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pääkirjoitus

tsikon kysymys on minulle
varsin usein asetettu keskustellessani vainajan omaisten
kanssa heidän rakkaansa
siunaustilaisuuden kulusta.
Olemme läpikäyneet siunauksen kaavaan liittyviä asioita ja olen saanut kuulla
vainajan elämänhistoriaa. Siunaukseen
liittyy papin puhe, jonka sisällöstä myös
surevien omaisten kanssa puhumme.
Minun on helppo vastata omaisten tiedusteluun papin puheesta:” Mistäpä sitä
muusta kuin Kristuksen meille antamasta ylösnousemuksen ja jälleennäkemisen
toivosta.”
Tämän pääkirjoituksen ilmestyessä
käymme kohti ristin ja ylösnousemuksen pääsiäistä. Ensi viikko tunnetaan
kristillisessä kielenkäytössä niin hiljaisena kuin kärsimysviikkonakin.
Viikon aikana evankeliumiteksteissä
seurataan Jeesus Nasaretilaisen kulkua kohti Golgataa ja ristiinnaulitsemista. Kiirastorstaina vietämme vaikuttavan iltajumalanpalveluksen,
jonka aikana alttari puetaan
mustaan sävyyn ja urut
vaikenevat. Tämä symboliikka ohjaa meitä kohti
Kristuksen kärsimystä,
kohti pitkäperjantaita. Pitkäperjantaina
urut ovat vaienneet ja
mustaan puettu alttari kuvastaa Jeesuksen kuoleman mukanaan tuomaa surua.
Pääsiäisen ydin, itseasiassa koko elämämme ydin eletään
todeksi pääsiäisyön ja
-aamun jumalanpalve-
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Siunattu onnen kevät

lusten evankeliumiteksteissä.
Luukas kertoo tuon ylösnousemuksen
aamun tapahtumista seuraavaa ” Ensimmäisenä päivänä sapatin jälkeen naiset jo
aamuvarhaisella menivät haudalle ja ottivat hankkimansa tuoksuöljyt mukaan. He
havaitsivat, että kivi oli vieritetty haudan
suulta, ja kun he menivät sisälle hautaan,
he eivät löytäneet Herran Jeesuksen ruumista. Kun he olivat ymmällä tästä, heidän edessään seisoi yhtäkkiä kaksi miestä
sädehtivän kirkkaissa vaatteissa. Naiset
pelästyivät ja painoivat katseensa maahan. Mutta miehet sanoivat heille: »Miksi
etsitte elävää kuolleiden joukosta? Ei hän
ole täällä, hän on noussut kuolleista. ”
Nuo enkelien sanat muuttivat
lopulta murheellisten naisten ja
Jeesuksen opetuslasten elämän.
Suru, jota he olivat joutuneet
kokemaan Jeesuksen ristinkuoleman jälkeen, muuttui
iloksi jälleennäkemisestä. Pelko ja kyyneleet muuttuivat rohkeudeksi julistaa kuolleista
ylösnoussutta Jeesusta
Kristusta. Tuo julistus,
evankeliumin
ilosanoma, on eletty
todeksi jo 2000:n
vuoden ajan. Erityisesti siellä, missä suru ja kuoleman mukanaan
tuoma
murhe
ovat peittäneet
toivon ja tulevaisuuden, juuri siellä evankeliumin
sanoma tuo lohdutuksen.
Toivon, että sinä saisit tänä pääsiäisenä elää
todeksi omassa elämässäsi enkelien sanat: ”Ei hän
ole täällä, hän on noussut
kuolleista.”
Siunattua pääsiäistä toivottaen
Jarkko Piippo,
kirkkoherra

Pian saapuu odotettu, siunattu onnen kevät,
elämänilon, elämänvoiman, jatkuvuuden aika,
uusi siunattu onnen kevät!
Jokavuotinen luonnon voiman uusiutuminen,
kukkien loistoa, vehreyden hurmaa,
lämmön vaikutus tunteisiimme, mieliimme.
Suurimpana rakkaus, kiitos olemassaolostamme.
Elämä jatkuu, tulossa on siunattu onnen kevät Luojamme lahjoittama!
Liisa Vainikka

Gallup

Paras pääsiäisperinne
Kotiviestin reportteri kysyi varkautelaisilta
mielipiteitä suosituimmista pääsiäisperinteistä.

Osmo Kinnunen:
Telle Niemelä:
Musiikin ja pääsiäisajan raKatson telkkarista pääsiäisyön
dio-ohjelmien kuunteleminen.
ortodoksisen messun.

Olli Ikonen ja Juha Tiainen:
O: Suosikkini on mämmi sokerilla. Aikoinaan tykkäsin syödä
mämmin kanssa myös kermavaahtoa.
J: Minun suosikkini on mämmi ja värjätyt kananmunat.
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Sana
Jes. 50: 4-10

Herra, minun Jumalani, on antanut minulle taitavan
kielen, niin että voin sanalla rohkaista uupunutta.
Aamu aamulta hän herättää minut, herättää korvani
kuulemaan oppilaan tavoin. Herra avasi minun korvani, ja minä tottelin, en väistänyt tehtävääni. Minä tarjosin selkäni lyötäväksi ja poskieni parran revittäväksi,
en kätkenyt kasvojani häväistyksiltä, en sylkäisyiltä.

Herra, minun Jumalani, auttaa minua, siksi en pelkää
häväistystä. Olen kovettanut kasvoni piikiven kaltaisiksi. Minä tiedän, etten jää häpeääni, sillä hän on lähellä,
hän osoittaa syyttömyyteni - kuka voisi minua syyttää!
Asettukaamme siis käymään oikeutta. Tahtooko joku
ajaa kannetta minua vastaan? Astukoon hän esiin!
Herra, minun Jumalani, on minun auttajani. Kuka voi-

si osoittaa minut syylliseksi? Nuo kaikki häviävät kuin
vaate, jonka koi syö. Se teistä, joka pelkää Jumalaa,
kuulkoon Herran palvelijan sanaa. Joka kulkee syvällä
pimeydessä ilman valoa, luottakoon Herran nimeen ja
turvautukoon Jumalaan.

Pitkänperjantain
palkkapäivä
Teksti: Valtteri Flankkumäki
Habari Gani? Tervehdittiin
Tansaniassa. Mikä on uutisesi? Uutinen on salaisuus
siihen asti kunnes se paljastuu. Onko uutinen hyvä vai
huono, onko se iso vai pieni, onko se totta vai valhetta, onko se uusi vai vanha?
Näiden kysymysten äärellä
toimittajat joutuvat painimaan jatkuvasti. Kaikista
vaikein kysymys on tietysti
ketä uutinen kiinnostaa ja
ketä se koskettaa. Kiinnostuksen ollessa kovin laimeaa, ei palstatilaa lehdestä
kovin runsain mitoin löydy.

Savon Sampo –messuilla oli hyvä tunnelma ja varsinkin sunnuntaina messukävijöitä oli liikkeellä runsaasti.

Savon Sampo –
messuilla kohdattiin
Seurakunta osallistui Savon
Sampo –messuille viime viikonloppuna tarkoituksena tavata
ihmisiä ja esitellä seurakunnan
toimintaa. Koska Varkauden
kirkko täyttää tänä vuonna 80
vuotta, messuosastolle oli teetetty koristeeksi kirkon alttarifresko
pienoiskoossa. Varkauden kirkon
alttarifresko on näkemisen arvoinen; valtavalla taideteoksella on
kokoa yli 240 m2, ja se on tiettävästi Pohjoismaiden suurin kirkkofresko.

Savon Sampo –messuilla todettiin, että seurakunnan ja kirkon näkyminen kaupunkilaisten
kanssakulkijana koetaan edelleen
myönteisenä asiana. Varkautelaiset seuraavat paikallista uutisointia ahkerasti, niinpä seurakunnan esittelypisteellä keskusteltiin
vilkkaasti ajankohtaisista asioista,
muun muassa seurakunnan toimipisteiden mahdollisista nimenmuutoksista.

Kaupunkilaisten kysymyksiin
olivat vastaamassa diakonian ja
kasvatustyön työntekijöiden lisäksi pappeja ja kirkkoherra Jarkko Piippo. Keskustelun lomassa
seurakunnan messuosastolla sai
hörpätä mukillisen ”Elämän vettä”. Myös arvontaan osallistuttiin
innokkaasti. Mökkiviikonlopun
(2 vrk) Tahkolla voitti Iina Hynninen. Lämpimät onnittelut voittajalle!

Isoja otsikoita urheilutoimittajille oli tarjolla, kun
pienkone putosi Englannin kanaaliin. Isoksi uutisen teki se, että koneen
kyydissä ollut argentiinalainen jalkapalloilija Emiliano Sala kuoli kyseisessä
lento-onnettomuudessa.
Ihmisiä kiinnostaa raha,
niinpä jutussa mainittiin,
että englantilaiset olivat
juuri ennättäneet maksaa
15 miljoonaa puntaa ranskalaisille Salan oikeuksista.
Sala ei ennättänyt pelata
yhtään peliä englantilaisseurassa. Mies oli varmasti
hyvä pelaaja. Viikko onnettomuuden jälkeen 70 000
jalkapallon ystävää nousi
jalkapallostadionilla seisomaan, ottivat hatut päästään ja surivat minuutin
hiljaisuudella Salan kuolemaa. Yhteenlaskettuna 70
000 minuuttia, melkoinen
muistotilaisuus. Tämä uutinen Salasta on pari kuukautta vanha ja jokseenkin
jo kuopattu.
Pari tuhatta vuotta sitten Lähi-Idässä ei puhuttu
punnista vaan hopeara-

hoista. Siirtosumma oli 30
hopearahaa. Ei se tarkalleen ottaen siirtosumma
ollut, pikemminkin palkka,
jolla Juudas möi salaisuuden, uutisen Jeesuksesta.
Summa ei ollut palkaksi
kovin suuri, eikä Juudas
rahoista ennättänyt nauttimaan, mutta uutisena 30
hopearahaa jäi elämään,
käsitettä kuulee elokuvissa
ja musiikkikappaleissa tänäkin päivänä.
Juudas sai synnistään palkaksi rahaa. Roomalaiskirjeen mukaan synnin palkka
on kuolema. Pitkäperjantai
on pohjimmiltaan palkkapäivä. Jeesus ei kuitannut
vain minun, sinun tai hänen syntejään, Hän sovitti
koko maailman synnit.
Ketä koskee, ketä kiinnostaa? Uutinen koskee
kaikkia ja kiinnostaa aika
monia. Osoituksena tästä
tänäkin pääsiäisenä Jeesuksen muistotilaisuuksia
vietetään maailman joka
kolkassa. Eikä siihen ihan
yksi minuutti edes riitä.
Varsinkin, kun kolmantena
päivänä kuolema oli lopullisesti kukistettu.
Pääsiäisaamuna suru-uutinen vaihtui ilouutiseksi,
Jeesus elää! Tai kuten Tansaniassa kristityt muistuttavat toisilleen: Mungu
jupo!

