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Yksin en kulje

T

uon kauniin virren 923,
Silmäni aukaise Jumalani,
kaikki muu turhaa on rinnallasi, soidessa olin osa
ristikulkuetta toissa pyhän
virkaanasettamisessani. Päivä oli minulle merkittävä ja todellakin mieleenpainuva. Sain rukousten ja siunausten saattelemana aloittaa työni
Varkauden uutena kirkkoherrana.
Näin Kotiviestin välityksellä haluan
vielä kiittää Teitä kaikkia, jotka omalta osaltanne mahdollistitte minulle
merkityksellisen juhlapäivän. Päivän erityislaatuisuutta korosti vielä
erityisesti se, että syksyllä 2016 lähtiessäni Joroisten seurakunnan kirkkoherraksi, en enää koskaan ajatellut
olevani työssä Varkaudessa. Vaikkakin joku kyseli mahdollisen paluunkin mahdollisuutta, näin sen
kuitenkin niin kaukaisena,
että olin päättänyt keskittyä
vain palvelemaan Joroisten
seurakuntaa ja joroislaisia. Kuten tulosaarnassakin
kyselin, olisinko uskonut
rippikoulupoikana tai
vaikkapa kesäteologinakin Varkaudessa ollessa, että vielä
työskentelisin joskus Varkauden
seurakunnan
palveluksessa,
niin tuskinpa
olisin. Herran
tiet ovat joskus
tuntemattomat.

Saarnaajan kirja
sanoo osuvasti:
”Ihmisen sydän aivoittelee hänen tiensä, mutta Herra ohjaa
hänen
askeleensa.”
Tuntuu vain olevan
niin vaikea hyväksyä
Jumalan johdatus ja

ohjaus elämässämme. Kovin paljon
mieluummin, minä ainakin soisin,
että ne minun omat tulevaisuuteni
haaveet ja suunnitelmat toteutuisivat juuri sellaisenaan kuin minä
olin ajatellut. Asioiden ollessa hyvin,
on toki helppo nähdä Jumalan johdatusta elämässään, mutta ainakin
minä surun ja murheen keskellä olen
kovin hanakka kyselemään Luojani
perään, ethän vain hyljännyt ja miksi tällaista koettelemusta minulle annat.
Niin, eihän Jumalan oman pojankaan, Jeesuksen Kristuksen elämä
helppoa ollut. Paljon kipua ja tuskaa, paljon kyyneleitä, ryöväreille
tarkoitetusta ristinkuolemasta nyt
puhumattakaan. Toisaalta ihmisen
osan kokeneena, juuri kipua ja
särkyä tunteneena, Kristus ymmärtää myös meidän ilomme
ja surumme, toiveemme ja
haaveemme. On lohdullista
tietää, että vaikka elämämme
suunta on joskus kovin toisenlainen kuin olemme
itse suunnitelleet, niin
vierellämme kulkee
aina rakastava Jumalan poika, Jeesus
Kristus.
Kauniin hengellisen laulun sanoin:
”Yksin en kulje, en
hetkeäkään.
Vierelläin aina mä
Jeesuksen nään.
Suojellen varjellen,
nostaen, auttaen.
Kanssain Hän käy
kautta maailman tään.”
Siunattua
toivottaen,

sydäntalvea

kirkkoherra Jarkko Piippo

Piispa Jari Jolkkonen avustajineen siunasi kirkkoherra Jarkko Piippoa
juhlamessussa sunnuntaina 13.1.

Tervetuloa uusi
kirkkoherramme
Jarkko!
Varkauden Pääkirkossa (Savontie 1) pidettiin sunnuntaina 13.1.
klo 10 juhlamessu, jossa Kuopion
hiippakunnan piispa Jari Jolkkonen toimitti kirkkoherra Jarkko
Piipon virkaan asettamisen.
Avustajina toimivat lääninrovasti Teppo Ritari, virkaatekevä
kirkkoherra Kari Iivarinen, palkanlaskija Ulla Siiskonen, kirkkovaltuuston puheenjohtaja Heikki
Alanen ja Joroisten seurakunnan
talouspäällikkö Tiina Pehkonen.
Notaarina toimii seurakunnan
hallintojohtaja Olli Siivola.
Kirkkoherra Jarkko Piippo
saarnasi ja piispa Jari Jolkkonen
toimi liturgina messussa. Avustavana pappina toimi kappalainen
Niina Pehkonen ja ehtoollisavustajana johtava kasvatustyön
viranhaltija Tiina Taavitsainen.
Messussa Raamatun tekstejä lukivat Varkauden kaupunginjohtaja
Hannu Tsupari ja varkautelaisen
nuorison edustajana Pietari Räi-

sänen. Lasten puolesta tekstin
luki 8-vuotias Roosa Miettinen.
Musiikista vastasivat kanttorit
Taija Korri ja Mari Marjokorpi.
Sunnuntai 13.1. pyhä oli 1. sunnuntai loppiaisesta, jolloin aiheena oli kasteen lahja.
Messun jälkeen Pääkirkolla
vietettiin lähetyslounasta. Lämminhenkinen tervetulojuhla alkoi lounaan jälkeen. Puheiden ja
vaikuttavien musiikkiesitysten
lomassa kirkkoherra Piippo sai
seurakunnalta lahjaksi muhkean
työsalkun. Vastaavasti työkaverit
lahjoittivat uudelle kirkkoherralle kaksi pahvisalkkua hänen suosikkicolajuomaansa.
Jarkko Piippo valittiin Varkauden ev. lut. seurakunnan kirkkoherraksi 24.10.2018 kirkkovaltuuston kokouksessa. Piippo
siirtyi Varkauden kirkkoherraksi
7.1.2019 alkaen Joroisten kirkkoherran tehtävästä.

Tule mukaan
Pisara-suurleirille!
Lisätiedot sivulla 12.

Torstai 24.1.2019

Kotiviesti

3

Sana

3. sunnuntai loppiaisesta
Jeesus herättää uskon
Kansat pelkäävät Herran nimeä, maan kuninkaat kumartavat häntä,
kun Herra jälleen rakentaa Siionin ja ilmestyy kunniassaan.
Hän katsoo sorrettujen puoleen, ei torju heidän rukoustaan.
Tämä on kirjoitettu tulevalle polvelle, jotta uudeksi luotu kansa ylistäisi Herraa.

Herra katsoo pyhästä korkeudestaan, tähyää taivaasta maan päälle.
Hän kuulee vankien vaikerruksen, hän vapauttaa kuoleman omat.
Siionissa kuulutetaan Herran nimeä, Jerusalem kaikuu hänen kiitostaan,
kun kansat kokoontuvat yhteen, kun valtakunnat tulevat palvelemaan Herraa.
Ps. 102: 16–23

Lämpimät kiitokset
Lahjoituksia tehneet yritykset, organisaatiot ja yksityishenkilöt ovat mahdollistaneet monien
vähävaraisten yksityishenkilöiden ja perheiden auttamisen. Lahjoitusvaroja on käytetty lasten
ja nuorten harrastustoimintaan, vähävaraisten joulumuistamiseen sekä muuhun taloudelliseen avustamiseen.
Kiitämme tekemistänne lahjoituksista ja hyvästä yhteistyöstä kuluneena vuonna!
• Nordic Power Service Oy
• Olli Soikkeli Trio
• Varkauden aluelämpö Oy
• Kotimaanapu ry
• LC Varkaus Koskenniemi
• LC Varkaus Justiinat

HYVÄNTEKEVÄISYYSKONSERTTI
NAISKUORO SAWOTTA
konsertoi
La 26.1. klo 15
Kuoppakankaan työkeskus
Kuoroa johtaa Mari-Anni Hilander
Vapaa pääsy
Käsiohjelma 10 €
Ohjelmatuotto kokonaisuudessaan
Naisten Pankin toiminnan hyväksi.

LASTEN
URKUKONSERTTI
”Villit pillit”
14.2. klo 10
Varkauden Pääkirkko
15.2. klo 10
Kuoppakankaan työkeskus
Taija Korri
Mari Marjokorpi
Vapaa pääsy
kesto n. 40 min

• LähiTapiola Savo, Varkaus
• Soisalo-opisto, musiikki
• Ja useat yksityiset lahjoittajat
Hyvän Jumalamme siunausta kuluvaan vuoteen toivottaen,
Varkauden ev. lut. seurakunnan diakoniatyö
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Kirkon kirjat
KASTETUT:
Joose Valo Julius Haastola, Peppi Karoliina Voutilainen,
Elli Johanna Kilpeläinen, Niilo Leo Emil Kämpjärvi, Elias Tuomo Tapani Kinnunen, Janna Elna Jasmin Piiroinen, Nelli Ilona Kinnunen.

VIHITYT
19.1.2019 Mika Olli Petteri Julkunen Suomen Advent-

KIRKON 80-VUOTISJUHLAT
Varkauden pääkirkon vihkiäisjuhlaa vietettiin talvisodan kynnyksellä 5.11.1939,
joten tänä vuonna rakas kirkkomme viettää 80-vuotispäiviään. Kirkko on arkkitehti
Martti Paalasen suunnittelema.

PIISPA JARI JOLKKONEN TAPAA PAAVIN
ROOMASSA
Suomalainen ekumeeninen
delegaatio vierailee Roomassa
Kristittyjen ykseyden rukousviikolla 17.1.2019 – 25.1.2019.
Luterilaisen kirkon puolesta delegaatiota johtaa piispa
Jari Jolkkonen. Delegaatioon
kuuluvat Kuopiosta lisäksi
lääninrovasti Jaana Marjanen
ja kirkkoherra Hannu Koskelainen. Kuopiosta on matkalla vahva edustus, sillä vierailua tukee Kuopion Puijon
Kamarikuoro, joka vie Anna
Antikaisen johdolla suomalaisen musiikin mestariteoksia Rooman kirkkoihin. Pyhän Henrikin muistopäivänä
vietettävässä messussa Santa
Maria Sopra Minervan kirkossa kuullaan muun muassa
Jean Sibeliuksen ja Einojuhani Rautavaaran tuotantoa.

