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Meidän seurakunta

K

auniissa pääsiäisvirressä sanotaan: ”Kesälinnut taivaan alla
iloisina lentävät. Sulaneella sydämellä laulaa toukomettiset.
Elämä ja autuus loistaa Herran
seurakunnassa.”
Tätä pääkirjoitusta kirjoittaessani on
kaunis, mutta kolea aurinkoinen ilma.
Tuskinpa olen ainoa, joka odottaa jo kovin
kesän lämpöä ja vehreyttä. Muuttolintujen
tulo enteilee kesän tuloa vaikkakin västäräkki epäilemättä ihmetteli suunnistustaitojaan kun se vielä menneellä viikolla joutui kärvistelemään lumisateessa.
Seurakunnassa mietimme hiukan
kesääkin pidemmälle. Mietimme kuinka se elämä ja autuus
voisi tulevaisuudessa loistaa
juuri Varkauden seurakunnassa. Eri työalat ovat tykönään
luodanneet tulevaisuuden näkymiä, vahvuuksia ja haasteita.
Tätä työtä on henkilöstö tehnyt
kevään aikana ja yhdessä
luottamushenkilöiden
kanssa jatkamme
kesän jälkeen.
Lehdistä olemme saaneet lukea
kirkon
mer kit y ksen
vähenemisestä ihmisten
arjessa ja pyhässä. Pääkaupunkiseudulla tällä
hetkellä enää
noin puolet
ihmisistä on
kokenut seurakunnan niin
merkitykselliseksi, että haluaa siihen
kuulua. Varkautelaisista 72 prosenttia on
seurakunnan jäseniä,
se on hieman koko
maan keskiarvon yläpuolella.
Tutkimusten
mukaan tärkeinä kirk-

koon kuulumisen syinä nähdään kirkon
tekemä auttamistyö, kirkon kasvatustyö
sekä hautausmaiden hoito. Elämänkaareen liittyvistä toimituksista eniten arvostetaan hautaan siunaamista. Eniten
kirkosta eroavat nuoret miehet, koska he
eivät koe olevansa uskonnollisia tai uskovansa Jumalaan. Yleensäkin suurimpana
syynä kirkosta eroamiselle on kirkon merkityksen väheneminen omassa elämässä.
Nyt kun suunnittelemme seurakuntamme tulevaisuuden suuntaviivoja ja tavoitteita, haluaisin mielelläni kuulla Sinulta,
millaisen seurakunnan jäsenenä sinä haluaisit olla. Millaista toimintaa tahdot kotiseurakuntasi järjestävän? Mitkä ovat
sinulle tärkeitä syitä kuulua seurakuntaan?
Voit lähettää minulle ajatuksiasi
sähköpostitse Jarkko.Piippo@evl.fi,
kirjeitse Ahlströminkatu 19 78250
Varkaus, soittaen tai tekstiviestillä numeroon 040 377 066 tai sitten
vain minua tai muita seurakunnan työntekijöitä nähdessäsi tule juttusille asian
tiimoilta.
Siitä säästä puheenollen,
ilmoitathan
samalla arvauksesi
tai tietosi juhannuksen säästä Varkaudessa minulle
helluntaihin
eli
9.6
mennessä.
Mikä on siis juhannusaaton lämpötila Varkaudessa
klo 18. (Lämpötila
tarkastetaan Ilmatieteen laitoksen Kosulanniemen mittauspisteeltä) Lämpötilalukema
tulee ilmoittaa asteen kymmenyksen tarkkuudella ja
tasatilanteessa arpa ratkaisee. Voittajalle tarjoan yllätyksellisen ämpärin lisäksi
lounaan.
Siunattua kesää toivottaen
Jarkko

Timo Pulkkinen ja Paula Voutilainen.

Parasta
kesässä
Kotiviestin reportteri
kysäisi kaupungilla
liikkuneilta mikä
on parasta kesässä?
Jere Koponen
Parasta kesässä on kun pääsee
pyöräilemään kunnolla ja uimarannalle uimaan. Kesäretkeä on
kiva odottaa. Haluan toivottaa
hyvää kesää kaikille varkautelaisille!

Jere Koponen.

Lilli Korhonen
Lämpö, kaunis sää ja luonto ovat
kesässä parasta!

Timo Pulkkinen ja Paula
Voutilainen
TP: Nautin ulkoilusta ja liikunnasta. Linnunlaulua on hienoa
kuulla.
PV: Kesässä parasta on aurinko,
lämpö ja kesäloma. Vekara-Varkaus ja kesäkatuillat ovat odotettuja tapahtumia.

Lilli Korhonen.

Jarmo Intke
Parasta kesässä on mansikat ja
sopivan lämmin keli, josta voi
nauttia.
Jarmo Intke.
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5. sunnuntai pääsiäisestä - Rukoussunnuntai
Minä polvistun Isän eteen, hänen, jonka asemaa jokainen
isän ja lapsen suhde taivaassa ja maan päällä kuvastaa. Rukoilen, että hän sanomattomassa kirkkaudessaan hengellään
vahvistaisi ja voimistaisi teidän sisäistä olemustanne. Näin
Kristus asuu teidän sydämissänne, kun te uskotte, ja rakkaus
on elämänne perustus ja kasvupohja. Silloin te kykenette yh-

dessä kaikkien pyhien kanssa käsittämään kaiken leveyden,
pituuden, korkeuden ja syvyyden, ja voitte tajuta Kristuksen
rakkauden, joka ylittää kaiken tiedon. Niin Jumalan koko täyteys valtaa teidät.
Jumalalle, joka meissä vaikuttavalla voimallaan kykenee
tekemään monin verroin enemmän kuin osaamme pyytää

tai edes ajatella, olkoon ylistys seurakunnassa ja Kristuksessa Jeesuksessa kautta kaikkien sukupolvien, aina ja ikuisesti.
Aamen.
Ef. 3: 14-21

Paljon puhetta kirkosta
Viime viikonloppuna Jyväskylässä vietetyt Kirkkopäivät
tarjosivat kirkon menoja helposti lähestyttävässä muodossa.
Teksti: Suvi Pitkänen
ja Kirkkopalvelut ry
Kuva: Heikki Kynsijärvi

Kesän valo ja lämpö tekevät
suomalaisille ihmeitä, kuin taikaiskusta meistä tulee vähemmän jäyhää kansaa. Aurinkoinen
sää helli Kirkkopäivien kävijöitä
koko viikonlopun tehden tunnelmasta erittäin otollisen monipuolisille kohtaamisille.
Varkauden ev. lut. seurakunta
lähetti Kirkkopäiville kolmisenkymmentä kirkkovaltuutettuaan
ja työntekijäänsä kouluttautumaan, verkostoitumaan ja inspiroitumaan.
- On tärkeää, että tutustumme
ja saamme uusia näkökulmia kirkon työhön ja viemisiksi omalle
paikkakunnallemme, sanoo Varkauden kirkkoherra Jarkko Piippo.
Kirkkopäivien yhteydessä järjestettiin tänä vuonna myös
Lähetysjuhlat. Yhteinen tapahtumaviikonloppu Jyväskylässä
kokosi paikalle varovaisestikin
arvioiden tavoitellut 10 000 kävijää. Erityisesti kirkon ja yhteiskunnan tilanteeseen ja arvoihin
liittyvät keskustelut sekä monipuolinen kulttuuriohjelma kiinnostivat yleisöä.
- Kirkkopäiville ja Lähetysjuhlille oli onnistuttu luomaan hyvin
monipuolinen ohjelma mutta
ongelmaksi muodostui useiden
mielenkiintoisten tilaisuuksien
päällekkäisyys. Erityisesti sunnuntain messu, jossa uusia lähetystyöntekijöitä siunattiin tehtäviinsä ympäri maailman, oli
itselleni mieleenpainuva ja ehdottomasti viikonlopun parasta
antia, kertoo kirkkoherra Piippo.
Ohjelmaa riitti aamusta yöhön, sillä Kirkkopäivien yhteistyökumppanina toimi jyväskyläläinen Yläkaupungin Yö
–tapahtuma. Kirkon ammattilaiset ja luottamushenkilöt osallistuivat sankoin joukoin seminaareihin päiväsaikaan. Jos energiaa
riitti, perinteistä poikkeavia näkökulmia saattoi löytää vaikkapa
Virsiä ja viiniä -baari-illasta, meditatiivisesta myöhäisillan virren-

Kirkkopäivien ilopillereihin lukeutui Jyväskylän ydinkeskustassa Kirkkopuistossa leiriytyneet partiolaiset. Partiolaisten kokoontuminen nuotiokirkkoon keväisessä illassa oli koskettava elämys. Tilaisuus oli avoin kaikille.
veisuusta tai pastorin stand-up –
keikasta.
- Mielestäni viikonlopun ohjelmissa rakennettiin sellaista
yhteyttä, jota yhteiskunnassa ja
kirkossa juuri tällä hetkellä tarvitaan. Osallistujia oli nähdäkseni
jopa enemmän kuin osasimme
odottaa. Tähän liittyvä harmillinen piirre oli, että osaan ohjelmista kaikki halukkaat eivät
mahtuneet mukaan, Jyväskylän
seurakunnan kirkkoherra Arto
Viitala kertoo.
Emerituspiispa Eero Huovisen
ja Björn Wahlroosin keskustelu
elämästä, taloudesta, Suomesta
ja Jumalasta sekä etukäteen laajaa
kohua herättänyt piispa Teemu
Laajasalon, Perussuomalaisten
puheenjohtaja Jussi Halla-ahon
ja koomikko Joonas Nordmanin

keskustelu sananvapaudesta ja
sen rajoista olivat Kirkkopäivien
ehdottomia yleisömagneetteja.