”

Hän sovitti koko
maailman synnit.
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Kirkon kirjat
KASTETUT:

KUOLLEET:

Eevi Iida Johanna Pikkarainen, Camilla Helmiina Varneslahti, Emil Johannes Voutilainen, Noel Niilo Kristian
Poraharju, Emil Alex Christian Järvinen, Reino Ilmari Iivanainen, Noé Elliot Tuomainen, Fredrika Unelma
Eva-Maria Aleksandra Ihalainen, Oliver Hugo Juhani
Tuomala, Miila Linda Karoliina Mäklin, Ilmo Jalo Petteri
Koola, Leo Olli Isak Mikonpoika Koponen.

Paavo Ilmari Niiranen 89 v, Mirjam Soininen 89 v, Arvo
Salmiheimo 84 v, Kirsti Anneli Jussila 80 v, Ella Kaija Tuomainen 91 v, Veli Vihtori Rikalainen 90 v, Hilkka Orvokki
Lipponen 89 v, Anja Marjatta Boman 89 v, Heikki Matias Soijärvi 85 v, Mauri Tapani Vehviläinen 60 v, Silja Iiris
Kauhanen 80 v, Kaija Marjaleena Anneli Luostarinen 77 v,
Väinö Ensio Ojala 74 v, Seppo Heikki Juhani Majuri 69 v,
Aune Luostarinen 96 v, Armas Olavi Miettinen 92 v, Hanna

Ruokavinkki

Kuisma 91 v, Viljo Allan Hyvönen 79 v, Helmi Maria Seppälä 73 v, Pertti Juhani Tenhunen 70 v, Aino Ester Elfvengren 96 v, Raili Anita Ihanus 89 v, Leena Inkeri Komulainen
79 v, Esko Kalervo Mertanen 55 v, Hilkka Kyllikki Salmi 98
v, Aune Kyllikki Suloharju 96 v, Martti Olavi Herranen 90 v,
Mirja Annikki Hindikka 88 v, Erkki Antero Siekkinen 87 v,
Otto Kero 87 v, Matti Vilhelm Räisänen 91 v, Vieno Kaarina
Kyllikki Soininen 83 v, Matti Ilmari Ahven 75 v, Erkki Antero Räsänen 71 v, Petri Antton Mikael Jyräs 52 v.

Yhteinen keittiö

Väriä pääsiäispöytään
Entäpä jos tänä vuonna pääsiäispöytään laitettaisiin
itämaisia makuja perinteisten juhlaruokien lisäksi?
Teksti ja kuva: Pirkko Iivarinen
Seurakuntamme lähetyspiirien
leidit valmistivat kaukomaiden
herkkuja Soisalo-opiston kurssilla. Näillä sovelletuilla ohjeilla
loihdit uudenlaisia makuja ja
tuoksuja omaankin juhlapöytään. Täsmällisiä reseptejä löytyy
netistä googlettamalla.
Kirpeä kurkkusalaatti syntyi,
kun pilkotun kurkun sekaan laitettiin hieman riisiviinietikkaa,
sokeria, vettä, suolaa, chiliä ja
salottisipulia. Maapähkinä paah-

dettuna ja rouhittuna antaa lisämakua tälle raikkaalle salaatille.
Mango-munakoisosalaattiin
tulee tietenkin munakoisoa. Paistettu munakoiso annetaan jäähtyä, jonka jälkeen se ladotaan
astiaan ja pilkotaan sekaan mangoa. Lisätään paloiteltua tomaattia ja kevätsipulia. Mausteeksi voi
lisätä oman maun mukaan valkosipulia, öljyä ja soijaa. Tujaus
sitrusmehua sopii tähän ja joku
vihreä yrtti, kuten minttu tai sitruunamelissa täydentää kokonaisuuden.

Martoilla pysyy kauha kädessä ja keittiöhommat hanskassa. Kuvassa edessä vas. Leena Sutinen ja Raija
Rautanen, takana vas. Marja-Leena Kiiskinen, Tuula Sairanen, Irja Lesonen (kesk.) Tuula Koivuluoma
ja Maija Miettinen.

Helppo tulla
omana itsenään
Mango-munakoisosalaatti sopii pirteän värinsä puolesta mainiosti
keväiseen ruokapöytään.

Uutisia
Varkauden ev. lut. seurakunnan
kirkkoneuvosto päätti 3.4. pidetyssä kokouksessaan muun
muassa seuraavia asioita. Kokouspöytäkirja on luettavissa kokonaisuudessaan seurakunnan
nettisivulta www.varkaudenseurakunta.fi kohdasta Info ja asiointi.
Nuorisotyönohjaajat
Varkauden
kirkkoneuvosto
päätti, että avoinna olleisiin nuorisotyönohjaajien virkoihin valitaan Elijas Kokko Oulusta ja Jere
Heikkilä Pieksämäeltä. Jommankumman mahdollisen kieltäytymisen varalta varalle valittiin
Jussi Mikkonen Varkaudesta.
Lasten asialla
Kirkkoneuvosto valitsi kasvatustyön johtokunnan jäsenet
Minna Pölläsen ja Kaisa Mäntymaan lapsiasiainhenkilöiksi, työpariksi Leila Martikainen-Paatsolalle. Lapsiasiainhenkilöiden

tehtävänä on arvioida lapsivaikutuksia sellaisten päätösprosessien
kohdalla, jotka voivat suoraan tai
välillisesti koskea lapsia ja nuoria.
Seurakunnan toimitilojen nimiuudistus
Kirkkoneuvoston kokouksessa
keskusteltiin, kuinka käynnistettäisiin Kuoppakankaan työkeskuksen nimenmuutos. Päätettiin
antaa seurakunnan toimitilojen
yhtenäinen nimeäminen valmisteltavaksi lähtökohtana kirkkovaltuutettu Kaisa Mäntymaan
seurakuntakeskus -aloite.
Luttilaan tuhkahauta-alue
Luttilan hautausmaalle perustetaan uusi tuhkahauta-alue.
Tuhkahauta-alueella on suunnitelman mukaan tilaa noin 900
tuhkan kätkemistä varten ja 2000
hautasijaa uurnille. Luttilan tuhkahauta-alue otetaan käyttöön
arviolta keväällä 2020.

Perjantaina 29.3. Könönpellon seurakuntakodilla järjestettiin keittolounas teemalla ”Yhteinen keittiö”. Seurakunnan yhteistyökumppanina toimivat tällä kertaa Könönpellon Martat.
- Keiton tekeminen aloitettiin
edellispäivänä kaupassa käynnillä. Tuula Koivuluoman kanssa
hankittiin tuoreet raaka-aineet
keittoja varten, kertoi Marttojen
puuhanainen Raija Rautanen.
Martat aloittivat päivän klo
8.30 perunoiden kuorimisella
ja juuresten pilkkomisella. Herkulliset keitot; jauhelihakeitto ja
kasvissosekeitto olivat valmiina
klo 11, jolloin ensimmäiset ruokailijat astuivat seurakuntakodin ovesta sisään. Tilaisuus oli
avoin kaikille kaupunkilaisille.
Salin pöydät täyttyivät pian ja
tyytyväiset ilmeet kertoivat keiton maistuvan hyvälle.
- Edellisellä jumppareissulla huomasimme keittolounaan
mainoksen, kertoi ikkunapöydän seurue.
Toiset olivat lukeneet mainoksen SinunSavosta ja Warkauden

Lehdestä. Monien mielestä oli
hauska kokoontua yhteen ja
vaihtaa kuulumisia näissä merkeissä.
Yhteinen keittiö on nyt myös
Varkauteen jalkautunut eri toimijoiden yhteistyössä toteuttama toimintamalli. Yhteisen
keittiön ruokailut ovat kaikille avointa toimintaa, jossa voi
nauttia seurasta ja yhdessä tekemisestä. Mukaan lounaiden
toteuttamiseen voi halutessaan
ilmoittautua vapaaehtoistyö.fi-

sivustolla tai henkilökunnalle
Yhteisissä keittiöissä. Lounaiden tarkoituksena onkin lisätä
osallisuutta ja yhteisöllisyyttä
eri kaupunginosissa, kertoo tilaisuuksista vastaava diakoniatyöntekijä Pia Paananen.
- Lounas on tarkoitettu kaikille mutta erityisesti siitä on iloa
niille, jotka eivät pysty tai jaksa
laittaa terveellistä kotiruokaa
itse, sanoo Paananen.
Yhteinen keittiö toimii myös
kaupungin
Olohuoneessa
Kauppakadulla keskiviikkoisin
klo 11-13. Kevään aikana Yhteisen keittiön lounaat järjestetään vielä kaksi kertaa seurakunnan tiloissa; torstaina 25.4.
Varkauden Pääkirkossa Savontiellä ja torstaina 9.5. Haukankujan kerhotilassa Käpykankaalla. Lounas tarjoillaan klo
11 – 12.30.
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Soile Tirilä

Anne Pohtamo vierailee Varkaudessa
Evankelista ja naistyön koordinaattori Anne Pohtamo vierailee ke 24.4. klo 18 Varkauden Pääkirkossa. Illan aiheena on ”Evankeliumista ilo elämään”. Tilaisuudessa on kirjamyyntiä ja rukouspalvelu.
Järj. Varkauden ev. lut. seurakunta ja Suomen Raamattuopisto
Anne Pohtamo.

