaan jätämme itsemme hänen käsiinsä.
Anna sitä, mitä tarvitsemme –
tätä lopulta pyydämme, kun siunaamme toisiamme.

Siunaa Jeesus
panssarivaunut?
Välillä herää keskustelua siitä,
mitä voidaan siunata ja mitä ei.
Tietenkin siunaamme kaikkea
elämää ja hyvinvointia edistäviä
hankkeita. Monet haluavat, että
heidän uusi kotinsa siunataan.
Sitä varten on olemassa virallinen kodin siunaamisen kaava.
Pyydämme onnea, menestystä ja
varjelusta kodissa asuville ja siellä
vieraileville.
Jos kaupunginhallitus päättää
pyytää kirkkoa siunaamaan uuden sairaalan tai koulun, kirkkoherra lähtee saman tien liikkeelle.

Entä jos Patrian tehdas toivoo
siunausta uudelle kranaatinheitinlinjastolle? Työpaikka sekin
on, mutta silti aseiden siunaaminen tuntuu ongelmalliselta.
Kristityt ovat kuitenkin kautta
historian rukoilleet sotaan lähtevien puolesta. Joskus niin, että
katolinen pappi on siunannut
toisen rintaman ja protestanttinen toisen. Sitten protestanttien
siunauksella käydään hyökkäykseen ja katolisten voimin puolustaudutaan.
Sodassa ollaan jouduttu äärimmäiseen tilanteeseen ja pahan valta on suurimmillaan. Silloinkaan
pappi ei voi olla rukoilematta
onnettomien sotilaiden puolesta. He ovat pahan uhreja, vaikka
ovat samalla pahantekijöitä. Siksi
heille pyydetään varjelusta ja anteeksiantamusta. Missä pahuus
on voimakkainta, siellä siunausta
tarvitaan kaikkein eniten.

Koirakin
tarvitsee sitä
Ihmisten hankkeiden lisäksi
luonnon piiriin kuuluvia asioita
voidaan siunata. Esimerkiksi viljan tai perunan kylvämisen jälkeen siunaamme maan kasvun.
Kaikki kasvu ja elämä kun on lopulta Luojan käsissä.
Voidaanko lemmikkieläimiä
siunata? Äkkiseltään se saattaa
kuulostaa oudolta. Mutta jos
kaikki elämä on Jumalan suurta ihmettä, miksi emme siunaisi
myös niitä eläimiä, jotka kuuluvat elämänpiiriimme?
Katolisessa kirkossa on ollut
tapana siunata lemmikkieläimiä
pyhän Franciscus Assisilaisen
päivänä. Franciscus kun oli suuri
eläinten ystävä. Hänen kykynsä
kommunikoida eläinten kanssa
ilmensi ihmisten ja eläinten läheistä yhteyttä. Mitä lähemmäksi
ihminen pääsee Jumalaa, sitä syvemmin hän ymmärtää ihmisen
ja eläinten läheisen yhteyden.
Protestanttisessa perinteessä
eläinten siunaamiseen on toisinaan suhtauduttu hieman nihkeästi, koska on ajateltu, ettei
synnin valta ulotu eläinkuntaan
samalla tavalla kuin ihmiskuntaan. Siksi eläimet eivät tarvitse
siunausta samalla tavalla kuin
ihmiset.

Silti eläimetkin tarvitsevat varjelusta. Ja kun luomiskertomuksen mukaan Jumala itse siunasi
luomansa eläimet, ihmiset voivat
tehdä samaa omaan elinpiiriinsä
kuuluville eläimille.
Eräs ”kiusallinen” seikka eläinten siunaamisessa tosin on. Se
opettaa meitä suhtautumaan
myötätuntoisesti eläimiin. Silloin joudumme pohtimaan syömämme ruoan eettisyyttä. Onko
oikein tuottaa lihakarjaa tehdasmaisissa olosuhteissa? Kohtelemmeko silloin eläimiä sillä kunnioituksella, joka niille kuuluu
Luojan luomina elävinä olentoina? Siunauksen pohtiminen johtaa vaikeisiin kysymyksiin.