Varkauden kirkkovaltuutettujen kokemuksia Kirkkopäiviltä
on voinut seurata valtuutettujen
omilta sosiaalisen median tileiltä.
Valtuutetut Katja Saraketo ja Kaisa Mäntymaa kertovat saaneensa
Kirkkopäiviltä runsaasti eväitä

”

Tila ei jäänyt tyhjäksi
kirkonpenkeissä
eikä sydämessä.

reppuun muun muassa diakonisen yhteisöllisyyden ja jokaisen
ihmisen ainutlaatuisuuden näkövinkkelistä:
- Pieni downtyttönen tiivisti
olennaisen koskettavassa Kohtaa
mut! -teatteriesityksessä: ”Mä
katsoin sitä kerjäläistä silmiin.
Näin siellä ihmisen. Samanlaisen
kuin minä. Kohtaloomme emme
voi vaikuttaa.”
Kirkkopäivien
tapahtumien
koordinoinnista vastannut kehityspäällikkö Jari Kupiainen Kirkkopalveluista kertoo:
- Saamamme yleisöpalaute on
ollut kokonaisuudessaan hyvin
positiivista. Mielestäni onnistuimme luomaan tapahtuman
teeman mukaisesti monipuolisia
kohtaamisia tuttujen ja tuntemattomien sekä eri lailla uskovi-

en ja ajattelevien ihmisten välille.
Tila ei jäänyt tyhjäksi kirkonpenkeissä eikä sydämessä.

Väsyneet mutta onnelliset ja
inspiroituneet varkautelaiset
jakoivat tunnelmiaan kotiin palatessaan. Monet yhtyivät positiiviseen yleisöpalautteeseen:
- Kiitos Kirkkopäivät. Kiitos
ihana seuralainen ja Varkauden
seurakunta, kirjoittaa kirkkovaltuutettu Katja Saraketo Facebook-tilillään Kirkkopäivien
päätteeksi.
Mikäli kiinnostuit Kirkkopäivistä ja nettiin striimatuista
ohjelmista, voit katsoa ohjelmia Kirkon YouTube-kanavalla:
https://www.youtube.com/user/
verkkotoimitusKT
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Kirkon kirjat

VIHITYT:

KASTETUT:
Jari Matias Ensio Oittinen, Luke Eerik Tolvanen, Fanni
Maria Luostarinen, Eemi Tapio Nenonen, Moona Annikki Hannele Oresmaa, Timi Petteri Sikanen, Melina Sofianna Kärki, Akseli Viljo Kalevi Koponen, Kasper Nooa
Mikael Karttunen, Evelia Sofia Sarkkinen, Iida Maria
Mustonen, Joel Onni Eemeli Tauschi, Nora Maritta Joanna Aliisa Tanskanen, Aurora Viivi Carita Tuominen,
Armas Jalo Aamunvalo Koistinen.

3.4. Erkki Jalmari Leskelä ja Jaana Maria Suurholma, molemmat seurakunnastamme.
13.4. Teemu Kari Tapio Suhonen Joroisten seurakunnasta ja Laura Elina Kauppinen seurakunnastamme.
13.4. Henri Tapio Nenonen ja Riikka Emmi Pauliina
Aflecht, molemmat seurakunnastamme.

KUOLLEET:
Maire Orvokki Sivonen 83 v, Arvo Kalervo Koskela 75 v,
Unto Juhani Anttila 67 v, Arja Hellevi Tolvanen 63 v, Veikko Eemeli Kolari 94 v, Hilja Maria Laakkonen 93 v, Väinö

Kuulumisia seurakunnasta

Torstai 23.5.2019

Ilmari Korhonen 92 v, Klaus Toivo Mertosalo 88 v, Raili
Anita Halmetoja 88 v. Espoon Tapiolan seurakunnasta,
Kaija Orvokki Hautala 77 v, Arvo Ensio Pöllänen 75 v,
Matti Yrjö Pulliainen 71 v, Eila Annikki Martikainen 75
v, Kari Juhani Moilanen 63 v, Hilkka Matilda Kekkonen
94 v, Helvi Katri Huovinen 91 v, Veikko Eemil Matilainen
84 v, Mirja Tellervo Kröger 81 v, Pirjo Irmeli Hulkkonen
60 v, Elin Irene Pursiainen 93 v, Eeva Eliina Hyvärinen
88 v, Pentti Olavi Reinikainen 88 v, Riitta Ellen Annikki
Tehomaa 80 v, Elvi Annikki Hyvärinen 79 v, Toini Marjut
Kivelä 92 v, Niilo Oskari Huovinen 92 v, Manda Annikki
Koponen 86 v, Matti Sakari Tolonen 84 v, Maire Orvokki
Sivonen 83 v.

Hautausmaat

Kesätiedote
Varkauden seurakunnan hautausmailla vierailevien käyttöön tarkoitetut työvälineet ovat saatavilla seuraavasti: Luttilassa konehallin päädyssä on työvälinevarasto, joka on avoinna ma-pe klo 7-15. Ala- ja
Ylä-Kankussa työvälineitä on varaston seinustalla. Könönpellon hautausmaan työvälineet ovat vanhan
kappelin seinustalla. Kangaslammilla välineitä löytyy hautausmaiden työvälinevarastoista.
Luttilan siunauskappelissa on lainattavissa pyörätuoli hautausmaan vierailijoiden käyttöön. Yleisö WC
Luttilan kappelin alakerrassa on avoinna joka päivä klo 8-17. Kompostoivat WC:t ovat käytössä Könönpellon ja Kangaslammin Rauhalan hautausmailla.

MEILLÄ LAJITELLAAN!
SEURAKUNTAKODIN PIHA SIISTIKSI TALKOILLA
Puurtilan seurakuntakodilla järjestettiin talkoot tiistaina 30.4. Lämmin
kiitos 22:lle talkootöihin osallistuneelle henkilölle! Piha-alueet, parkkipaikan ympäristö ja kota ovat kaikki siistitty vilkasta kesäkautta varten.
Kuvassa näkövammainen Timo Pulkkinen haravoi koivunlehtiä avustajansa kanssa.
- Haluan osallistua talkootöihin ja osoittaa, että näkövammastani
huolimatta haravointi onnistuu. Avustajani Paula antoi hyvät ohjeet.
Talkoopäivä oli kiva sosiaalinen tapahtuma, sanoo Timo Pulkkinen.

Varkauden seurakunnan kaikilla hautausmailla jätteet lajitellaan. Maatuvasta jätteestä saadaan hyvää
kasvualustaa kasveille. Kun lajitellaan metallit pois sekajätteestä, säästetään kustannuksia. Led-kynttilät
täytyy lajitella erikseen, toimitathan rikkinäiset led-kynttilät asianmukaiseen SER jätekeräykseen. Hautausmailla ei ole SER jätekeräystä.
Tiedustelut hautausmailta:
Luttila ja Kangaslampi puh. 040 531 4030
Könönpelto puh. 040 591 5490

SIMA JA MUNKIT TEKIVÄT KAUPPANSA
Lähetyksen Leidit järjestivät perinteiset sima- ja munkkimyyjäiset
Kuoppakankaan työkeskuksessa 30.4. Kotitekoiset munkit ja sima tekivät todella nopeasti kauppansa, edellisten vuosien tapaan. Kiitokset
kaikille myyjäisissä asioineille ja lähetystyöhön tällä tavoin osallistuneille!

LUTTILAN HAUTAUSMAALLE UUSIA PUITA
Luttilan hautausmaalle aloitettiin
puukujanteen istuttaminen 9.5.
Luttilan B- ja D-osastolle istutetaan 42 mustamarjaorapihlajaa ja
voimalinjan alle kahdeksan tuijaa. Puita istuttamaan tarvitaan
monta työntekijää koska yksi puu
painaa yli 20 kg ja ne ovat noin
4 m. korkeita. Taimet ovat paikallista tuotantoa.

KANGASLAMMIN HAUTAUSMAIDEN TALKOOT
Tiistaina 14.5. Kangaslammin hautausmailla järjestettiin kevättalkoot.
Mukana oli reilut 30 vapaaehtoista kyläläistä. Hautausmaat kaunistettiin kesäkuntoon reippaassa yhteistyössä. Lämpimät kiitokset talkoolaisille!