Et tiennyt Maria
Teksti: Pirkko Lind,
seurakuntalainen

Et tiennyt Maria, mihin lupauduit, kun enkeli sinulle ilmoitti,
- Älä pelkää Maria, sinut on
Jumala valinnut, sinä synnytät
pojan. Hän on siinnyt Pyhästä
Hengestä, Hän on Jumalan poika.
Et ymmärtänyt, olithan nuori
tyttö vasta, etkä miehestä mitään tiennyt. Näin oli ennen ja
näin on nyt. Ei Jumala valitse
työhönsä ihmismielen mukaan,
vaikka me niin usein luulemme.
Itsessään vähäiset saavat toimia
Jumalan käsinä ja jalkoina tässä
maailmassa.
Ikebanan noudattamisessa on tärkeää huomioida kolme tasoa; korkea merkitsee taivasta ja matala maata. Keskitaso kuvaa ihmistä. Myös oksien oikeat asettelukulmat ovat tärkeä osa kokonaisuutta.

Kukat ovat varma
kevään merkki
Kommilan lähetyspiirin leidit
harjoittelivat kevään kunniaksi
japanilaista kukkien asettelua,
ikebanaa. Kukkina olivat ruusut
ja tulppaanit sekä kuivat oksat ja
viherkasvin lehdet.
- Idea tuli ihan omasta päästä,
koska kevät ja valoisa aika inspi-

roivat. Kukkia on hyvin saatavilla kaupoissa. Meillä oli kotona
ruukkuja ja tuuliainen oli sopivasti viskellyt puiden oksia maahan, kertoo Pirkko Iivarinen.
Aluksi lähetysleidit tutustuivat
tähän japanilaiseen taidemuotoon ja kukkien merkitykseen

kirjastosta lainattujen kirjojen
avulla. Paljon uutta opittiin.
Kaikki olivat innoissaan ja tuloksena syntyikin kauniita asetelmia.
Vaikka tekniikka on ikivanha,
todettiin asetelmien olevan yksinkertaisen tyylikkäitä. Ne sopivat mainiosti nykyaikaan.

”Sydämen puhetta Jumalan kanssa”
Kesäpäivät 26.–28.5.2019

Maria sinä uskoit, sinä luotit
Jumalan hyvyyteen. Eläinten
talliin, vaatimattomaan syöttökaukaloon, kapaloit ihmiskunnan kuninkaan. Egyptin maalle
jouduit viemään lapsesi pakolaisena. Ei saanut saalista lapsesta murhaaja kuningas Herodes. Tuska raastoi sydäntäsi,
muiden äitien tuskan tähden.
Sinä hoidit ja hellit lastasi. Ja
Joosef oli tukenasi. Lapsi kasvoi
ja vahvistui iässä ja armossa. Isä
Jumala oli kanssanne.
Jeesus opetti Jumalan valtakunnasta, paransi sairaita, ajoi
ulos riivaajia ja herätti kuolleita. Hän teki vain hyvää ihmisille ja me tahdoimme, ja monet meistä edelleen tahdomme
Hänen kuolemaansa. Hän tiesi
mikä oli tehtävänsä, koko ihmiskunnan pelastajana. Hän
synnitön otti päälleen meidän
syntimme. Vaikka me luulimme Häntä rangaistavan omista

TERVETULOA KUOPPAKANKAAN TYÖKESKUKSEEN.
Sunnuntai 26.5.
Klo 14.00 Päivämessu, saarna Matti Manninen, liturgi Jarkko Piippo, kanttori Tapani Majuri. Messun jälkeen kirkkokahvit.
Maanantai 27.5.
Klo 17.30 Kahvitarjoilu. Klo 18.00 Iltatilaisuus ”Jumalan äänen tunnistaminen”, Leo Louhivaara, Tiina Savolainen ja Karoliina Mustonen.
Tiistai 28.5.
Klo 17.30 Kahvitarjoilu. Klo 18.00 Iltatilaisuus ”Kuuleeko Hän?”, Leo Louhivaara, Matti Manninen ja Pekka
Päivärinta.
Päivien aikana on mahdollisuus henkilökohtaiseen keskusteluun ja sielunhoitoon. Myytävänä on hengellistä
kirjallisuutta, kortteja ja adresseja.
Järjestäjinä: Etelä-Savon Ev.lut. Kansanlähetys ja Varkauden seurakunta

Pirkko Lind.

pahoista teoistaan. Näin me
ihmiset vältimme ja kiersimme vastuumme Jumalan Pojan
kuolemaan.

Mutta, Maria sinunkin sydämesi läpi piti miekan käydä.
Jumalan antama syntien sovitus
Golgatalla oli Jumalan pojan
osa, sinun poikasi. Sillä jokainen, joka uskoo syntien sovituksen myös omalla kohdallaan, saa anteeksiannon niistä.
Ristin juurella sinun piti katsoa
ruoskittua, runneltua Jumalan
Karitsaa, omaa poikaasi, nauloilla ristiin lyötynä, että meillä
rauha olisi ja Hänen haavojensa
hinnalla parantuisimme.
Mutta ei ollut kuolemalla viimeinen sana. Jeesus Kristus
nousi ylös haudasta. Pääsiäisen
ihme, suuri Vapahdus, voitto kuolemasta. Sinun poikasi
Maria, sinun rakkaasi sen teki.
Hän astui ylös taivaaseen ja istui valtaistuimelleen ja on sieltä
tuleva Kuninkaana noutamaan
luokseen kaikki seuraajansa
kaikista sukupolvista.
Tämä on Pääsiäisen sanoma:
Jeesus nousi kuolleista, kuolemalla kuoleman voitti. Totisesti
voitti. Valtaistuimellaan Hän
rukoilee puolestamme ja hallitsee ikuisesti. Halleluja, Aamen!

”

Sinun poikasi Maria,
sinun rakkaasi
sen teki.
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César Franckin musiikkia Varkauden kirkon uruilla
Varkauden Pääkirkossa kuullaan ranskalaista romantiikan ajan urkumusiikkia sunnuntaina 28.4. klo 17.
Konsertissa esiintyvät Taideyliopisto Sibelius-Akatemian Kuopion yksikössä opiskelevat Hanna Koljonen
ja Arttu Selonen. Ohjelmassa on urkuteoksia César
Franckilta sekä hänen perinteensä jatkajilta.
César Franck oli yksi tärkeimmistä, ellei tärkein,
urkurisäveltäjistä ranskalaisromanttisen tyylisuunnan kehityksessä. Hänen säveltämänsä Grande Piece
Symphonique on maailman ensimmäinen urkusinfonia,

vaikka säveltäjä ei sitä suoraan sinfoniaksi nimennytkään. Franckin koko tuotanto on myöhemmin innoittanut lukemattomia urkureita ja säveltäjiä aina näihin
päiviin saakka.
Konsertin avulla rahoitetaan Sibelius-Akatemian
Kuopion yksikön urkujensoitonopiskelijoiden opintomatkaa Ranskaan toukokuussa. Matkalla he mm. osallistuvat Lyonin konservatorion professorin Louis Robilliardin mestarikurssille.
Konserttiin on vapaa pääsy, käsiohjelma 10 e.

Pääsiäisen ajan
tapahtumia
Tervetuloa hiljentymään ja
viettämään kristittyjen suurta juhlaa.
PÄÄKIRKKO

14.4. klo 10 Palmusunnuntain messu
16.4. klo 18 Hiljaisen viikon iltakirkko
18.4. klo 18 Kiirastorstain ehtoollinen
19.4. klo 10 Pitkäperjantain jumalanpalvelus
21.4. klo 10 Pääsiäisaamun messu
22.4. klo 10 Toisen pääsiäispäivän messu
KANGASLAMMIN
KIRKKO

14.4. klo 15 Valoa kohti konsertti
15.4. klo 18 Hiljaisen viikon iltakirkko
18.4. klo 18 Kiirastorstain ehtoollinen
19.4. klo 10 Pitkäperjantain jumalanpalvelus
21.4. klo 12 Pääsiäispäivän messu
22.4. klo 13 Toisen pääsiäispäivän messu Toukolassa
KUOPPAKANKAAN
TYÖKESKUS

10.4. klo 13 Kohti pääsiäistä ehtoollishartaus
13.4. klo 10 Tiellä pääsiäiseen - aamumeditaatio
15.4. klo 18 Matkalla pääsiäiseen - Hiljaisen viikon iltakirkko
19.4. klo 15 Kristuksen kuolinhetken hartaus
20.4. klo 23 Pääsiäisyön messu ja yhteinen iltapala
21.4. klo 18 Pääsiäispäivän ankkurimessu jazzin sävelin
KÖNÖNPELLON
SEURAKUNTATALO

17.4. klo 18 Hiljaisen viikon iltakirkko
KÄPYKANKAAN
PALVELUKESKUKSEN JUHLASALI

18.4. klo 13 Hiljaisen viikon ehtoollishartaus

Pääsiäisyön messu ja yhteinen iltapala
lauantaina 20.4. klo 23
Kuoppakankaan työkeskuksessa
”Loistakoon valosi pimeyteemme niin kuin tämä
pääsiäiskynttilä. Valaiskoon meitä pääsiäisen
kirkkaus, ylösnoussut Herramme Jeesus Kristus,
joka elää ja hallitsee iankaikkisesta iankaikkiseen.”

Kiirastorstain messun päätteeksi urut vaikenevat ja kynttilät sammutetaan. Alttari riisutaan kankaista
ja esineistä, ja se verhotaan mustaan. Kiirastorstai on yksi suosituimpia kirkossakäyntipäiviä vuodessa.