Siunausta
alusta loppuun
Kristittyjen tapa siunata ihmisiä
ja luomakuntaa perustuu Raamattuun.
Raamatunhistorian
suuri kertomus luomisesta täyttymykseen on oikeastaan kertomus siunauksesta.
Alussa Jumala siunasi ihmisen
ja lupasi hänelle varjeluksensa
kaikkeen elämään. Tämä siunaus ei jätä ihmistä silloinkaan, jos
tämä kääntää selkänsä Luojalleen.
Jumalan siunaus kasvatti Israelin kansan kantaisistä suuren
kansan. Mooses neuvoi pappeja
siunaamaan kansaa Herran siunauksella. Psalmien rukouksessa
kansa tunnustaa kaiken siunauksen tulevan Jumalalta. Profeetat
lupaavat, että kerran Herran siunaus täyttää koko maan. Lupaus toteutuu Jeesuksessa. Hänen
kauttaan kantaisä Abrahamille
annettu siunaus leviää kaikille
kansoille. Siksi hänen koko työtään kutsutaan Apostolien teoissa
ihmisten siunaamiseksi (Apt. t.
3:26). Seuraajansakin hän kutsui
siunaamaan ihmisiä, etenkin niitä, jotka vastustavat heitä.
Jumalan siunaus saavuttaa päämääränsä, kun Jeesus kerran kutsuu ihmiset taivaan kotiin: ”Tulkaa tänne, te Isäni siunaamat. Te
saatte periä valtakunnan, joka on
ollut valmiina teitä varten maailman luomisesta asti” (Matt.
25:34).
Siunaus alussa ja siunaus lopussa.
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menovinkki

Katkaise talven kiire ja stressi
Hiljaisuuden retriitissä on vielä tilaa.
Varkauden ja Pieksämäen seurakunnat yhdessä järjestävät Hiljaisuuden retriitin Puurtilan seurakuntakodilla Varkaudessa 16.-18.3.2018. Retriitti on tarkoitettu

kiireen ja melun keskellä eläville, rättiväsyneille, rauhaa
kaipaaville ja kaikille, jotka tarvitsevat hiljentämisen, hiljentymisen ja rukouksen elementtejä elämäänsä. Maksu
80 e sisältää majoituksen ja täysihoidon yhden hengen

huoneessa perjantaista klo 18 sunnuntaihin klo 13.
Lisätietoa ja ilmoittautuminen Tiina Taavitsaiselle, p.
040 556 8506.

menovinkki

Ave Maria
-konsertti
Viime keväänä upeasti Maria-aiheisella musiikilla
konsertoinut Varkauden Laulu tulee taas! Kuorokonsertissa kuullaan Neitsyt Maria -aiheisia lauluja eri
aikakausilta.
Tervetuloa kuuntelemaan Ave Maria –konserttia
Varkauden Pääkirkkoon la 17.3. kello 17.
Kuoroa johtaa musiikkineuvos Jyrki Immonen. Solistina sopraano Anna Immonen. Huilu Sanna Lehtomäki, urkusäestys Rebekka Kinnunen, pianosäestys
Andra Kaus. Konserttiin on vapaa pääsy, ohjelma 15 e.

– Lounaskuljetus kotiin joka pävä
– Perhejuhlapalvelu – Muistotilaisuudet

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

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
Siunaus tuntuu konkreettiselta, kun elämässä on rakkautta, läheisyyttä, lämpöä ja luottamusta.

Kukkakauppa: 017 5523 305 Hautauspalvelu: 017 5523 091
info@perakyla.fi www.perakyla.fi
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Tapahtumat 22.2.-22.3.2018
JUMALANPALVELUKSET
JA HARTAUDET
Sunnuntaina 25.2.
Messu klo 10 Pääkirkossa.
Pekka Päivärinta, Rebekka
Kinnunen.
Messu klo 14 ja Varkauden
Invalidien kirkkopyhä Kuoppakankaan työkeskuksessa. Arja
Päivärinta ja Eveliina Modinos.