Vinkki

Kukkia ja hartaushetki
Tervetuloa kesäiseen kukkahartauteen Luttilan kappelille keskiviikkona 12.6. kello 9. Hartaushetken pitävät pastori Pirjo Parviainen ja kanttori Tapani Majuri.
Luttilan hautausmaan paikoitusalueella on kukkien myyntiä klo 9-14.
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Menovinkki

”Sydämen puhetta Jumalan kanssa”
Kesäpäivät 26.–28.5.2019 Kuoppakankaan työkeskuksessa

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 ”Kuu-

Kuvat kertovat – matka
Helatorstaista Juhannukseen
Teksti: pastori Karoliina Mustonen

Ihmisen
tarina
Teksti: Jorma Aro,
seurakuntalainen,
kirkkovaltuutettu

HELATORSTAI 30.5.
Kristuksen taivaaseen astumisen päivä
Katso helatorstaina kuvaa tuntemattoman kirkon ovista. 40
päivää pääsiäisestä on kulunut.
Kristus astuu taivaaseen. Hän on
Isän Jumala valtaistuimen oikealla puolella oleva Kuningas. Ovissa on kehäristit kuin kuvaamassa
Kristuksen taivaallista Herruutta.
Täydellinen pyöreä kehä on kuin
maailma, jonka jokaiseen kolkkaan risti, Kristuksen kuninkuus
ulottuu ikuisesti.
Polvistu eteen Herrasi nyt
lauma lunastettu.
Jo Isä Pojan korotti, on
Herra kirkastettu.
Hän jätti vaivat synnin maan,
hän astui taivaan kunniaan,
Nyt hallitsee hän siellä!
VK 110:1

Hän on niin itseään täynnä
oleva ihminen, että hä-

nestä näkyy päällepäin,
että hänen on hyvä olla
itsessään. Hän pyrkii
kunnianhimosta huipulle, käyttäen toisia ihmisiä
telana sinne mennessään.
Hän on materialisti. Hän
pukeutuu aina muodin
mukaisesti. Hän himoitsee kaikkea hyvää. Hänen
lähellään on vaikea olla,
koska hän on mielestään
aina paras. Hänellä on
aina kiire jonnekin ja hän
on huipputehokas.
Näin hänestä sanottiin vuosia sitten.
Tapasin hänet
äskettäin kirkossa yllättäen.
Hän tuli tervehtimään
minua.
Kysyin mikä
hänet

HELLUNTAI 9.6.
Pyhän Hengen vuodattaminen
Katso helluntaina liekkiä. Kauan sitten ensimmäisenä helluntaina tuhannet ihmiset olivat
kokoontuneet Jerusalemiin sadonkorjuujuhlille. Tuolloin Pyhä
Henki laskeutui taivaasta tulenlieskojen lailla apostolien päälle.
Hengen liekki palaa yhtä tänäänkin.
Kosketa minua, Henki,
kosketa kirkkaus!
Anna elämälle suunta ja
tarkoitus.
VK 125:1

PYHÄN KOLMINAISUUDEN PÄIVÄ 16.6.
Salattu Jumala
Katso Pyhän Kolminaisuuden
päivänä kohti säteilevää kolmiota. Jokainen jumalanpalvelus
alkaa ja loppuu kirkossamme
Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen
nimeen. Jumalamme on yksi ja
pyhä. Hän on kolmiyhteinen. Säteilevän kolmion jokainen kylki
on samanmittainen. Yhtäkään
osaa ei voi ottaa pois rikkomatta
kokonaisuutta. Sen sisällä oleva
silmä muistuttaa Jumalan kaikkinäkevästä katseesta. On kyse
kolmesta ja silti on kyse yhdestä.
Pyhä, pyhä, pyhä!
Suuri Jumalamme aamun tullen
sinulle me tuomme kiitoksen.

leeko Hän?”, Leo Louhivaara, Matti Manninen ja Pekka
Päivärinta.
Päivien aikana on mahdollisuus henkilökohtaiseen
keskusteluun ja sielunhoitoon. Myytävänä on hengellistä kirjallisuutta, kortteja ja adresseja.
Sydämellisesti tervetuloa!
Järjestäjinä: Etelä-Savon Ev.lut. Kansanlähetys ja Varkauden ev. lut. seurakunta

Pyhä, pyhä, pyhä,
armonantajamme,
laupias Herra, Kolmiyhteinen!
VK 134:1

JUHANNUSPÄIVÄ 22.6.
Johannes Kastajan päivä
Katso Juhannuspäivänä kiviä,
katso ja näe heinäsirkka. Se vie
meidät tuhansien vuosien taakse
aavikolle, jossa Johannes Kastaja eli kamelinkarvaan pukeutuneena villimehiläisten hunajalla

ja heinäsirkoilla. Juhannuksena
muista Johannes Kastajaa. Hän
kulki Jeesuksen edellä. Tämä
päivä, Johanneksen päivä, on
vuoden käännekohta. Juhannuksesta päivät lyhenevät ja kuljemme kohti joulua, kohti Jeesuksen
syntymää.
Hän Johanneksen armossaan
on lähettänyt maailmaan.
Profeetta tietä Kristuksen
valmistaa eteen ihmisten.
VK 258:2

oli tuonut näihin seuroihin? Hänen äänessään oli
havaittavissa nöyryyttä,
kun hän kertoi palaneensa
loppuun henkisesti ja ruumiillisesti, tässä itsekkään
ja kiihkeän elämänrytmin
maailmassa. Nyt hänen
omat voimansa eivät riitä
enää. Hän lähti etsimään
rauhaa, ymmärrystä ja
voimia
korkeammalta
voimalta seurakunnasta.
Hän on saanut maksaa
kovan hinnan omavoimaisesta elämästään, mihin ei toisia ole mahtunut.
Nyt hän haluaa elämäänsä
muutosta, jossa on tilaa
myös toisille.
Minusta alkoi tuntua
vähitellen, että hänen lähellään on
jo hyvä olla ja niin
me istuimme vierekkäin kirkon
penkissä rukoillen ja kiittäen Taivaan Isää. Amen.
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Musiikkia

”Kesää kohti – sello, laulut ja urut soi!”
Varkauden Pääkirkko, su 9.6. klo 16
Seeli Toivio, laulu ja sello
Pauliina Hyry, urut ja piano
Konsertissa kuljetaan kesän lämpöön mm. J. S. Bachin, Oskar Merikannon, Lindbergin ja Mendelssohnin
musiikin tahdeissa. Seeli Toivio ja Pauliina Hyry esit-

tävät noin tunninmittaisessa konsertissa monipuolisesti
lauluja, sello- ja urkumusiikkia. Kuullaan mm. Taalainmaan Vanha virsi ja Järnefeltin Kehtolaulu. Sello soi
Bachin soolosarjaa ja urut mm. Mendelssohnia. Vapaa
pääsy, maksullinen käsiohjelma.

Tunteilla ladattu kevätretki
Varkauden seurakunnan diakoniatyö vei Nuortenpajan porukan
Rantasalmen Nuorisoteatterin ”Tunteellinen kone” esitykseen.
Teksti ja kuvat: Suvi Pitkänen

Retkitoiminta on tärkeä osa

seurakunnan
diakoniatyötä.
Retket tarjoavat mahdollisuuden irtautua tavallisesta arkirytmistä kun nähdään ja koetaan
uutta. Ryhmässä tehdyt reissut
ovat sosiaalisia tilaisuuksia, kun
tutustutaan omaan porukkaan
paremmin ja solmitaan uusia
tuttavuuksia. Retkillä on myös
kuntouttava vaikutus.
Aina ei tarvitse lähteä niin sanotusti merta edemmäksi kalaan,
koska Varkaudessa ja sen lähialueilla on paljon mielenkiintoista
nähtävää.
- Vain kuusi henkilöä jäi tällä
kertaa reissusta pois, sanoo Nuortenpajan ohjaaja Kaisa Mäntymaa tyytyväisenä lähes täydessä
bussissa matkalla Rantasalmelle.
Nuortenpajan väen innostuminen retkelle lähtöön ei ole itsestäänselvyys. Joitakin reissut ei
voisi vähempää kiinnostaa. Toisaalta monet nuoret odottivat
innolla tämänkertaista teatteriretkeä.

PAJALTA RYTMIÄ
ELÄMÄÄN
Vaikka nuorten taustat ja elämäntilanteet ovat kaikki erilaisia, kaikkia heitä yhdistää toive laittaa oman elämänsä asioita
kuntoon ja saada sisältöä päiviin.
Nuortenpajan kirjoilla on tällä
hetkellä 35 nuorta. Pajan ovi käy
tiuhaan; joka viikko tulee uusia
nuoria, kun joku lähtee eteenpäin. Pajalla ollaan erilaisissa ja
erimittaisissa sopimussuhteissa.
- Olen ollut pienestä pitäen
kiinnostunut autoista. Opiskelin
ammattikoulussa autonasentajaksi mutta opinnot jäivät kesken,
kertoo Nuortenpajan toimintaan
vasta mukaan tullut Emmi Aholainen.
Tulevaisuudessa Aholainen aikoo jatkaa Nuortenpajalta uudelleen opintojen pariin kolarityökorjaajaksi. Emmi Aholainen on
varma, että perinteisesti miehinen autoala soveltuu yhtä hyvin
myös naisille.

VERKOSTOJA LUOMASSA
Nuoret ohjataan Nuortenpajan kautta sosiaali- ja terveyspalvelujen piiriin sekä osaksi

Gallup

Mitä mieltä
teatterista?