Kiirastorstai-iltana
Teksti: Karoliina Mustonen,
seurakuntapastori

Kuljen hiljakseen jo
hämärtyvässä illassa
kohti kirkonmäkeä.
Kirkonkellot kutsuvat
kumahdellen minua ja
monia muita.
Tuhkakeskiviikosta alkanut katumusaika on päättymässä. Alkamassa on kiirastorstain messu.
Messu on tuttu ja turvallinen.
Urut pauhaavat ja kirkkokansa
veisaa. Pappi puhuu kuin suoraan sydämeeni ensimmäisestä
ehtoollisesta. Hän kertoo, kuinka
yhä tänäänkin ehtoollisella Jeesus
tulee meitä lähelle. Leivässä ja
viinissä Kristus itse on salatulla
tavalla läsnä. Ehtoollinen on syntien anteeksiantamisen, toivon
ja rohkeuden ja elämän ateria.
Kysymys ei ole ymmärtämisestä,
vaan osallisuudesta.

Olen osa suurta salaisuutta polvistuessani ehtoollispöytään. Ehtoollisen jälkeen

messun luonne muuttuu. Ilo ja
riemu ehtoollisesta väistyy. Katseeni kiinnittyy kahteentoista
palavaan kynttilään alttarilla.
Yksi kerrallaan kynttilät sammuvat kuvastaen opetuslapsia, jotka
säntäsivät pimeään yöhön jättäen
Jeesuksen yksin vangitsemisen
hetkenä.

Lukupulpetista kuuluu: ”Riisumme nyt alttarin Kristuksen
kuolinpäivää varten.” Joku lukee
ääneen psalmia 22. Jumalani,
Jumalani miksi hylkäsit minut?
Minä huudan sinua avuksi, mutta
sinä olet kaukana. Katson, kuinka
alttari tyhjenee. Kukat, ehtoollisvälineet, Raamattu, kaikki viedään pois. Alttari on tyhjä, jopa
alttariliinat viedään.

Ehtoollisella Jeesus
tulee meitä lähelle.

Raskas psalmi teksti jatkaa
resonoimista korvissani. Voimani valuu maahan kuin vesi, luuni irtoavat toisistaan. Sydämeni
on kuin pehmeää vahaa, se sulaa
rinnassani. Kurkkuni on kuiva
kuin ruukunsiru, kieleni on tarttunut kitalakeen. Maan tomuun
sinä suistat minut kuolemaan!
Musta kangas verhoaa alttarin
kaiteineen pimeämmäksi kuin
synkin yö. Täysin mustalla alttarilla palaa yksi ainokainen kynttilä kuvastamassa Jeesusta yksin
hyljättynä. Urut ovat vaiti. Suru
tuntuu. Valot alkavat sammua.
Kanttori aloittaa parvelta laulaen
virren:
Käy yrttitarhasta polku,
vie Golgatalle se.
On Hengen viitoittama
sen joka askele.
Se tie vie viimein taivaaseen,
mutta tie se on tuskien.
Hiljaisuuden vallitessa poistun
pimeästä kirkosta. ”Tänään Jeesus kavallettiin ja huomenna on
Jeesuksen kuolinpäivä,” huomaan
miettiväni. Jostain sieluni sopukoista mieleeni ponnahtaa lohdullinen lause: Älkää te pelätkö.
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Konsertti

Kohti keväistä valoa
Kohti valoa-konsertti pidetään Kangaslammin kirkossa
sunnuntaina 14.4. klo 15.
Konsertin keskellä pastori Pirjo Parviainen pitää hartaushetken. Konsertin jälkeen on kahvitarjoilu. Vapaa
pääsy, ohjelma 10 euroa.
Konsertissa esiintyvät kangaslampilainen sopraano Eija
Kettunen, kuopiolainen baritoni Matti Taskinen sekä iisal-

melainen pianisti Petri Herranen. Konsertissa Eija ja Matti
laulavat sekä tuttuja että vähemmän kuultuja hengellisiä
lauluja. Petri esittää myös muutaman pianokappaleen.
Ohjelmassa ainakin Panis Angelicus, Caccinen Ave Maria,
Merikannon Rukous ja Oi katsohan lintua oksalla puun.
Lämpimästi tervetuloa nauttimaan keväisestä konsertista ja hyvästä seurasta!

Lapsille
Aarne Ormio

Kuulumisia
kappelilta
Kangaslammilla on joka sunnuntai (poikkeuksiakin on,
tarkista kirkollisista ilmoituksista!) messu tai sanajumalanpalvelus kello 12. Joka toinen
sunnuntai on vapaaehtoisten
tarjoamat kirkkokahvit.
Kirkon pääovessa on lämmin
kutsu ”Tulukeehan tuppaan!”
Sanojen takaa kuuluu kappeliseurakunnan oman papin, Iivarisen Karin ääni. Olen aika varma, että jos tulet kerran, tulet
toistekin! Tie on muuten jo sula
isolta kirkoltakin ajella.

Tarvitsetko kirkkokyytiä? Ha-

luaisitko tarjota jollekin tarvitsevalle kyydin kirkkoon?
Olen yhdyshenkilönä, soita minulle: Leena Flankkumäki 044
361 4183, olen kappelineuvoston puheenjohtaja.
Pitkäaikainen puheenjohtaja
Sinikka Pulkkinen ei ole jättänyt kappelineuvostoa vaan jatkaa siinä nyt kirkkoneuvoston
edustajana.
Palmusunnuntaina muuten
Kangaslammilla ei ole jumalanpalvelusta vaan VALOA
KOHTI -konsertti kello 15 ja
kahvit konsertin jälkeen. Tulukeehan tuppaan!

Lasten pääsiäinen
Askartelu juhlan teemaan sopivasti on lapsille mieluisaa. Pehmeät höyhenet ja kirkkaat värit sekä tuntuvat että näyttävät kivoilta.

Pääsiäisen
kirkkohetket
Teksti: Leila Martikainen-Paatsola,
lastenohjaaja

Varkauden seurakunnassa toteutetaan hiljaisella viikolla erityisesti lapsille suunnatut
pääsiäiskirkot.
Lasten kirkkohetkissä kerrotaan
pääsiäisen ajan tapahtumat virsien ja laulujen, kerronnan ja esineiden välityksellä. Onhan pääsiäinen luterilaisen kirkon toinen
suuri juhla joulun rinnalla.
Pääsiäistä edeltävän viikon tapahtumat aloitetaan palmusunnuntaista. Silloin Jeesus ratsasti
aasilla Jerusalemiin pääsiäisjuhlille, ja ihmiset ottivat hänet
vastaan iloiten ja riemuiten. Pal-

musunnuntaista siirrytään kiirastorstain iltaan ja pääsiäisateriaan, jota Jeesus oli kokoontunut
viettämään yhdessä opetuslastensa kanssa. Tässä lapsille avautuu
ehtoollisen merkitys Jeesuksen
muistoateriana.
Pitkäperjantain
tapahtumat
ovat pysähdyttävimmät ja murheellisimmat. Jeesuksen kuolemasta ja hautaamisesta puhutaan

Pääsiäinen on
uuden elämän, ilon
ja riemun juhla!

14.4. klo 15 Palmusunnuntain perhemessu Kuoppakankaan työkeskuksella, Kuoppakankaankatu 11.
17.4. klo 10 Lasten pääsiäiskirkko Könönpellon seurakuntatalolla,
Atolantie 1.
17.4. klo 10 Lasten pääsiäiskirkko Rauhanyhdistyksen toimipisteessä, Repokankaantie 35.
18.4. klo 10 Lasten pääsiäiskirkko Kuoppakankaan työkeskuksella,
Kuoppakankaankatu 11.
Tervetuloa pienet ja isot!

”Lensi maahan enkeli, joutuisampi tuulta.
Suuren kiven vieritti hän syrjään haudan suulta.”

lapsentajuisesti, eikä ristiinnaulitsemisesta kaikkine yksityiskohtineen ole tarpeen puhuakaan.
Pääsiäisen tapahtumista kerrottaessa korostetaan erityisesti
sitä, mitä tapahtui varhain pääsiäisaamuna Jeesuksen haudalla;
enkeli ilmoitti naisille, että Jumala on herättänyt Jeesuksen kuolleista ja Jeesus elää. Pääsiäinen
on uuden elämän, ilon ja riemun
juhla! Jeesuksen kuolleista heräämistä kuvaavat monet symbolit; siemenistä versova ruoho,
sipulista kasvava kukka, munasta
kuoriutuva tipu.
Lämpimästi tervetuloa lapset
aikuisten kanssa kodeista, päiväkodeista ja kouluista sekä kaikenikäiset eri hoivakodeista kuulemaan, näkemään ja laulamaan
hiljaisen viikon ja pääsiäisen tapahtumista.
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Konsertti Opera!
Lauantaina 4.5. klo 14 Kuoppakankaan työkeskuksella esiintyy Suomessa ja ulkomailla mainetta niittänyt
Puhallinkvintetti 60° konsertillaan Opera!
Puhallinkvintetti koostuu seuraavista muusikoista ja
soittimista: Niamh McKenna (huilu), Takuya Takashima
(oboe), Tuulia Ylönen (klarinetti), Etienne Boudreault

(fagotti) ja Ville Hiilivirta (käyrätorvi).
Konserttiin on vapaa pääsy, käsiohjelma maksaa 10
euroa. Käsiohjelmien tuotto käytetään varkautelaisten
nuorten harrastustoiminnan tukemiseen.
Lämpimästi tervetuloa nauttimaan hyvästä musiikista
ja tunnelmasta Kuoppakankaalle!