YHTEISTYÖTÄ JA
USKON YHTEYTTÄ
PYHÄN MAAN KRISTITTYJEN KANSSA
Viime toukokuussa Kuopion
lähetysjuhlilla allekirjoitettiin
uudistettu kumppanuussopimus Kuopion hiippakunnan,
Jordanian ja Pyhän maan
evankelis-luterilaisen kirkon
(ELCJHL) ja Suomen Lähetysseuran välillä. Se kattaa
vuodet 2019-2023 ja on jatkoa aiemmille sopimuksille.
Lähetysjuhlilla vieraili kirkon
uusi piispa Ibrahim Charlie
Azar, tuttavallisemmin ”piispa Barhum” sekä kamarikuoro Betlehemistä.
Jordanian ja Pyhän maan
evankelisluterilaisen kirkon
(ELCJHL) piispa emeritus
Dr. Munib Younan tulee vierailulle Kuopioon piispa Jari
Jolkkosen kutsumana. Perjantaina 8.2. klo 18 on avoin yleisötilaisuus Kuopion Klubilla,
Kuninkaankatu 10.
Piispa Younan on vaikuttanut usean vuosikymmenen
ajan Israelin ja Palestiinan
välisen oikeudenmukaisen,
rauhanomaisen
ratkaisun
puolesta.

tikirkosta ja Maria Anna Katriina Andersson seurakunnastamme.

KUOLLEET:
Irja Elisabet Oinaala 97 v, Tauno Johannes Tainio 97 v,
Juho Manninen 82 v, Viljo Ari Tapani Salmi 64 v, Aili
Annikki Iivarinen 97 v, Saima Lydia Herranen 94 v, Urho

Olavi Leikas 94 v, Otto Emil Turunen 93 v, Irja Ester
Koponen 86 v, Tauno Ilmari Kurola 78 v, Eila Orvokki Lappalainen 75 v. Joroisten seurakunnasta, Ari Ensio
Koponen 71 v, Elsa Marjatta Janhunen 95 v, Kaisa Kaarina Pelkonen 93 v, Eeva Maria Kanniainen 86 v, Sinikka
Kerttu Kaarina Taskinen 81 v, Silja Kaarina Hyppönen
77 v, Matti Tapio Tissari 77 v, Risto Ensio Rinne 70 v,
Sami Paavali Lappalainen 30 v.

uusi työntekijä

Musiikilla iloa ja toivoa
Uusi kanttorimme esittäytyy Kotiviestin tervetulohaastattelussa.
KUKA OLET JA MISTÄ
TULET?
Olen Riikka Tuura ja olen aloittanut Varkaudessa kanttorin
työt 1.1.2019. Olen alun perin
kotoisin Kainuusta Vuolijoelta.
Lukion jälkeen opiskelin kirkkomusiikkia Oulussa ja vuonna
2006 valmistuin musiikin maisteriksi Sibelius-Akatemian Kuopion osastosta kirkkomusiikki
pääaineena. Tällä hetkellä asun
Siilinjärvellä, mutta muuttoaikeet lähemmäksi Varkautta ovat
jo mielessäni.

KUINKA TULIT TÖIHIN
VARKAUDEN SEURAKUNTAAN?
Viime kesänä näin viran hakuilmoituksen ja päätin laittaa
hakemuksen. Päätöstä vahvistamaan sain etukäteen työstä tietoa seurakunnan työntekijöiltä.
Varkauden seurakunta on minulle ennestään jo jonkin verran
tuttu, olin noin vuoden verran
tekemässä kanttorin sijaisuutta
vuonna 2006. Työnkuva vaikutti
mielenkiintoiselta ja sellaiselta,
mitä olen joskus toivonut työssäni haluavani tehdä. Hakuprosessin ja siihen liittyvien päätösten
jälkeen sain mahdollisuuden tulla tänne työskentelemään ja olen
siitä erittäin iloinen ja kiitollinen.

MITÄ TYÖTÄ OLET TEHNYT AIKAISEMMIN?
Olen aina tehnyt töitä kanttorina
tai musiikin parissa. Varkauden
sijaisuuden jälkeen olin töissä
Siilinjärven seurakunnassa ja
Pielaveden seurakunnassa tekemässä pitkiä kanttorin sijaisuuksia. Vuonna 2011 sain viran JärviKuopion seurakunnasta ja sieltä
olen nyt siirtymässä Varkauteen.

MITÄ TYÖHÖSI VARKAUDESSA KUULUU JA MISSÄ
TYÖSKENTELET?
Hoidan seurakunnassa musiikkielämää yhtenä kolmesta kanttorista. Saan olla keskiviikkoaamupäivät pitämässä Kuoppakankaan
työkeskuksella kirkkomuskareita
yhdessä lastenohjaaja Jaana Kiven

Kanttori Riikka Tuura ottaa tottuneesti urut haltuun Kuoppakankaalla.
kanssa. Torstaisin johdan Laalajatkuoroa, joka on avoin kuoro kaikille laulamisesta kiinnostuneille
seurakuntalaisille. Muuten päivät
täyttyvät kirkollisista toimituksista, jumalanpalveluksista, työn
suunnittelusta ja harjoittelusta
sekä muusta seurakunnan työstä

”

Musiikki kuvastaa
aina tunteita ja on
voimakas kanava niiden ilmaisemiseen.

yhdessä muiden työalojen kanssa.

MITÄ ODOTAT TYÖLTÄSI
VARKAUDESSA?
Odotan, että saan tehdä musiikkia niillä lahjoilla, mitä minulle
on annettu. Että saisin tutustua
mahdollisimman moniin seurakuntalaisiin ja tehdä heidän
kanssaan ja heille hyviä mahdollisuuksia osallistua seurakunnan
toimintaan. Vuorovaikutus seurakuntalaisten kanssa on suuri
voimavara ja parhaimmillaan se
kantaa koko seurakuntayhteisöä.
On mukavaa, että kanttorikollegat ovat lähellä, samoin muut
työkaverit ovat helposti saavutettavissa. Yhdessä saamme aikaan
enemmän.

MIKÄ ON TÄRKEIN ASIA,
JONKA MUSIIKISTA HALUAISIT VÄLITTÄÄ SEURAKUNTALAISILLE?
Haluan välittää musiikilla toivoa
ja iloa. Musiikki kuvastaa aina
tunteita ja on voimakas kanava
niiden ilmaisemiseen. Musiikki
kannattelee meitä surun ja ilon
läpi sekä hoitaa meitä seesteisempinäkin päivinä. Musiikkiin
voi aina tukeutua ja siitä saamme
voimaa. Nimenomaan seurakunnan muusikkona evankeliumin
ilosanoma on viestinä lohduttava. Kenenkään ei tarvitse pelätä, Jumala hoitaa meitä ja pitää
meistä huolen kaikissa elämämme tilanteissa.
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Tule meille kesätöihin
Haemme 18 vuotta täyttäneitä kesätyöntekijöitä Varkauden seurakunnan hautausmaiden hoito- kunnossapitotehtäviin.
Työn kesto on pääasiassa touko-syyskuun väliselle

ajalle, noin 4-5 kuukauden jaksoihin.
Nuoret ja opiskelijat 18-24 v. 1-3 kuukauden jaksoihin,
kesä- ja elokuun aikana.
Hakulomakkeita saa seurakuntavirastosta tai seura-

kuntapuutarhurilta. Hakuaika päättyy 28.2.2019 (myös
opiskelijat), johon mennessä lomake palautetaan seurakuntavirastoon Ahlströminkatu 19, 78250 Varkaus.

Varkauden seurakunnan kirkkovaltuusto 2019-2022

Katja Saraketo.

Ismo Kivi.

Heikki Alanen.

Kaisa Mäntymaa.

Sinikka Pulkkinen.

Pia Hedman.

Eija Pöllänen.

Jorma Aro.

Marita Rundelin.

Olavi Martikainen.

Johanna Liukko.

Jaakko Ikonen.

Pauli Jumppainen.

Pauli Paatsola.

Kari Tyrväinen.

Anna-Maija Ihalainen.

Minna Pöllänen.

Pirjo Hynninen.

Erkki Siljanen.

Esa Tuovinen.

Nina Voutilainen.

Leena Flankkumäki.

Markku Kivelä.

Ahti Immonen.

Eija Putkonen.

Vesa Hahtala.

Pauli Ketola.

Seurakuntalaisten ääni kuuluviin
Seurakunnan jäsenenä sinulla on
mahdollisuus vaikuttaa seurakuntasi toimintaan. Kerro ideasi
luottamushenkilölle tai seurakunnan työntekijälle, niin viestisi
viedään eteenpäin.
Seurakuntavaaleilla
valitut
luottamushenkilöt ovat seurakuntalaisten edustajia ja seurakunnan työntekijöiden yhteistyökumppaneita. He ovat
päättämässä, vaikuttamassa ja kehittämässä seurakunnan toimintaa työryhmissä, toimikunnissa,
kirkkovaltuustossa ja –neuvostossa.

Toivotamme seurakuntalaiset
tervetulleiksi seuraamaan kirkkovaltuuston kokouksia alkaneella
nelivuotiskaudella. Valtuuston kokoukset ovat julkisia tilaisuuksia.

VARKAUDEN
SEURAKUNNAN KIRKKOVALTUUSTO 2019 – 2022
Katja Saraketo, päihdetyöntekijä
Ismo Kivi, proviisori uusi
Heikki Alanen, seurakuntaneuvos,
eläkeläinen
Kaisa Mäntymaa, yksilövalmentaja, nuorisotyönohjaaja

”

Sinikka Pulkkinen, palvelukeskuksen joht., eläkeläinen
Pia Hedman, sosionomi (YAMK)

Kirkon ovet ovat
avoinna muutokselle
ja erilaisille
mielipiteille!

Eija Pöllänen, kirjakauppias uusi
Jorma Aro, eläkeläinen
Marita Rundelin, dipl.ins.
Olavi Martikainen, agrologi, metsätal. harjoittaja
Johanna Liukko, FM, musiikin
lehtori uusi
Jaakko Ikonen, lakimies
Pauli Jumppainen, eläkeläinen
Pauli Paatsola, IT-erityisasiantuntija, FM
Kari Tyrväinen, FM, opettaja uusi
Anna-Maija Ihalainen, koulutettu
hieroja
Minna Pöllänen, lastenohjaaja
uusi

Pirjo Hynninen, eläkeläinen, yrittäjä
Erkki Siljanen, luokanopettaja
uusi
Esa Tuovinen, insinööri, tekninen
johtaja uusi
Nina Voutilainen, koulusihteeri
Leena Flankkumäki, erityisluokan
opettaja uusi
Markku Kivelä, insinööri uusi
Ahti Immonen, merkonomi, eläkeläinen
Eija Putkonen, eläkeläinen
Vesa Hahtala, eläkeläinen uusi
Pauli Ketola, musiikinopettaja
uusi
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Yhteisvastuu

Huonekasvien pistokkaiden vaihtopöytä
Kaikille huonekasveista kiinnostuneille pistokkaiden vaihtopöytä torstaina 4.4. klo 16-17 Kuoppakankaan työkeskuksella, Kuoppakankaankatu 11. Vaihtopöydän ideana
on tuoda huonekasvien pistokkaita myyntiin.
Tuotto lahjoitetaan Yhteisvastuukeräykseen. Yhteisvastuu 2019 tukee vähävaraisten lasten ja nuorten koulutusta.