Sunnuntaina 4.3.
Messu klo 10 Pääkirkossa. Niina
Pehkonen ja Taija Korri.
Messu klo 12 Kangaslammin
kirkossa. Niina Pehkonen ja
Taija Korri.
Messu klo 14 Könönpellon seurakuntatalossa, Pirjo Parviainen
ja Eveliina Modinos.

Tiistaina 6.3.
Hartaushetki klo 13.30 Kangaslammin palvelukeskuksessa.
Kari Iivarinen.

Sunnuntaina 11.3.
Messu klo 10 ja sisällissodan
muistojumalanpalvelus Pääkirkossa. Messun jälkeen tarjolla
lähetyslounas Pääkirkon seurakuntasalissa. Kari Iivarinen ja
Eveliina Modinos.
Sanajumalanpalvelus klo 12
Kangaslammin kirkossa. Kari
Iivarinen ja Eveliina Modinos.

Sunnuntaina 18.3.
Messu klo 10 Pääkirkossa. Arja
Päivärinta.
Messu klo 12 Kangaslammin
kirkossa. Karoliina Mustonen ja
Taija Korri.
Ankkurimessu klo 18 Kuoppakankaan työkeskuksessa. Karoliina Mustonen ja Taija Korri.

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 helmi-maaliskuussa: 27.2.
lihapullat, 6.3. hiihtoloma (ei
arkiateriaa), 13.3. paistettua
kalaa, 20.3. kasviscurry ja riisiä.
Diakonian avoimien ovien
torstai klo 10 Kuoppakankaan
työkeskuksella 22.2. / 22.3. /
5.4. / 19.4. / 3.5. / 17.5.
Koko Köpen ateria to 22.2. klo
11 Könönpellon seurakuntatalossa, Atolantie 1. Muut päivät:
22.3. / 19.4. ja 17.5. Lounaan
hinta on 5 e / aik, 2,50 e/lapsi.
Hintaan sisältyy lämmin ruoka
sekä kahvit. Lounaan jälkeen
yhteinen tuokio.
Diakoniatyön kirpputori os.

Kissakoskenkatu 5 on auki klo
10-15 tiistaisin ja keskiviikkoisin. HUOM! Suljettu hiihtolomaviikolla 6.-7.3. Otamme vastaan puhtaita ja ehjiä vaatteita
sekä kaikenlaista kodin tavaraa
(kirjoista vain lastenkirjoja).
Lahjoituksia voi tuoda aukioloaikoina tai sopimalla toisen
ajan. Kysy kirpputoriasioista
Pialta, p. 040 5727 810.
Diakoniatyön lähimmäispalvelun vapaaehtoiset ja ulkoiluystävätoiminnassa mukana
olevat HUOM! Kokoonnumme
kerran kuussa maanantaisin 19.3. ja 16.4. ja 14.5. klo
16-17.30 Kuoppakankaan
työkeskuksessa, luokassa 1.
Kokoonnumme 14.5. Puurtilan
seurakuntakodilla. Kokoontumisten ideana on vaihtaa kokemuksia ja tietoa, kuulla toisia ja
saada tukea toisilta sekä jakaa
iloista mieltä. Mukaan voi tulla
yksittäisiin kokoontumisiinkin,
miten parhaiten pääsee. Diakoniatyöntekijät Ellen, p. 040
5237 960, Pia p. 040 5727 810.
Kaiken kansan sauna- ja peliillat keväällä 2018: 14.3. ja 18.4.
sekä 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!
Perhesähly ke 28.2. ja 14.3. klo
17 Kuoppakankaan työkeskuksessa.
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. Huomaryhmää 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.