Tule konserttiin - samalla tuet varkautelaisten nuorten harrastustoimintaa

Kiusaaminen
näkyväksi
Teksti: Suvi Pitkänen
Kuva: Kuvakaappaus Waltterin
koulun opetusvideosta

Waltterin koulu, Varkauden ev. lut. seurakunta ja paikalliset urheiluseurat toimivat samassa
joukkueessa kiusaamista vastaan.
Kiusaamisesta on viime vuosina
koitunut sen verran ongelmia,
että aiheeseen on päätetty tarttua
mahdollisimman konkreettisin
keinoin. Tarkoitus on tehdä kiusaaminen ja siihen puuttuminen
aiempaa näkyvämmäksi.
- Meillä Waltterin koulussa oli
vuonna 2018 kirjattuna 33 kiusaamistapausta.
Valitettavasti
tämä lienee vain jäävuoren huippu koska kaikki kiusaamistapaukset eivät tule ilmi, sanoo yläluokkien opettajana toimiva Kari
Tyrväinen.
Tyrväinen on KiVa Koulu –ohjelman vetäjä Waltterin koulussa.
Se tarkoittaa, että hän opettajakollegoineen toimii aktiivisesti
kiusaamisen ehkäisemiseksi valtakunnallisen KiVa Koulu –ohjelman mukaisesti.
Waltterin koulun opettajat
päättivät laittaa itsensä likoon ja
tekivät omin voimin opetusvideon nimeltä Kiusaus. Videolla
näytetään oppilaille käytännön
esimerkki kiusaamisesta ja siitä,
kuinka tilanne ratkaistaan keskustelemalla. Aina kiusaaja ei
itse ymmärrä tuottavansa pahaa
mieltä toiselle, kiusaaja saattaa
vähätellä tekoaan ja kieltää sen.
- Jos on saanut kiusaamisviestejä puhelimella, ne kannattaa
säästää todistusaineistona. Myös
kaveri tai joku aikuinen voi todistaa kiusaamisen, kertoo Kari
Tyrväinen.
Tavoitteena on, että kiusaaja ja
kiusattu päätyvät sopuun yhteisen keskustelun kautta. Jos kiusaaminen ei keskustelusta huolimatta lopu, asian käsittelyyn
otetaan mukaan oppilaiden ja

opettajien lisäksi koulukuraattori ja koulupsykologi. Järeimpänä
keinona on poliisi.
- Usein kiusaaminen saadaan
loppumaan jo ensimmäisen juttelukerran jälkeen. Oppilaiden
vanhempien kanssa käydyt keskustelut rauhoittavat yleensä tilannetta, kertoo Tyrväinen.

YHTEISTYÖSSÄ
URHEILUSEURAT
Vahvan seuraliikuntataustansa
ansiosta Kari Tyrväinen näkee
Waltterin koulun ja paikallisten
urheiluseurojen yhteistyön hienona mahdollisuutena kiusaamisen ehkäisemiseen. Harrastukset
tukevat nuorten tasapainoista
toimintaa, ja toimiva tiedonkulku mahdollistaa myös kiusaamiseen puuttumisen koulun ulkopuolella.
- Aiemmin pesisvalmentajana
toimiessani saatoin saada koulusta tiedon, että joukkueeni jäsen
oli käyttäytynyt huonosti koulussa. Asia voitiin ottaa puheeksi
myös peliporukassa, jolloin sosiaalinen paine toimi lääkkeenä ja

”

”Kiusaamista on, kun
yhdelle ja samalle
oppilaalle aiheutetaan toistuvasti
ja tahallaan pahaa
mieltä. Tekijöinä on
joku tai jotkut, joita
vastaan kiusatun on
vaikea puolustautua.
” Näin määritellään
kiusaaminen Waltterin koulun toteuttamassa opetusvideossa Kiusaus.

käytös saatiin paranemaan.
- Vaikka nykyisten tietosuojalakien takia tiedon kulku ei ole
enää yhtä sujuvaa, on hyvällä yhteistyöllä mahdollisuus vaikuttaa
lasten ja nuorten toimintaan, sanoo Tyrväinen.

SEURAKUNTA ON
HANKKEESSA MUKANA
Opettajana ja urheiluseura-aktiivina Kari Tyrväinen toivoo, että
kiusaamisesta puhuttaisiin entistä
enemmän myös Varkauden seurakunnan rippikouluissa sekä ala- ja
yläasteikäisten kerhotoiminnassa.
Yhteinen toiminta kiusaamista
ja päihteiden käyttöä vastaan on
seurakunnalle luontaista. Seurakunnassa tuetaan lapsia ja nuoria
päihteettömään ja terveeseen hyvinvointiin kautta linjan.
- Harjoittelemme kaikessa
toiminnassamme toisen ihmisen näkemistä arvokkaana, siksi
emme kiusaa. Haluamme edistää
avointa vuoropuhelua nuorten
kanssa. Emme syyllistä emmekä
rankaise vaan etsitään yhteistä
ymmärrystä, sanoo johtava kasvatustyön viranhaltija Tiina Taavitsainen.

PAHA OLO
RUOKKII KIUSAAMISTA
Seurakunnan
diakoniatyössä
tunnistetaan hyvin ne tekijät, jotka johtavat kiusaamisen juurille.
Yhteiskunnan ongelmat tuottavat sellaista pahaa oloa, joka voi
purkautua monenlaisena häiriökäyttäytymisenä. Heikko yhteiskunnallinen asema altistaa kiusaamiselle, jolloin se synnyttää
oravanpyörän, josta on hankala
irtautua.
- Lasten harrastusten tukeminen on tärkeää mutta vielä merkityksellisempää on, että lapsi saa
tuntea kuuluvansa johonkin ryhmään, sanoo johtava diakoniaviranhaltija Riitta Sulkko.
Käytännössä Varkaudessa on
kuitenkin erittäin rajalliset mahdollisuudet tukea rahallisesti lasten harrastuksia.

- Seurakunnan diakoniatyö voi
tukea vähävaraisia lapsiperheitä
ainoastaan lahjoitusvarojen turvin. Diakoniatyön kirpputorille
saamme ajoittain hyviä urheiluja harrastusvälineitä, joita lahjoitamme vähävaraisille lapsiperheille.
- Diakonian toimintaperiaatteisiin kuuluu erityinen huolenpito
lapsiperheiden hyvinvoinnista,
siten myös meidän näkökulmasta

yhteistyö on tärkeää, sanoo Riitta
Sulkko.

PÄIHTEET ALTISTAVAT
VAKAVILLEKIN HAITOILLE
Ei ole salaisuus, että nuuskan
käyttö leviää Waltterin koululla
muun muassa jääkiekkoa harrastavien poikien kautta. Monet
ajattelevat, että nuuskaaminen
ei ole yhtä haitallista kuin tupa-
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Apua ja tukea

Diakonin tavoitat Facebookissa

Nyt voit tavoittaa Varkauden ev. lut. seurakunnan diakoniatyöntekijän myös Facebookissa! Liity seuraamaan
ilmoittelua. Diakoni Pia Paananen kertoo kuvin ja sanoin diakoniatyön monipuolisista tapahtumista. Facebookin kautta voit laittaa viestiä diakoniatyöntekijälle ja
saada tietoa diakonian palveluista.
Pia Paanasen mukaan some-diakonin alku on ollut

aktiivinen, yhteydenottoja on ollut lukuisia. Sosiaalisen
median käyttäjien asenne on ollut myönteinen.
- Monet ovat korostaneet yhteydenoton helppoutta
sosiaalisessa mediassa. Varsinkin nuoret ovat löytäneet
diakonisen avun somen kautta, kertoo Paananen.
Diakoni Pia Paananen Facebookissa löytyy osoitteella:
www.facebook.com/pia.paananen.798

Leiri
tekee hyvää
Tiina Taavitsainen,
johtava kasvatustyön viranhaltija

Seurakunnan kasvatustyö on
vuosikymmenien ajan liputtanut lasten ja nuorten leirielämän
puolesta.
Leirillä jokainen nuori saa olla
hyväksytty osa yhteisöä ja arjen
perinteisistä rooleista vapaa. Useampi yhdessä vietetty vuorokausi
opettaa nuorille asioita toisista ja
omasta itsestä. Leirillä voidaan
yllättyä, kuinka jokaisesta löytyykin paljon hyvää ja samaa kuin
itsestä. Hänestäkin, joka oli aiemmin ehkä oletettu hankalaksi tai
huonosti käyttäytyväksi. Hyvät
hetket ja kannustava palaute jäävät mieleen myös leirin jälkeen.

Toiminnan täyteinen leirielämä on yhdessä elämisen opettelua jossa kaikkien kanssa pitää
tulla toimeen ja toisen erilaisuutta kunnioittaa. Sitä samaa opetellaan läpi elämän, yhä aikuisenakin.

”

Hyvät hetket ja
kannustava palaute
jäävät mieleen

Kiusaaja härnää läksyjä tekevää oppilasta koulun käytävällä. Tämä tilanne päättyi onnellisesti sovintoon opettajien kanssa juttelemalla. Waltterin koulun opetusvideolla näyttelevät koulun oma henkilökunta.
kointi. Nuuskatessa vältytään
tupakansavun hengittämiseltä,
mutta se ei tee nuuskasta vaaratonta. Nuuska vaikuttaa suun
terveyteen, joka aiheuttaa vakavia terveysongelmia käyttäjälleen, se lisää myös terveydenhuollon kustannuksia.
- Urheiluseurojen kanssa tehtävää yhteistyötä nuuskan käyttöä ja kiusaamista vastaan on
tehostettava. Valitettavasti olem-

me huomanneet, että nuuskan
hankkimisesta on verkostoja
pitkin lyhyt matka muihin huumeisin, toteaa Tyrväinen.

JATKUVAA TYÖTÄ
Kiusaamisen ja päihteiden käytön vastaista yhteistyötä jatketaan koulun, seurakunnan ja
urheiluseurojen kanssa pitkälle
tulevaisuuteen.

- Järjestämme koulutusta,
annamme neuvoja ja tuemme
hyvien toimintamallien jalkauttamisessa Varkaudessa, kertoo
Tyrväinen.
Vaikka työ ei tekemällä lopu,
on tuloksia jo saatu aikaan. Kari
Tyrväinen toteaa, että Waltterin
koulussa kiusaamistapauksia on
kirjattu vasta kolme tälle vuodelle ja ollaan huhtikuussa. Sitä
voi pitää hyvänä merkkinä.

Tervetuloa mukaan seurakunnan leiritoimintaan, lisätietoja kesäleireistä tämän lehden tapahtumakalenterista.
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Tapahtumat 11.4. - 23.5.2019
JUMALANPALVELUKSET
JA HARTAUDET
SUNNUNTAINA 14.4.
Klo 10 messu Pääkirkossa. Arja
Päivärinta, Taija Korri.
Klo 15 Perhemessu Kuoppakankaan työkeskuksessa. Karoliina
Mustonen, Riikka Tuura, Jere
Heikkilä ja Jaana Kivi.
Klo 15 Siioninvirsiseurat Hannun salissa. Taija Korri.