Minimihinta pistokkaalle on 3-4 eurosta ylöspäin
riippuen kasvista ja sen myyjän näkemyksestä. Tule siis
mukaan myymään ja / tai ostamaan pistokkaita hyvän
asian eteen! Samalla voi vaihtaa myös kasvien hoitamiseen liittyviä kokemuksia.
Pistokkaiden myyjä: Ilmoittaudu / lisätiedot: dia-

koniatyöntekijä Pia p. 040 5727 810 tai pia.hosio(a)evl.fi
Tervetuloa toivottavat: vihertumpelot Arja ja Pia
Yhteisvastuun aloituspyhä on 3.2.2019, silloin on klo
10 messu Pääkirkossa ja klo 12 messu Kangaslammilla. Yhteisvastuuinfoa ja kahvit.

apua ja tukea

Liisa ja Inkeri nauttivat käsitöistä, neulemallit ja lankojen värit inspiroivat molempia. Kauniit sukat ja lapaset tuovat lämpöä monille ystäville ja tutuille. Kuvassa näkyvät kirjoneulesukat Liisa kutoi ystävälleen Inkerille.

Ystävyyttä yhteisellä aterialla
Ystävystyminen syntyy usein yhdessä tekemisen ja kanssakäymisen myötä.
Seurakunnan eri tilaisuudet ja avoimet kohtaamispaikat luovat
puitteita tutustua toisiin ihmisiin.

Teksti ja kuva:
Suvi Pitkänen
Useassa seurakunnassa on tapana
järjestää kaikille avoimia yhteisiä
ruokahetkiä, niin myös Varkaudessa. Diakoniatyön organisoima
Arkiateria nautitaan joka tiistai
klo 11 Kuoppakankaan työkeskuksen seurakuntasalissa. Silloin
pöytään katetaan seurakuntakodin emäntien valmistama herkullinen kotiruoka. Vapaaehtoiset
toimijat ovat mukana joka viikko
arkiaterian järjestämisessä.
Varkauteen muuttanut Liisa,
75 v. käy viikoittain Arkiaterialla.

Kerran vieruskaveriksi osui hänelle entuudestaan tuntematon
Inkeri, 77 v.
- Ruvettiin vaan Inkerin kanssa juttelemaan. Seuraavan kerran

”

Elämä on meistä
muokannut sopivanlaiset ystävykset.

tarinoitiin vähän enemmän ja siitä se ystävyys sitten lähti, kertoo
Liisa.
- Huomattiin, että olemme
saman tyyppisiä ihmisiä, molemmat maalta kotoisin, sanoo
Inkeri.
Liisa muutti noin vuosi sitten
maaseudulta Varkauteen menetettyään äkillisesti miehensä ja
tyttärensä.
- Mökki piti jättää ja lähteä
kaupunkiin, kertoo Liisa.
Hän tuli seurakunnan yhteiselle aterialle yksinäisyyttä lievittämään ja aikuisten ihmisten
seuraa hakemaan. Niin teki myös

yksin asuva Inkeri.
- Vaikka sukulaisten kanssa
yhteydenpito ja lastenhoito tuo
iloa elämääni, on oman ikäisen
aikuisen seura tärkeää. Siksi on
niin mukavaa, kun sain tutustua
Liisaan. Minulla ei ollut aiemmin
sellaisia tuttuja kenen kanssa olisin voinut lähteä yhdessä arkiaterialle, kertoo Inkeri.
- Olen tottunut laittamaan ruokaa isolle porukalle, nyt itsekseni
en osaa niin pientä määrää laittaa. Täällä on hyvä tulla valmiiseen pöytään, sanoo Liisa.
Ystävystyttyään Liisa ja Inkeri
ovat käyneet kerhoissa ja tapah-

tumissa. Sydänkerhossa ja seurakunnan toiminnoissa on tullut
käytyä. Diakoniatyön järjestämä
neulekerho ”Puikot heilumaan”
oli molempien mieleinen. Myös
puolukkaretki, joka tehtiin syksyllä upeisiin marjastusmaisemiin, oli hauska kokemus.
Liisa arvostaa Inkerissä elämänkokemusta. Inkeri puolestaan arvostaa Liisan lempeää
luonnetta.
- Meillä on semmoinen tunne,
että elämä on meistä muokannut
sopivanlaiset ystävykset. Toivomme ystävyytemme jatkuvan vielä
pitkään!
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Musiikkia

Yhteisvastuukonsertti
Lämpimästi tervetuloa konserttiin ja osallistumaan Yhteisvastuukampanjaan!
”Suomalaisen rukous” Varkauden Pääkirkossa (savontie 1) torstaina 7.2.2019 klo 18
Esiintyjinä: Hannu Musakka – baritoni, laulu ja Mari Marjokorpi – kanttori, säestys
Käsiohjelmat 10 e. Ohjelmatuotto ohjataan kokonaan Yhteisvastuukeräykseen.

Bettyn suuri sydän
Teksti:
Salla Peltonen
Luoteis-Keniassa
Turkanan
alueella asuva 16-vuotias Betty Akori Lochodo pitää yksin
huolta vanhasta isoäidistään ja
3-vuotiaasta pojastaan.
- Isoäiti on kasvattanut minut
ja hän on minulle kuin äiti. Oma
perheeni ei kohdellut minua hyvin, Betty kertoo. Isoäidin maja
on kallellaan, melkein romahtamispisteessä, mutta Betty yrittää
parhaansa.
Aamuisin hän pesee pojan ja
auttaa isoäitiä aamutoimissa.
Jos heillä on jotain syötävää,
Betty valmistaa pienen aterian
ennen kouluunlähtöä.
- Oma äitini pitää joskus huolta pojastani, kun olen koulussa,
mutta Brightonkin on niin kiintynyt isoäitiin, että on mielellään hänen kanssaan. Isoäidin
jalat eivät enää kanna, mutta
lähistöllä asuvat serkut auttavat
päivisin isoäitiä pojan hoidossa.
- Koulun lomilla teen niin
paljon töitä kuin mahdollista,
jotta pystyisin huolehtimaan
perheestäni. Kouluaikoina se
on vaikeampaa. Jos meillä ei ole

mitään, yritän iltaisinkin löytää
jotain pientä työtä. Pesen vaatteita tai kokkaan muille ihmisille ja saan siitä vähän rahaa. Betty pitää ruoanlaitosta. Jos hänen
ei tarvitsisi ajatella rahaa, hän
valmistaisi aterian spagetista ja
kanasta.
Isoäiti Namoe Jalinga kuvailee
Bettyä hyvin huolehtivaiseksi.
Kun kuuma hiekka polttaa isoäidin jalkaa, Betty laittaa oman
sandaalinsa isoäidin jalan alle.
Kun isoäitiä väsyttää, tyttö nostaa hänet käsivarsilleen, auttaa
lepäämään ja tarjoaa vettä. Hän
puhuu selkeästi ja kovemmalla
äänellä, jotta isoäiti kuulisi paremmin. Suurempaa hellyyttä
on vaikea kuvitella.
Betty meni alueen paimento-

”

He kannustavat
minua yrittämään
parhaani

laisperinteiden mukaisesti hyvin
varhain naimisiin. Mies ei kohdellut häntä hyvin ja Betty palasi
isoäitinsä luokse.
- Kun sain lapsen, luulin olevani aikuinen. Nykyisen kouluni opettajat suostuttelivat minut
kuitenkin palaamaan takaisin
kouluun, Betty kertoo.
- Olen vasta peruskoulun
viidennellä luokalla, mutta he
sanoivat, ettei iällä ole mitään
merkitystä. Pääasia, että palaat
kouluun ja keskityt oppimaan.
Niin Betty on yrittänyt tehdä.
Eniten hän pitää matematiikasta
ja tehokkaana opiskelijana ennättää useimmiten tehdä läksyt
jo koulupäivän aikana pidemmillä tauoilla.
- Koulussa koen kahdenkeskiset keskustelut naisopettajien
kanssa kaikkein tärkeimmiksi.
He kannustavat minua yrittämään parhaani ja jatkamaan
koulunkäyntiä, jotta voisin saavuttaa unelmani. Tulevaisuudessa haluaisin työskennellä
opettajana.
Sisällä kallellaan olevassa majassa pieni Brighton-poika on
käpertynyt isoäidin syliin.

Hannu
Musakka.

Yhteisvastuu alkaa
– tule mukaan!
Yhteisvastuun lipaskeräystempaukset kauppojen
ovilla klo 9-18. Tule Sinäkin 1-2 tunniksi keräämään.
perjantaina 8.2. (ilmoittaudu 31.1. mennessä)
perjantaina 15.3. (ilmoittaudu 8.3. mennessä)
Keräyslippaat ja liivit jaetaan Kuoppakankaan työkeskukselta. Siellä on myös tarjolla kahvit ja pientä purtavaa.
Tiedustelut ja ilmoittautumiset diakoniatoimistoon, p. 040 701 66 30.

Yhteisvastuu 2019
tukee lasten ja nuorten
koulutusta
Köyhien lasten määrä Suomessa on kasvussa. Tuoreimpien,
vuoden 2016 tulonjakotilastojen
mukaan 10,2 prosenttia lapsista
kuului pienituloiseen kotitalouteen. Tämä tarkoittaa 110 000
lasta. Samalla vähävaraisten lapsiperheiden asema on heikentynyt esimerkiksi sosiaalietuuksien
leikkausten ja jäädytysten vuoksi.
Monien nuorten kohdalla
unelmien ammatti on vaarassa jäädä haaveeksi, jos perheellä
ei ole varaa maksaa opinnoista
aiheutuvia kustannuksia, kuten
tietokonetta, oppikirjoja tai ammatillisissa opinnoissa tarvittavia
välineitä.
Maailman pahimmilla katastrofialueilla monet lapset ja
nuoret ovat menettäneet lähes
kaiken tutun ja turvallisen, kun
he ovat joutuneet pakenemaan
luonnonkatastrofeja ja konflikteja. Tulevaisuus näyttää toivottomalta ja oma merkitys maailmassa on usvan peitossa, kun
koulunkäynti keskeytyy.
Koulutus on tärkeää yhteiskunnalliselle kehitykselle ja eriarvoisuuden vähentämiselle. Etenkin
hauraissa maissa ja katastrofitilanteissa koulutus luo uskoa tulevaisuuteen ja tuo vakautta arkeen.