Kotiviestin reportteri kysyi nuorten teatterimatkalaisten
tunnelmia esityksestä:

Teatteriretkelle osallistuneita nuortenpajalaisia ja yhteistyökumppaneita asettui ryhmäkuvaan keväisen retken päätteeksi.
yhteiskunnallista tukiverkostoa.
Seurakunnan rooli yhteistyökumppanina on tärkeä monella
tapaa. Seurakunnan toiminta
sopii kaikenikäisille vauvasta
vaariin. Toimintamuotoja on
olemassa kaikkiin elämänvaiheisiin nivoutuen. Jos nuoren
elämäntilanne myöhemmin vaatii diakonista tukea, on kynnys
yhteydenottoon matalampi, kun
seurakunnan työntekijöihin on
jo valmiiksi tutustuttu vaikkapa
yhteisellä retkellä.
- Olemme tehneet Nuortenpajan kanssa yhteistyötä jo kuuden
vuoden ajan, kertoo seurakunnan johtava diakoniaviranhaltija
Riitta Sulkko.
- Tuemme Nuortenpajan toimijoita erilaisilla menetelmillä
ja kutsumalla nuoria mukaan
seurakunnan monipuoliseen toimintaan. Tapaamme useita kertoja vuodessa.
Toukokuinen teatterimatkakin
oli seurakunnan diakoniatyön
kustantama Nuortenpajan yksilövalmentaja Kaisa Mäntymaan
ideoinnin pohjalta. Teatteri valikoitui sopivaksi käyntikohteeksi,
koska teatteri tarjoaa virkistäytymisen lisäksi väylän monenlaisien asioiden ilmaisemiseen ja
käsittelyyn.
Teatterin tekemistä hyödynnetään myös kuntouttavana toimintana ja osa Nuortenpajan
nuorista on mukana Varkauden
teatterin toiminnassa. Yhteistyö
teatteriammattilaisten kanssa on
luontevaa, koska Varkauden teatterilla on hyvät verkostot niin
seurakuntaan kuin muihin varkautelaisiin toimijoihin.

LAHJAKKUUDET ESIIN
Retkikohteena olleessa Rantasalmen Nuorisoteatterin ”Tunteellinen kone” –näytöksessä
inhimilliset tunteet olivat keskeisessä osassa. Musiikkinäytelmästä ei vauhtia ja väriä puuttunut.
Näytelmässä kehitettiin tunneälyllistä robottia, jonka seikkailut
nivoutuivat yllättävillä tavoilla
näytelmän roolihahmojen elämään.
Monitasoisesta esityksestä jäi
paljon pohdittavaa jälkeenpäin.
Näytelmän tärkein oppi lopulta taisikin olla se, että kaikissa
on piileviä lahjakkuuksia, jotka
odottavat esiin pääsyä. Vaikka
joudumme luovimaan elämässä
hyvin haasteellisissakin paikoissa
ja meidän on opeteltava tunteiden ilmaisemista vielä aikuisiälläkin, on asioilla tapana järjestyä.
Kun Nuorten pajan bussi kääntyi kotimatkalle, keskustelu kääntyi palautteen keräämiseen.
- Ne, jotka tykkäsivät esityksestä, nostakaa käsi, pyytää Mäntymaa.
Suurin osa matkalaisista nostaa
kätensä ilmaan. Monet kehuivat
taitavia näyttelijöitä ja muusikkoja.
Lopuksi Riitta Sulkko toivotti
kaikille hyvää kotiinpaluuta piispa Irja Askolan ja Anja Porion
kirjoittaman siunauksen myötä:
”Hän kääntäköön kasvonsa Sinun puoleesi, jotta turvallisuus
ympäröisi Sinut ja voisit kokea
olevasi matkalla, jossa myös Jumalan erityinen huolenpito on osanasi, jotta rohkeus olla oma itsesi
säilyisi sinussa.”

RONI ÅKERLUND

WILMA KVICK

Tykkään teatterista! Olen opiskellut teatteria Helsingissä ja
ollut mukana teatteriryhmä
Nimettömissä
Varkaudessa.
Mielestäni tässä esityksessä
oli hyviä näyttelijäsuorituksia.
Näytelmän ensimmäinen musiikkiesitys teki minuun vaikutuksen. Joistakin yhteen ääneen
lausutuista repliikeistä ei meinannut saada selvää.

Teatteri on ollut minulle aina se
oma juttu. Nimenomaan tämä
nuorten esittämä musikaali oli
mieluinen ja erilaista mitä Varkauden teatterissa olen nähnyt.
Olen ollut näyttelemässä Varkauden teatterissa ja ensi vuonna
aion teatteriopintoihin Jyväskylään.

ALEKSI KASTEGREN

JONNA PÖLLÄNEN

Viihdyn Nuortenpajan toiminnassa ja tämä retki oli kiva.
Näytelmässä kaikki oli sopivassa paketissa. Ihan hyvä!

Reissu oli tosi kiva koska päästiin käymään välillä Varkauden
ulkopuolella. Esityksen aikana
keskityin katsomaan musikaalia mutta ajattelin sitä paljon
jälkeenpäin, koska esityksessä
tapahtui paljon hienoja kohtauksia. Olen käynyt paljon
teatterissa ja tässä esityksessä
oli erityisen kiva nähdä nuoret
lavalla.
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Musiikkia

Varkauden KesäKlassinen
Viime kesän festivaali oli valtava menestys ja ylitti odotukset monessakin suhteessa! Konsertteja oli viikon aikana
useita ja laskimme yhteensä yli 800 konserttikävijää!
Tänä kesänä luvassa on hieno spektaakkeli suomalaisten
ja saksalaisten loistavien muusikoiden tarjoilemana. Lämpimästi tervetuloa konsertteihin!
Ke 10.7. klo 18 Avajaiset ”Tulta, rakkautta ja virtuoositeettia” Warkaus-salissa. Klo 17.15 festivaalin avaus taiteel-

linen johtaja Markus Hallikainen ja professori Eero Tarasti.
To 11.7. klo 10 AamuKlassinen Luttilan kappelissa. Klo
18 ”KesäKlassinen vierailee -sopraano Eeva Saarenpää ja
ystävät” Pieksämäen vanhassa kirkossa.
Pe 12.7. klo 18 ”Yhdessä” Nuoret muusikot esiintyvät
yhdessä ammattilaisten kanssa. Kangaslammin kirkossa.
La 13.7. Klo 13 ”Historian havinaa” Taipaleen kanavalla
– Kanavamuseo. Klo 18 Perinteinen ”Latokonsertti” Hu-

misevan Harjun tilalla.
Su 14.7. klo 18 Juhlava ”Päätöskonsertti” Varkauden
pääkirkossa.
Tiedot lipuista ja hinnoista: www.varkauden-kesaklassinen.fi

Ajatuksia diakoniatyöstä

Kulttuuririennoissa käyminen edistää terveyttä kokonaisvaltaisesti. Tutkimustenkin mukaan terveyden kannalta olennaisinta on, että kulttuuriin liittyy yhdessä toimimista. Kuvassa olevien Rantasalmen Nuorisoteatterin Tunteellinen kone - musikaalitähtien hyvä yhdessä tekemisen meininki välittyi yleisölle vahvana.

Kulttuuri kannattelee ja luo yhteyksiä
Teksti: Riitta Sulkko,
johtava diakoniaviranhaltija
Kuva: Rantasalmen Nuorisoteatterin juhlamusikaali Tunteellinen
kone / Kuwaamo Sampo Luukkainen

Neljäkymmentä vuotta sitten sain luokkatoveriltani lipun
nuorisoteatterin esitykseen West
Side Story. Esitys teki niin lähtemättömän vaikutuksen, että
kävin katsomassa sen monta
kertaa. Muistan ne tunteet, jotka
vaikuttivat käsityksiini ihmisistä
ja elämästä. Tarina on klassikko,
musiikki valloittavaa, mutta vaikutuksen tekivät esiintyjät. Lavalla lauloi, tanssi juuri ne samat
tyypit, jotka vaelsivat tympeinä
koulun käytävillä ja eivät tosiaankaan tehneet minkään näköistä
vaikutusta arjessa.
Hiljattain 10 –vuotias lapsen-

lapseni näki mainoksen Viktor
Hugon kirjan pohjalta tehdystä
musikaalista Les Miserables. Kerroin että hänen äitinsä kävi musikaalin katsomassa lukiolaisena
Helsingissä ja vaikuttui tarinasta
aivan kuten minäkin 13- vuotiaana kun olin sen lukenut. Vilma
kysyi, että milloin hän saa sen
lukea. Viktor Hugon kirja oli lapsuudenkotini kirjahyllyssä, koska
vanhempani arvostivat lukemista, vaikka eivät itse lukeneetkaan
hankkimiaan kirjoja. Vaikuttaako
kirja vielä kolmannessakin sukupolvessa jopa ammatinvalintaan?
Vuosien varrella erilaiset kulttuurin muodot ovat auttaneet
jaksamaan vaikeissa elämäntilanteissa. Eino Leinon runot VesaMatti Loirin laulamana lohduttivat surussa ja Happoradion Aki
Tykin laulaessa ” puhu äänellä
jonka kuulen… ” olen selvitellyt
ristiriitoja niin työssä kuin ko-

tonakin. Yritän löytää itselleni
asioita, joissa voisin kokea oivalluksen iloa, lohdutuksen armoa
ja sellaista mielenrauhaa, joka
auttaa selviytymään niistäkin asioista, joita on edessäpäin. Muutamia päiviä sitten olin Kuoppakankaan työkeskuksessa 60°
Quintetin konsertissa ja kuuntelin Opus Number Zoo esitystä.
Kielitaidottomana nautin esityksestä suunnattomasti. Edellisen
viikon mieltä painaneet asiat
huutoutuivat iloiseen esitykseen.
Kokemus oli niin voimakas, että
se palautuu yhä uudelleen mieleen ja hymyilyttää. Minä joka en
klassisesta musiikista yhtään mitään ymmärrä!

Ihmiseksi kasvaminen on elinikäinen prosessi ja nykyisin aika
haastavaa. Tieto ei ole kirjahyllyn tietosanakirjasta tai iltauutisista vaan se tulvii tsunamin
lailla monista eri kanavista mei-

dän elämämme arkeen. Kaikki
informaatio sekoittuu yhdeksi
massaksi josta oikean etsiminen,
totuuden huuhtominen on kuin
kulta hippusten etsimistä. Väärän
informaation valta ja merkitys ei
ole koskaan ollut suurempi kuin
nyt.