MAANANTAINA 15.4.
Klo 9 Lasten pääsiäiskirkko
Kangaslammin kirkossa. Kari
Iivarinen, Valtteri Flankkumäki ja
Elsi Leppänen.
Klo 18 Matkalla pääsiäiseen
–hartaustilaisuus Kuoppakankaan työkeskuksessa. Arja
Päivärinta, Riikka Tuura. Mukana
Könönpellon lauluryhmä.
Klo 18 Hiljaisen viikon iltakirkko Kangaslammin kirkossa. Kari
Iivarinen, Elsi Leppänen.

TIISTAINA 16.4.
Klo 18 Hiljaisen viikon iltakirkko Pääkirkossa. Pekka Päivärinta,
Riikka Tuura.

KESKIVIIKKONA 17.4.
Klo 10 Lasten pääsiäiskirkko
Rauhanyhdistyksen toimitilassa. Kari Iivarinen ja Riikka Tuura.
Klo 10 Lasten pääsiäiskirkko
Könönpellon seurakuntatalossa. Karoliina Mustonen ja Elsi
Leppänen.
Klo 18 Hiljaisen viikon iltakirkko Könönpellon seurakuntatalossa. Karoliina Mustonen, Taija
Korri. Mukana seurakuntakuoro.

TORSTAINA 18.4.
Klo 10 Lasten pääsiäiskirkko
Kuoppakankaan työkeskuksessa. Pirjo Parviainen ja Elsi
Leppänen.
Klo 13 Ehtoollishartaus Käpykankaan palvelukeskuksen
juhlasalissa. Kari Iivarinen, Taija
Korri.
Klo 18 Kiirastorstain ehtoollinen Pääkirkossa. Jarkko Piippo,
Pekka Päivärinta, Riikka Tuura.
Mukana Laalajat -kuoro
Klo 18 Kiirastorstain ehtoollinen Kangaslammin kirkossa.
Kari Iivarinen, Taija Korri. Mukana
Kangaslammin kuoro.

PERJANTAINA 19.4.
Klo 10 sanajumalanpalvelus
Pääkirkossa. Jarkko Piippo,
Riikka Tuura.
Klo 12 sanajumalanpalvelus
Kangaslammin kirkossa. Jarkko
Piippo, Riikka Tuura.
Klo 15 Kristuksen kuolinhetken
hartaus Kuoppakankaan työkeskuksessa. Pekka Päivärinta,
Taija Korri. Mukana seurakuntakuoro.

LAUANTAINA 20.4.
Klo 23 pääsiäisyön messu
Kuoppakankaan työkeskuksessa. Messun jälkeen iltapalatarjoilu. Karoliina Mustonen, Ilona
Korhonen.

SUNNUNTAINA 21.4.

Klo 10 messu Pääkirkossa. Pirjo
Parviainen, Taija Korri. Mukana
seurakuntakuoro.
Klo 12 messu Kangaslammin
kirkossa. Pirjo Parviainen, Taija
Korri.
Klo 14 messu Könönpellon seurakuntatalossa. Rauhanyhdistyksen kirkkopyhä. Jorma Hoppa,
Sirkka Häkli.
Klo 18 Ankkurimessu Kuoppakankaan työkeskuksessa.
Karoliina Mustonen, Arja Päivärinta, Taija Korri. Mukana nuorten
bändi.

Pirttiniemessä.
Klo 11.30 Kaatuneiden muistopäivän kunniakäynti Kangaslammin sankarihaudalla ja
Karjalaan jääneiden muistomerkillä. Jussi Leppäniemi.
Klo 12 Sanajumalanpalvelus
Kangaslammin kirkossa. Jussi
Leppäniemi ja Mari Marjokorpi.
Klo 18 Ankkurimessu Kuoppakankaan työkeskuksessa. Karoliina Mustonen, Mari Marjokorpi,
Jere Heikkilä ja nuorten bändi.

MAANANTAINA 22.4.

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

Klo 10 messu Pääkirkossa. Pirjo
Parviainen, Taija Korri.
Klo 13 messu Toukolassa. Pirjo
Parviainen, Taija Korri.

LAUANTAINA 27.4.
Klo 11.30 seppeleen lasku sankarimuistomerkillä ja kukat Karjalaan jääneiden muistomerkillä
Kangaslammilla. Kari Iivarinen,
Riikka Tuura.
Klo 12 Kansallisen veteraanipäivän hartaushetki Kangaslammin kirkossa ja kirkkokahvit.
Kari Iivarinen, Riikka Tuura.
Klo 12 Kansallisen veteraanipäivän hartaushetki Pääkirkossa. Jarkko Piippo, Taija Korri.
Klo 12.20 seppelten lasku Pirttiniemen sankarihaudoilla.

SUNNUNTAINA 28.4.
Klo 10 messu Pääkirkossa. Kari
Iivarinen, Riikka Tuura.
Klo 12 messu Kangaslammin
kirkossa. Jarkko Piippo, Riikka
Tuura.

SUNNUNTAINA 5.5.
Klo 10 messu Pääkirkossa ja
konfirmaatio rippikoulu 1. Pirjo
Parviainen, Arja Päivärinta, Jere
Heikkilä, Mari Marjokorpi.
Klo 12 sanajumalanpalvelus
Kangaslammin kirkossa. Pekka
Päivärinta, Riikka Tuura.
Klo 14 messu Könönpellon seurakuntakodilla. Pekka Päivärinta,
Riikka Tuura.

MAANANTAINA 6.5.
Klo 18 kouluun lähtevien siunaaminen Pääkirkossa. Karoliina
Mustonen, Mari Marjokorpi.

TIISTAINA 7.5.
Klo 13.30 hartaus Kangaslammin palvelukeskuksessa. Valtteri
Flankkumäki.
Klo 18 kouluun lähtevien siunaaminen Pääkirkossa. Karoliina
Mustonen, Mari Marjokorpi.

SUNNUNTAINA 12.5.
Klo 10 messu Pääkirkossa ja
kirkkokahvit. Pirjo Parviainen,
Riikka Tuura.
Klo 12 messu Kangaslammin
kirkossa ja vapaaehtoisten järjestämät kirkkokahvit. Kari Iivarinen,
Riikka Tuura.

SUNNUNTAINA 19.5.
Klo 10 messu Pääkirkossa. Karoliina Mustonen, Mari Marjokorpi.
Kunniakäynnit sankarihaudoilla:
klo 11.30 Ylä-Kankussa ja klo 12

DIAKONIA

DIAKONIATYÖNTEKIJÄT:
Pia Hosio, p. 040 572 7810
Heli Kylmänen, p. 040 573 6050
Antero Saarelainen, p. 040 747
6200
Ellen Väntti, p. 040 523 7960
Pia Paananen, p. 040 526 7623
Leivän ja elintarvikkeiden jako
klo 11–11.30 Kuoppakankaan
työkeskuksella maanantaisin ja
pääkirkolla torstaisin.
Arkiateria Kuoppakankaan
työkeskuksella tiistaisin klo 11.
Hinta 3 euroa. Ti 16.4. makaronilaatikko, 23.4. kanakeitto, 30.4. nakit ja
muussi, 7.5. jauhelihakastike.
Diakonian avoimien ovien torstai 2.5. klo 10 Kuoppakankaan
työkeskuksella.
Diakoniatyön kirpputori os.
Kissakoskenkatu 5 on auki tiistaisin
ja keskiviikkoisin klo 10-15. HUOM!
Vappuaattona 30.4. ja vappuna 1.5.
suljettu! Kirpputorin tuotto menee
diakoniatyön avustusvaroihin.
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. Jos mahdotonta, niin asiaa apua voi kysyä
diakoniatyötä p. 040 5727 810 / Pia
tai 040 747 6200 / Antero.
Diakoniatyön lähimmäispalvelun vapaaehtoiset ja ulkoiluystävätoiminnassa mukana olevat
Kokoonnumme maanantaina 6.5.
klo 16 -17.30 Kuoppakankaan työkeskus, luokka 1. Kokoontumisten
ideana on vaihtaa kokemuksia,
kuulla toisia ja saada tukea sekä
jakaa iloista mieltä. Diakoniatyöntekijä Pia p. 040 5727 810.
Kaiken kansan sauna- ja peliillat keväällä 17.4. ja 15.5. klo 17.
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 henkirikok-

sessa 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. Ryhmä ei
kokoonnu kevään / kesän 2019
aikana. Tiedustelut ja ilmoittautumiset syksyn 2019 ryhmiin
diakoniatoimistoon, p. 040 701
6630.
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 11.4.
Tied. Eila Raatikainen p. 040 577
7939.
Sotaorvot kuukauden toisena
tiistaina 14.5. klo 13 seurakuntasalissa. Tied. Raili Tikkanen p. 040
581 92 68.
Pro-miehet Hannun salissa keskiviikkoisin klo 19 ke 17.4. / 24.4. /
8.5. / 15.5. Tied. Jouko Airas p. 040
539 7880.
Lähellä ihmistä -kriisin, kuuntelun ja kasvun ryhmä to 18.4. 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. Annikki Heikkinen p. 040
838 0378.
Askel-piiri ma 15.4. / 29.4. / 6.5. /
13.5. / 20.5. klo 18. Tied. Airi Lankinen p. 040 831 1680.
Eiserin eläkeläiset lk 1 parill.
vkon ma 15.4. / 29.4. ja 13.5. klo
11. Tied. Helli Suhonen p. 0400
172 730.
Hyvän olon kerho lk. 1 paritt.
vkon ke klo 13. Tied. Leena Juutilainen p. 040 701 0400.
Istumalentopallo/boccia Varkauden Invalidit ma 15.4. ja 29.4.
klo 18-19.30. Tied. Aino Maija
Kainulainen 040 760 8213.
Läheisten ryhmä, Varkauden
seudun Wamdy ry. to 25.4. ja 23.5.
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 16.4. / 30.4. / 7.5.
ja 14.5. klo 11-12, Tied. Pirjo Ojala.
Näkövammaisten kerho paritt.
vkon ti 7.5. klo 11. Tied. Kirsti
Karttunen p. 040 577 9830.
Yhdessä elämään ryhmä parill.
vkon ke 17.4. 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
15.4. / 29.4. / 6.5. / 13.5. ja 20.5.
klo 9. Ma 25.2. Tied. Taimi Kankkunen.
Keskustelu- ja Raamattupiiri
paritt. vkon su 14.4. / 28.4. ja 12.5.
klo 18.Tied. Seija Mattila, p. 0400
253 477.
Miestenpiiri torstaisin 11.4. klo
18. Tied. Markku Kujanpää p. 040
844 5024.