16-vuotias Betty Akori Lochodo käy Lokicharin peruskoulun viidettä luokkaa. Opettajat suostuttelivat hänet palaamaan takaisin kouluun koska uuden oppiminen innostaa häntä.

Suomessa vuoden 2019 yhteis-

vastuuvaroin tuetaan vähävaraisten lasten ja nuorten opiskelua esimerkiksi avustamalla
maksullisten opiskeluvälineiden
hankinnassa.
Maailman
katastrofialueilla
keräyksen tuotolla tuetaan
laadukasta koulutusta lapsille ja
nuorille. Turvalliset koulurakennukset ja koulutetut opettajat
auttavat lapsia toipumaan traumaattisista kokemuksista, sopeutumaan uuteen elämäntilanteeseen ja oppimaan tulevaisuuden
kannalta elintärkeitä taitoja.
Avun vievät perille Kirkon Ulkomaanapu (60 % keräystuotosta), Kirkon diakoniarahasto ja
paikallisseurakuntien diakoniatyö (molemmat 20 % keräystuotosta).
Vuoden 2019 Yhteisvastuukeräys alkaa sunnuntaina 3.2.2019.

”

Koulutus on tärkeää
yhteiskunnalliselle
kehitykselle.
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Apua ja tukea

Naisten ryhmä
Varkaudessa elokuussa 2018 käynnistynyt Naisten ryhmä jatkaa tapaamisia myös vuonna 2019. Ryhmä on tarkoitettu naisille, jotka kokevat tällä hetkellä päihdehaittoja tai ovat toipumassa päihteiden käytöstä.
Ammatillisesti ohjatussa vertaisryhmässä keskitytään
naiseuden teemoihin, jotka lisäävät hyvinvointia, voimavaroja ja antavat erilaisia keinoja elää parempaa arkea.
Uudet ryhmäläiset ovat tervetulleita mukaan. Ryhmä-

toimintaan sisältyy työntekijän tekemä ennakkohaastattelu ennen ryhmän aloittamista. Jos olet kiinnostunut
osallistumaan, ota yhteyttä Tiinaan.
Ryhmä kokoontuu joka toinen keskiviikko. Ensimmäinen tapaaminen on 16.1.2019 klo 16 -18 Ahlströminkatu
25, Varkaus. Ryhmän järjestävät Riippuvuustyön kehittämisyksikön Yhdessä kokoNAINEN – hanke ja Varkauden ev.lut. seurakunnan diakoniatyö.

Rakennetaan ryhmästä yhdessä kokoNAINEN – lämpimästi tervetuloa mukaan!
Yhteystiedot:
Pia Hosio, diakoniatyöntekijä, p. 040 572 7810, pia.hosio@evl.fi
Tiina Talvensaari, aluetyöntekijä, 040 643 3754, tiina.
talvensaari@kirkkopalvelut.fi

kirjavinkki

Hiihtämällä eroon masennuksesta
Tämän tarinan on kirjoittanut varkautelainen Maija Saarikoski.
Tarina on tiivistetty osa Maijan tekemää ja omakustanteisesti
julkaisemaa ”Tunteitteni matkassa” –kirjaa.
Poistun

terveyskeskuksesta.

Kertasin mielessäni lääkärin antamia ohjeita: ”Älä jää sängynpohjalle makaamaan, vie lapsi
hoitoon joka päivä säännöllisesti
ja tee kaikkea sitä mistä pidät”.
Jes, kerrankin on mahdollisuus
ajatella pelkästään itseäni. Valitettavasti sillä hetkellä olisin halunnut vaan nukkua ja sulkeutua
omaan itseeni.

Olen monesti kiittänyt Luojaani meidän perheen pienimmäisestä. Luoja on ollut viisas
kaukonäköisyydessään suodessaan meille ”iltatähtemme”. Lapsi
on väkisin kiskonut minut ylös
sängystä. Ylös päästyäni aamun
touhut sujuivat. Vein lapseni päiväkotiin ja sitten minulla olikin
koko päivä aikaa tehdä omia juttujani.
Olin jo lääkäristä tultuani
päättänyt, että heti, kun maa on
valkoinen, lähden hiihtämään.
Vaikka olen normaalisi innokas
hiihtäjä, hiihtämään lähteminen
vaati minulta aikamoista ponnistusta. Päästyäni ladulle urkeni
uusi maailma. Nautin joka hetkestä, tunsin olevani itseni herra.
Sain rauhassa vaipua ajatusteni
syövereihin. Minua ei haitannut,
vaikkei suksi niin luistanut, kunhan tunsin kehoni ja sieluni virkistyvän. Pikkuhiljaa huomasin
muitakin hiihtäjiä ladulla. Monet
tervehtivät ystävällisesti, jotkut
jäivät jopa juttelemaan kelistä ja
latujen kunnosta.
Suomen luonto on yksi parhaimpia lääkkeitä masennusta
vastaan. Luonnon äänet olivat
kuin musiikkia korvilleni. Usein
pysähdyinkin
kuuntelemaan
lintujen laulua tai tikan koputusta sekä haistelemaan metsän
tuoksua. Otin tavakseni pitää
juomatauon virran yli menevällä
sillalla. Kuuntelin veden solinaa.
Luonnossa elämä näyttäytyi kauniina.
Sairaslomani

alkuvaiheessa

suoritin hiihtoretkeni aamupäi-

visin. Aamuisin olisin virkeimmilläni ja iltapäivät menivät jumittamiseen. Voimaantuessani
käytin vireimmän hetkeni muuhun touhuamiseen, hiihtämään
lähdin myöhemmin. Sitä paitsi
päivällä ladulla oli enemmän porukkaa ja usein jopa eläväisiä pieniä koululaisia. Aluksi olin ladulla nauttinut yksinolostani, mutta
nyt oli mukava nähdä ihmisiä.
Erityisesti mieleeni jäi eräs hiihtäjäkaveri, joka kohdatessamme
hymyili iloisesti kuin ”hangon
keksi”. Usein oikein odotin kohtaamistamme. Pian huomasin
itsekin hymyileväni iloisesti vastaantuleville hiihtäjille. Eikö ole
ihmeellistä, miten hyväntuulisuus tarttuu!

Eräänä
sunnuntaiaamuna,
muun perheen vielä heräillessä,
suuntasin jälleen matkani hiihtoladulle. Oli kaunis aamu, ja
vaikkei kello ollut vielä paljon,
ladulla tuntui jo suihke käyvän.
Hiihtäessäni kapeaa metsätaivalta, taas kerran omiin ajatuksiini
vaipuneena, kuulin takaa lähestyvän suksien suhinaa. Hyppäsin
vaistomaisesti sivuun ja annoin
latua. Takaani tullut mies ei mennytkään ohi. Jäimme hiihtämään
ja tarinoimaan. Välillemme sukeutui lämminhenkinen ja syvällinen keskustelu, vaikka emme
toisiamme entuudestaan tunteneetkaan. Suksimme yhdessä
useita kilometrejä.
Sinä aikana puhuimme lamasta, työpaineista ja työuupumuksesta. Kerroimme toisillemme
elämämme kulusta, mitä olimme
tehneet ja mitkä asiat olivat meille tärkeitä. Puhuessani lapsistani, hän jakoi kanssani elämänsä
kipupisteen:
lapsettomuuden.
Palatessani kotia kohti, mietin,
kuinka kauniisti tämä tuntematon puhui lapsista. ”Lapset ovat
elämän lahja. Ole kiitollinen jokaisesta hetkestä, minkä vietät
heidän kanssaan.” Onko joku joskus väittänyt, ettei suomalainen
mies osaa puhua tunteistaan?

Tänä talvena ei ole tarvinnut kärsiä lumen puutteesta. Lumesta nauttiville liikkujille vuodenaika on mitä
parhain.

Olen usein naureskellut isäni
tavalle laskeskella kertyneitä hiihtokilometrejään. Hän pitää niistä
jopa päiväkirjaa. Kohta kuitenkin
huomasin itsekin tekeväni samaa.
Oli mukava kehuskella tuttaville,
minkä verran olen urakoinut.
Asetin itselleni tavoitteita ja huomatessani saavuttaneeni etapin,

olin tyytyväinen itseeni. Tämä
kummasti edesauttoi toipumistani. Ennen kaikkea koin päässeeni
tärkeimpään päämäärääni. Olin
tervehtynyt niin henkisesti kuin
ruumiillisestikin.