Kulttuuri, eri muodoissaan,
antaa meille mahdollisuuden
asettua toisen ihmisen asemaan.
Kulttuuri johdattaa kokemaan
asioita, joita emme muuten voisi kokea. Aidot asiat voi löytää
toisen ihmisen kohtaamisesta ja
elämän kokemusten jakamisesta.
Diakoniatyössä käytämme erilaisia tapoja hakea ratkaisua siihen,
että aitoa yhteisöllisyyttä voisi
syntyä. Positiivinen yhteisöllisyys rakentuu siitä, että erilaiset
ihmiset hyväksyvät, joskus jopa
sietävät toisiaan ja sitä kautta
voivat kokea tarvitsevansa toisiaan elämän haasteiden keskellä.

Meidän tehtävämme on elää
kristillisen
ihmiskäsityksen
mukaista elämää toistemme
kanssa. Diakoniatyössä se on
etsimistä ja ihmisten auttamista
eri tavoin. Se on myös vaikuttamista yhteiskunnan kaikkein
heikoimmassa asemassa olevien ihmisten asemaan ja kohteluun. Kirkon perustehtävä on
puolustaa jokaisen ihmisen ainutlaatuisuutta ja arvokkuutta
Jumalan edessä.
Diakoniatyön eettisissä ohjeissa korostetaan toivoa ja iloa,
oikeudenmukaisuutta sekä itsemääräämisoikeutta. Luottamus,
ammatillisuus, inhimillisyys sekä
yhteisöllisyys kuuluvat oleellisesti näihin ohjeisiin. Erilaisuuden
kunnioitus ja hyvän kierrätys
reilussa hengessä pyyteettömästi, on tärkeää sekä se, että kaikki
toteutetaan läpinäkyvästi ja vastuullisesti.
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Varkaudessa on Tiekirkko
Tiekirkot odottavat ovet avoimina pääteiden varsilla ympäri kesäistä
Suomea. Kun kaipaat vaihtelua moottoritiemeininkiin, paina jarrua
tämän liikennemerkin nähdessäsi. Astu kirkkoon ja pidä toisenlainen
tauko rauhasta, kauneudesta ja pyhästä nauttien. Talleta reppuusi ripaus suojelusta ja jatka matkaasi kevein kesämielin. Vuodesta toiseen

avoinna on noin 265 Tiekirkkoa.
Varkauden Pääkirkko (Savontie 1, 78300 Varkaus) on avoinna 10.6.
– 11.8. ma-pe klo 11 – 16. Ei juhannuksena to-su 20.-23.6. Jumalanpalvelus pidetään sunnuntaisin klo 10.

Kun äiti kurittaa
Naisen väkivaltaisuus otetaan vielä nykyään harvoin puheeksi vaikka apua
ja tukea olisi tarjolla monesta suunnasta. Varkauden seurakunnan
diakoniatyössä uskalletaan kohdata tekijä ja uhri.
Ulrike Mai Pixabay

Teksti: Suvi Pitkänen

Väkivalta naisen tekemänä voi
kohdistua puolisoon, kumppaniin, lapseen, lemmikkieläimeen
tai omaan itseen. Väkivalta voi
olla oma-aloitteista tai itsepuolustuksellista, asiat limittyvät toisiinsa niin kuin oikeassa elämässä
vain voi tapahtua.
Varkauden ev. lut. seurakunnan diakoniatyössä on jo monien
vuosien ajan kohdattu niin väkivallan tekijöitä kuin uhreja. Henkisen väkivallan jäljet eivät näy
mustelmina tai ruhjeina. Kuitenkin väkivalta jättää aina jäljen ja
siksi on tärkeää, että väkivallan
kokemuksista uskalletaan puhua
ammattiauttajille tai vaikka luotettaville tukihenkilöille.
- Nainen, joka on käyttänyt
henkistä tai ruumiillista väkivaltaa, kokee usein valtavaa syyllisyyttä. Kannustamme tulemaan
rohkeasti
diakoniatyöntekijän
kanssa juttelemaan aiheesta,
meillä ei säikähdetä, sanovat Varkauden ev. lut. seurakunnan diakoniatyöntekijät.
- Toivomme, että yhteydenotto tapahtuisi mahdollisimman
varhaisessa vaiheessa, että aggression tunteita päästäisiin käsittelemään ennen kuin tulee tehtyä
semmoista, mikä kaduttaa vielä
enemmän.
Oma lastenneuvola ja terveydenhoitopalvelut ovat myös
hyviä paikkoja avun hakemiseen.
Netistä löytyy nykyisin erittäin
hyvin tietoa osoitteesta naisen-

”

Väkivaltaisuutta
ilmenee sosiaaliseen
ja taloudelliseen asemaan katsomatta,
myös korkeasti koulutettujen naisten
parissa.

Onko Sinulle naisena tai äitinä herännyt huoli omasta aggressiivisuudestasi?
väkivalta.fi. Sivusto on Maria
Akatemia Ry:n toteuttama. Maria
Akatemia on valtakunnallinen
järjestö, joka toimii ehkäisevän
väkivaltatyön parissa.
- Jos väkivallasta kasvokkain
puhuminen on syystä tai toisesta hankalaa, henkilön on mahdollista ottaa yhteyttä valtakunnalliseen puhelinpalveluun tai
chattiin, kertoo ehkäisevän väkivaltatyön asiantuntija Freia Luminka Maria Akatemiasta.
- Chatin kautta on todella
nopeaa ja vaivatonta kysyä ammattilaisen mielipidettä omaan
tilanteeseen. Palvelu on luottamuksellista ja siinä voi asioida
nimettömästi.

On todettu, että perheenäitien raivon taustalla on usein
stressaava elämäntilanne. Dia-

koniatyön kokemuksen mukaan
esimerkiksi taloudelliset hankaluudet, lasten haastavat kehitysvaiheet ja riittämätön sosiaalinen
tuki altistavat aggressiiviselle
käytökselle.
- Väkivalta on lopulta avuttomuutta. Väkivaltaan joudutaan
turvautumaan silloin kun nainen
ei osaa käyttää muita keinoja,
sanoo diakoniatyöntekijä Ellen
Väntti.
Riskivaiheita ovat esimerkiksi
synnytyksen jälkeinen masennus
tai huonot palvelukokemukset.
Naisten väkivaltaisuuteen liittyy
harvoin naisten omaa päihteiden
käyttöä.
- On tunnistettu, että äiti, jolla
on vauvan lisäksi taaperoikäinen
lapsi, altistuu voimakkaalle stressille. Jos nainen kokee jäävänsä
hankalassa elämäntilanteessa yk-

sin, riski väkivaltaan kasvaa, kertoo Freia Luminka.

Väkivaltaisuutta ilmenee sosiaaliseen ja taloudelliseen asemaan katsomatta, myös korkeasti
koulutettujen naisten parissa,
joilla on niin sanotusti kulissit
kunnossa.
Sinänsä viha ja raivo ovat tarpeellisia tunteita, koska niiden
avulla saa tehtyä paljon hyviäkin
asioita, kunhan tunteet tunnistetaan ja aggressio osataan kanavoida. Kuitenkin, on muistettava,
että väkivalta äärimmillään on
aina rikos. Henkinen tai ruumiillinen satuttaminen jättää lapsiin
ja aikuisiin jäljet, joita korjataan
vielä pitkään jälkeenpäin.
Seurakunnan diakoniatyössä
ei voida tarjota ammattimaista
terapiapalvelua, mutta voidaan

kuunnella
luottamuksellisesti.
Diakoniatyössä osataan neuvoa
ja tarvittaessa ohjata eteenpäin
ammattilaisen avun ja tuen piiriin.

OTA ROHKEASTI
YHTEYTTÄ!
Varkauden diakoniatyöntekijöiden vastaanotot toimivat
kesäaikana normaalisti ajanvarauksella. Ajan voit varata
diakoniatoimistosta p. 040 701
6630.
Chat: www.naisenvakivalta.fi
Tukea ja tietoa: www.naisenvakivalta.fi/tukea-sinulle/
Kirkon keskusteluapu, palveleva puhelin: Palveleva puhelin
0400 22 11 80
Chat: www.kirkonkeskusteluapua.fi
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Juhannusjuhla Puurtilassa
Järjestämme perinteisen kaiken ikäisten juhannusjuhlan
Puurtilan seurakuntakodilla juhannusaattona perjantaina 21.6. kello 17 alkaen. Buffetista voi ostaa pikkurahalla
herkullista syötävää ja juotavaa. Ohjelmassa on lipunnosto ja kesäistä laulua.

Kokko sytytetään klo 18.30. Juhla päättyy klo 19. Juhlassa mukana ovat pappi Kari Iivarinen, kanttori Mari
Marjokorpi ja diakoniatyöntekijä Antero Saarelainen.
Tervetuloa!

Menovinkki

Menovinkki

Ruokailu

Vekara-Varkaus
seurakunnassa

Syksyn
ruokalista

LASTENPÄIVÄ KUOPPAKANKAAN TYÖKESKUKSELLA
Ke 12.6. klo 10.00 Lasten konsertti ”Laulullani löydän uuden ystävän”. Klo 10.00–14.00 Kesäkahvila palvelee. Kahvittelun lomassa
voi viettää aikaa askarrellen ja leikkien. Klo 11.00-14.00 Kuoppiksen liikuntasalissa on temppurata ja muuta mukavaa!
Ke 12.6. klo 17.30-18.30 Tassukirkko Harjurannan luontokirkolla, Joenmäentie, Harjuranta. Tähän pieneen kirkkohetkeen voit
ottaa mukaan myös eläinystäviä, tarjolla kirkkomehut. Mahdollisuus omien makkaroiden paistamiseen nuotiopaikalla.

