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Yhteisvastuu tukee lasten
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keskiaukeama

pääkirjoitus

Nouse harmaapään edessä

“N

ouse harmaapään edessä,
anna arvo vanhukselle ja
pelkää ja kunnioita Jumalaasi. Minä olen Herra” Edellä mainittu teksti löytyy Raamatusta, tarkemmin kolmannesta Mooseksen
kirjasta luvusta 19. Lieneekö kyseessä muuten maailman ensimmäinen vanhuspalvelulaki?
Vanhustenhoito lienee tällä hetkellä yksi
puhutuimpia asioita Matti Nykäsen ja Olli
Lindholmin kuolemien ohella eri medioissa ja keskustelupalstoilla, eikä varmasti
syyttä. Päivä päivältä on paljastunut heikkoja hoito- tai asuinolosuhteita, riittämättömiä hoitajamitoituksia ja siitä johtuneita
hoidon ja turvan puutteita vanhusten asumisyksiköissä. Yksiköiden työntekijät ovat
ymmärrettävästi uupuneet ja huutaneet apua, halunneet lisää työvoimaa, mutta onko heitä kuunneltu.
Päättäjät ovat nyt heränneet asiaan
ja vaatineet yhdessä tuumin muutosta niin valvontaan kuin hoitajien
määrään. Anteeksipyyntöjäkin on
kuultu, liikaa kiinnitetty kuulemma huomiota kasvuun ja
tulokseen. Mediassa olleiden tutkijoiden mukaan
nyt ilmenneet ongelmat
vanhustenhoidossa
ovat olleet tiedossa jo
pidempään.
Itse olen miettinyt,
että onko ongelman yhtenä syynä
yhteiskunnassamme lisääntynyt arvojen koveneminen.
Olet ansainnut paikkasi yhteiskunnassa
kun onnistut työssäsi, ihmissuhteissa ja olet
muutenkin menestyjä ainakin maallisilla mittareilla mitattuna. Väistämättä
saa käsityksen, että ihmisen
arvo riippuu hänen tuloksellisuudestaan ja tuottavuudestaan.
Minusta tuntuu, että kovin paljon helpompaa on

vielä tänäkin päivänä kertoa fyysisistä sairauksistaan kuin sanoa mielensä järkkyneen. Kuinka usein kyselemmekään päihderiippuvaisten kohdalla, miksi hän ei vain
lopeta juomista tai kehotamme työkyvytöntä vain tarpeeksi aktivoitumaan. Itsekin
olen tähän syyllistynyt, arvostelemaan kovin ihmisiä, ilman parempaa tai syvempää
tietoa. Onneksi Jumala ajattelee toisin, sillä
hänelle emme ole tärkeitä kykyjemme ja
toimiemme mukaan vaan siksi, että hän on
luonut meidät omaksi kuvakseen.
Jeesus opasti omia oppilaitaan rakastamaan toisiaan. Laupiaan samarialaisen
esimerkillä hän näytti kuka on lähimmäisemme. Meidän tehtävä on erityisesti pitää
huolta ja rakastaa niitä, jotka ovat kaikkein heikompia tässä yhteiskunnassa, tässä maailmassa. Ehkä liian helposti
unohdamme, että jonain päivänä
saatamme itse tarvita apua. Toivottavasti silloin on ympärillämme
riittävästi auttavia käsiä.
Tuntemattoman tekijän rukous
”Kohtele minua hyvin,
sitten kun en enää muista nimeäni.
Sitten kun tämä päivä
on sekoittunut eiliseen.
Sitten kun aikuiset
lapseni ovat kasvaneet
muistoissani
pieniksi jälleen,
sitten kun en enää
ole tuottava yksilö,
kohdelkaa minua
silloinkin ihmisenä.
Välittäkää minusta,
antakaa rakkautta,
koskettakaa hellästi.
Kello hidastaa, eräänä
päivänä se pysähtyy kokonaan, mutta siihen on
vielä aikaa.
Antakaa minulle arvokas
vanhuus.”
Siunausta toivottaen Jarkko
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Yhdessä
olemme
enemmän
Kirkkovaltuutetut tutustuivat seurakunnan työntekijöihin ja toimintoihin sunnuntaina 17.2. Kuoppakankaan työkeskuksessa.
Teksti ja kuvat: Suvi Pitkänen
- Ketä kuuluu kiinteistöjen
työtiimiin? Missä vauvakerho
kokoontuu? Kuka saa kirjoittaa
seurakuntalehteen? Millainen
on hautausmaan kartta?

Näitä ja monia muita kysymyksiä kokoonnuttiin pohtimaan viime sunnuntaina
seurakunnan Kuoppakankaan
työpisteeseen.
Seurakunnan
työntekijät olivat rakentaneet
eri alojen esittelypisteitä Työkeskuksen molempiin kerroksiin. Alakerrassa esillä olivat
pappien, seurakuntaviraston,
kiinteistö- ja hautatoimen sekä
musiikkityön
esittelypisteet.
Tiedotus ja Kotiviesti –lehti
olivat esillä liikuntasalissa. Ylläkerran olivat vallanneet kasvatustyön ja diakonian väki
yhdessä lähetystyön ja vapaaehtoistyön kanssa.
- On tärkeää, että seurakuntavaaleilla valitut uudet ja jo
aiemmilta kausilta tutut luottamushenkilöt saavat hyvän alun
luottamustehtävien hoitamiseen. Luottamushenkilöitä oli
ennen tapaamista evästetty seurakunnan toimintasuunnitelmalla ja luottamushenkilöiden
opaskirjalla. Perehdytyspäivän
tarkoitus on täydentää tietoja
ajankohtaisilla asioilla ja tutustua toisiimme, kertoo kirkkoherra Jarkko Piippo.
Sunnuntain tapaamisessa tavattiin kasvokkain ja vaihdettiin ajatuksia seurakuntatyön
monista ulottuvuuksista. Kehittämisideoita kirjattiin muistiin
ja niistä keskustellaan tulevissa
johtokuntien kokouksissa lisää.
Tilaisuuteen osallistui kaikista
luottamushenkilöistä ja varaluottamushenkilöistä puolet,
noin 30 henkilöä. Lisäksi paikalla oli iso osa seurakunnan
työntekijöitä.

Perehdytystilaisuuden
jälkeen jatkettiin yhdessä klo 18
alkaneeseen Ankkurimessuun.
Teemana oli tällä kertaa ”Rakkauslaulujen Ankkurimessu”.
Kirkkoherra mainitsi saarnassaan lähimmäisenrakkauden
ja toisista huolehtimisen. Illan hienon tunnelman sinetöi
nuorten lauluryhmä, joka tulkitsi kauniisti messuun valittua rakkausaiheista musiikkia.
Ankkurimessu oli kaikille seurakuntalaisille avoin tilaisuus,
ja kirkkosali täyttyikin viimeistä penkkiä myöten.

Gallup
Ankkurimessun jälkeen Kuoppakankaan seurakuntasalissa
nautittiin iltatee. Kotiviestin
toimitus kysyi luottamushenkilöiltä, millainen tunnelma
perehdytystilaisuudesta ja Ankkurimessusta jäi?
Vesa Hahtala, kirkkovaltuutettu, seurakuntapalvelun johtokunnan jäsen
- Ilta meni hienosti. Täällä
tuli mieleen ne ajat, kun omat
lapset kävi Kuoppiksen kerhossa.
- Rakkauslaulut Ankkurimessussa yllättivät, en osannut
laulaa mutta kivalta ne laulut
kuulostivat.
Eija Pöllänen, kirkkovaltuutettu, kirkkoneuvoston ja hautainhoitorahaston johtokunnan jäsen
- Tuntui, että aika loppui kesken, niin mielenkiintoista oli.
- Ankkurimessu oli hieno,
varsinkin kun nuorisoa oli paljon paikalla.
Saija Tuovinen, hautainhoitorahaston johtokunnan jäsen
- Erittäin hyvä perehdytystilaisuus. Paljon tuli semmoista
uutta asiaa esille, jota ei olisi
heti osannut itse kysyäkään.
- Ankkurimessusta jäi hyvä
tunnelma.
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Sana

2. sunnuntai ennen paastonaikaa
Jeesus esitti opetuslapsilleen tällaisen vertauksen: ”Taivasten valtakunta on kuin sinapinsiemen, jonka mies
kylvi maahansa. Se on pienin kaikista siemenistä, mutta kun sen taimi kasvaa täyteen mittaansa, se on puu-

tarhan kasveista suurin. Lopulta se on kuin puu, niin
että taivaan linnut tulevat ja pesivät sen oksille.”
Vielä hän esitti heille vertauksen: ”Taivasten valtakunta on kuin hapate. Kun nainen sekoitti sen kolmeen

Suvi Pitkänen

vakalliseen jauhoja, koko taikina happani.”
Matt. 13: 31–33

Henkilövalintoja

Kirkkovaltuuston ja
-neuvoston päätöksiä
Kirkkovaltuusto teki henkilövalintoja kirkkoneuvostoon ja
johtokuntiin 22.1.2019 kokouksessaan seuraavasti:

Kirkkoneuvosto vuosiksi
2019 - 2020
Varapuheenjohtaja (Henkilökohtainen varajäsen)
Ismo Kivi (Vesa Hahtala)
Varsinaiset jäsenet (Henkilökohtaiset varajäsenet)
Sinikka Pulkkinen (Olavi
Martikainen)
Pirjo Hynninen (Eija Putkonen)
Pia Hedman (Katja Saraketo)
Jorma Aro (Jaakko Ikonen)
Pauli Jumppainen (Heikki
Alanen)
Eija Pöllänen (Eila Raatikainen)
Pauli Paatsola (Markku Kivelä)
Kaisa Mäntymaa (Kari Tyrväinen)
Marita Rundelin (Riitta-Leena Heinonen)

Hautainhoitorahaston
johtokunta vuosiksi
2019 – 2020
Seurakunnan luottamushenkilöt siunattiin tehtäviinsä Ankkurimessussa. Siunauksen toimittivat pastori Karoliina Mustonen, kirkkoherra Jarkko Piippo ja hallintojohtaja Olli Siivola.

Vesa Hahtala.

Saija Tuovinen.

Eija Pöllänen.