Kevätaurinko sulattelee lumia. Käännän katseeni paistetta

kohti. Silmäni painuvat kiinni ja
mieleeni piirtyy kuva ”hangon
keksistä”. Hymy leviää kasvoilleni
ja sisimpääni virtaa levollisuus.
Hiljaa huokaan: ”Lämmin kiitos
Sinulle tuntematon hiihtäjä. Et
aavistakaan, miten hymysi virvoitti minut eloon.”
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Auttaminen

Vertaistukea itsemurhan kautta
läheisensä menettäneille
Varkaudessa aloittaa uusi vertaistukiryhmä itsemurhan
kautta läheisensä menettäneille. Järjestäjinä Surunauha
ry ja Varkauden seurakunta. Ryhmä alkaa maaliskuussa
ja kokoontuu 5+1 kertaa, kerran viikossa. Ryhmässä on
mahdollista jakaa ajatuksia muiden saman kokeneiden

kesken luottamuksellisessa, vertaistuellisessa seurassa.
Ohjaajina toimivat Surunauha ry:n kouluttama vertaistukija Tuija Heinonen ja Varkauden seurakunnan diakoniatyöntekijä.
Ilmoittautumiset 28.2. mennessä diakonian sihteerille

Luotu liikkumaan!
Seurakunnassamme
liikkuu
Rautalammin rovastikunnan alueen liikunta-agentti, Varkauden
seurakunnan oma pappi Karoliina Mustonen. Seurakuntamme
on liikkuva seurakunta!
”Meidäthän on luotu ruumiiseen. Jeesuskin tuli ihmiseksi.
Ruumiimme on Pyhän Hengen temppeli, ”kertoo liikuntaagentti. ”Jo pienellä liikkeen ja
liikunnan lisäämisellä on suuria
vaikutuksia arjessa jaksamiseen
tai vaikkapa sydämen hyvinvointiin. Kenestäkään ei tarvitse tulla
iki-liikkujaa ja lepokin on yhtä
tärkeää, mutta arjen valinnoilla
– käytänkö hissiä vai kävelenkö
portaita – on näkyviä vaikutuksia
kokonaisvaltaiseen hyvinvointiimme. Tarkoituksena on edistää
työntekijöiden ja seurakuntalaisten liikkuvampaa elämäntapaa, ”
hän jatkaa.
Liikkuva seurakunta on toimintamalli, jonka avulla liikettä voidaan seurakunnissa lisätä
sekä tehdä näkyväksi. Liikkuva
seurakunta perustuu kristillisen
ihmiskäsityksen kokonaisvaltaisuuteen. Ihminen on henkinen,
hengellinen ja fyysinen kokonaisuus, jossa kaikki ulottuvuudet
ovat yhtä tärkeitä. Ihminen voi
hyvin jos nämä osa-alueet ovat

Reijo Leppäselle 040 701 6630 tai Surunauhan vertaistukija Tuija Heinoselle 044 738 1830.
Seuraa tiedotusta: www.surunauha.net tai www.facebook.com/surunauha
Lämpimästi tervetuloa!

Healing Room
rukousklinikka
Varkaudessa
Teksti: Anna-Maija Ihalainen

Liikunta-agenttina toimiva Karoliina innostaa taukojumppaamaan
työpäivän aikana.
tasapainossa.
Karoliina rohkaisee: ”Itse olen
aivan tavallinen arkiliikkuja.
Hiihtämässä yritän talvisin käydä perheeni kanssa ja pidän rauhallisesta uimisesta, mutta siihen
varsinainen liikunnan harrastaminen omalta osaltani jääkin.
Kesken tavallisen päivän taas
pyrin kävelemään tai edes nousemaan seisomaan kesken vaikkapa
saarnankirjoituksen.
Jokainen
meistä on Luojan luoma liikkuva
ihminen!”

Katso lisää www.liikkuvaseurakunta.fi

KAROLIINAN SUOSITTELEMIA MENOVINKKEJÄ
Kristillinen
aamumeditaatio
Kuoppakankaan työkeskuksella klo 10 lauantaisin 2.2. / 9.3. /
13.4. / 4.5.
Kävelykeskiviikko 13.2. / 20.3.
/ 17.4. / 15.5. lähtö seurakuntavirastolta klo 16.30

Erikoishammasteknikko

Keijo Pesonen

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

p. 017 5528660

Asiantuntevaa
HAUTAUSPALVELUA
jo 17 vuotta
ajatuksella ja vankalla
ammattitaidolla

HAUTAUSPALVELU JA
KUKKAKAUPPA TARJA URSIN

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

Yksilöllistä palvelua
ja laadukasta työtä
Ilmainen tarkastus. Tervetuloa!

Avoinna: Parillisen viikon ti klo 18 – 20 Kauppakatu 24. Ti 5.2. / 19.2. / 5.3. /
19.3. / 2.4. / 16.4.
Tiedustelut: Veikko Tarvonen, p. 050 597 4907

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

Kotiviesti
Ketterä 60-vuotias

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

Healing Room -rukousklinikassa palvelevat koulutuksen käyneet rukoilijat.
Koulutus on tärkeää, jotta
kaikki rukoilijat toimivat sa-

Osoite: Kauppakatu 24

Palvelua vuodesta 1928

Hammaslaboratorio

VARKAUDEN
TEKARIPAJA OY

Healing Room on matalan
kynnyksen paikka, johon
rukousta voi tulla pyytämään kuka tahansa. Sinne
saa tulla etsimään Jumalan
apua omien kysymystensä ja vaikeuksiensa kanssa.
Olipa kysymys sitten erilaisista sairauksista, ihmisen
fyysisistä tai sielullisista kiputiloista. Healing Room
-toiminta on seurakuntien
yhteistä työtä, neljästä eri
seurakunnasta.

moilla toimintaperiaatteilla. Jokaisella tulee olla oma
kotiseurakunta
taustalla.
Yksityisyys, luottamuksellisuus ja rakkaudellisuus ovat
tärkeitä asioita rukouksessa,
niihin sitoudutaan. Yhteinen tekijä Healing Room
-palvelutehtävässä on näky
Jumalan valtakunnan työstä
ja halu toteuttaa Jeesuksen
lähetyskäskyä käytännössä.

Kauppakatu 37, 78200 Varkaus
Kukkakauppa: 017 5523 305 Hautauspalvelu: 017 5523 091
info@perakyla.fi www.perakyla.fi
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Tapahtumat 24.1. - 21.2.2019
JUMALANPALVELUKSET
JA HARTAUDET
SUNNUNTAINA 27.1.
Messu klo 10 Pääkirkossa. Niina
Pehkonen, Taija Korri.
Messu klo 12 Kangaslammin kirkossa. Niina Pehkonen, Taija Korri.

SUNNUNTAINA 3.2.
Messu klo 10 Pääkirkossa, Yhteisvastuukeräyksen aloitus. Karoliina
Mustonen, Taija Korri. Kirkkokahvit.
Sanajumalanpalvelus klo 12 Kangaslammin kirkossa, Yhteisvastuukeräyksen aloitus. Pirjo Parviainen,
Riikka Tuura. Kirkkokahvit.
Messu klo 14 Kuoppakankaan työkeskuksella. Pekka Päivärinta, Riikka
Tuura.

TIISTAINA 5.2.
Rauhanyhdistyksen seurat klo
18.30 Könönpellon seurakuntatalossa.

SUNNUNTAINA 10.2.
Messu klo 10 Pääkirkossa. Arja Päivärinta, Riikka Tuura.
Messu klo 12 Kangaslammin kirkossa. Karoliina Mustonen, Riikka Tuura.
Siioninvirsiseurat klo 15 Kuoppakankaan työkeskuksessa. Kari
Iivarinen.

KESKIVIIKKONA 13.2.
Hartaustilaisuus klo 13.30 Kangaslammin palvelukeskuksessa. Kari
Iivarinen.

SUNNUNTAI 17.2.
Messu klo 10 Pääkirkossa. Pekka
Päivärinta, Taija Korri.
Sanajumalanpalvelus klo 12 Kangaslammin kirkossa, kirkkokahvit.
Pekka Päivärinta, Taija Korri.
Rakkauslaulujen Ankkurimessu
klo 18 Kuoppakankaan työkeskuksessa. Karoliina Mustonen, Jarkko
Piippo, Riikka Tuura, Tiina Taavitsainen. Nuorten musiikkiryhmä.

DIAKONIA
Toimistosihteeri Reijo Leppänen, p.
040 701 6630
Vs. johtava diakoniaviranhaltija Heli
Kylmänen, p. 040 573 6050
Diakoniatyöntekijät:
Pia Hosio, p. 040 572 7810
Antero Saarelainen, p. 040 747 6200
Ellen Väntti, p. 040 523 7960
Pia Paananen, p. 040 526 7623
(Riitta Sulkko on virkavapaalla)
Leivän ja elintarvikkeiden jako klo
11–11.30 Kuoppakankaan työkeskuksella maanantaisin ja pääkirkolla
torstaisin.
Arkiateria Kuoppakankaan työkeskuksella tiistaisin klo 11. Hinta 3
euroa. Ti 29.1. makkarakastike, ti 5.2.
lihakeitto, ti 12.2. uunimakkara, ti
19.2. pastavuoka, ti 26.2. hernekeitto.
Diakonian avoimien ovien torstai
klo 10 Kuoppakankaan työkeskuksella joka toinen viikko, to 24.1. / 7.2. /
21.2. / 21.3. / 4.4. / 2.5.
Diakoniatyön kirpputori os.
Kissakoskenkatu 5 on auki tiistaisin
ja keskiviikkoisin klo 10-15. Otamme
vastaan puhtaita ja ehjiä vaatteita
sekä kaikenlaista kodin tavaraa. Kirpputorin tuotto menee diakoniatyön
avustusvaroihin. Lahjoituksia voi
tuoda aukioloaikoina tai sopimalla

toisen ajan. Kysy kirpputoriasioista
Pialta, p. 040 5727 810.
Diakoniatyön lähimmäispalvelun vapaaehtoiset ja ulkoiluystävätoiminnassa mukana olevat
Kokoonnumme kevään 2019 aikana
maanantaisin 4.2. / 1.4. ja 6.5. klo 16
-17.30, HUOM tiistaina 12.3. klo 16.30
– 18.00 Kuoppakankaan työkeskus,
luokka 1. Kokoontumisten ideana on
vaihtaa kokemuksia, kuulla toisia ja
saada tukea sekä jakaa iloista mieltä.
Toivomme että toiminnassa mukana
olevat tulisivat ryhmään mukaan
kerran kaudessa ainakin. Diakoniatyöntekijä Pia p. 040 5727 810.
Kaiken kansan sauna- ja peli-illat
keväällä 13.2. / 13.3. / 17.4. / 15.5.
Iltapalamaksu 2 euroa. Mikäli tarvitset kyytiä, ota yhteys diakoniatyön
toimistoon edelliseen maanantaihin
mennessä p. 040 701 6630. Edestakainen kuljetus 5 euroa.
Sählärit - sählypelit torstaisin alkaen 24.1. 2019 klo 17–18.30 Kuoppakankaan työkeskuksen liikuntasalissa. Varusteina omat sisäpelikengät tai
tossut. Talo tarjoaa mailat ja pallot,
kaikki ovat tervetulleita pelaamaan
maksutta!
Huoma-ryhmä on tarkoitettu
kaikille, jotka ovat menettäneet
läheisensä henkirikoksessa. Läheinen
voi olla esimerkiksi perheenjäsen,
sukulainen, ystävä tai muu läheinen
henkilö. Toiminta on maksutonta
sekä uskonnollisesti ja poliittisesti
sitoutumatonta. Huoma-ryhmää
ohjaavat Ellen Väntti sekä lapsensa henkirikoksessa menettänyt
tukihenkilö Kari Teittinen. Ryhmään
ilmoittaudutaan tekstiviestillä Kari
Teittinen, puh. 050 3130 003.
Käpy ry:n vertaistukiryhmän tarkoituksena on tukea lapsikuoleman
kokeneita perheitä. Ilmoittautumiset
ryhmänohjaajalle Johanna Elolalle
puhelimitse tai sähköpostitse johannavaisanen@hotmail.com tai p. 040
938 0850.
Aikuisten sururyhmä. Tiedustelut
ja ilmoittautumiset kevään 2019 ryhmiin: Ellen Väntti p. 040 523 7960.
Lasten ja nuorten sururyhmä,
tiedustelut Heli Kylmänen p. 040 573
6050.