KÄPYKANKAAN TYÖPISTEELLÄ, HAUKANKUJA 1
Käpypiiri maanantaisin 15.4. ja
29.4. klo 17. Tied. Raimo Miettinen p. 0400 120 415.
Leijonaemot vertaisryhmä su 5.5.
klo 18. Tied. Katja Saraketo 0400
862417.
Ylistämme laulaen ja rukoillen
paritt. vkon su 14.4. / 28.4. / 12.5.
klo 18. Tied. Eila Raatikainen p.
040 577 7939.

MUUALLA
Papin pitämä Navitaksen aamuhetki, jossa on mahdollisuus
hiljentyä torstaisin 11.4. / 18.4.
/ 2.5. / 9.5. / 16.5. / 23.5. Navitas
huone 1A344, Wredenkatu 2.
Seurakuntapiiri Kyllikink. 6
paritt. vkon maanantaisin 23.4. ja
6.5. klo 13. Tied. Annikki Heikkinen p. 040 838 0378.
Miesten saunailta Puurtilan
seurakuntakodilla, ti 23.4. / 7.5.
ja 20.5. 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 25.4. ja 23.5. Luvassa
ihanat löylyt, ja kaunistavat
voiteet, makeat ruuat ja tietenkin
hyvää seuraa. Nautimme myös
seurakuntakodin emäntien laittaman terveellisen iltapalan.
Healing rooms –rukousklinikka,
parillisen viikon ti 16.4. klo 18 –
20 Kauppakatu 24. Tied. Veikko
Tarvonen 050 597 4907
Toukolakerho Viljolahden
Toukolassa kokoontuu: 14.5. klo
13. Toukola, Viljolahdentie 1717,
79520 Viljolahti
Ikäihmisten piiri Kangaslammin kirkossa 16.4. ja 14.5. klo 13
Yhteyshenkilö Pirkko Iivarinen,
puh. 040 749 3262.
Ystävänkammari Kangaslammilla: Kaikille avoin kohtaamispaikka (Kangaslammintie 7) on
avoinna keskiviikkoisin ja lauantaisin klo 9 – 12. Tervetuloa!
Kangaslammin palvelukeskuksen lauluhetket pidetään 15.4. ja
13.5. klo 14.

RAUHANYHDISTYS
Tervetuloa Repokankaantie 35,
78870 Varkaus.
Katso lisää tapahtumia: rauhanyhdistys.fi/varkaus/
pe 12.4. klo 18 Raamattuluokka
ja pyhäkoulu, klo 18:30 kahvit ja
myyjäiset, klo 19:30 Iltahartaus.
su 14.4. klo 16 Seurat
su 21.4. klo 14 Messu Könönpellon srk-talolla, Jorma Hoppa
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RAAMATUN OPETUSTA
Ma 29.4. klo 18-19.30 Luento- ja keskustelutilaisuus Isä
meidän – rukouksesta. Illan
aikana tarkastellaan Isä meidän
–rukousta pyyntö kerrallaan
keskustellen kirkon uskon, Raamatun ja ihmisen elämän valossa.
Luento pidetään Kuoppakankaan
työkeskuksella. ”Sillä sinun on
valtakunta, voima ja kunnia”
Ti 23.4. klo 18 Suomen Raamattuopiston ”Hyvän sanoman
ilta” Kuoppakankaan työkeskuksessa. 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.
Ke 24.4. klo 18 Tunnettu evankelista Anne Pohtamo vierailee
Varkauden Pääkirkossa. Illan
aiheena on ”Evankeliumista ilo
elämään”. Tilaisuudessa on kirjamyyntiä ja rukouspalvelu.
To 2.5. klo 18 Kylväjän lähetyspiiri Siljasella, Kalastajankatu 52.
Mukana Valtteri Flankkumäki.
Suomen Luterilainen Evankeliumiyhdistys (Sley ry)
lähetyspiiri Kuoppakankaan
työkeskuksella torstaina 18.4.
ja 16.5. klo 13. Ohjelmassa Siionin kanteleen lauluja, terveisiä
lähetyskentiltä ja raamatullista
opetusta. Tervetuloa kotiin! Tied.
Olli Olenius, p. 040 192 4447.

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

15.5. klo 17.30 pääkirkon seurakuntasalilla.

NUORTEN MUSAVERSTAS
torstaina 11.4, 25.4., 9.5. ja 23.5.
klo 16.15-17 Kuoppakankaan työkeskuksella. Lisätietoja Marilta.

KONSERTIT JA
MUSIIKKITILAISUUDET
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, ranskal. romantiikan
ajan musiikkia (mm. César Franck)
Sibelius-Akatemian urkuopiskelijat Hanna Koljonen ja Arttu Selonen. Vapaa pääsy, käsiohjelma 10
€ opintomatkan tukemiseen.
Ke 1.5. klo 15 Vappulaulajaiset
Kuoppakankaan työkeskuksella,
Varkauden seurakuntakuoro ja
Taija Korri
Pe 3.5. klo 13 Yhteislaulutilaisuus Käpykankaan palvelukeskuksella Käpykattauksessa, mukana Könönpellon lauluryhmä.
La 4.5. klo 14 Konsertti Opera!
Puhallinkvintetti 60° Kuoppakankaan työkeskuksella.
Niamh McKenna, huilu. Takuya
Takashima, oboe. Tuulia Ylönen,
klarinetti. Etienne Boudreault,
fagotti. Ville Hiilivirta, käyrätorvi.
Vapaa pääsy, käsiohjelmat 10 €,
tuotto käytetään varkautelaisten
nuorten harrastustoiminnan
tukemiseen!
Ke 8.5.klo 18 Kuorojen kevätkimara Kuoppakankaan työkeskuksella
Ke 29.5. klo 13 Yhteislaulutilaisuus Käpykankaan palvelukeskuksen juhlasalissa
To 30.5.klo 16 Harjuranta soiyhteislaulutilaisuus Harjurannan
kylätuvalla

Lapsikuoro Pisarat keskiviikkona
17.4. klo 17-17.45 ja 8.5. klo 17.30
harjoitus ja klo 18 kevätkimara
Kuoppakankaan työkeskuksella.
Lisätietoja Marilta.
Varkauden seurakuntakuoro
keskiviikkoisin klo 17 Kuoppakankaan työkeskuksella. Lisätietoja
Taijalta.
Kangaslammin kuoron harjoituksista lisätietoja Taijalta.
Laalajat torstaisin klo 17.30
Kuoppakankaan työkeskuksella.
Lisätietoja Riikalta.
Kuorojen kevätkimara keskiviikkona 8.5. klo 18 Kuoppakankaan
työkeskuksella.

TAPAHTUMIA

KIRKKOMUSKARIT

Vauvaryhmä maanantaisin klo
13.30-15.30 13.5 saakka Kuoppakankaan työkeskuksella Kuoppakankaankatu 11. Vauvaryhmä on
tarkoitettu kaikille alle 1- vuotiail-

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

11

Liikkuva seurakunta: Kristillinen aamumeditaatio klo 10
Kuoppakankaan työkeskuksella
lauantaina 13.4. ja 4.5. Pastori
Karoliina Mustonen.
Kävelykeskiviikko 17.4. ja 15.5.
lähtö seurakuntavirastolta klo
16.30. Pastori Karoliina Mustonen.
Yhteinen keittiö –lounasruokailu on kaikille avoin, hinta 2 €: To
25.4. klo 11 Pääkirkon srk-salissa
ja to 9.5. klo 11 seurakunnan
kerhotilassa Haukankuja 1.

VARHAISKASVATUS

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

le vauvoille ja heidän vanhemmilleen. Kahvikupin äärellä jutellaan
ja jaamme kokemuksia vauvaperheen arjesta, unohtamatta
yhteistä toimintaa.
Lapsiparkki joka torstai klo 14 16 toimii 9.5 saakka sekä ILTALapsiparkki maanantaisin klo
17-19 seuraavasti: 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.
Palmusunnuntain perhemessu
14.4. klo 15.00 Kuoppakankaan
työkeskus, Kuoppakankaankatu 11. Luvassa koko perheen
iloinen kirkkohetki yhteislauluilla,
leikeillä ja tanssilla höystettynä
rakastavan Jumalan kasvojen
edessä! Lopuksi hörpätään tietenkin kirkkomehut!
Päiväkerhoon ilmoittautuminen järjestetään ajalla
23.4.–17.5.2019. Ilmoittautua
voi kerhossa tai sähköisesti Varkauden seurakunnan kotisivuilla
osoitteessa: Varkauden seurakunta/Tule mukaan/Lapsille 0-14 v ja
lapsiperheille/Päiväkerho/Ilmoittautuminen päiväkerhoon/
Päiväkerhoryhmiin voivat ilmoittautua 3-5 vuotta täyttäneet
lapset. Kaksi vuotta täyttäneet
voivat ilmoittautua Kuoppakankaan päiväkerhoon, joka kokoontuu kerran viikossa kahden tunnin
ajan. Lasten päiväkerhoryhmät
kokoontuvat pääsääntöisesti kaksi kertaa viikossa. Lisätietoja antaa
Paula Boman p. 040 5014 950
Äitien ja tyttöjen ilta Puurtilan
seurakuntakodilla 8.5. klo 18 –
perheille joissa 11-14-vuotiaita
tyttäriä. Yhdessäoloa, puuhaa,
keskustelua ja rentoutumista.
Myös saunomismahdollisuus.
Ilmoittaudu tulen.mukaan@evl.fi
viimeistään 5.5. mennessä (muista allergiatiedot). Lisätietoja Tarja
Natunen p. 040 718 5333

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

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 23.5.2019. Aineisto Kotiviestin
toimitukseen ti 14.5. klo 16 mennessä
sähköpostilla varkauden.kotiviesti@
evl.fi

linen taukopaikka kouluikäisille
tytöille ja pojille. Tule mukaan!
Huom! ti 30.4. ei Kangaslammen
AVARIA.