Sali paritt. vko. to 1.3. Tied. Eila
Raatikainen 040 577 7939.
Sotaorvot kuukauden toisena
tiistaina klo 13 seurakuntasalissa. Tied. Raili Tikkanen p. 040
581 92 68.
Pro-miehet Hannun salissa ke
klo 19. Tied. Jouko Airas p. 040
539 7880.
Lähellä ihmistä -kriisin,
kuuntelun ja kasvun ryhmä
Hannun salissa parillisen vkon
torstaina. Tied. Anna-Maija
Ihalainen 040 553 4615.

SEURAKUNNAN
PIENRYHMÄT

Muualla

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

Pääkirkolla,
Savontie 1-3
Etsivien piiri klo 18 Hannun

Kuoppakankaan
työkeskuksella,
Kuoppakankaank. 11
Aamurukouspiiri sakastissa
arkisin klo 7-8.30. Ei arkipyhinä.
Tied. Annikki Heikkinen p. 040
838 0378.
Askel-piiri ma 26.2. 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. to 22.2. klo
17.30 luokassa 1. Tied. Anita
Rikalainen p. 040 732 8360.
Miesten piiri kahviossa perjantaisin klo 18. Tied. Raimo
Miettinen p. 0400 120 415.
Naisten kuntojumppa liikuntasalissa tiistaisin klo 9. Tied.
Pirjo Ojala.
Näkövammaisten kerho ti
27.2. klo 11. Tied. Kirsti Karttunen p. 040 577 9830
Veteraanien avoin hengellinen keskustelupiiri ma
12.3. luokassa 1 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

Seurakuntapiiri Kyllikink. 6
paritt. vkon ma klo 13. Tied.
Annikki Heikkinen p. 040 838
0378.
Miesten saunapiiri Puurtilan
seurakuntakodilla, tiistaina
27.2. ja 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 15.3. / 12.4. ja 3.5.

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 1314.30. 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 parittoman 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 13.3015. Harjurannan Pikkukammari. Kerhopäivät: 13.3. ja 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
Kangaslammilla
Kaikille avoin kohtaamispaikka
Ystävänkammari (Kangaslammintie 7) on avoinna keskiviikkoisin ja lauantaisin klo 9 – 12.
Tervetuloa!

RAAMATUN OPETUSTA
Suomen Raamattuopiston
”Hyvän sanoman illat” pidetään Kuoppakankaan työkeskuksessa seuraavasti:
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.
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 (Sley ry) lähetyspiiri 22.2. ja 22.3. sekä 17.5.
Kuoppakankaan työkeskuksella klo 13. Siionin kanteleen
lauluja, hyvää seuraa ja raamatullista opetusta. Mukana Olli
Olenius.

MUSIIKKI
KANTTORIT
Rebekka Kinnunen 28.2.2018
saakka, puh. 040 5785 711
Mari Marjokorpi 1.3.2018 alkaen, puh. 040 5785 711
Taija Korri, puh. 040 5785 218
Eveliina Modinos, puh. 040
5785 998
Tapani Majuri virkavapaalla.

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

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

KONSERTIT JA
MUSIIKKITILAISUUDET
Su 25.2. Lavrenchukin perheen
konsertti klo 18 Kangaslammin
kirkossa. Kaunista ja koskettavaa musiikkia jokaiselle
kuulijalle. Konsertissa esiintyy
koko perhe lapsista vanhempiin monin eri instrumentein ja
laulaen.
Ke 7.3. Talvinen konsertti
lapsille klo 10.30 Varkauden
Pääkirkossa. Konsertin toteuttavat kanttorit Taija Korri ja
Eveliina Modinos. Konsertti on
kaikille avoin ja maksuton.
La 17.3. Ave Maria- konsertti
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.