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

PÄÄKIRKOLLA,
SAVONTIE 1-3
Etsivien piiri to joka toinen viikko
klo 18 Hannun Sali, to 31.1. / 14.2.
/ Tied. Eila Raatikainen p. 040 577
7939.
Sotaorvot kuukauden toisena tiistaina 12.2. klo 13 seurakuntasalissa.
Tied. Raili Tikkanen p. 040 581 92 68.
Pro-miehet Hannun salissa keskiviikkoisin klo 19 ke 30.1. / 6.2. / 13.2. /
20.2. Tied. Jouko Airas p. 040 539
7880.
Lähellä ihmistä -kriisin, kuuntelun
ja kasvun ryhmä to 24.1. / 7.2. /
21.2. klo 18 Hannun salissa. Käsittelemme eri aiheita; askeleita häpeästä
ja syyllisyydestä toipumiseen. Tied.
Anna-Maija Ihalainen 040 553 4615.

KUOPPAKANKAAN
TYÖKESKUKSELLA,
KUOPPAKANKAANK. 11
Aamurukouspiiri sakastissa arkisin
klo 7-8.30. Ei arkipyhinä. Tied. Annik-

ki Heikkinen p. 040 838 0378.
Askel-piiri ma 28.1. / 4.2. / 11.2. /
18.2. klo 18. Tied. Airi Lankinen p. 040
831 1680.
Eiserin eläkeläiset lk 1 parill. vkon
ma 4.2. / 18.2. klo 11. Tied. Helli
Suhonen p. 0400 172 730.
Hyvän olon kerho lk. 1 paritt. vkon
ke 30.1. / 13.2. klo 13. Tied. Leena
Juutilainen p. 040 701 0400.
Istumalentopallo/boccia Varkauden Invalidit ma 28.1. / 4.2. / 11.2. /
18.2. klo 18-19.30. Tied Aino Maija
Kainulainen 040 760 8213.
Läheisten ryhmä, Varkauden
seudun Wamdy ry. to 31.1. 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 29.1. / 5.2. / 12.2. / 19.2.
klo 11-12, Tied. Pirjo Ojala.
Näkövammaisten kerho paritt.
vkon ti 12.2. klo 11. Tied. Kirsti Karttunen p. 040 577 9830.
Yhdessä elämään ryhmä parill.
vkon ke 6.2. / 20.2. klo 14.Tied. Jaana
Naumanen p. 040 522 5168. Pirkko
Lind p. 040 766 9222

KÖNÖNPELLON
SEURAKUNTATALOLLA,
ATOLANTIE 1
Aamurukouspiiri to klo 8.30. Tied.
Marjatta Lappeteläinen p. 0400 914
322.
Jumpparyhmä maanantaisin klo
9. Ma 28.1. / 4.2. / 11.2. / 18.2. Tied.
Taimi Kankkunen.
Keskustelu- ja Raamattupiiri paritt.
vkon su 3.2. / 17.2. klo 18.Tied. Seija
Mattila, p. 0400 253 477.
Miesten piiri torstaisin 24.1. / 31.1. /
7.2. / 14.2. / 21.2. klo 18. Tied. Markku
Kujanpää p. 040 844 5024.

KÄPYKANKAAN TYÖPISTEELLÄ, HAUKANKUJA 1
Käpypiiri maanantaisin 28.1. / 4.2.
/ 11.2. / 18.2. klo 17. Tied. Raimo
Miettinen p. 0400 120 415.
Leijonaemot vertaisryhmä su 10.2.
klo 18. Tied. Katja Saraketo 0400
862417.
Ylistämme laulaen ja rukoillen
paritt. vkon su 3.2. / 17.2. klo 18. Tied.
Eila Raatikainen p. 040 577 7939.

MUUALLA
Papin pitämä Navitaksen aamuhetki, jossa on mahdollisuus
hiljentyä torstaisin 24.1. / 31.1. / 7.2.
/ 14.2. / 21.2. Navitas huone 1A344,
Wredenkatu 2.
Seurakuntapiiri Kyllikink. 6 paritt.
vkon maanantaisin 28.1. / 11.2. klo
13. Tied. Annikki Heikkinen p. 040
838 0378.
Miesten saunailta Puurtilan seurakuntakodilla, ti 5.2. / 19.2. sauna klo
18–19, saunan jälkeen iltapalaa ja
keskustelua Raamatun pohjalta. Tied.
Pekka Päivärinta, p. 040 572 7860.
Työikäisten naisten saunaillat
klo 18 Puurtilan seurakuntakodilla
torstaina 24.1. Luvassa ihanat löylyt,
ja 21.2. kaunistavat voiteet, makeat
ruuat ja tietenkin hyvää seuraa.
Yhdessä saunomme rantasaunan
leppoisissa löylyissä kasvonaamiot
meitä kaunistaen. Nautimme myös
seurakuntakodin emäntien laittaman
terveellisen iltapalan.
Healing rooms –rukousklinikka,
parillisen viikon ti klo 18 – 20 Kauppakatu 24. Ti 5.2. / 19.2. / 5.3. / 19.3. /

2.4. / 16.4. Tied. Veikko Tarvonen 050
597 4907

IKÄIHMISTEN KERHOT:
KEVÄÄLLÄ 2019
Kyllikinkadun korttelikerho parillisen viikon maanantaisin (alkaen 7.1)
klo 13 -14.30. Kyllikinkatu 6 kerhotila.
Kerhon ohjaajat: Tuija Heinonen
ja Irma Pessi. Lisätiedot p. 040 572
7810.
Joutenlahden ystäväkerho parittoman viikon maanantaisin (alkaen
14.1.) klo 10 -11.30. Porukankuja 6
kerhohuone. Kerhon ohjaajat: Eira
Luotinen ja Pia Hosio. Lisätiedot Pia,
p. 040 572 7810
Pääkirkon kerho parittoman viikon
maanantaisin (alkaen 14.1.) klo
13-14.30. Hannun sali Savontie 1.
Yhteyshenkilö Raija Räsänen, p. 040
740 2903
Hongistonkatu 1 palveluasumisen ystäväkerho parittoman viikon
tiistaisin (alkaen 15.1.) klo 13 -14.30.
Kerhon ohjaaja. Pirkko Kuvaja. Lisätiedot: p. 040 572 7810.
Kuoppakankaan kerho parittoman
viikon keskiviikkoisin (alkaen 16.1.)
klo 13-14.30 Kuoppakankaan työkeskus. Kerhon ohjaajat Raili Heiskanen
ja Juhani Kettunen. Raili, p. 040 585
3417.
Luttilan ystäväkerho parittoman
viikon keskiviikkoisin (alkaen 16.1.)
klo 13 -14.30. Luttilan palvelukeskus.
Lisätiedot: p. 040 5727 810
Könönpellon kerho parittoman
viikon keskiviikkoisin (alkaen 16.1.)
klo 13.30 Könönpellon seurakuntasali. Kerhon ohjaaja Riitta Raak puh.
0400 831 880
Harjurannan kerho tiistaisin kerran
kuussa klo 13.30-15.00 Harjurannan
Pikkukammari. Kerhopäivät ovat:
15.1., 12.2., 12.3. ja 9.4. Kerhonohjaaja Anne Ikonen. puh. 040 537 3000
HUOM! Kangaslammin ikäihmisten
kerho on tauolla toistaiseksi.
Mahdollisista muutoksista tiedot
Varkauden lehdessä. Kevätjuhla
toukokuussa. Tarkemmat ohjeet ja
ajat lähempänä ajankohtaa.
Ystävänkammari Kangaslammilla: Kaikille avoin kohtaamispaikka
(Kangaslammintie 7) on avoinna
keskiviikkoisin ja lauantaisin klo 9 –
12. Tervetuloa!

RAUHANYHDISTYS
Tervetuloa Repokankaantie 35,
78870 Varkaus. Lisää tapahtumia:
rauhanyhdistys.fi/varkaus/
pe 25.1. klo 18.30 Raamattuluokka, kahvit ja myyjäiset, klo 19.30
perjantai-illan seurat
pe 1.2. klo 18.30 Kahvit ja myyjäiset,
klo 19.30 perjantai-illan seurat
su 3.2. klo 16 Seurat
ti 5.2. klo 18.30 Seurat Könönpellon
srk-talossa.
pe 8.2. klo 18.00 Raamattuluokka, kahvit ja myyjäiset, klo 19.30
perjantai-illan seurat
su 10.2. klo 14 Yhteispyhäkoulu ja
seurat
pe 15.2. klo 18.30 Kahvit ja myyjäiset,
klo 19.30 perjantai-illan seurat
pe 22.2. klo 18 Sääntömääräinen
vuosikokous

uskon, Raamatun ja ihmisen elämän
valossa. Luennot pidetään maanantaisin Kuoppakankaan työkeskuksella klo 18-19.30.
18.2.2019 6. pyyntö ”Ja anna meille
meidän syntimme anteeksi, niin kuin
mekin anteeksi annamme niille, jotka
ovat meitä vastaan rikkoneet”
25.3.2019 7. pyyntö ”Äläkä saata
meitä kiusaukseen, vaan päästä
meidät pahasta”
29.4.2019 ”Sillä sinun on valtakunta,
voima ja kunnia”
Suomen Raamattuopiston ”Hyvän
sanoman illat” pidetään Kuoppakankaan työkeskuksessa seuraavasti:
Ti 29.1. Mitä tiedämme Jeesuksen
esiäideistä? Jouko Kauhanen
Ti 26.2. Naisia Jeesuksen opetuslapsina, Jouko Kauhanen, musiikissa
Leo Louhivaara
Ti 26.3. Apostolit - keitä he olivat?,
Jouko Kauhanen, musiikissa Leo
Louhivaara
Ti 23.4. Jeesus Kristus - tosi Jumala
ja tosi ihminen, Jouko Kauhanen,
musiikissa Leo Louhivaara
Hyvän sanoman illoissa on kahvitarjoilu ennen tilaisuuden alkua.
Tilaisuudet järjestää Suomen
Raamattuopisto ja Varkauden ev. lut.
seurakunta.
Sisälle sanaan -illat
8.1. klo 18.00 ”Idän tietäjien todistus”
Raimo Lappi
12.2. klo 18.00 ”Kahdenlainen kylvö”
Esko Räsänen
12.3. klo 18.00 ”Jeesus, kiusausten
voittaja” Matti Manninen
2.4. klo 18.00 ”Kärsimyksen kautta
voittoon” M. Manninen
Sisälle sanaan-illoissa on kahvitarjoilu ennen tilaisuutta klo 17.30 alkaen.
Tilaisuudet järjestää Etelä-Savon Ev.
lut. Kansanlähetys ja Varkauden ev.
lut. seurakunta.
Suomen Luterilainen Evankeliumiyhdistys (Sley ry) lähetyspiiri
Kuoppakankaan työkeskuksella torstaina 24.1. / 21.2. / 21.3. / 18.4. / 16.5.
klo 13. Ohjelmassa Siionin kanteleen
lauluja, terveisiä lähetyskentiltä ja
raamatullista opetusta. Tervetuloa
kotiin! Tied. Olli Olenius, p. 040 192
4447.
Kylväjän lähetyspiiri ti 19.2. klo 18
Siljasilla, Kalastajankatu 52.