Puheenjohtaja (Henkilökohtainen varajäsen)
Jorma Aro (Pauli Sallinen)
Jäsenet
(Henkilökohtaiset
varajäsenet)
Olavi Martikainen (Pentti
Martikainen)
Nina Voutilainen (Soili Tonteri)
Saija Tuovinen (Anita Rikalainen)
Eija Pöllänen (Johanna Liukko)
Raimo Pöysti (Keijo Hyttinen)
Markko Rothström (Esa Tuovinen)

varajäsenet)
Pirjo Kolehmainen (Leena
Vänttinen)
Kaisa Mäntymaa (Jonna Ahlfors-Boman)
Markku Kivelä (Erkki Siljanen)
Eila Raatikainen (Eija Pöllänen)
Jaakko Ikonen (Jorma Salonen)
Minna Pöllänen (Nina Voutilainen)

Seurakuntapalvelun
johtokunta vuosiksi
2019 – 2020
Puheenjohtaja (Henkilökohtainen varajäsen)
Johanna Liukko (Eila Raatikainen)
Jäsenet
(Henkilökohtaiset
varajäsenet)
Anna-Maija Ihalainen (Irja
Pursiainen)
Pauli Ketola (Hannu Juvonen)
Vesa Hahtala (Keijo Hyttinen)
Katja Saraketo (Marketta Leväinen)
Eija Putkonen (Tiina Häkkinen)
Ahti Immonen (Jorma Aro)

Kangaslammin
kappelineuvosto
vuosiksi 2019 – 2022
Jäsenet (Henkilökohtaiset varajäsenet)
Tarja Voutilainen (Anna-Maija Ihalainen)
Esko Ropponen (Pauli Sallinen)
Minna Pöllänen (Raija Ropponen)
Leena Flankkumäki (Leena
Vänttinen)
Sakari Ruotsalainen (Olavi
Lumme)

Kasvatustyön johtokunta vuosiksi 2019 – 2020

Varkauden seurakunnan
edustaja Rautalammin
rovastikuntaneuvostoon

Puheenjohtaja (Henkilökohtainen varajäsen)
Pauli Jumppainen (Heikki
Alanen)
Jäsenet
(Henkilökohtaiset

Esa Tuovinen ja hänen varajäsenekseen Pauli Paatsola.
Kirkkoneuvosto teki henkilövalintoja seurakunnan toimielimiin 6.2.2019 kokouksessaan

seuraavasti:

Henkilöstöjaosto
kaudelle 2019 – 2020
Jäsenet (Henkilökohtaiset varajäsenet)
Marita Rundelin (Kaisa Mäntymaa)
Ismo Kivi (Pauli Paatsola)
Heikki Alanen (Pauli Jumppainen)
Katja Saraketo (Nina Voutilainen)

Viestintätoimikunta
kaudelle 2019 – 2020
Puheenjohtaja (Henkilökohtaiset varajäsenet)
Kari Tyrväinen (Pauli Ketola)
Jäsenet
(Henkilökohtaiset
varajäsenet)
Erkki Siljanen (Ismo Kivi)
Anne Marttala (Niina Kutvonen)
Tiina Häkkinen (Anita Rikalainen)
Jaakko Ikonen (Jorma Salonen)

Kirkkoneuvoston
edustajat eri
toimielimiin 2019 – 2020
Hautainhoitorahaston johtokuntaan Pauli Paatsola;
Kasvatustyön johtokuntaan
Pirjo Hynninen;
Seurakuntapalvelun
johtokuntaan Jorma Aro;
Kangaslammin kappelineuvostoon Sinikka Pulkkinen; ja
Viestintätoimikuntaan Marita
Rundelin.

”

Seurakuntien luottamushenkilöt
suunnittelevat,
kehittävät ja ohjaavat seurakunnan
toimintaa.
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Kirkon kirjat
KASTETUT:

KUOLLEET:

Neela Aino Maria Hartikka, Iiro Toivo Viljami Juutilainen, Hertta Ida Inkeri Lappi, Pihla Aamu, Ilona Immonen, Hertta Emilia Reiss.

Maria Liisa Rahkonen 94 v, Auvo Ilmari Nieminen 89 v,
Seppo Juhani Holopainen 71 v. Rautalammin seurakunnasta, Alli Bertta Tolvanen 93 v, Helmi Vilhelmiina Tu-

runen 93 v, Anna Liisa Heikkinen 86 v, Yrjö Olavi Räisänen 81 v, Stig Adolf Holmström 95 v, Helmi Lyytikkä 92
v, Saimi Annikki Jauhiainen 82 v, Matti Leevi Hahl 81 v,
Anja Kaarina Hahtala 75 v, Hilda Marjatta Väyrynen 90
v, Harri Monthan 78 v, Timo Kalevi Krogerus 71 v.

Työntekijät
Superviikonloppu
Jyväskylässä
17.–19.5.2019
Toukokuun puolivälissä Jyväskylää
värittävät kaiken kansan Kirkkopäivät ja 160-vuotistaivaltaan
juhlivat Lähetysjuhlat. Kahden
vuoden välein järjestettävä valtakunnallinen, kirkon ammattilaisille sekä alueen asukkaille suunnattu värikäs yhteistapahtuma kokosi
viime kerralla Turkuun tuhansia
kävijöitä.
Kirkkopäiväviikonlopun tapahtumat levittäytyvät kaupungin
keskustaan ja yliopiston alueelle.
Osa lauantain ohjelmasta toteutetaan yhteistyössä Jyväskylän perinteisen kaupunkifestivaalin, Yläkaupungin Yön, kanssa.
Tapahtumayhteistyön tuloksena
on sekoitus kirkon ja yhteiskunnan ytimestä nousevia pohdintoja,
rempseää kulttuuri-ilottelua sekä
tilaisuuksia hartauteen ja hiljentymiseen. Keskustan kävelykadulle
nousevalla Kirkkotorilla esittäytyy
useita yhteistyötahoja.
Viikonlopun
keskusteluissa
nähdään kiinnostavia nimiä: emerituspiispa Eero Huovisen nojatuolihaastattelussa nähdään Björn
Wahlroos. Kirkkopäivä-ohjelmissa
nähdään myös muun muassa
arkkipiispa Tapio Luoma, emerituspiispa Irja Askola, valokuvaaja
Laura Malmivaara, Helsingin kirjamessujen ohjelmajohtaja Ronja
Salmi sekä Palvelualojen ammattiliiton puheenjohtaja Ann Selin.
Lähetysjuhlat tuovat ohjelmaan
kansainvälisyyttä ja mielenkiintoisia kumppaneita Afrikasta, Aasiasta ja Etelä-Amerikasta.
Kirkon ja järjestöjen työntekijöille ja luottamushenkilöille
suunnattu koulutuksellinen ohjelmaosuus on koottu perjantaille
ja lauantaille. Koulutussisällöissä
pureudutaan tulevaisuusnäkökulmasta kirkon ajankohtaisiin haasteisiin, työhön ja johtajuuteen.
Myös diakonia- ja ilmastokysymykset ovat vahvasti mukana.
Keskelle Jyväskylää nouseva partiolaisten telttakylä ja lauantaille
rakentuva lasten ohjelmaosuus
kutsuvat mukaan kaikenikäisiä.
Nämä sekä viikonlopun messu- ja
hartausohjelmat ja Lähetysjuhlien
ohjelmat ovat maksuttomia.
Jyväskylän Kirkkopäivien pääjärjestäjät ovat Kirkkopalvelut,
Jyväskylän seurakunta ja Suomen
Lähetysseura.

Nuorisotyönohjaajat Tuija Mäiseli ja Jere Heikkilä haluavat välittää nuorille ja heidän perheilleen yhdessä tekemisen riemua ja elämän iloa.
Tavoitteena on tehdä tapahtumista niin kivoja, että nuoret tulevan mielellään mukaan aina uudestaan.

Kasvatustyössä
kohdataan ja välitetään
Opiskelukaverit Jere ja Tuija kohtasivat jälleen
työelämässä Varkauden seurakunnassa.
Nyt he ovat Kotiviestin haastateltavina.
JERE HEIKKILÄ
JA TUIJA MÄISELI

KUINKA TULIT TÖIHIN
VARKAUDEN SEURAKUNTAAN?

MITÄ TYÖHÖSI VARKAUDESSA KUULUU JA
MISSÄ TYÖSKENTELET?

KUINKA OLET VIIHTYNYT
JA MITÄ ODOTAT TYÖLTÄSI VARKAUDESSA?

KUKA OLET JA MISTÄ
TULET?

J: Viime syksyn ja loppuvuoden
olin töissä Vaalijalassa ja opiskeluiden loppuvaiheessa teki mieli
kokeilla omaan koulutukseen
vastaavaa työtä. Katselin avoimia työpaikkoja ja tämä osui
loistavasti kohdalle.
T: Olin opiskeluaikana työharjoittelussa tässä seurakunnassa. Vuosi sitten keväällä minua
pyydettiin töihin muutamaksi
viikoksi. Olin tyttöjen ja poikien
leireillä työntekijänä kesäkuussa.
Heinäkuussa huomasin olevani
jo Tallinnassa riparilla työntekijänä. Viime syksynä tein lastenohjaajan ja nuorisotyön tehtäviä.

J: Vastuualueeni tänä keväänä
on nuoret aikuiset, joten lukiolla
ja amiskalla pyörin jonkin verran. Myös ”Nuorten iltapäivän
olohuoneet” eli ILPO:t kuuluvat työnkuvaani. Siellä mut voi
bongata melkein joka torstai klo
14-17. Tietenkin muutama riparikin on.
T: Työhöni kuuluu nuoriso- ja
lapsityö Varkauden seurakunnassa. Minut tavoittaa Waltterin
koululta maanantai- ja perjantaiaamupäivisin. Olen mukana
rippikoulussa ja ILPO Ystävän
leirillä. Maaliskuun alussa minut
tavoittaa myös Käpykankaan
päiväkerhosta.

J: Olen viihtynyt todella hyvin.
Niin työkaverit kuin tapaamani
lapset ja nuoret ovat ottaneet
minut todella hyvin vastaan.
Paljon uutta ja ihmeellistä tässä
työssä on. Odotan, että pääsen
kohtamaan
mahdollisimman
paljon nuoria.
T: Olen viihtynyt työssäni
hyvin ja odotan työltäni paljon
kohtaamisia lasten ja nuorten
kanssa. Toivon kehittyväni työssäni kirkon alalla.