TAPAHTUMAT
Pe 2.3. Lähetystapahtuma:
Lasarus – Herran herättämä
kuvaelma klo 18 Kuoppakankaan työkeskuksessa.
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La 3.3. Monikulttuurinen leiripäivä klo 9-14 Puurtilan seurakuntakodilla. Ohjelmassa ulkoilua, grillausta kodalla ja mukavaa jutustelua
yhdessäolon merkeissä. Muista
pukeutua lämpimästi! Tervetuloa!
Saturday 3rd March Multicultural
meeting and outdoor activities at
Puurtila parish hall from 9 am. to
14 pm. Barbeque snacks. Remember to wear warm clothes. Wellcome!
La 10.3. Israel-ilta klo 17 Kuoppakankaan työkeskuksella. Ohjelmassa näytelmä ”Kotiinpaluu”. Järj.
Israelin Ystävät ry., Pieksämäen paikallisosasto Päivi Kovasen johdolla.
Musiikki: Eila Närhi. Raamatunopetus: pastori Erja Kalpio.
Ti 13.3. Naisten hemmotteluilta
klo 18-20 Kangaslammin kirkolla.
Mukana illassa Karoliina Mustonen, Tarja Natunen ja Sinikka
Pulkkinen. Lämpimästi tervetuloa
naiset!
Ti 20.3. ja 17.4. Toukolakerho klo
13 Viljolahden Toukolassa. Ohjelmassa kahvitarjoilu ja virkistävää
keskustelua! Tervetuloa.

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
Lasten pääsiäiskirkot 28.3. klo
10.00 Könönpellon seurakuntatalo,
Atolantie 1 sekä klo 10.00 Kaura-

11

ahon kerho, Rauhanyhdistyksen
toimipiste, Repokankaantie 35,
29.3. klo Kuoppakankaan työkeskus, Kuoppakankaankatu 11.
Tervetuloa!

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
ovien toimintakerho torstaisin
klo 14-16 Kangaslammin kirkon
kerhotiloissa, Asematie 1. Toiminnallinen taukopaikka kouluikäisille
tytöille ja pojille. Tule mukaan!
HUOM! Hiihtolomaviikolla 10 –
Alpot ei kokoonnu!

Isien ja poikien retki
Isien ja poikien retki Kuopioon
3.3.2018 Kalpa-Jyp peliin klo 15.
Hinta: isä / miespuolinen aikuinen 30 e . Yksi lapsi 15 e, toisesta
lapsesta 10 e. Hinta sis: matka +
lippu + vakuutus + pieni välipala ja
matkaohjelmaa – lähtö n klo 13.30
Varkauden pääkirkolta. Paluu
pelin jälkeen. Ilmoittautumiset to
22.2.2018 tulen.mukaan@evl.fi TAI
varkaudenseurakunta.fi>lapset ja
nuoret>ilmoittautuminen. Lisätietoja: Nuorisotyönohjaaja Urpo
Häkkinen puh. 0400 428 673

Nuorille
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. Hiihtolomalla ei
Yodailtaa.
Nuorten iltapäivän olohuone ILPO
torstaisin klo 14–17 Kuoppakankaan työkeskuksella. Lomailpo
hiihtolomaviikolla 8.3.
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: 18.3. / 15.4. / 20.5. Messun
jälkeen jatkamme iltaa nuorten
omilla kirkkokahveilla. Tule sinäkin
mukaan viettämään 18.3. Ankkurimessua!
Kappelin nuorten illat – HUOM!
tiistaisin klo 18–20 Kangaslammin
kirkolla. Kappelin nuorten toiminta
on avoimien ovien toimintaa, jossa