Kesäretkelle
Savonlinnaan!

KESÄMUSKARIT ”YHDESSÄ ON HYVÄ OLLA”
PÄÄKIRKON SEURAKUNTASALILLA

Tule mukaan iloiselle retkelle keskiviikkona 19.6. Lähtö tapahtuu klo
8.30. Kuoppakankaan työkeskukselta, Kuoppakankaankatu 11.
Savonlinnassa aamupäivällä voi viettää omaa aikaa torilla kierrellen
ja kaupungilla katsellen, voit tehdä ostoksia tai nauttia kävellen maisemasta.
Lounas nautitaan klo 12 -13 Lypsyniemen ravintolassa. Sitten ohjelmassa on Olavinlinnan opastettu kierros. Takaisin ajelemme Oravin
kautta, jossa nautitaan kahvit.
Matkan hinta on 20 euroa ja se sisältää bussikyydin, lounaan, pääsymaksun ja opastuksen Olavinlinnassa sekä kahvit Oravissa. Takaisin
Varkaudessa ollemme klo 17.30. mennessä.
Ilmoittaudu mukaan (ja kerro mahd. ruokarajoitteet) viimeistään
torstaina 13.6. Reijolle diakoniatoimistoon p. 040 7016630 tai sähköpostilla reijo.leppanen(a)evl.fi
Järj. Varkauden ev. lut. seurakunnan diakoniatyö

Hammaslaboratorio

Kotiviesti
Varkauden
seurakunnan
tiedotuslehti

VARKAUDEN
TEKARIPAJA OY
Erikoishammasteknikko

Keijo Pesonen

To 13.6. klo 10.00 muskari 0–2-vuotiaille, kesto 30 min ja klo 11.00
muskari yli 2-vuotiaille, kesto 30 min. Koko perheen yhteinen muskarihetki lorutellen, laulellen, körötellen, keinutellen.
To 13.6. klo 12.00 Kirkonrotan matkassa- kirkkoseikkailu Pääkirkossa. Tervetuloa kirkonrotan isännöimään kirkkoseikkailuun
ja tutustumaan 80-vuotiaaseen omaan Pääkirkkoomme. Mitähän
sieltä oikein voi löytyä? Löytyyköhän kirkosta aarre? Kesto n. 60
min.

p. 017 5528660

– Lounaskuljetus kotiin joka pävä
– Perhejuhlapalvelu – Muistotilaisuudet

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

RUOKALISTA
10.9. Broilerikiusaus
17.9. Kaalilaatikko
24.9. Kalakeitto
1.10. Makaroonilaatikko
8.10. Nakkikastike
15.10. EI ARKIATERIAA
22.10. Pastavuoka
29.10. Jauhelihakeitto
5.11. Kinkkukiusaus
12.11. Makkarapihvit
19.11. Broilerikeitto
26.11. Perunalaatikko
3.12. Riisipuuro
10.12. Jouluinen lounas

VEKARAELÄMÄÄ PÄÄKIRKON SEURAKUNTASALILLA
To 13.6. klo 9.30–12.00 Tule ja hengähdä hetkeksi: taukotupa,
pientä puuhaa, leikkiä ja askartelua. Seurakuntasalilla on mahdollisuus syödä omia eväitä tai nauttia hyvä ja edullinen lounas klo
10.30–12.30
Kaikkiin tilaisuuksiin on vapaa pääsy. Tervetuloa!
Järj. Varkauden ev. lut. seurakunta

Yksilöllistä palvelua
ja laadukasta työtä
Ilmainen tarkastus. Tervetuloa!

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
Kauppakatu 11,
78200 Varkaus

Arkiateria on kesätauolla.
Arkiateria alkaa jälleen
10.9.
Kuoppakankaan
työkeskuksella tiistaisin
klo 11. Hinta 3 euroa

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

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

Kotiviesti

10

Torstai 23.5.2019

Tapahtumat 23.5. - 29.8.2019
JUMALANPALVELUKSET
JA HARTAUDET

iltatee. Pekka Päivärinta,
Mari Marjokorpi.

kaan työkeskuksessa. Arja
Päivärinta, Tapani Majuri.

SUNNUNTAINA 26.5.
Klo 10 messu pääkirkossa,
suvivirren sunnuntai, kesäohjaajien siunaaminen.
Karoliina Mustonen, Jarkko
Piippo, Riikka Tuura.
Klo 12 messu Kangaslammin kirkossa ja vapaaehtoisten järjestämät
kirkkokahvit. Kari Iivarinen,
Tapani Majuri.
Klo 14 messu Kuoppakankaan työkeskuksessa ja
kirkkokahvit. Saarna Matti
Manninen, Jarkko Piippo,
Tapani Majuri. Etelä-Savon
Ev.lut Kansanlähetyksen
kesäpäivät 26.5.-28.5.2019.

LAUANTAINA 22.6.
Klo 10 sanajumalanpalvelus pääkirkossa. Pirjo
Parviainen, Riikka Tuura.

KESKIVIIKKONA 7.8.
Klo 9 hartaus Luttilan
kappelissa. Kari Iivarinen,
Tapani Majuri.
Klo 13.30 hartaus Kangaslammin palvelukeskuksessa. Niina Pehkonen.

TORSTAINA 30.5.
Klo 10 Messu pääkirkossa
ja uusien seurakunnan
työntekijöiden tehtävään
siunaaminen ja kirkkokahvit. Jarkko Piippo, , Tapani
Majuri.
SUNNUNTAINA 2.6.
Klo 10 messu pääkirkossa.
Pirjo Parviainen, Tapani
Majuri.
Klo 12 sanajumalanpalvelus Kangaslammin kirkossa. Kari Iivarinen, Tapani
Majuri.
KESKIVIIKKONA 5.6.
Klo 13.30 hartaus Kangaslammin palvelukeskuksessa. Pekka Päivärinta.
SUNNUNTAINA 9.6.
Klo 10 messu pääkirkossa. Pekka Päivärinta, Mari
Marjokorpi.
Klo 12 messu Kangaslammin kirkossa. Kari Iivarinen,
Mari Marjokorpi.
KESKIVIIKKONA 12.6.
Klo 9 hartaus Luttilan kap
pelissa. Pirjo Parviainen ja
Tapani Majuri.
klo 17.30-18.30 Tassukirkko
Harjurannan luontokir
kolla, Joenmäentie, Harjuranta. Tähän pieneen
kirkkohetkeen voit ottaa
mukaan myös eläinystäviä, tarjolla kirkkomehut.
Karoliina Mustonen, Mari
Marjokorpi ja Paula Boman.
SUNNUNTAINA 16.6.
Klo 10 konfirmaatiomessu pääkirkossa rk 2. Arja
Päivärinta, Tarja Natunen,
Tapani Majuri.
Klo 14 konfirmaatiomessu
pääkirkossa rk 3. Karoliina
Mustonen, Urpo Häkkinen,
Tapani Majuri.
Klo 18 Kesäillan hartaus ja

SUNNUNTAINA 23.6.
Klo 10 messu pääkirkossa.
Pirjo Parviainen, Riikka
Tuura.
Klo 12 messu Kangaslammin kirkossa. Kari Iivarinen,
Riikka Tuura.
SUNNUNTAINA 30.6.
Klo 10 konfirmaatiomessu
pääkirkossa rk 4. Arja Päivärinta, Elijas Kokko, Mari
Marjokorpi.
Klo 18 iltakirkko ja iltatee
Kangaslammin kirkossa.
Kari Iivarinen, Riikka Tuura.
KESKIVIIKKONA 3.7.
Klo 13.30 hartaus Kangaslammin palvelukeskuksessa. Valtteri Flankkumäki.
SUNNUNTAINA 7.7.
Klo 10 konfirmaatiomessu
pääkirkossa rk 5. Pekka Päivärinta, Leila MartikainenPaatsola, Riikka Tuura.
Klo 13 messu Kangaslammin palvelukeskuksessa.
Pirjo Parviainen, Tapani
Majuri.
SUNNUNTAINA 14.7.
Klo 10 konfirmaatiomessu
pääkirkossa rk 6. Niina Pehkonen, Tiina Taavitsainen,
Mari Marjokorpi.
Klo 12 messu Kangaslammin kirkossa. Karoliina
Mustonen, Tapani Majuri.
SUNNUNTAINA 21.7.
Klo 10 konfirmaatiomessu pääkirkossa rk 7. Pirjo
Parviainen, Jere Heikkilä,
Tapani Majuri.
Klo 10 konfirmaatiomessu
pääkirkossa rk 9. Kari Iivarinen, Valtteri Flankkumäki,
Riikka Tuura.
Klo 18 Kesäillan hartaus ja
iltatee. Pekka Päivärinta,
Riikka Tuura.
SUNNUNTAINA 28.7.
Klo 14 konfirmaatiomessu
pääkirkossa rk 8. Karoliina
Mustonen, Elijas Kokko,
Riikka Tuura.
SUNNUNTAINA 4.8.
Klo 10 messu pääkirkossa. Arja Päivärinta, Riikka
Tuura.
Klo 12 messu Kangaslammin kirkossa. Kari Iivarinen,
Tapani Majuri.
Klo 14 messu Kuoppankan-