J: Olen vastavalmistunut kirkon
nuorisotyönohjaaja (AMK) ja
kuljen Pieksämäeltä töihin. Alun
perin olen lähtöisin Mäntsälästä. Kahdeksanvuotiaana muutin
Porvooseen. Porvoossa kävin
rippikoulun ja isoskoulutuksen,
missä syntyi kipinä lähteä opiskelemaan tähän ammattiin.
T: Olen Tuija Mäiseli, sosionomi (AMK) kirkon nuorisotyönohjaaja. Olen kahden 19- ja
13-vuotiaan lapsen äiti. Ajelen
töihin Rantasalmelta.
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Lapset ja nuoret

Elokuvaleiri ”Morottaja 19”
Varkauden seurakunta järjestää elokuvaleirin ”Morottaja” 19 Puurtilan seurakuntakodilla 5.-7.4. 2019 perjantaista klo 18 - sunnuntaihin klo 16.
Kuljetus omin kyydein. Omat liinavaatteet mukaan.
Leirin hinta on 40 euroa sisältäen täysihoidon ja opetuksen. Oman kameran saa ottaa mukaan mutta se ei

ole välttämätön.
Ilmoittautumiset 28.3. mennessä tekstiviestillä tai
sähköpostilla pastori Pekka Päivärinnalle puh. 040 572
7860 pekka.paivarinta@evl.fi. Ilmoittautumiseen tarvitaan huoltajan vahvistus. Ilmoittautuessa kerro mahdolliset ruoka-ainerajoitukset sekä yhteystiedot leirikirjeen

Gallup

lähettämistä varten.
Tervetuloa kaikki kiinnostuneet! Huom! Paikkoja on
rajoitettu määrä.

Mielipide

Nuorten tunnelmia
”Nuorten iltapäivän olohuone” eli tuttavallisimmin ILPO
kutsuu nuoria mukaan löytämään oma sisäinen ilponsa torstaisin klo 14-17 Kuoppakankaan työkeskuksella. Kotiviestin
reportteri selvitti, mitä ihmettä
tämä ilpoilu oikein on ja mitä
nuoret ilpoilijat toiminnasta
ajattelevat:
Gallupin kysymyksinä olivat:
1. Mikä Ilpossa on parasta? 2.
Mitä teet aina täällä Ilpossa? 3.

Terveisesi mahdolliselle uudelle
ilpolaiselle.

PINJA, 16
1. Täällä näkee ihmisiä ja ruoka
on parasta.
2. Juttelen kavereiden kanssa,
pelaan Unoa ja välillä tehdään
kouluhommia.
3. Kannattaa tulla. Täällä on
hauskaa ja hyviä ihmisiä.

Siispä, ILPOSSA on mukavaa
tekemistä, olemista, puuhastelua, tarjoilua ja kaikkea kivaa.
Ilpo on myös paljon muuta.
Tule sinäkin ja löydä sisäinen
ILPOsi!

ALEKSI, 18

Jorma Aro

1. Parasta on se, että pystyy olemaan rennosti ilman valitusta.
2. Otan täällä rennosti, pelaan
biljardia ja juon kahvia.
3. Tule olemaan rennosti hyvässä seurassa.

Kirkon on
valittava tiensä

HENNI,15 JA HEIDI, 15

Pinja, 16.

1. Kaverit on parasta.
2. Syödään ja hengaillaan kavereiden kanssa.
3. Kannattaa tulla. Täällä on
tosi kivaa.

Henni,15 ja Heidi, 15.

KASVATUKSET ILLAT
9-14-vuotiaiden vanhemmille
Pääkirkon seurakuntasalissa (Savontie 1) klo 17.30 – 19.00
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)
Tilaisuudet järjestetään yhteistyössä Varkauden kaupungin, ev. lut. seurakunnan
ja SOS-Lapsikylän kanssa.

Meidän seurakuntalaisina pitää uskaltaa puhua uskonasioista ja ottaa kantaa kirkon nykytilaan. Meidän pitää huolehtia ja ottaa vastuuta kirkon tulevaisuudesta.
Teksti: Jorma Aro,
kirkkovaltuutettu

ihmiset voisivat turvautua aina,
myöskin heikkoina hetkinään.

Kirkon ei tarvitse juosta maallisten mielipidesuuntauksien ja
harhaoppien mukana. Kirkon ei
tarvitse luopua vihkimisoikeudestaan. Kirkon ei tarvitse tuomita seksuaalisesti poikkeavia.
Kirkossa on hyväksyttävä naispappeus. Kirkon pitää puolustaa
uskonnonopetusta päiväkodeissa
ja kouluissa. Kirkon tulee pitäytyä Raamatun opeissa ja julistaa
sen sanomaa ehdoitta.

Monet vastavoimat yrittävät
murtaa kirkon toimintaa ja sen
sanomaa. Näyttäisi olevan tämän
ajan henki, että uskonnollisuutta
väheksytään ja vääristellään tietoisesti. Maassamme on myöskin sellaisia ryhmittymiä, jotka
kampanjoivat kirkosta eroamisen
puolesta.

Kirkkoa ei pidä jakaa eri suuntauksiin ja oppeihin, vaan kirkon
piirissä pitää julistaa, että meille
kaikille on yksi pyhä Raamattu,
josta löytyy sanoma hyvälle ja
turvalliselle elämälle. Meille kaikille on yksi Jumala ja yksi Jeesus,
joihin voimme turvautua ja pyytää syntejämme anteeksi.
Kirkon ei tule monimutkaistaa
yksinkertaisia asioita. Kirkon julistustyön ja avustustyön tulee
olla ihmisläheistä ja ymmärrettävää. Kirkon tiedottamisen pitää
korostaa luotettavuutta, turvallista uskonnollista vakaumusta
ja lähimmäisenrakkautta, joihin

Kirkon ei pidä antaa periksi,
vaan sen on tultava lähelle ihmistä, ihmisen luo, vahvistamaan
uskoa, että Jumalan suojakilpi
kestää taistelussa vastavoimia
vastaan tulevaisuudessakin.

OLETKO SAMAA MIELTÄ
TAI TULIKO SANOMISTA?
KIRJOITA MIELIPIDE
KOTIVIESTIIN.

Jumalan suojakilpi
kestää taistelussa
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Vapaaehtoisuus

Perehdytyspäivä 23.3.
Haluaisitko ryhtyä ystäväksi, ulkoiluseuraksi tai juttukaveriksi? Ystävä- ja lähimmäispalvelun perehdytyspäivä
pidetään lauantaina 23.3.2019 klo 10 - 15 Soisalo-opistolla, luokka 116 (Taipaleentie 24).
Päivä on maksuton ja siihen kuuluu keittolounas.

Ohjelma ja aiheet ovat: Vapaaehtoistoiminnan periaatteet ja vapaaehtoisen rooli. Yksinäisyys haastaa ystävätoimintaa. Vuorovaikutus ja kohtaaminen. Vapaaehtoisen jaksaminen ja taustayhteisön tuki.
Perehdytyspäivää luotsaavat SPR:stä Irja Koski ja Eila

Pennanen sekä Varkauden ev.lut. seurakunnasta Pia Hosio. Lisätiedot ja ilmoittautumiset viimeistään maanantaina 18.3.: Eila p. 040 0376 614 tai Pia p. 040 5727 810.

Ulkomaanapu

Pia Hosio ja Eila Pennanen kannustavat kaikkia, joita kiinnostaa vapaaehtoistyö ikäihmisten
parissa; perehdytyspäivään kannattaa tulla kuulemaan lisää.
Osallistuminen ei vielä sido mihinkään, vaan vapaaehtoisuutta
voi pohtia rauhassa.

Vapaaehtoisuus on
mahdollisuus
- Päivän aikana saa hyvän kuvan
siitä, millaista vapaaehtoistyö on
ikääntyvien parissa.
Usein kuultu ennakkokäsitys
on se, että vapaaehtoinen ei voi
itse määrittää antamaansa aikaa.
Kaiken lähtökohta on kuitenkin
vapaaehtoisuus. Monet vapaaehtoiset pitävät esimerkiksi kesällä
lomaa toiminnasta. Vapaaehtoisen tukena on taustayhteisö, joka
on seurakunta tai SPR. SPR:ssä
toimintaa kutsutaan Ystäväpalveluksi ja seurakunnan diakoniatyössä Lähimmäispalveluksi.
- Emme kilpaile keskenämme,
vaan molemmat tähtäämme ihmisten hyvinvoinnin lisääntymiseen. Myös vapaaehtoinen saa
toiminnasta paljon, vakuuttavat
Eila ja Pia.

Vapaaehtoistyö on hyvä
”tsäänssi” eli mahdollisuus saada mielekästä
tekemistä.Tervetuloa mukaan ystävätoiminnan
perehdytyskoulutukseen
23.3. Soisalo-opistolle!

”

Tähtäämme
ihmisten
hyvinvoinnin
lisääntymiseen

Tiina asettui kuvaan 12-vuotiaan Rebekan kanssa. Rebekka sai aloittaa koulun sen sijaan että olisi mennyt naimisiin. Nyt hän iloitsee mahdollisuudesta oppia ja saada kasvaa luokkatovereidensa kanssa.

Yhdessä hyvän elämän puolesta
Varkauden seurakunnan työntekijä Tiina Taavitsainen oli tutustumassa
Kirkon Ulkomaanavun työhön ja Yhteisvastuun kansainväliseen kohteeseen
Keniassa lokakuussa 2018.
Teksti: Tiina Taavitsainen,
johtava kasvatustyön viranhaltija

Sain hetken verran kurkistaa
Pohjois-Kenian paimentolaiselämää, jossa sukupolvesta toiseen on eletty vehreitä laidunmaita etsien, karjalaumaa ja perhettä
kasvattaen. Pienet pojat vuohia
paimentaen ja tytöt kotiaskareita hoitaen ja jo varhain omaa
perhettä perustaen. Yhteisöllistä
ja vaatimatonta, mutta varmasti
myös ihan hyvää elämää.
Kuitenkin nyt kuivuuden ja
köyhyyden lisääntyessä on
kansan perinteinen elämäntapa
käynyt vaikeaksi. Vehreämpää
laidunmaata ei löydy ja nälkä ja
jano näännyttää eläimet. Se ajaa
ihmiset epätoivoon ja rikollisuuteen. Hetken muutos, vaikka varastamalla, tuo avun vain tähän
hetkeen, mutta jos pulmat ovat
kestävät, täytyy elämäänkin löytyä kestävämpiä keinoja selviytymiseen.