Jakelu: Savon Jakelu

ovet avoinna klo 18-20. Paikalla on
aina työntekijä ja pientä tarjottavaa. . (Huom! Hiihtolomaviikolla ei
nuorten iltaa.)
Työkkärin yö –tapahtuma 9.10.3.2018. Tule mukaan valvomaan ja ratkomaan työkkärin
arvoitusta. Luvassa siis monenmoista ohjelmaa ja häppeninkiä!
Hinta 5 € sis: sisäänpääsyn, vakuutuksen, sapuskaa ja öistä laatuohjelmaa * sisarale – 50 % Varkauden
seurakunnan jäseniltä. Osallistumismaksu Yhteisvastuun hyväksi.
Ilmoittaudu mukaan: pe 23.2.2018
mennessä. tulen.mukaan@evl.fi.
Lisätiedot Tarjalta. 040 718 5333.
Loma-Ilpo ja Työkkärin avoimet
ovet: Hiihtolomaviikolla 8.3 Kuoppakankaan työkeskuksella ovet
nuorille avoinna klo 11-17. Pelit ja
liikuntasali käytössä, perinteinen
Ilpo-ohjelma klo 14-17. Lisätietoja
Hennalta: 040 523 7962.

Kuva: Yhteisvastuu.

Toivemusiikkikonsertti
Tarjoamme Toivemusiikkikonsertin Varkauden hyvinvointitapahtumassa Päiviönsaarella
28.4.2018.
Toiveita pyydetään lähettämään
kanttori Eveliina Modinosille 16.3.
mennessä sähköpostilla: eveliina.
modinos@evl.fi

Rippikoulu 2018
Rippikoulut ovat käynnistyneet
ja jatkuvat ryhmien ohjelmien
mukaisesti sekä keräten merkintöjä rippikoulupassiin. Lisätietoja
rippikoulusta nuorisotyönohjaaja
Kaija Puustiselta kaija.puustinen@
evl.fi, p. 040 524 3330

Ohjaajakoulutus ja ohjaajahaku
Ohjaajakoulutus Ohku 3 ensimmäisen vuoden ja Ohja toisen
vuoden ohjaajille Partaharjulla
6.-8.4.2018. Ilmoittautuminen
viim. to 22.3.2017 mennessä: tule.
mukaan@evl.fi. Mukaan kutsutaan
Sinut! Ennakkotietona ilmoitetaan; Ohjaajahaku käynnissä
6.-15.4.2018.

Nuoret aikuiset
Lähetys- ja kansainvälinen vastuu:
Gospel-lattarit Kuoppakankaan
työkeskuksella 17.3 klo 14-15:30.
Tapahtumaan osallistuville maksuton lapsiparkki klo 14-16. Tule
kuntoilemaan ja tanssimaan hiki
otsalle latinalaisrytmien tahtiin!
Osallistumismaksu 10e Yhteisvastuun hyväksi. Tanssittajana Jenni
Shakya. Lisätietoja Hennalta: 040
523 7962.

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.
HUOM! Kuoppakankaan lähetyspiiri peruttu ma 5.3.

Hammaslaboratorio

VARKAUDEN
TEKARIPAJA OY
Erikoishammasteknikko

Keijo Pesonen

• uudet kokoproteesit
• kokoproteesien
pohjaukset
• proteesien korjaukset

Pesulapalvelua
lähelläsi...

Kauppakatu 11,
78200 Varkaus

Ahertajankatu 3,
78850 Varkaus,
017 369 0700

p. 017 5528660

www.pesuleenat.fi

Yksilöllistä palvelua
ja laadukasta työtä!
Tervetuloa! Ilmainen tarkastus.

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

Kotiviesti

12

Torstai 22.2.2018

Sinua tarvitaan!

Haluaisitko tehdä vapaaehtoistehtäviä Varkaudessa?
Olemme avanneet uuden ja helpon tavan ilmoittautua vapaaehtoiseksi koska vain! Tervetuloa mukaan!