MUSIIKKI
Mari Marjokorpi, johtava kanttori p.
040 578 5218
Taija Korri, vs. kanttori p. 040 5785
998
Riikka Tuura, kanttori p. 040 5785 711

KUOROT
Lapsikuoro Pisarat klo 17-18 Kuoppakankaan työkeskuksella keskiviikkona 30.1, 13.2.ja 27.2. Lisätietoja
Marilta.
Varkauden seurakuntakuoron harjoitukset Kuoppakankaan työkeskuksella keskiviikkoisin klo 17 (ei 20.2.)
Lisätietoja Taijalta.
Kangaslammin kuoron harjoitukset
pääkirkolla klo 17.30 torstaina 24.1.,
31.1. ja 21.2. Lisätietoja Taijalta.
Laalajien harjoitukset Kuoppakankaan työkeskuksella torstaisin klo
17.30. Lisätietoja Riikalta.

RAAMATUN OPETUSTA

KIRKKOMUSKARIT

Varkauden ev. lut. seurakunta järjestää Isä meidän – rukouksesta luentoja keskustelusarjan. Opettamassa
seurakunnan omat papit. Illan aikana
tarkastellaan Isä meidän –rukousta
pyyntö kerrallaan keskustellen kirkon

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

KONSERTIT JA
MUSIIKKITILAISUUDET

Kotiviesti

Torstai 24.1.2019

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

Päätoimittaja:
Kirkkoherra Jarkko Piippo		
p. 0400 377 066
jarkko.piippo@evl.fi
Toimitus:
Tiedottaja Suvi Pitkänen		
p. 040 512 6207
suvi.pitkanen@evl.fi
Toimituksen käyntiosoite:

la 26.1. klo 15 Hyväntekeväisyyskonsertti naiskuoro Sawotta
Mari-Anni Hilanderin johdolla Kuoppakankaan työkeskuksessa. Vapaa
pääsy, käsiohjelma 10 € Naisten
pankin toiminnan tukemiseksi
su 27.1. klo 14 Vivaldin Vuodenajat Savonlinnan orkesterin
esittämänä pääkirkossa, johtaa Kari
Kropsu. Vapaa pääsy, käsiohjelma
20 €
to 7.2. klo 18 Yhteisvastuukonsertti
”Suomalainen rukous” Hannu Musakka pääkirkossa. Vapaa pääsy, käsiohjelma 10 € yhteisvastuun hyväksi
to 14.2. klo 10 Lasten urkukonsertti pääkirkossa, Taija Korri ja Mari
Marjokorpi. Vapaa pääsy
pe 15.2. klo 10 Lasten urkukonsertti Kuoppakankaan työkeskuksessa, Taija Korri ja Mari Marjokorpi.
Vapaa pääsy

TAPAHTUMAT
Liikkuva seurakunta: Kristillinen
aamumeditaatio klo 10 Kuoppakankaan työkeskuksella lauantaina 2.2. /
9.3. / 13.4. / 4.5.
Kävelykeskiviikko 13.2. / 20.3. /
17.4. / 15.5. lähtö seurakuntavirastolta klo 16.30.
To 4.4. Huonekasvien pistokkaiden vaihtopöytä klo 16-17 Kuoppakankaan työkeskus, Kuoppakankaankatu 11.

KASVATUS
Päiväkerho mitä se on? Päiväkerhot
ovat 2-5-vuotiaille tarkoitettua
viriketoimintaa. Niiden perustehtävänä on antaa uskontokasvatusta
lapsille ja tukea vanhempia arvokkaassa kasvatustehtävässä. Kerhoissa
hiljennytään hartauteen, askarrellaan, satuillaan, loruillaan sekä
harjoitellaan ryhmässä toimimista.
Päiväkerhoja kokoontuu eri puolilla
kaupunkia 2 – 3 tunniksi 1 – 2 kertaa
viikossa. Varhaiskasvatuksen vapaista
kerhopaikoista voi tiedustella Paula
Boman p. 040 5014 950

SÄÄNNÖLLINEN
TOIMINTA
Perhekerhot ovat avoimia kohtaamispaikkoja pienten lasten perheille
ja kotona työskenteleville perhepäivähoitajille. Perhekerhoissa opitaan
ja välitetään kristillistä perinnettä
sekä tuetaan perheitä arjen keskellä.
Perhekerhot kokoontuvat seuraavasti 16.1.2019 alkaen.
Ma klo 17.30-19.00 Pääkirkko
Ti klo 9.00-11.00 Harjuranta, Kentänpääntie 3
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,

11

Haukankuja 1
Vauvaryhmä maanantaisin klo
13.30-15.30 kokoontuu 22.1.2019
alkaen Kuoppakankaan työkeskuksella Kuoppakankaankatu 11
Vauvaryhmä on tarkoitettu kaikille
alle 1- vuotiaille vauvoille ja heidän
vanhemmilleen. Kahvikupin äärellä
jutellaan ja jaamme kokemuksia
vauvaperheen arjesta, unohtamatta
yhteistä toimintaa.
Pyhäkoulu kokoontuu sunnuntaisin
klo 16.00, 20.1.2019 alkaen Käpykankaan työpiste, Haukankuja 1
Liikuntakerho 5-8 v lapsille 17.1.
alkaen torstaisin klo 14-15 Kuoppakankaan työkeskuksella, Kuoppakankaankatu 11. Mukaan juomapullo,
liikuntaan sopivat vaatteet, sisätossut tai sisäkengät.
Lapsiparkki torstaisin klo 14.0016.00 alkaen 17.1.2019 sekä Ilta
lapsiparkki maanantaisin klo 17.0019.00 seuraavasti: 21.1. / 11.2. / 25.2.
/ 18.3. / 1.4. / 15.4. / 29.4. ja 13.5.
Kuoppakankaan työkeskus Kuoppakankaankatu 11. Lapsiparkista
hoitopaikka hetkeksi silloin kun
tarvitset aikaa itsellesi tai esimerkiksi asioiden hoitoon. Lapsiparkkiin otetaan alle kouluikäisiä, yli 2
vuotiaita lapsia. Parkki on maksuton.
Mukaan mahtuu 10 lasta. Lapsiparkki on mukavaa yhteistä tekemistä.
HUOM! Jokaiseen kertaan ilmoittaudutaan edellispäivänä klo 16.00
ja maanantain parkkiin perjantaina
klo 14 mennessä p. 040 7490 192.
Vahvistamme tekstiviestillä tulleet
ilmoittautumiset.
Liiku ja leikki illat perheille 22.1.
/ 19.2. ja 19.3. klo 17.30-19.00
Kuoppakankaan työkeskuksessa,
Kuoppakankaankatu 11. Perheille
yhteistä aikaa touhuten, liikkuen ja
hiljentyen.

MUUT TAPAHTUMAT
Lapsiperheiden talvitapahtuma
16.2. klo 10-13 Kuoppakankaan
työkeskuksella, Kuoppakankaankatu
11. KIRPPUTORI: tule myymään ja ostamaan. Kirppispöytä 5 e, pöytävaraukset: tulen.mukaan@evl.fi. PUUHAA
LAPSILLE: askartelua ja seikkailua
salissa, puistossa pulkkamäki sekä
herkkukahvila ja makkaragrilli.
Hiihtolomaleirit koululaisille
7-10 v 4.- 5.3.2019 sekä 11-14 v 5.7.3.2018 Puurtilan srk-kodilla. Leirillä
askarrellaan, laulellaan, liikutaan,
kisaillaan ja tarinoidaan… pienemmät 20 e (25 e) / isommat 35 e (40
e) - sisarale -50 % alennus leirikohtainen (suluissa hinta muilta kun
varkauden seurakunnan jäseniltä, ei
sisaralea) - Hintaan sisältyy majoitus,
ruuat, ohjelma, vakuutus. Molemmille leireille voidaan ottaa mukaan
25 leiriläistä. Ilmoittautuminen MA
18.2.2019 mennessä: www.varkaudenseurakunta.fi tai sähköpostilla:
tulen.mukaan@evl.fi

AVOIN TOIMINTA

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

Jakelu: Savon Jakelu

TULOSSA
Partaharjulla Pieksämäellä
toteutettavan Pisara suurleirin
24.7.-29.7 2019 (10-14v) ilmoittautuminen 1.3. mennessä tulen.
mukaan@evl.fi 5vrk leirin hinta n.
80e. Pisara – leirikerho Harjoitellaan
leirielämän valmiuksia ja valmistaudutaan tulevaan Pisara 2019 suurleiriin. Ilmoittautuneille ilmoitetaan
leirikerhon kokoontumiset.

RETKET
Pop Up lumikenkäsafari Orinorolle
9.2. ,11-14v. Matka ja välipala 3e. Mukaan mahtuu 8. Seuraa ilmoittelua!
Isien/ukkien/perheen miespuolisten huoltajien/kummien ja lasten
Jäkisretki Kuopioon 2.3. Mukaan
mahtuu linja-autollinen (n. 45)
innokkaita kannustajia. Hinta aik (30)
+ lapsi (20) yht 50e, sis. matka, ottelu,
välipala, matkanjohtajan palvelut,
sisarale 50%. Seuraa ilmoittelua!