Siksi apu ja vaihtoehdot ovat
tarpeen. Sellaiset joita Kirkon
Ulkomaanapu ja monet muut
kehitysyhteistyötoimijat vievät
kaikkein köyhimpiin maailman
kolkkiin. Ei siksi, että heidän
elämästä pitäisi tulla samanlaisia
kuin meidän. Ei, vaan siksi, että
hankaluuksien edessä on yhdessä etsittävä keinoja ihmisarvoisen elämän jatkumiselle, tuskan
lievittämiselle pysyvästi. Ihmisoikeuksien esiin nostaminen ja
vaaliminen auttavat näkemään
pidemmälle tulevaisuuteen ja
antaa rohkeutta tehdä uusia valintoja.

”

Ihminen on
leppoisampi, kun
asiat ovat hyvin.

Liikuttavaa oli nähdä kyläyhteisön ylpeys oman alueen
kehittymisestä. Kuinka nyt on
lapsia koulussa paljon, kuinka
vesijärjestelmät ovat edistäneet
hyvinvointia ja kuinka lapsiystävällinen ilmapiiri ja ympäristö
ovat avanneet silmiä näkemään
kehityksessä paljon hyvää. Eikä
vähiten siksi, että alueen turvallisuus lisääntyy hyvinvoinnin
myötä. Ihminen on leppoisampi, kun asiat ovat hyvin.
Vaikka matkaan lähtiessä hyvin tiesin, että olen menossa

todella köyhiin ja kehittymättömiin oloihin, oli hyvin vaikeaa
kohdata se ja käsittää todeksi.
Vaikka ihmisiä oli ihana kohdata
ja yhdessä iloiten ihmettelimme toisiamme, tuli itku sitten
autossa ja illalla, kun maailman
eriarvoisuus meni ihon alle toden teolla. Ja samaan aikaan
sydäntä lämmitti pilkahdukset
toivosta, siitä kuinka konkreettisilla tavoilla apu menee perille ja
tuo muutoksen. Se kolikko, jonka keräyslippaaseen laitan, voi
muuttaa jonkun elämän. Se on
ihmeellistä.

Kirkon Ulkomaanavun työ on kansainvälistä diakoniaa. Se näkyy
Varkaudessa Yhteisvastuukeräyksen lisäksi siten, että seurakuntavirastolla myydään Toisenlaisia lahjoja, joka on konkreettinen lahjoitus kehitysyhteistyökohteisiin. Seurakunta tuo kansainvälisyyskasvatusta kaikkiin lasten ja nuorten toimintoihin. Naisten Pankin
vapaaehtoisverkosto on toiminut Varkaudessa jo viisi vuotta ja järjestää mm. Kävele Naiselle Ammatti –tapahtuman vuosittain. Lipaskeräyksiä järjestetään muutaman kerran vuodessa. Seurakunnalla
on myös katastrofikeräysvalmius äkillisen kriisin sattuessa maailmalla. Näitä toimintoja koordinoidaan seurakunnassamme kasvatustyön tiimissä. Lisätietoja Tiina Taavitsainen, p. 040 556 85 06.
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Yhteisvastuu

Huonekasvien pistokkaiden vaihtopöytä
Järjestämme Yhteisvastuukampanjan nimissä huonekasvien pistokkaiden vaihtopöydän torstaina 4.4. klo
16-17 Kuoppakankaan työkeskuksessa, Kuoppakankaankatu 11.
Vaihtopöydän ideana on tuoda huonekasvien pistokkaita myyntiin. Tuotto lahjoitetaan Yhteisvastuukerä-

ykseen. 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 hoitami-

seen liittyviä kokemuksia.
Pistokkaiden myyjä: Ilmoittaudu diakoniatyöntekijä Pialle p. 040 5727 810 tai pia.hosio@evl.fi
Tervetuloa toivottavat, vihertumpelot Arja ja Pia

Tule mukaan
Yhteisvastuukampanjaan!
Yhteisvastuun lipaskeräystempaukset järjestetään perjantaina 15.3. varkautelaisten kauppojen
ovilla klo 9-18. Tule Sinäkin 1-2 tunniksi keräämään.
Ilmoittaudu lipaskerääjäksi 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.

Paul Ekai haluaisi isona lentäjäksi. Taivaalla joskus näkyvät koneet kiehtovat. Nyt ensiksi Paul kuitenkin
toivoisi itselleen kirjoja ja koulupuvun.

Paul tahtoo lentäjäksi
Teksti: Salla Peltonen
Kuva: Kirkon Ulkomaanapu
12-vuotias Paul Ekai käy Agelesin koulun toista luokkaa. Ensimmäisen luokan hän aloitti
aiemmin kauempana toisessa
koulussa, mutta kun Kirkon Ulkomaanavun rakentama uusi
koulu valmistui, vanhemmat
katsoivat parhaimmaksi siirtää
pojan lähemmäs sisarensa kotia,
jossa Paul asuu. Koulumatka oli
aiemmin ollut kovin pitkä ja turvaton. Paulin paimentolaisperhe,
vanhemmat ja seitsemän veljeä,
asuvat vieläkin kauempana.
– Päivät kuluivat aiemmin veljien kanssa polttopuita keräten,
mutta sitten isä käski minut kouluun, Paul kertoo. Muut veljet jäivät kotiin. Paulille isän päätös oli
kuin lottovoitto.
– Puiden kerääminen ja myyminen ei ollut kovin tuotteliasta
työtä. Tuloilla sai juuri ja juuri
ostettua ruokaa itselleen.

Luoteis-Keniassa
Turkanan
maakunnassa valtaosa ihmisistä on saanut elantonsa aiemmin
karjataloudesta, kuten Paulinkin
perhe. Koulutusta ei ole perinteisesti juuri arvostettu. Pojat paimensivat karjaa, ja tytöt menivät
naimisiin hyvin varhain, jotta
vanhemmat saivat myötäjäisistä
tuloja perheelle.
– Muuttuneen ilmaston myötä
tilanteemme on kuitenkin vaikeutunut. Ennen meillä oli lihaa
ja maitoa, nyt pystymme syömään vain kerran päivässä. Vettä
joudumme hakemaan kahden

”

Muuttuneen
ilmaston myötä
tilanteemme on
vaikeutunut.

tunnin vaarallisen kävelymatkan
päästä, Paulin 20-vuotias sisar
Nancy Ekaru kertoo.

Karjaa on kuollut kuivuuteen
ja tauteihin ja sen myötä taistelu
jäljellä olevista elämistä kiihtynyt. Myös Paulin perheen sisaren
perheen karja varastettiin. Jäljelle
ei jäänyt yhtään eläintä.
– Paul on mukava ja auttavainen poika. Jaamme hänen kanssaan sen vähän mitä minulla ja
miehelläni on ja yritämme tukea
häntä koulunkäynnissä. Koulun
jälkeen poika vaikuttaa onnelliselta. Rukoilemme, että hän pystyisi käymään koulunsa loppuun
asti ja löytämään itselleen mieleisen ammatin, Nancy sanoo.
Paul todellakin tykkää käydä
koulussa. Hänen mielestään
kaikkein tärkeintä on se, että koulussa opetetaan kunnioittamaan
vanhempia ja sukulaisia. Toki on
mukava myös oppia uusia taitoja.

Yhteisvastuu 2019
tukee lasten
ja nuorten koulutusta
Koulutus on tärkeää yhteiskunnalliselle kehitykselle ja
eriarvoisuuden vähentämiselle.
Etenkin hauraissa maissa ja katastrofitilanteissa koulutus luo
uskoa tulevaisuuteen ja tuo vakautta arkeen.
Suomessa vuoden 2019 yhteisvastuuvaroin tuetaan vähävaraisten lasten ja nuorten
opiskelua esimerkiksi avustamalla maksullisten opiskeluvälineiden hankinnassa.
Maailman katastrofialueilla
keräyksen tuotolla tuetaan laadukasta koulutusta lapsille ja
nuorille. Turvalliset koulura-

kennukset 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 alkoi sunnuntaina
3.2.2019.
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Meillä on töitä tarjolla!
KESÄTYÖPAIKKOJA HAUTAUSMAILLA
Haemme 18 vuotta täyttäneitä kesätyöntekijöitä Varkauden ev. lut. seurakunnan hautausmaiden hoito- ja kunnossapitotehtäviin. Työtä on pääasiassa touko-syyskuun
väliselle ajalle, noin 4 - 5:n kuukauden jaksoihin. Nuoret

ja opiskelijat 18 - 24 v. 1 - 3 kuukauden jaksoihin, kesäja elokuun aikana. Hakulomakkeita saa seurakuntavirastosta (Ahlströminkatu 19) tai seurakuntapuutarhurilta.
Hakuaika päättyy 28.2.2019 (myös opiskelijat), johon
mennessä lomake palautetaan seurakuntavirastoon Ahlströminkatu 19, 78250 Varkaus.