SUNNUNTAINA 11.8.
Klo 10 messu pääkirkossa.
Niina Pehkonen, Tapani
Majuri.
Klo 15 Siioninvirsiseurat
Könönpellon seurakuntatalolla. Kari Iivarinen.
Klo 18 Kesäillan hartaus ja
iltatee. Kari Iivarinen, Tapani Majuri.
SUNNUNTAINA 18.8.
Klo 10 messu pääkirkossa,
yhteiset syntymäpäivät.
Arja Päivärinta, Riikka
Tuura.
Klo 15 metsäkirkko Harjurannan luontokirkolla.
Niina Pehkonen, Riikka
Tuura.
Klo 18 Ankkurimessu
Kuoppakankaan työkeskuksessa. Karoliina Mustonen, Mari Marjokorpi.
SUNNUNTAINA 25.8.
Klo 10 messu pääkirkossa
Arja Päivärinta, Mari Marjokorpi.
Klo 12 messu Kangaslammin kirkossa ja yhteiset
syntymäpäivä. Niina Pehkonen, Mari Marjokorpi.
DIAKONIA
Toimistosihteeri Reijo Leppänen, p. 040 701 6630
Johtava diakoniaviranhaltija Riitta Sulkko, p. 040 541
13 99
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
Diakoniatyöntekijöiden
vastaanotot toimivat kesä-

aikana normaalisti ajanvarauksella. Ajan voit varata
diakoniatoimistosta p. 040
701 6630.

Leivän ja elintarvikkeiden
jako klo 11–11.30 Kuoppa-

kankaan työkeskuksella
maanantaisin.
Diakoniatyön kesäateria

Pääkirkolla ma 24.6. klo
11.30-12.30. Diakoniatyön
kesäateria Kuoppakankaan

työkeskuksella ma 8.7. klo
11.30-12.30 ja ma 29.7. klo
11.30-12.30. Diakoniatyön
kesäateria Pääkirkolla to
8.8. klo 11.30-12.30 ja to
22.8. klo 11.30-12.30.
Puistojumppa ja Yhteisen
keittiön picnic Könönpellon

Lenkkipuistossa (Lenkkikuja) ke 10.7. klo 10.3012.30. Tule jumppaamaan
ja nauttimaan kesäsäästä
pienen purtavan kera.
Eväsmaksu 2 €. Mukana
toteuttamassa Könönpellon Martat.
Yhteinen keittiö Savonkodilla (Savontie 68) ti 30.7. klo
11-12.30. Tarjolla grillimakkarat, salaatti ja kahvit.
Tervetuloa! Aterian hinta
1 €.
Kaiken kansan saunailta ke
12.6. ja 24.7. sekä ke 7.8.
Puurtilan seurakuntakodilla
klo 17-19. Yhdessäoloa ja
saunomista. Kyyti järjestetään tarvittaessa. Iltapalamaksu 2 € ja kyydin kanssa
7 €. Tiedustelut ja ilmoittautumiset kyytiin saman
viikon maanantaihin mennessä diakoniatoimistoon,
p. 040 701 6630 tai reijo.
leppanen@evl.fi
Liikkuva kesäkahvila. Bongaa
seurakunnan punainen pikkubussi ja tule juttelemaan
ja kahville. Voit osallistua
myös herkkukorin arvontaan. To 6.6. Tirmulan torilla
Kommilassa klo 13-15. To
20.6. Linjurinkadulla (Linjurinkatu 11-13) Kuoppakankaalla klo 13-15. Louhitiellä
(Louhitie 3) Käpykankaalla
ke 17.7. klo 13-15.
Diakoniatyön kesäretki Savonlinnaan ke 19.6. Lähtöpaikka

asioineita ja lahjoituksia
tehneitä. Tarvittaessa ota
yhteyttä diakoniatyöntekijöihin.
Huoma-ryhmä on tarkoitettu
kaikille, jotka ovat menettäneet läheisensä henkirikoksessa. Läheinen voi
olla esimerkiksi perheenjäsen, sukulainen, ystävä
tai muu läheinen henkilö.
Toiminta on maksutonta
sekä uskonnollisesti ja
poliittisesti sitoutumatonta.
Huoma-ryhmää ohjaavat
Ellen Väntti sekä lapsensa
henkirikoksessa menettänyt
tukihenkilö Kari Teittinen.
Ryhmään ilmoittaudutaan
tekstiviestillä Kari Teittinen,
puh. 050 3130 003.
Käpy ry:n vertaistukiryhmän

tarkoituksena on tukea
lapsikuoleman kokeneita
perheitä. Ilmoittautumiset
ryhmänohjaajalle Johanna Elolalle puhelimitse tai
sähköpostitse johannavaisanen@hotmail.com tai p. 040
938 0850.
Aikuisten sururyhmä. Ryhmä
ei kokoonnu 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
Seurakunnan pienryhmät
ovat kesätauolla. Syksyllä
aloittavien ryhmien tiedot
julkaisemme 29.8. Kotiviestissä. Tervetuloa mukaan
toimintaan!

Kuoppakankaan työkeskus
klo 8.30. Retken hinta 20 €.
Ilmoittautumiset diakoniatoimistoon p. 040 701 6630
viimeistään 13.6. mennessä.

IKÄIHMISTEN KERHOT
Ikäihmisten kerhojen alkamisajankohdista ilmoitetaan 29.8. ilmestyvässä
Kotiviestissä.

Kaikille avoin leiripäivä Puurtilassa to 20.6. klo 10-14. Ul-

MUUALLA

koilua ja yhdessä olemista.
Sauna lämpiää myös. Hinta
kuljetuksen kanssa 10 € ja
ilman kuljetusta 7 €. Lisätiedot ja ilmoittautumiset diakoniatoimistoon, p. 040 701
6630 tai reijo.leppanen@evl.
fi 13.6. mennessä. Ilmoitathan ruokarajoitteet.

Kehitysvammaisten retki
Partaharjulle 1.8. Tiedustelut

ja ilmoittautuminen 24.7.
mennessä Heli Kylmäselle p.
040 573 6050

Diakoniatyön kirpputori os.
Kissakoskenkatu 5 on kiinni

kesä-elokuun. Viimeinen
aukiolopäivä on ti 28.5.
Avaamme jälleen tiistaina
3.9. klo 10. Kirpputorin väki
kiittää kaikkia kirpputorilla

Miesten saunailta Kangas-

lammilla Palo- ja pelastuskerhon majalla ke 31.7. klo
18. Mukana Kari Iivarinen.
Odotettu kesän huippuhetki koittaa! Nyt miehet
porukalla saunomaan,
grillaamaan ja tarinoimaan mukavassa seurassa
leppoisasti järven rannalla.
Mukana menossa diakoni
Antero ja pappi Kari ynnä
erinomaiset kylänmiehet.
Ystävänkammari Kangaslammilla: Kaikille avoin

kohtaamispaikka (Kangaslammintie 7) on avoinna
keskiviikkoisin ja lauantaisin klo 9 – 12. Huom!
Ystävänkammari on heinäkuussa kiinni.

Kotiviesti

Torstai 23.5.2019

Kotiviesti
Varkauden seurakuntalehti
60. vuosikerta

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

Seurakuntavirasto
Ahlströminkatu 19, 78250 Varkaus

Kustantaja:
Savon Media Oy

Taitto: Warkauden Lehti

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

Ti 4.6. klo 18 Kirkkovaltuuston kokous Kangaslammin
seurakuntatalolla.

RAUHANYHDISTYS
Tervetuloa Repokankaantie 35, 78870 Varkaus.
Su 26.5. klo 16 seurat toimitalossa
Su 2.6. klo 18 seurat, Kontiopuiston srk-koti, Pieksämäki
Su 9.6. seurat toimitalossa
La 15.6. klo 14:30 Leppävirran kesäseurat, Leppävirta
Su 16.6. klo 11:30 Leppävirran kesäseurat, Leppävirta
Su 23.6. klo 18 seurat toimitalossa
Su 7.7. klo 18 seurat toimitalossa
Su 14.7. klo 18 seurat toimitalossa
Katso lisää tapahtumia:
rauhanyhdistys.fi/varkaus/
RAAMATUN OPETUSTA
Ma 27.-28.5. Etelä-Savon
Ev.lut. Kansanlähetyksen
kesäpäivät Kuoppakankaan työkeskuksessa.
To 20.6. klo 17 Kylväjän
lähetyspiiri Flankkumäellä
Rauhamäessä.
Ti 27.8. klo 18 Suomen
Raamattuopiston ”Hyvän
sanoman ilta” Kuoppakankaan työkeskuksessa.
Hyvän sanoman illoissa on
kahvitarjoilu ennen tilaisuuden alkua. Tilaisuudet
järjestää Suomen Raamattuopisto ja Varkauden ev.
lut. seurakunta.
MUSIIKKI
Mari Marjokorpi, johtava
kanttori p. 040 578 5218
Tapani Majuri, kanttori p.
040 5785 998
Riikka Tuura, kanttori p.
040 5785 711
KUOROT
Lapsikuoro Pisarat keskiviikkoisin klo 17-17.45 alkaen 14.8. Kuoppakankaan
työkeskuksella.
Varkauden seurakuntakuoro keskiviikkoisin klo
17 alkaen 28.8. Kuoppakankaan työkeskuksella.
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Kangaslammin kuoro torstaisin klo 17.30 alkaen 29.8.
pääkirkon srk-salilla.
Laalajat torstaisin klo 17.30
alkaen 29.8. Kuoppakankaan työkeskuksella.