vapaaehtoistyo.fi/varkaus

Piispalta

Piispa Jari Jolkkonen

Kutsu paaston matkalle
kohti pääsiäisen iloa
Ennen kuin Jeesus aloitti julkisen toimintansa, hän otti vastaan
kasteen Jordanilla. Kasteessa Isä
lähetti Pojan päälle Pyhän Henkensä ja taivaasta kuultiin ääni:
”Tämä on minun rakas Poikani,
kuulkaa häntä.” Kaste ei vienyt
Jeesusta kylpylään hemmoteltavaksi, vaan erämaahan kiusattavaksi. Siellä Kiusaaja houkutteli
häntä luopumaan kuuliaisuudestaan Isälle ja sanoutumaan irti
kutsumuksestaan maailman Vapahtajana.
Kuinka meidän, Kristuksen
seuraajien, tie voisi poiketa Vapahtajamme ristintiestä? Myös
me saamme kasteessa eläväksi
tekevän Hengen ja hyvä Jumala
ottaa meidät rakastavaan yhteyteensä. Myös meidät ajetaan elämässämme usein erilaisten kiusa-

usten ja ahdistusten keskelle.
Tuhkakeskiviikosta (14.2.) alkanut paastonaika antaa mahdollisuuden etsiä Jumalan kasvoja,
sisäistä rauhaa ja kohtuullista elämäntapaa. Se valmistaa tietämme
pääsiäisen juhlailoon.
Raamatussa ja kirkon perinteessä paastoon on liittynyt eri-

paastonaika antaa
mahdollisuuden etsiä Jumalan kasvoja

tyisesti neljä asiaa.
1. Tuhkakeskiviikosta alkava
pääsiäispaasto kestää 40 päivää,
koska Jeesus paastosi erämaassa
40 päivää. Sunnuntaita, ylösnousemuksen juhlapäivää, ei lasketa
paastopäiväksi.
2. Paastoon kuuluu katumus,
rukous ja Jumalan sanan mietiskely. Vuorisaarnassaan Jeesus ohjaa oikeaan rukoukseen
ja paastoon (Matt 6). Vanhassa
testamentissa paastoon kuuluu
katumus ja paluu Jumalan yhteyteen. Jumalan sana kehottaa:
”Kääntykää minun puoleeni,
tehkää niin koko sydämestänne,
paastotkaa, itkekää ja valittakaa.
Palatkaa Herran, Jumalanne, luo,
sillä hän on anteeksiantava ja
laupias, hän on kärsivällinen ja
hänen hyvyytensä on suuri” (Joel

2:12).
3. Paastoon kuuluu ruokavalion keventäminen ja yksinkertaistaminen. Vanhan kirkon paastoohjeet kehottavat jättämään pois
lihatuotteet ja viinin. Nykyaikana
tämä voi tarkoittaa, että kevennämme vapaaehtoisesti ruokavaliota ja pidätymme nautintoaineista. Etsimme kohtuullista
elämäntapaa ja yritämme opetella olemaan tyytyväisiä vähempään. Tänään, ekologisen kriisin
aikakaudella kohtuullisuudella
on entistä suurempi arvo. Ekopaastokampanja tukee koko ihmiskunnan tavoitteita luomakunnan eheyden palauttamiseksi.
4. Paastoon kuuluu rakkauden
ja myötätunnon osoittaminen
köyhille, sairaille, vanhuksille
ja yksinäisille. Profeetta Jesaja

kehottaa: ”Toisenlaista paastoa
minä odotan: että vapautat syyttömät kahleista, murrat leipää
nälkäiselle, avaat kotisi kodittomalle, vaatetat alastoman, etkä
karttele apua tarvitsevaa veljeäsi.
Silloin sinun valosi puhkeaa näkyviin kuin aamunkoi ja hetkessä
sinun haavasi kasvavat umpeen”
(Jes. 58). Erityisen hyvä mahdollisuus siihen on osallistumalla
Kirkon Yhteisvastuukeräykseen.
Rakkaat sisaret ja veljet. Kutsun
teitä nyt paaston matkalle kohti
pääsiäisen iloa. Saamme viettää
alkavaa katumusaikaa elämäämme arvioiden, rukoillen, paastoten ja Jumalan pyhää sanaa
kuunnellen ja mietiskellen.
Jari Jolkkonen