KAKSI NUORISOTYÖNOHJAAJAN VIRKAA
Varkauden ev.lut. seurakunnassa on haettavana kaksi
nuorisotyönohjaajan virkaa. Hakuaika päättyy 28.2.2019
klo 12. Lisätiedot ja hakuohjeet: www.varkaudenseurakunta.fi/uutiset ja tyopaikat.oikotie.fi

Tietoa tuhkahautaamisesta
Varkauden seurakunnan viime
vuoden hautaustilasto kertoo
tuhkahautaamisen suosiosta, vaikka tuhkahautaamisten
määrä pieneni yhdellä prosentilla edellisvuodesta.
Teksti: Seija Kotilainen,
seurakuntapuutarhuri

Vuonna 2018 haudatuista
276 vainajasta haudattiin uurnassa lähes puolet, 123 vainajaa. Hautaustapa on lähtökohtaisesti vainajan elinaikanaan
esittämä toivomus; henkilö voi
valita joko arkku- tai tuhkahautauksen. Omaiset hoitavat
hautausjärjestelyitä sen mukaan, mikä vainajan toive on
ollut. Jos toivetta ei ole tiedossa,
omaiset sopivat keskenään hautaustavasta.
Varkaudessa kaikista tuhkahautauksista hautausmaille
haudataan yli 95 %. Osa tuhkista sirotellaan omille maille
ja vesistöihin. Suurin osa tuhkatuista haudataan Varkauden
Pääkirkon läheiseen Kirkkolehtoon. Vuodesta 2002 alueelle on
haudattu noin 500 tuhkattua
vainajaa.
Tuhkauurnia haudataan kaikkina vuodenaikoina. Omaiset
voivat valita tuhkauurnien laskuajat tiistaille tai lauantaille.

Talvella routa sulatetaan uurnahautaa varten. Tuhka voidaan
haudata ilman uurnaa sulan
maan aikana Kirkkolehdon
muistolehtoon ja Kangaslammin Rauhalan hautausmaan
muistolehtoon. Tuhka ilman
uurnaa kätketään nurmen alle.
Muuten uurnat haudataan uurnahautoihin, joko yhden tai
kahden uurnan hautaan.

Mihin muualle tuhkan voi
haudata? Tuhkatun vainajan
voi haudata myös olemassa
olevaan
sukuarkkuhautaan
suvun suostumuksella. Uusia
uurnahautoja on lähes kaikilla
Varkauden seurakunnan hautausmailla. Uusia uurnahautoja
luovutetaan kuolematapauksessa ja niiden yhteyteen saa
myös varauksen läheiselle.
Teologisesti tuhkahautaukselle ei ole mitään estettä,
se on samalla tavalla soveltuva
kuin perinteinen arkkuhautaus.
Hautaustavoista ja hautapaikoista saa lisätietoja seurakunnan hautausasiakaspalvelusta.

Yksilöllistä palvelua
ja laadukasta työtä
Ilmainen tarkastus. Tervetuloa!

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

Irma Immonen sommittelee koristeita uurnansa pintaan.

Ajasta ikuisuuteen
omatekoisella uurnalla
Teksti ja kuvat Suvi Pitkänen
Puutyöluokassa Kuoppakankaalla kokoontuu toimelias torstairyhmä. Sahanpuru vaan pölähtää
kun mäntylaudasta sirkkelöidään
sopivia palasia. Tässä ryhmässä
tehdään tuhkauurnia.
- Kun näin kurssi-ilmoituksen,
päätin lähteä mukaan, kertoo oppilas Irma Immonen.
Immonen on aina ollut kiinnostunut puutöistä ja käsillä tekemisestä.
- Kerran tein itselleni puukengät, hän kertoo.
Puutyökurssi on kokoontunut
tammi-helmikuussa neljä kertaa.
Kurssin aikana on tarkoitus oppia tekemään puinen astia, jonka
alaosa on kapeampi kuin yläosa.
Astiaan tulee myös kansi. Koristelu on tärkeä osa tuhkauurnan
tekemistä. Irma Immosella on jo
runsaasti visioita oman uurnansa
koristeluun.
- Olen kerännyt kauniita käpyjä, niitä voisi liimata kanteen.
Myös prässätyt puunlehdet, tähkät tai korret sopisivat hyvin, hän
miettii.
Immonen on valmistanut narua, jolla koristelun voisi tehdä.
Ystävän lahjoittama Afrikasta peräisin oleva risti olisi niin ikään
sopiva vaihtoehto uurnaan pin-

Tauno Luotinen esittelee ryhmänsä tekemiä puutöitä. Takana on kulmikkaita tuhkauurnia.
Etualalla oleva pyöreä uurna on
saanut muotonsa Luotisen taitavissa käsissä.
taan.
Kurssin vapaaehtoisena opettajana toimii Tauno Luotinen, joka
on tehnyt puutöitä koko ikänsä
alan ammattilaisena. Luotisen
pitämälle kurssille voi osallistua,
vaikka ei olisi mitään kokemusta
puutöistä.
- Jokaisen tekijän oma persoona saa näkyä uurnassa. Vaatimuksena on, että uurnaan pitää
sopia 4,5 litraa tuhkaa. Uurnan

pitää olla täysin maatuva, siksi
siihen ei jätetä laisinkaan nauloja.
Tauno Luotinen lähti vapaaehtoistehtäviin vaimonsa innoittamana. Vaimo tekee vapaaehtoistyötä seurakunnan diakoniatyön
kautta.
- Tykkään olla ihmisten parissa. Vapaaehtoistehtävät ovat
mukavaa tekemistä nyt kun vapaa-aikaa on paljon. Tässä tehtävässä ammattitaitoni pääsee hyötykäyttöön.
Luotinen valmistaa kurssilla
pyöreänmuotoista tuhkauurnaa.
Siihen hän suunnittelee veistämällä tehtyä koristelua. Yksi
vaihtoehto on tehdä koristelua
puun pintaa polttamalla.
Mihin tuhkauurnia sitten voi
hyödyntää? Irma Immonen kertoo tekevänsä uurnaa omalle
itselleen, hänen toiveenaan on
tuhkahautaus uurnassa sitten aikanaan. Luotisen tekemä pyöreä
uurna päätynee tuhkan väliaikaiseksi säilytys- ja kuljetusastiaksi ennen kuin tuhka sirotellaan
maahan.
Kiinnostuitko puutöistä? Kursseista voi tiedustella diakoniatoimistosta Pialta, p. 040 572
7810. Kurssilla on pieni materiaalimaksu.
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Konsertti

YHDESSÄ HYVÄÄ
YHDESSÄ HYVÄÄ on kaiken ikäisille tarkoitettu Yhteisvastuukonsertti, joka pidetään ke 13.3. klo 18 Kuoppakankaan työkeskuksessa.
Lapset ja nuoret esiintyvät yhdessä yhteisvastuukeräyksen hy-

väksi. Tänä vuonna keräys tukee lasten ja nuorten koulutusta.
Konserttiin on vapaa pääsy. Käsiohjelma 10 e ohjataan kokonaisuudessaan Yhteisvastuulle.
Tervetuloa konserttiin!

Ehtoollisen salaisuus – leivässä ja viinissä
Teksti: Seurakuntapastori
Karoliina Mustonen
Kuva: Aarne Ormio

Ehtoollisaineilla tarkoitetaan
leipää ja viiniä, joita ehtoollisella käytetään. Ehtoollisaineet ovat
aivan tavallista leipää ja viiniä,
kunnes ne ehtoollisrukouksen aikana pyhitetään.
Ehtoollisleipänä seurakunnassamme käytetään ohutta, pyöreää leipää, jonka keskelle on painettu ristiinnaulitun Kristuksen
kuva. Kaikki ehtoollisleivät ovat
gluteenittomia. Ehtoollisviinimme on aina kirkkojen tradition ja
yleisen käytännön mukaisesti viiniköynnöksen annista valmistettua. Jokaisessa seurakuntamme
alueen messussa on tarjolla myös
alkoholitonta viiniä ja maaliskuun alusta muutamissa kirkkotiloissa ehtoollisviininä käytetään
vain alkoholitonta viiniä.
Ehtoollisella
käydessämme
polvistumme pyhään pöytään.
On aivan ihmeellistä, että ehtoollisleivässä ja –viinissä todella
saamme vastaan ottaa Jeesuksen
Kristuksen ruumin ja veren. Kyse
ei ole pelkästään ensimmäisen
ehtoollisen muistelemisesta tai

Konsertti

millään tasolla näyttelemisestä
vaan ehtoollista asetettaessa ehtoollisaineet todellisesti muuttuvat salatulla tavalla Vapahtajamme ruumiiksi ja vereksi.

Luther kirjoittaa Isossa Katekismuksessaan seuraavaa:
Vaikka ehtoollisen ottaa vastaan
tai sen jakaa täysi heittiö, hän ottaa vastaan oikean sakramentin
eli Kristuksen ruumiin ja veren.
Ehtoollinen ei näet nojaa ihmisen
pyhyyteen, vaan Jumalan sanaan.
Ehtoollinen on täysi mysteeri,
eivätkä kaikki sen salaisuudet ole
sanoin selitettävissä. Ne täytyy
kokea itse. Onneksi tai minun
onnekseni, vaikka en täysin ymmärräkään ehtoollisen salaisuutta, voin tulla ehtoolliselle. Niin
voit sinäkin.

”

Ehtoollinen ei
nojaa ihmisen
pyhyyteen, vaan
Jumalan sanaan.

Getsemanen puutarhassa
Getsemanen puutarhassa
on pienoispassio Matteuksen evankeliumin mukaan,
jonka Miia Ratilainen on
säveltänyt vuonna 2016.
Su 7.4. klo 18 Varkauden
Pääkirkossa.
Mukana Rautalammin
rovastikunnan kuoroja ja

Erikoishammasteknikko

Keijo Pesonen

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

p. 017 5528660

– Lounaskuljetus kotiin joka pävä
– Perhejuhlapalvelu – Muistotilaisuudet

kanttoreita.
Vapaa pääsy, tervetuloa!

Ehdokkaana eduskuntavaaleissa

TUOMO KÄYHKÖ

• lapsena Suonenjoella
• lähettinä Thaimaassa
(Suomen Lähetysseura)
• pappina Joensuussa (Rantakylä)

Tehdään yhdessä Suomea,
jossa inhimillisyys, kristillisyys ja
oikeudenmukaisuus saavat näkyä.
Tutustu
Tuomoon netissä:
www.tuomokayhko.fi
ja Facebook

Palvelua vuodesta 1928
Ammattitaitoista ja osaavaa palvelua
jo yli 90 vuoden kokemuksella.

Kukkakauppa Peräkylä
- Kukat arkeen ja juhlaan
- Surusidonnat - Interflora-kukkavälitykset
Tilaukset:
040 504 0204/Tarja Mikkonen
040 732 8110/Markku Mikkonen

Hammaslaboratorio

VARKAUDEN
TEKARIPAJA OY

Ehtoollinen on toinen luterilaisen kirkon pyhistä toimituksista eli sakramenteista. Jeesus itse on käskenyt
seuraajiaan nauttimaan leipää ja viiniä hänen muistokseen.