TAPAHTUMAT
Pop Up pizzaperjantai pe 22.3. klo
14.-17.00, 11-14v. tytöille ja pojille,
Kuoppakankaan työkeskuksella. Tule
tekemään oma fantasia pizzasi! Materiaalimaksu 3e. Seuraa ilmoittelua!
Kummien ja lasten hohtokeilaus

Mika Venäläinen
avainasiakaspäällikkö
050 342 9411
mika.venalainen@media.fi
Seuraava Kotiviesti ilmestyy
to 21.2.2019. Aineisto Kotiviestin
toimitukseen ti 12.2. klo 16 mennessä
sähköpostilla varkauden.kotiviesti@
evl.fi

Painopaikka:
Lehtisepät / Pieksämäen paino

Tytöt ja pojat
ALPO avointen ovien toimintakerho tiistaisin klo 14-16 Kuoppakankaan työkeskus, Kuoppakankaankatu
11. Toiminallinen taukopaikka 4-6 lk
tytöille ja pojille. Tule mukaan!
Kangaslammin AVARI avointen
ovien toimintakerho tiistaisin klo
14-16 Kangaslammin kirkon kerhotiloissa, Asematie 1. Toiminnallinen
taukopaikka kouluikäisille tytöille ja
pojille. Tule mukaan!

Mediamyynti
Anne Virtanen
myyntineuvottelija
040 745 0402
anne.virtanen@media.fi

Kannen kuva:
Tapio Saarenheimo

Varkauden keilahallilla toukokuussa.
Hinta ja tarkemmat tiedot myöhemmin.

kasvatustyön johtavalta viranhaltijalta Tiina Taavitsaiselta. tiina.taavitsainen@evl.fi, p. 040 556 8506.

NUORISOKASVATUS

OHJAAJAKOULUTUS JA
OHJAAJAHAKU

Säännöllinen toiminta
Yodailta tiistaisin klo 18-20 Kuoppakankaan työkeskuksella (joka toinen
ti/parilliset viikot) Alk 22.1.2019 Yodaillassa suunnittelemme nuorten hartauselämää uudella tavalla ja toteutamme nuorten ideoimia hartaushetkiä.
Nuorten iltapäivän olohuone ILPO
torstaisin klo 14–17 Kuoppakankaan
työkeskuksella.
Ankkurimessu ja Nuorten kohtaamispaikka klo 18 alkaen kokoaa
nuoret Kuoppakankaan työkeskuksella kerran kuukaudessa sunnuntaisin seuraavasti: 17.2. / 17.3. / 21.4. ja
19.5. Messun jälkeen jatkamme iltaa
nuorten omilla kirkkokahveilla. Tule
sinäkin mukaan!
Kappelin nuorten illat – 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.

MUUT TAPAHTUMAT
Ilpo ystävän leiri nuorille 15.-17.2.
Puurtilan srk-kodilla. Leirillä mukavaa
yhdessäoloa Ilpomaiseen tapaan.
Leirin hinta 30 e, sisarale -50%. Hinta
sis. majoituksen, ohjelman, ruuan
ja vakuutuksen. Ilmoittautuminen
ma 28.1. mennessä: tulen.mukaan@
evl.fi. Lisätietoja nuorisotyönohjaaja
Tuija Mäiseli p. 040 5243330.

RIPPIKOULU 2019
Rippikoulut ovat käynnistyneet
ja jatkuvat ryhmien ohjelmien
mukaisesti. Lisätietoja rippikoulusta

Ohjaajakoulutus Ohku 3 ensimmäisen vuoden ja Jatkis toisen vuoden
ohjaajille Törmälässä Rautalammilla 5.-7.4.2019. Ilmoittautuminen
viim. to 21.3.2019 mennessä: tule.
mukaan@evl.fi. Ohjaajahaku hiihtoloman isostehtäviin 6.2. mennessä
avoimella hakemuksella sähköpostitse paula.boman@evl.fi. Kesän
isostehtäviin hakuaika 1.-12.4.2019.

LÄHETYS- JA KANSAINVÄLINEN VASTUU:
Lähetyspiirit toimivat seuraavasti:
Kommilan lähetyspiiri: Pirkko
Iivarinen p. 0407432362. Pääkirkon
Hannun salissa parittomat tiistait klo
13 jatkuen 15.1.2019.
Kuoppakankaan lähetyspiiri: Riitta
Nieminen 0458507467. Kuoppakankaan työkeskuksella parilliset
maanantait klo 13 jatkuen 21.1.2019.
Könönpellon lähetyspiiri: Liisa Vuohelainen 0408219990. Könönpellon
srk-talolla parilliset keskiviikot klo
13.30 jatkuen 9.1.2019.
Lähetyksen vapaaehtoisten kokous ke 13.2. klo 15-16.30 Hannun
salilla, Savontie 1-3.
Yhteisvastuun aloituspyhä 3.2. klo
10 Pääkirkossa. Lämpimästi tervetuloa kuulemaan yhteisvastuun uusista
tuulista ja nauttimaan kirkkokahveista.
Naisten Pankin hyväntekeväisyyskonsertti, monipuolinen ja
monitaitoinen naisten Sawotta
kuoro Kuoppakankaan työkeskuksella la 26.1. klo 15. Ohjelmamaksu 10e
lyhentämättömänä Naisten Pankin
kohteisiin. Tervetuloa!

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.

Kotiviesti
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Torstai 24.1.2019

Kesä mielessä

Ilmoittaudu Pisara-leirille jo nyt
Ensi kesänä on Pieksämäellä vilinää ja vilskettä, kun kesän huipputapahtuma, Pisarasuurleiri osanottajineen valloittaa Partaharjun leirikylän. Suurleiri järjestetään neljän
vuoden välein, leirille odotetaan noin 2000 osanottajaa. Leiri toteutetaan 24.-29.7.2019.
Varkauden seurakunta kokoaa junnuryhmän 10-14 vuotiaista tytöistä ja pojista, leirille
voidaan ottaa 12 osallistujaa. Viiden (5 vrk) vuorokauden leirin hinta on n. 80 e, ei srk
jäseneltä 130 e. Ilmoittautuminen 1.3. mennessä tulen.mukaan@evl.fi lisätietoa leiristä
antaa Paula Boman 040 501 4950.

Apua ja tukea

Kasvatuksen
illat kirkolla
9-14 -vuotiaiden
vanhemmille
PÄÄKIRKON
SEURAKUNTASALISSA (Savontie
1) klo 17.30-19
29.1. Kasvukivut - murrosikäisen kasvu ja kehitys, rajat ja rakkaus
26.2. Kasvuvälineet - pelit, some ja kaverit
26.3. Kasvuvoimat - terveys, uni, ruoka ja harrastukset
23.4. Mahdollisuus tutustua Camera obscuraan
Kuoppakankaan
työkeskuksella (erityisesti 6-luokkalaisten vanhemmille)
Kasvatuksen illat järjestetään yhteistyössä Varkauden ev. lut. seurakunnan,
Varkauden kaupungin ja
SOS-Lapsikylän kanssa.
Tervetuloa mukaan Kasvatuksen iltoihin!

Pisara – leirikerho kokoontuu ennen leiriä neljä kertaa. Kerhossa harjoitellaan leirielämän valmiuksia ja valmistaudutaan
tulevaan Pisara 2019 suurleiriin. Ilmoittautuneille ilmoitetaan
leirikerhon kokoontumiset.
Pisara leirillä on myös nuorten oma leiri ja perheleiri, niihin voit
käydä tutustumassa http://www.pisaraleiri.fi/ jos olet kiinnostunut lähtemään näille
leireille, niin ilmoittaudu suoraan pisaraleirisivuston kautta.

Syysretki Lappiin Kairosmajalle 28.9. – 5.10.2019
Lähde Varkauden ja Heinäveden seurakuntien yhteiselle
matkalle! Teemme retken mukavalla porukalla syksyisen metsä-Lapin rauhaan Pyhätunturin
kainaloon. Viikon aikana on
mahdollisuus levätä, ulkoilla eri
mittaisilla vaelluksilla tai vaikka
istua laavulla nuotion äärellä.
Revontulikappeli tarjoaa mahdollisuuden hiljentyä. Kairosmajan upeilla ruuilla jaksamme
vaeltaa. Vaellusreitin jokainen
voi valita oman kunnon ja jaksamisen mukaan. Ainoa edellytys retkelle lähtijälle on kyky
huolehtia itsestään.
Majoittuminen 1-3- hengen
huoneissa. Retken hinta majoituksesta riippuen 465-570 e / 7
vrk (sisältäen liinavaatteet, ruokailut, retkieväät).
Matka toteutuu, mikäli lähtijöitä on 40 henkeä 31.3.2019
mennessä. Yhteinen bussikuljetus Varkaudesta.
Kansan Raamattuseuran tunturikeskus Kairosmaja sijaitsee
Suomen eteläisimmän, PyhäLuoston suurtunturijonon ja
kirkasvetisen Pyhäjärven kainalossa Pelkosenniemellä. Tietoa
Kairosmajasta löytyy osoitteen
www.kansanraamattuseura.fi

Irrottaudu arjesta, tule rentoutumaan ja virkistymään uusiin voimiin, jotka kantavat arjessa.
takaa.
Lisätietoja ja ilmoittautumiset:

Heinäveden seurakunta / diakoni Anne-Maria Issakainen p.
040 508 0803

Varkauden seurakunta / pastori Niina Pehkonen p. 0400 132
980

Etsimme yksinäisiä vanhuksia
Kun kohtaat vanhuksia, onko sinulle herännyt huoli, miten
joku ikäihminen selviytyy kotona? Oletko kaivannut yhteydenottotahoa, josta voisi olla apua kotona asuvalle, yksinäiselle, eristäytyneelle ja kuuntelijaa kaipaavalle vanhukselle?

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

Sosiaali- ja terveyspalvelut kohtaavat edellä mainitussa elämäntilanteessa olevia vanhuksia. Tällöin heihin on jo syntynyt jonkunlainen kontakti ja he pääsevät julkisten palvelujen
piiriin. Kontaktit voivat olla silti riittämättömät, 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:
Pia Hosio, p. 040 572 7810