LEIRIT TYTÖILLE
JA POJILLE
Kesäleirit 7-10 v 3.- 4.6.2019
sekä 11–14 v 17.- 19.6.2019
Puurtilan srk-kodilla. Leirillä mukavaa yhteistä tekemistä. Hinta:
7-10v. 20 e (25 e) / 11-14v. 35 e
(45 e) - sisarale -50 % alennus leiri
kohtainen (suluissa hinta muilta
kun varkauden seurakunnan
jäseniltä, ei sisaralea) - Hintaan
sisältyy majoitus, ruuat, ohjelma,
vakuutus. Molemmille leireille voidaan ottaa mukaan 25
leiriläistä. Ilmoittautuminen MA
20.5.2019 mennessä: www.varkaudenseurakunta.fi tai sähköpostilla: tulen.mukaan@evl.fi

TULOSSA...
Kummin kanssa hohtokeilausta pe 24.5. klo 18-20 Varkauden
keilahallilla. Hei sinä 9-14 v tyttö
tai poika. Ota kummi mukaan ja
tule keilaamaan. Hinta: aikuiset
10 e / lapset 5 e. Hintaan sisältyy
tossut, rata toisen parin kanssa
sekä oheisohjelma ja keilahallin
herkkutarjoilu. Ilmoittaudu mukaan viim 10.5. mennessä: tulen.
mukaan@evl.fi. Ilmoittautuessa
mainitse nimi, osoite, vanhempien sähköpostiosoite, kummin
nimi sekä allergiat. Mukaan mahtuu max 32 hlöä. Lisätietoja Urpo
Häkkinen p. 0400 428 673.
Retki Linnanmäelle Helsinkiin
la 25.5. kuudesluokkalaisille
alakoulun päättymisen kunniaksi!
Hinta 40 e sis. matkat, rannekkeen ja yhden lämpimän aterian.
Lähde mukaan iloiselle huvipuistoretkelle ystäviesi kanssa!
Mukaan mahtuu 40 nuorta ilmoittautumisjärjestyksessä. Ilmoittaudu viim. ti 7.5. mennessä: tulen.
mukaan@evl.fi. (jätä yhteystiedot,
erityisruokavaliot) Lisätietoja Jere
Heikkilä p. 040 523 7962

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.
Ankkurimessu ja Nuorten
kohtaamispaikka klo 18 alkaen
kokoaa nuoret Kuoppakankaan
työkeskuksella kerran kuukaudessa sunnuntaisin seuraavasti: 21.4.
ja 19.5. Messun jälkeen jatkamme
iltaa nuorten omilla kirkkokah-

Kannen kuva:
Suvi Pitkänen

veilla. 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. HUOM! ti 30.4. ei Kappelin
nuorten iltaa!
ILPO YÖ 26-27.4. (perjantailauantai) välinen yö. Tule
viettämään yö Ilpon kanssa
Kuoppakankaan työkeskuksella
ja selvittämään mitä Ilpo puuhaa
öisin. Ovet sulkeutuvat perjantaina kello 18.00 ja aukenevat
lauantaina kello 07.00. Hinta 5e
sisältäen sisäänpääsyn, vakuutuksen, ruokaa ja öistä laatuohjelmaa. Lisätietoja Jere Heikkilä p.
040 523 7962
Nuorten retki Jyväskylään la
18.5. Siellä on Kirkkopäivät ja Lähetysjuhlat ja…kaupunki täynnä
iloa ja eloa! Lähtö klo 10 ja paluu n
klo 23. Retken hinta 10 e sis. kyydin
ja yhden ruokailun. Ilmoittaudu
tulen.mukaan@evl.fi viim. ti 30.4.
mennessä. Voit katsoa ohjelmaa
kirkkopaivat.fi sivuilta.

OHJAAJAHAKU JA
OHJAAJASIUNAUS
Ohjaajahaku kesän isostehtäviin
ajalla 1.-12.4.2019 kotisivujen
kautta; Varkauden seurakunta/
Tule mukaan/Nuoret ja rippikoulu/Ohjaajakoulutus/Hakupäällä!
Nuorten kesäohjaajien tehtäviin
siunaaminen su 26.5. klo 10
pääkirkon messussa. Tarjoilua ja
pientä ohjelmaa messun jälkeen.
Ilmoittautuminen (myös perhe
mukaan!) 20.5. mennessä: tulen.
mukaan@evl.fi

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.
Ti 30.4. klo 9 alkaen vappumyyjäiset Kuoppakankaan
työkeskuksella. Lähetyksen sima
ja munkkimyyjäiset.
La 25.5. klo 10 alkaen Naisten
Pankin ompelutalkoot yhteistyössä Kodin kestot ry:n kanssa
Warikolla (Ahlströminkatu 22).
Ommellaan talkoilla pestäviä
siteitä kehitysmaiden naisille.

Kotiviesti
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Ruoka-apua vähävaraisille
Varkauden ev. lut. seurakunta järjestää leivän ja elintarvikkeiden jakamisen vuoden ympäri maanantaisin
Kuoppakankaan työkeskuksessa (Kuoppakankaankatu
11) ja torstaisin Varkauden Pääkirkossa (Savontie 3) klo

11–11.30.
Saimaan ortodoksinen seurakunta jakaa EU:n ruoka-apua huhti-toukokuussa 2019 joka tiistai klo 9-11
Varkauden ortodoksisella seurakuntasalilla (Relande-

rinkatu 5). Ruoka-avun hakijalla on oltava oma kassi
mukana.

Aina ei tarvitse ostaa uutta
Seurakunnan Liikunta-agentti Karoliina
Mustonen kävi tutustumassa välinelainaamoon.
Maaliskuun alusta saakka kaupunginkirjaston yläkerrasta Hyvinvointiankkurin vierestä on
voinut lainata välineitä liikuntaan, kuntoiluun ja vapaa-ajan
harrastuksiin maksutta. Warkaus365 Lainaamossa, lainaaminen
tapahtuu lomakkeella ja lainaajan
tulee todistaa henkilöllisyytensä.
Laina-aika on 7-14 vuorokautta.
Talvikautena lainaamon hyllyistä löytyykin talviurheiluun
eri kokoisia luistimia, monoja ja
suksia sekä monia muita välineitä. Lumikengät loistavat poissaolollaan.
- Meillä on kaksi paria lumikenkiä. Ne ovat tällä hetkellä molemmat lainassa, kertoo välinelainaamonhoitaja Marita Rundelin.
Lattianrajasta löytyy myös
kotikuntoiluvälineitä;
selätin,
tasapainolauta, käsipainoja ja
kahvakuula, sekä monipuolisesti
ympärivuotisia sisäurheiluvälineitä, kuten erilaisia mailoja palloineen.
Kaksi lainaamon erikoisuuksista löytyy suuresta korista: keihäs
sekä Gymstick-keppi.
– Keihästä en uskalla kokeilla,

Välinelainaamonhoitaja Marita Rundelin sekä seurakunnan
Liikunta-agentti Karoliina Mustonen testaavat Warkaus365 Lainaamon välineitä.
mutta gymstickiä voisin, Liikunta-agenttimme miettii.
– Gymstickiin löytyy ohjeet
näppärästi netistä, Rundelin rohkaisee.
– Välineitä näyttäisi olevan,
jos vaikka minkälaista, Liikuntaagentti summaa.
– Tarvitsisimme lisää erikokoisia kahvakuulia, Rundelin pohtii.
Lainaamon kuula on 8-kiloi-

Hammaslaboratorio

VARKAUDEN
TEKARIPAJA OY

nen, joten muutamia pienempiä
otettaisiin ilolla vastaan. Kesäkelien tullessa talvitavarat lähtevät
varastoon ja tilalle tulevat kesäliikuntavälineet.
– Luulen, että kesäaikaan erilaiset ulkopelit, kuten Mölkky,
Petanque ja Kroketti, tekevät
kauppansa.
Varkauden kaupungin internetsivustolla (www.varkaus.fi)
on kysely kaikille kaupunkilaisille lainaamosta. Kysely selvittää
muun muassa sitä, minkälaisia
välineitä lainaamoon varkautelaiset toivovat. Varastojen kevätsiivouksen yhteydessä kannattaa
siis laittaa ylimääräiset liikuntavälineet kiertoon. Voit myös soittaa Lainaamoon ensin ja kysäistä
milloin ja minkälaisia välineitä
olisi hyvä tuoda.
- Löydä lainaaminen tai lahjoita Warkaus365 Lainaamoon
ylimääräiset
urheiluvälineesi
kaikkien iloksi ja tee #wiksuteko,
Rundelin kehottaa hymy huulillaan.
- Tästä neuvosta taidan ottaa
vaarin, Liikunta-agentti lupaa lopuksi.

Keijo Pesonen

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

Kotiviesti
Varkauden seurakuntalehti
60. vuosikerta

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

Kukkakauppa Peräkylä
- Kukat arkeen ja juhlaan
- Surusidonnat - Interflora-kukkavälitykset

• uudet kokoproteesit
• kokoproteesien
pohjaukset
• proteesien korjaukset

p. 017 5528660

ti, ke, pe 10-17
to 11-18
ma suljettu, palautukset mahdollisia
Lisätiedot:
Marita Rundelin
044 444 2277
lainaamo365@varkaus.fi

– Lounaskuljetus kotiin joka pävä
– Perhejuhlapalvelu – Muistotilaisuudet

Erikoishammasteknikko

Kauppakatu 11,
78200 Varkaus

Välinelainaamo on avoinna

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

Yksilöllistä palvelua
ja laadukasta työtä

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

Ilmainen tarkastus. Tervetuloa!

Kauppakatu 37, 78200 Varkaus
Erikoishammasteknikko Jaana Liukko
Pirtinranta 2 C 30, Varkaus p. 050 404 82 87

Kukkakauppa: 017 5523 305 Hautauspalvelu: 017 5523 091
info@perakyla.fi www.perakyla.fi