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

Hautauspalvelu Peräkylä
Kaikki hautaukseen liittyvät palvelut
luotettavasti ja ammattitaidolla.
- Kotimaiset, ekologiset arkut ja uurnat
- Hautakivet, kaiverrukset ja entisöinnit
- Pitopalvelu- ja perunkirjoituspalvelut
sekä hautauksen ennakkosopimukset

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

K
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Tapahtumat 21.2. - 11.4.2019
JUMALANPALVELUKSET
JA HARTAUDET
SUNNUNTAINA 24.2.
Klo 10 messu pääkirkossa. Piippo, Korri ja seurakuntakuoro.
Klo 12 messu Kangaslammin
kirkossa. Piippo, Korri.
Klo 14 messu Könönpellon seurakuntatalossa. Mustonen, Korri
ja seurakuntakuoro.

SUNNUNTAINA 3.3.
Klo 10 messu pääkirkossa.
Parviainen, Tuura.
Klo 12 sanajumalanpalvelus
Kangaslammin kirkossa. Iivarinen, Tuura. Kirkkokahvit.
Klo 14 messu Kuoppakankaan
työkeskuksessa. Parviainen,
Pehkonen, Marjokorpi.

KESKIVIIKKONA 6.3.
Klo 13.30 hartaus Kangaslammin palvelukeskuksessa. Piippo.
Klo 18 Tuhkakeskiviikon
messu Pääkirkossa. Pehkonen,
Piippo, Tuura

PERJANTAINA 8.3.
klo 17 Paastoliturgia Kangaslammin kirkossa, Saimaan ort.
seurakunta.

SUNNUNTAINA 10.3.
Klo 10 messu Pääkirkossa.
Pehkonen, Tuura.
Klo 10 hiihtokirkko Honkapirtillä. Mustonen, Korri.
Klo 12 messu Kangaslammin
kirkossa. Iivarinen, Tuura.
Klo 15 Siioninvirsiseurat
Könönpellon kirkkosalissa.
Iivarinen.

SUNNUNTAINA 17.3.
Klo 10 messu pääkirkossa.
Piippo, Korri. Tulkkaus viittomakielelle.
Klo12 sanajumalanpalvelus
Kangaslammin kirkossa. P.
Päivärinta, Tuura. Kirkkokahvit
Klo 18 Ankkurimessu Kuoppakankaan työkeskuksessa. Mustonen, Korri ja nuorten bändi.

SUNNUNTAINA 24.3.
Klo 10 messu pääkirkossa.
Mustonen, Korri.
Klo 12 messu Kangaslammin
kirkossa. A.Päivärinta, Korri.

SUNNUNTAINA 31.3.
Klo 10 messu pääkirkossa.
A.Päivärinta, Korri. Yhteiset syntymäpäivät.
Klo 12 sanajumalanpalvelus
Kangaslammin kirkossa. Pehkonen, Tuura. Kirkkokahvit.

KESKIVIIKKONA 3.4.
Klo 13.30 ehtoollishartaus
Kangaslammin palvelukeskuksessa. P. Päivärinta.

SUNNUNTAINA 7.4.
Klo 10 messu pääkirkossa,
Varkauden Eläkkeensaajat 55
vuotta. Piippo, Tuura ja eläkkeensaajien kuoro.
Klo 12 messu Kangaslammin

kirkossa. A.Päivärinta, Tuura.

KESKIVIIKKONA 10.4.
Klo 13 Kohti pääsiäistä- ehtoollishartaus Kuoppakankaan työkeskuksessa.
P.Päivärinta, Korri.

DIAKONIA
Toimistosihteeri Reijo Leppänen,
p. 040 701 6630
Vs. johtava diakoniaviranhaltija
Heli Kylmänen, p. 040 573 6050
Johtava diakoniaviranhaltija
Riitta Sulkko (virkavapaalla 28.2.
saakka), p. 040 541 13 99 (1.3.
alkaen)

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
Leivän ja elintarvikkeiden
jako klo 11–11.30 Kuoppakankaan työkeskuksella maanantaisin ja pääkirkolla torstaisin.
Arkiateria Kuoppakankaan
työkeskuksella tiistaisin klo 11.
Hinta 3 euroa. Ti 26.2. hernekeitto. Hiihtolomaviikolla 5.3. ei
arkiateriaa. Ti 12.3. lihapullat, ti
19.3 italianpata, ti 26.3. kalakeitto, 2.4. broilerikiusaus, 9.4. nakkikeitto, 16.4. makaronilaatikko.
Diakonian avoimien ovien
torstai klo 10 Kuoppakankaan
työkeskuksella joka toinen viikko, to 21.2. / 21.3. / 4.4. / 2.5.
Diakoniatyön lähimmäispalvelun vapaaehtoiset ja ulkoiluystävätoiminnassa mukana
olevat: kokoonnumme kevään
2019 aikana maanantaina 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 ainakin kerran
kaudessa. Diakoniatyöntekijä
Pia p. 040 5727 810.
Kaiken kansan sauna- ja peliillat keväällä 13.3. ja 17.4. sekä
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
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 lapsi-

kuoleman kokeneita perheitä.
Ilmoittautumiset ryhmänohjaajalle Johanna Elolalle puhelimitse tai sähköpostitse johannavaisanen@hotmail.com tai p. 040
938 0850.
Aikuisten sururyhmä. Ryhmä ei kokoonnu kevään 2019
aikana. Tiedustelut ja ilmoittautumiset syksyn 2019 ryhmiin
diakoniatoimistoon, p. 040 701
6630.
Lasten ja nuorten sururyhmä,
tiedustelut Heli Kylmänen p. 040
573 6050.

14.Tied. Jaana Naumanen p. 040
522 5168. Pirkko Lind p. 040 766
9222

KÖNÖNPELLON
SEURAKUNTATALOLLA,
ATOLANTIE 1

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

Aamurukouspiiri to klo 8.30.
Tied. Marjatta Lappeteläinen p.
0400 914 322.
Jumpparyhmä maanantaisin
4.3. / 11.3. / 18.3. / 25.3. / 1.4. /
8.4. klo 9. Ma 25.2. Tied. Taimi
Kankkunen.
Keskustelu- ja Raamattupiiri
paritt. vkon su 3.3. / 17.3. / 31.3.
/ klo 18.Tied. Seija Mattila, p.
0400 253 477.
Miestenpiiri torstaisin 21.2. /
28.2. / 7.3. / 14.3. / 21.3. / 28.3. /
4.4. / 11.4. klo 18. Tied. Markku
Kujanpää p. 040 844 5024.

PÄÄKIRKOLLA,
SAVONTIE 1-3

KÄPYKANKAAN TYÖPISTEELLÄ, HAUKANKUJA 1

Etsivien piiri to joka toinen viikko klo 18 Hannun Sali, to 28.2.
/ 14.3. / 28.3. / 11.4. Tied. Eila
Raatikainen p. 040 577 7939.
Sotaorvot kuukauden toisena
tiistaina 12.3. / 9.4. klo 13 seurakuntasalissa. Tied. Raili Tikkanen
p. 040 581 92 68.
Pro-miehet Hannun salissa
keskiviikkoisin klo 19 ke 27.2. /
6.3. / 13.3. / 20.3. / 27.3. / 3.4. /
10.4. Tied. Jouko Airas p. 040 539
7880.
Lähellä ihmistä -kriisin, kuuntelun ja kasvun ryhmä to 21.2.
/ 7.3. / 21.3. / 4.4. klo 18 Hannun
salissa. Käsittelemme eri aiheita;
askeleita häpeästä ja syyllisyydestä toipumiseen. Tied. AnnaMaija Ihalainen 040 553 4615.

Käpypiiri maanantaisin 25.2. /
4.3. / 11.3. / 18.3. / 25.3. / 1.4. /
8.4. klo 17. Tied. Raimo Miettinen p. 0400 120 415.
Leijonaemot vertaisryhmä su
10.3. / 7.4. klo 18. Tied. Katja
Saraketo 0400 862417.
Ylistämme laulaen ja rukoillen
paritt. vkon su 3.3. / 17.3. / 31.3.
klo 18. Tied. Eila Raatikainen p.
040 577 7939.

SEURAKUNNAN
PIENRYHMÄT

KUOPPAKANKAAN
TYÖKESKUKSELLA,
KUOPPAKANKAANK. 11
Aamurukouspiiri sakastissa
arkisin klo 7-8.30. Ei arkipyhinä.
Tied. Annikki Heikkinen p. 040
838 0378.
Askel-piiri ma 25.2. / 4.3. / 11.3.
/ 18.3. / 25.3. / 1.4. / 8.4. klo 18.
Tied. Airi Lankinen p. 040 831
1680.
Eiserin eläkeläiset lk 1 parill.
vkon ma 4.3. / 18.3. / 1.4. klo 11.
Tied. Helli Suhonen p. 0400 172
730.
Hyvän olon kerho lk. 1 paritt.
vkon ke 27.2. / 13.3. / 27.3. / 10.4.
klo 13. Tied. Leena Juutilainen p.
040 701 0400.
Istumalentopallo/boccia Varkauden Invalidit ma 25.2. / 4.3.
/ 11.3. / 18.3. / 25.3. / 1.4. / 8.4.
klo 18-19.30. Tied. Aino Maija
Kainulainen 040 760 8213.
Läheisten ryhmä, Varkauden
seudun Wamdy ry. to 28.2. /
28.3. 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 26.2. / 5.3. /
12.3. / 19.3. / 26.3. / 2.4. / 9.4. klo
11-12, Tied. Pirjo Ojala.
Näkövammaisten kerho paritt.
vkon ti 26.2. / 12.3. / 26.3. / 9.4.
klo 11. Tied. Kirsti Karttunen p.
040 577 9830.
Yhdessä elämään ryhmä parill.
vkon ke 6.3. / 20.3. / 3.4. klo

MUUALLA
Papin pitämä Navitaksen aamuhetki, jossa on mahdollisuus
hiljentyä torstaisin 21.2. - 11.4.
Navitas huone 1A344, Wredenkatu 2.
Seurakuntapiiri Kyllikink. 6
paritt. vkon maanantaisin 25.2.
/ 11.3. / 25.3. / 8.4. klo 13. Tied.
Annikki Heikkinen p. 040 838
0378.
Miesten saunailta Puurtilan
seurakuntakodilla, ti 12.3. / 26.3.
/ 9.4. 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 21.2. ja 21.3.
Luvassa ihanat löylyt, ja 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 5.3. / 19.3. /
2.4. / 16.4. Tied. Veikko Tarvonen
050 597 4907

IKÄIHMISTEN KERHOT:
KEVÄÄLLÄ 2019
Kyllikinkadun korttelikerho
parillisen viikon maanantaisin
klo 13 -14.30. Kyllikinkatu 6
kerhotila. Kerhon ohjaajat: Tuija
Heinonen ja Irma Pessi. Lisätiedot p. 040 572 7810.
Joutenlahden ystäväkerho
parittoman viikon maanantaisin
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 klo 1314.30. Hannun sali Savontie 1.
Yhteyshenkilö Raija Räsänen, p.
040 740 2903.
Hongistonkatu 1 palveluasumisen ystäväkerho parittoman
viikon tiistaisin klo 13 -14.30.
Kerhon ohjaaja. Pirkko Kuvaja.
Lisätiedot: p. 040 572 7810.
Kuoppakankaan kerho parittoman viikon keskiviikkoisin
klo 13-14.30. Kuoppakankaan
työkeskus. Kerhon ohjaajat Raili
Heiskanen ja Juhani Kettunen.
Raili, p. 040 585 3417.
Luttilan ystäväkerho parittoman viikon keskiviikkoisin klo 13
-14.30. Luttilan palvelukeskus.
Lisätiedot: p. 040 5727 810.
Könönpellon kerho parittoman
viikon keskiviikkoisin 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 12.3. ja 9.4.
Kerhonohjaaja Anne Ikonen.
puh. 040 537 3000
Toukolakerho Viljolahden Toukolassa kokoontuu: 19.2. / 19.3.
ja 14.5. klo 13. 19.2. kerhossa
vierailee Niina. Toukola, Viljolahdentie 1717, 79520 Viljolahti
Ikäihmisten piiri Kangaslammin kirkossa 19.2. / 19.3. / 16.4. /
14.5. klo 13 Yhteyshenkilö Pirkko
Iivarinen, puh. 040 749 3262.
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!
Kangaslammin palvelukeskuksen lauluhetket pidetään
18.3. / 15.4. / 13.5. klo 14.

RAUHANYHDISTYS
Tervetuloa Repokankaantie
35, 78870 Varkaus.
Katso lisää tapahtumia: rauhanyhdistys.fi/varkaus/
pe 22.2. klo 18 Sääntömääräinen
vuosikokous
la 23.2. klo 17 Naisten ilta: Kati
Huovinen ”Armollisuus kantaa
arjessa”
su 24.2. klo 16 Seurat. Raamattutunti.
pe 1.3. klo 18 Raamattuluokka
pe 1.3. klo 18:30 Kahvit ja myyjäiset. Nuorten vastuuvuoro.
pe 1.3. klo 19:30 Seurat. Nettiradio.

RAAMATUN OPETUSTA
Varkauden ev. lut. seurakunta
järjestää Isä meidän – rukouksesta luento- ja keskustelusarjan. Opettamassa seurakunnan
omat papit. Illan aikana tarkastellaan Isä meidän –rukousta
pyyntö kerrallaan keskustellen
kirkon uskon, Raamatun ja ihmisen elämän valossa. Luennot
pidetään maanantaisin Kuoppakankaan työkeskuksella klo
18-19.30.
25.3.2019 7. pyyntö ”Äläkä
saata meitä kiusaukseen, vaan
päästä meidät pahasta”
29.4.2019 ”Sillä sinun on valtakunta, voima ja kunnia”
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Hyvän sanoman illat
Suomen Raamattuopiston
”Hyvän sanoman illat” pidetään
Kuoppakankaan työkeskuksessa
seuraavasti:
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
12.3. klo 18 ”Jeesus, kiusausten
voittaja” Matti Manninen
2.4. klo 18 ”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 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 raamattupiiri kokoontuu Siljasella, Kalastajankatu 52 torstaina 21.2. klo 18.
Mukana Valtteri Flankkumäki.
Sanan, rukouksen ja musiikin
illat pidetään klo 17 Kuoppakankaan työkeskuksella sunnuntaina 24.2. klo 17 aiheina ovat
Jeesus arjessamme ja 31.3. klo
17 Kristuksen haavat.
Evankelista Anne Pohtamo vierailee ke 24.4. klo 18
pääkirkossa. Illan aiheena on
”Evankeliumista ilo elämään”.
Tilaisuudessa on kirjamyyntiä ja
rukouspalvelu.

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

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

KUOROT
Lapsikuoro Pisarat keskiviikkona 27.2, 13.3 (konsertti), 27.3, 3.4
ja 10.4. klo 17-17.45 Kuoppakankaan työkeskuksella. Lisätietoja
Marilta.
Varkauden seurakuntakuoro
keskiviikkoisin klo 17 Kuoppakankaan työkeskuksella. Lisätietoja Taijalta.
Kangaslammin kuoro torstaina
21.2. ja 7.3. klo 17.30 pääkirkolla.
Lisätietoja Taijalta.
Laalajat torstaisin klo 17.30
Kuoppakankaan työkeskuksella.
Lisätietoja Riikalta.
Aikuiskuorojen yhteisharjoitukset ke 27.3. klo 18 pääkirkossa ja to 4.4. klo 18 Pieksämäellä.

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

NUORTEN MUSAVERSTAS
Torstaina 28.2, 14.3, 28.3. ja
11.4. klo 16.15-17 Kuoppakankaan työkeskuksella. Lisätietoja
Marilta.

KONSERTIT JA MUSIIKKITILAISUUDET
Ma 25.2. klo 13 Yhteislaulutilaisuus Käpykankaan palvelutalon juhlasalissa
Ke 13.3. klo 18 Yhdessä hyvää
lasten ja nuorten Yhteisvastuu
-konsertti Kuoppakankaan
työkeskuksessa. Vapaa pääsy,
käsiohjelma 10 € Yhteisvastuukeräyksen hyväksi
Su 24.3. klo 17 Konsertti ”Tyrannin yö” pääkirkossa. Savon
soitannollisen seuran kuoro ja
orkesteri, Benjamin Hirschovits,
viulu ja Ossi Jauhiainen, tenori.
Vapaa pääsy, maksullinen käsiohjelma.
To 28.3. klo 13 Yhteislaulutilaisuus Käpykankaan palvelutalon
juhlasalissa
Ke 3.4. klo 19 Klubi-ilta Varkauden teatterilla
Su 7.4. klo 18 Getsemanen
puutarhassa pienoispassio
pääkirkossa. Mukana Rautalammin rovastikunnan kuoroja ja
kanttoreita
Su 14.4. klo 15 Valoa kohtikonsertti Kangaslammin kirkossa. Eija Kettunen, Matti Taskinen
ja Petri Herranen. Vapaa pääsy,
käsiohjelma 10 €.
Su 28.4. klo 17 Urkukonsertti
pääkirkossa. Sibelius-Akatemian
urkuopiskelijat. Vapaa pääsy,
maksullinen käsiohjelma.

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

Mediamyynti
Anne Virtanen
myyntineuvottelija
040 745 0402
anne.virtanen@media.fi
Mika Venäläinen
avainasiakaspäällikkö
050 342 9411
mika.venalainen@media.fi
Seuraava Kotiviesti ilmestyy to
11.4.2019. Aineisto Kotiviestin toimitukseen ti 2.4. klo 16 mennessä sähköpostilla varkauden.kotiviesti@evl.fi

Kirppis ja Yhteisvastuu

Tee hyvää - tule ostoksille
tai lahjoita tavaraa!
Kirpputorin tuotto menee helmi-maaliskuussa Yhteisvastuukeräykseen.
Avustusvaroin tuetaan vähävaraisten lasten ja nuorten
opiskelua kotimaassa ja maailman katastrofialueilla.
Kirpputori on auki tiistaisin ja keskiviikkoisin klo 10 15. Kissakoskenkatu 5 (lähellä Pääkirkkoamme).
Otamme lahjoituksena vastaan kaikkea kodin tavaraa
ja vaatteita kunhan on puhdasta ja ehjää. Emme ota
lastulevyisiä kirjahyllyjä, laskettelusuksia eikä aikuisten
kirjoja. Toivomme, että tavara tuotaisiin omin kyydein.
Tarvittaessa apua voi kysyä diakoniatyötä p. 040 5727
810 / Pia tai 040 747 6200 / Antero.
TYTÖT JA POJAT
ALPO avointen ovien toimintakerho tiistaisin klo 14-16 Kuop-

pakankaan työkeskus, Kuoppakankaankatu 11. Toiminallinen
taukopaikka 4-6 lk tytöille ja
pojille. Tule mukaan!

Huom! Hiihtoloman loma-ALPO ti 5.3. kaikille alakouluikäisil-

le lapsille klo 12-15 – Tekemistä,
tarjoilua ja seuraa!

Kangaslammin AVARI avointen
ovien toimintakerho tiistai-

sin klo 14-16 Kangaslammin
kirkon kerhotiloissa, Asematie
1. Toiminnallinen taukopaikka
kouluikäisille tytöille ja pojille.
Tule mukaan!
Pop Up pizzaperjantai pe 22.3.
klo 14.-17.00, 11-14v. tytöille ja
pojille, Kuoppakankaan työkeskuksella. Tule tekemään oma
fantasia pizzasi! Materiaalimaksu
3 e. Seuraa ilmoittelua!

NUORISOTYÖ
Yodailta tiistaisin klo 18-20
Kuoppakankaan työkeskuksella
(joka toinen ti/parilliset viikot)
Yodaillassa suunnittelemme
nuorten hartauselämää uudella
tavalla ja toteutamme nuorten
ideoimia hartaushetkiä.

Nuorten iltapäivän olohuone
ILPO torstaisin klo 14–17 Kuoppakankaan työkeskuksella.

Huom! Hiihtoloman lomaILPO 7.3. vietetään rennosti

puuhaillen ja herkutellen! Tervetuloa klo 14-17. Kuoppakankaan
työkeskukselle.

Ankkurimessu ja Nuorten
kohtaamispaikka klo 18 alkaen

kokoaa nuoret Kuoppakankaan
työkeskuksella kerran kuukaudessa sunnuntaisin seuraavasti:
17.3. / 21.4. ja 19.5. Messun
jälkeen jatkamme iltaa nuorten
omilla kirkkokahveilla. Tule sinäkin mukaan!
Kappelin nuorten illat – tiis-

taisin 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.

OHJAAJAKOULUTUS JA
OHJAAJAHAKU
Ohjaajakoulutus Ohku 3 ja
Jatkis ensimmäisen ja toisen

vuoden ohjaajille Törmälässä
Rautalammilla 5.-7.4.2019.
Ilmoittautuminen viim. to
21.3.2019 mennessä: tule.mukaan@evl.fi. Hinta 30 e.

Ohjaajahaku kesän isostehtäviin ajalla 1.-12.4.2019

kotisivujen kautta; Varkauden
seurakunta/Tule mukaan/Nuoret
ja rippikoulu/Ohjaajakoulutus/
Hakupäällä!

LÄHETYSTYÖ JA KANSAINVÄLINEN VASTUU
Lähetyspiirit toimivat seuraavasti:
Kommilan lähetyspiiri: Pirkko
Iivarinen p. 040 7493262. Pääkirkon Hannun salissa parittomat
tiistait klo 13.
Kuoppakankaan lähetyspiiri:
Riitta Nieminen 0458507467.
Kuoppakankaan työkeskuksella
parilliset maanantait klo 13.
Könönpellon lähetyspiiri: Liisa
Vuohelainen 0408219990. Könönpellon srk-talolla parilliset
keskiviikot klo 13.30.
Naisten pankin ilta Pääkirkolla
to 28.3. klo 18. Vierailijana Tiina
Toivakka Nepalin hankekuulumisten kera.

Lähetysväelle retki Lähetysjuhlille ja kirkkopäiville Jyväskylään 17.-19.5. Retken hinta 2 hh
hotellihuoneessa majoittuen ja
bussi kyydein 195 e / hlö. Ilmoittaudu: tarja.natunen@evl.fi viim.
1.3. mennessä.

Kannen kuva:
Suvi Pitkänen

Konsertti
Savon
soitannollinen
seura 24.3. klo
15 Varkauden
Pääkirkossa
Ohjelmassa on Ida
Mobergin orkesterikantaatti Tyrannin yö,
Amanda Maier-Röntgenin viulukonsertto
sekä Elfrida Andréen
2. sinfonia.
Suomalaissaveltäjä Ida Mobergin syntymästä tuli 13.2.
täyteen 160 vuotta. Hänen
teoksensa menestyivät hyvin mm. sävellyskilpailuissa
mutta hänen kuolemansa
jälkeen ne ovat olleet täysin
unohduksissa.
Soitannollinen seura esittää
1909 palkitun Tyrannin yö
kantaatin nyt ensimmäisen
kerran yli 100 vuoteen. Teoksessa nimettömän tyrannin
poika on juuri haudattu, ja
yöllä poika ilmestyy tyrannin rauhattomaan uneen
enkelinä, ja lopulta syyllisyys
aikaansaamastaan kärsimyksestä herää tyrannissa.
Amanda Maier-Röntgen oli
nuorena kuollut ruotsalainen säveltäjä, jonka viulukonserttoa ei ole Suomessa
aikaisemmin kuultu. Solistina on viulutaiteilija Benjamin Hirschovits.
Elfrida Andrée oli ruotsalainen säveltäjä ja monialainen
pioneeri, mm. ensimmäinen
lennätinvirkailijan ja tuomiokirkkourkurin
oikeudet saanut nainen. Hänen 2.
sinfoniansa vuodelta 1879
on ollut kokonaisuudessaan
esittämättä vuodesta 1904 alkaen. Täysromanttinen teos
heijastelee
vaskipuhallinkuoroissaan säveltäjän syvää
urkurin ammattitaitoa.
Savon soitannollinen seura tutkii ja muokkaa esityskuntoon
unohdettujen
säveltäjien käsikirjoituksia.
Yhdistys tekee laajaa kansainvälistä yhteistyötä. Orkesteria ja kuoroa avustavat
Jussi Mattila ja Petteri Nieminen.
Konsertissa on vapaaehtoinen ohjelmamaksu.

Kotiviesti
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Koko perheelle

Hauskuuksia hiihtokirkossa
Tervetuloa hiihtokirkkoon, joka pidetään sunnuntaina
10.3. klo 10 Honkapirtillä, osoitteessa Peräahontie 10.
Hiihtokirkko on osa Vekara Varkaus -viikon ”Ulkona kuin lumiukko” –tapahtumaa. Yhteislähtö tapahtuu
klo 10 hiihtäen Tykkitien autopaikalta, pastori Karoliina

Mustonen hiihtää mukana. Noin klo 11 Karoliina-pappi
toimittaa hiihtäjien suksien siunauksen ja toivottaa hyvää luistoa. Kanttori Taija Korri johdattaa laulamaan talviaiheisia lauluja.
Tapahtumassa on lumiukkopolku, lumiukkosatuhie-

rontaa, lumiukkojen rakentamista ja lumiukkoaiheisia
loruja. Kahvila on auki ja tarjolla on kuumaa mehua sekä
nuotiotulet omille makkaroille.
Tapahtuma järjestetään yhteistyössä Varkauden Ladun
kanssa.

Iloista menoa
perhekerhoissa
Teksti ja kuva: Karoliina Mustonen
Perjantaiaamupäivisin
perhekerhon aikaan Kuoppakankaan
työkeskuksella on iloinen vilske
ja vilinä. Hanna Holopainen käy
perhekerhossa Oton (4) ja Niilon
(2) kanssa.
- Kävin täällä jo joitakin vuosia
sitten Empun (6) kanssa. Sitten
tuli tauko ja ei tullut käytyä kerhoilemassa. Nyt viime syksystä
saakka olemme poikien kanssa
käyneet täällä yhdessä. Olen ollut lasten kanssa kotona jo jonkin
aikaa ja on hyvä, että pääsee käymäänkin jossakin. On tilat, jonne
mennä, Hanna kertoo.
- Kerhossa lapset pääsevät leik-

kimään ja minäkin pääsen juttelemaan ihmisten kanssa. Kerho
ei myöskään ole sitova, eli jos en
jonain perjantaina jaksa lähteä
tai pääse se ei haittaa. Käymme
Kuoppakankaan perhekerhossa, koska täällä on hyvät tilat ja
lopuksi pojat pääsevät jumppasalin puolelle juoksemaan. Lapset
odottavat aina kovasti ruokaa ja
salissa juoksemista.
Perhekerho on avoin kohtaamispaikka lasten kanssa kotona
oleville äideille, isille tai mummoille ja kummeille sekä perhepäivähoitajille.
- Yhteistä tekemistä on monenlaista. Me leikimme, laulamme,
askartelemme, liikumme, syöm-

me, hiljennymme ja lopuksi pääsemme vielä temppuradalle Työkeskuksen jumppasaliin, kertoo
lastenohjaaja Leila MartikainenPaatsola.
- Täällä on iloinen ja kuunteleva ilmaiiri ja tänne voit tulla sellaisena kuin olet!

Seurakunnan perhekerhoilla
on pitkät perinteet. Siellä
saa iloita ja leikkiä niin
liikunnallisia kuin rauhallisiakin leikkejä. Otto ja Niilo
asettuivat hetkeksi yhteiskuvaan Kuoppakankaan työkeskuksen temppuradalla.

Tule mukaan!
VARHAISKASVATUKSEN
TAPAHTUMIA
Vauvaryhmä maanantaisin klo
13.30-15.30
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, Käpykankaan työpiste, Haukankuja 1.
Liikuntakerho 5-8 v. lapsille

torstaisin klo 14-15 Kuoppakankaan työkeskuksella, Kuoppakankaankatu 11. Mukaan
juomapullo, liikuntaan sopivat
vaatteet, sisätossut tai sisäkengät.

Lapsiparkki joka torstai klo 14
- 16 sekä Ilta-lapsiparkki maanantaisin klo 17-19 seuraavasti:
18.3. / 1.4. / 15.4. / 29.4. ja 13.5.
Kuoppakankaan työkeskuksella,
Kuoppakankaankatu 11.
Lapsiparkista saat hoitopaikan hetkeksi silloin kun tarvitset
aikaa itsellesi tai esimerkiksi asioiden hoitoon. Lapsiparkkiin ote-

taan 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 ja maanantain parkkiin
perjantaina klo 14 mennessä p.
040 7490 192. Vahvistamme tekstiviestillä tulleet ilmoittautumiset. Tervetuloa lapsiparkkiin!

Liiku ja leiki -ilta perheille

19.3. klo 17.30-19 Kuoppakankaan työkeskuksessa, Kuoppakankaankatu 11. Perheille yhteistä aikaa touhuten, liikkuen ja
hiljentyen.

Nuotioilta perheille to 28.3. klo
17.30 alkaen Puurtilan seurakuntakodilla. Mahdollisuus erilaisiin ulkopuuhiin ja yhteiseen
ohjelmaan nuotiotulilla.
Lasten pääsiäiskirkot 17.4. klo
10 Könönpellon seurakuntatalo,
Atolantie 1 sekä klo 10 Kauraahon kerho, Rauhanyhdistyksen
toimipiste, Repokankaantie 35.
Lasten pääsiäiskirkko 18.4. klo
10 Kuoppakankaan työkeskus,
Kuoppakankaankatu 11. Tervetuloa!

Pisara-leiri
Ensi kesänä on Pieksämäellä
vilinää ja vilskettä, kun kesän huipputapahtuma, Pisara-suurleiri 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, ryhmän koko on 12
osallistujaa. 5:n vrk:n leirin
hinta n. 80 e, ei srk-jäseneltä
130 e. Ilmoittautuminen 1.3.
mennessä tulen.mukaan@
evl.fi Lisätietoa leiristä antaa
Paula Boman, p. 040 501 49
50.
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 Pisaraleirin sivuston kautta.