KIRKKOMUSKARIT
Kesämuskarit ”Yhdessä on
hyvä olla” torstaina 13.6.
klo 10 ja 11 pääkirkon seurakuntasalilla.
Syksyn kirkkomuskareihin
ilmottautuminen 30.6.
mennessä, lisätietoja Jaana
Kiveltä puh. 040 7490 191.
KONSERTIT JA
MUSIIKKITILAISUUDET
Ke 29.5. klo 13 Yhteislaulutilaisuus Käpykankaan
palvelukeskuksen juhlasalissa
To 30.5.klo 16 Harjuranta
soi- yhteislaulutilaisuus
Harjurannan kylätuvalla
Su 9.6. klo 16 ”Kesää kohtisello, laulut ja urut soi”
konsertti pääkirkossa. Seeli
Toivio sello ja laulu, Pauliina Hyry urut ja piano
Ke 12.6. klo 10 Lastenkonsertti ”Laulullani löydän
uuden ystävän” Kuoppakankaan työkeskuksessa
Ke 12.6. klo 13 Kesäkonsertti Käpykankaan palvelukeskuksen juhlasalissa
To 27.6. klo 18 Kesäillan
musiikki Kuoppakankaan
työkeskuksessa, Riikka
Tuura.
To 11.7. klo 10 AamuKlassinen konsertti Varkauden
kesäklassinen Luttilan
kappelissa
Pe 12.7. klo 18 ”Yhdessä”
Nuoret muusikot esiintyvät
yhdessä ammattilaisten
kanssa. Konsertti Varkauden kesäklassinen Kangaslammin kirkossa.
Su 14.7. klo 18 Päätöskonsertti Varkauden kesäklassinen pääkirkossa
Su 28.7. klo 15 Barokkikamari- konsertti Kuoppakankaan työkeskuksessa.
Gambaduo Katri Susitaival
ja Ritva Hautsalo
Ke 15.8. klo 18 Kesäillan
musiikki pääkirkossa,
Riikka Tuura ja Mari Marjokorpi.

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

TAPAHTUMAT
La 8.6. klo 9-12 yhteiskristillinen toritapahtuma
Taulumäen torilla.
Mukana musiikkiryhmä,
nokipannukahvit ja rukouspalvelua.
VARHAISKASVATUS
Päiväkerhoihin ilmoittautuminen ajalla 2.5.
– 31.5. HUOM! Ilmoittautumisaikaa jatkettu 31.5.
saakka. https://www.
varkaudenseurakunta.fi/
tule-mukaan/lapsille-jalapsiperheille/paivakerho/
ilmoittautuminen-paivakerhoon
Päiväkerhojen ja perhekerhojen syystoimintakausi
alkaa viikolla 33.
Pyhäkoulu aloittaa säännöllisen viikkotoiminnan
su 8.9. klo 16.00-17.00
Käpykankaan työpisteessä,
Haukankuja 1.
Lisätietoja varhaiskasvatuksen toiminnasta antaa
Paula Boman 040-5014 950
KESÄN TOIMINTA
KOULULAISTEN KERHO
1-2 lk ma-pe klo 9.00-15.00
Kuoppakankaan työkeskus,
Kuoppakankaankatu 11.
Lisätietoja ja vapaita paikkoja voi tiedustella Paulalta
p. 040-5014 950
PUISTOKERHO perheille
tehtaankoulun puistossa
torstaina 6.6 ja 20.6 klo
9.00–11.00 Puistokerho
on avointa maksutonta
toimintaa lapsiperheille ja
hoitajille lapsiryhmineen.
Kahvi- ja mehu puffetti.
Tervetuloa! Puistokerho
jatkuu avoimena puistokerhona Kuoppakankaan
liikennepuistossa keskiviikkoisin ajalla 26.6 – 31.7. klo
9.00-11.00.
KESÄKAHVILA Kuoppakankaan työkeskuksessa,
Kuoppakankaankatu 11
ke 5.6 ja 19.6 sekä 7.8 klo
9.30-12.00. Kesäkahvila
on avointa maksutonta
toimintaa lapsiperheille ja
hoitajille lapsiryhmineen
liikkuen ja leikkien Myytävänä puffetissa pientä
syömistä.

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 29.8.2019. Aineisto Kotiviestin
toimitukseen ti 20.8. klo 16 mennessä
sähköpostilla varkauden.kotiviesti@
evl.fi

Kouluikäisten lasten perheille
retki la 3.8. Lisätietoa 10.6

alkaen www. varkaudenseurakunta.fi

Perheleiri 16.-18.8. Puurtilan
srk-kodilla. Lisätietoja 10.6

alkaen www. varkaudenseurakunta.fi

TYTÖT JA POJAT 7-14 V
Säännöllinen toiminta
jatkuu viikolla 34
KESÄN TOIMINTA
Isien ja lasten (9-14 v) kanootti ja kalaretki 31.8. Max 12

hlöä. Hinta 5 e / hlö. Puurtila- Kalmosaari- Vetokangas – Murhilahti – Puurtila.
Ilmoittautuminen viim. pe
16.8. Lisätietoja Urpolta p.
0400 428 673

NUORISOKASVATUS
Nuorten viikoittaiset
toiminnot ovat kesätauolla koulujen loma-aikana.
Nuorten kesän toiminta
- tule Pop Up Ilpoa tapaamaan!
Nuorten kesätoiminta Pop
Up tyyppisesti. Bongaa Ilpo
13.6. / 4.7. / 18.7. ja 25.7.
somesta ja tule mukaan
osallistumaan kesäiseen
ohjelmaan.
Syksyllä viikoittaiset
toiminnot käynnistyvät
seuraavasti:
- Nuorten Ilpo torstaisin
8.8. klo 14-17 Kuoppakankaan työkeskuksella.
- Kappelin nuorten illat
joka toinen tiistai 13.8.
klo 18-20 Kangaslammin
kirkolla.
- Nuorten Yoda ilta, tiistaisin 3.9. klo 18.00-20.00
Kuoppakankaan työkeskuksella.
- Ankkurimessu ja nuorten
kohtaamispaikka su 18.8.
klo 18 alkaen säännöllisesti, joka kuukauden kolmas
sunnuntai Kuoppakankaan
työkeskuksella.
TULOSSA SYKSYLLÄ
Ohjaajakurssi Ohku 1
Puurtilan srk-kodilla 6.-8.9.
Hinta 30 e sis. matkat,
majoituksen, ruuan, vakuutuksen. Ilmoittautuminen
to 22.8. mennessä: tulen.

Kannen kuva:
Sanna Krook

mukaan@evl.fi
Jatkisten rovastikunnallinen leiri Partaharjulla 6.8.9. Hinta 30 e sis. matkat,
majoituksen, ruuat, vakuutuksen. Ilmoittautuminen
to 15.8. mennessä: tulen.
mukaan@evl.fi.
Kesäohjaajien kiitosretki
lokakuussa. Kaikille kesän
isosille ja ohjaajille iloinen
retkipäivä.

RIPPIKOULUKESÄ 2019
Rippikoulu nro 2 ajalla 5.11.6. - konfirmaatio 16.6.
Rippikoulu nro 3 ajalla 5.11.6. - konfirmaatio 16.6.
Rippikoulu nro 4 ajalla 12.18.6. - konfirmaatio 30.6.
Rippikoulu nro 5 ajalla
26.6.-2.7. - konfirmaatio
7.7.
Rippikoulu nro 6 ajalla 3.9.7. - konfirmaatio 14.7.
Rippikoulu nro 7 ajalla 10.16.7. - konfirmaatio 21.7.
Rippikoulu nro 8 ajalla 17.23.7. - konfirmaatio 28.7.
Rippikoulu nro 9 ajalla 10.16.7. - konfirmaatio 21.7.
Rippikouluvuoden 2019
päätöstapahtuma klo 16 ja
Ankkurimessu 18.8. klo 18
Kuoppakankaan työkeskuksella. Musaa, hyvää seuraa

ja riparin parhaat vielä kerran! Samalla ilmoittautuminen ohjaajakoulutukseen.
Nähdään Ilpossa Kuoppakankaan työkeskuksella!!!!
Rippikoulujen 2020 infoja kutsukirjeiden postitus
koteihin vkolla 35.

LÄHETYSTYÖ JA
KV-VASTUU
Säännöllinen lähetyspiiritoiminta jatkuu syyskuussa.
Kommilan lähetyspiiri:
Pirkko Iivarinen p. 040
7493262.
Kuoppakankaan lähetyspiiri: Riitta Nieminen
0458507467.
Könönpellon lähetyspiiri: Liisa Vuohelainen
0408219990.
Tulossa:
- Takakonttikirppis elosyyskuussa
- Kävele Naiselle Ammatti
8.9.

Kotiviesti
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Retki

Lähde kesäteatteriin!
Varkauden ev. lut. seurakunnan diakoniatyö järjestää
vanhemman väen retken Kuninkaankartanon kesäteatteriin Juvalle torstaina 11.7.
Esitys on ”Terapian tarpeessa jälleen”. Lähtö tapahtuu

klo 12.30 Kuoppakankaan työkeskukselta. Hinta on 22
euroa sisältäen kyydin, lipun ja kahvitarjoilun. Tullessa
poikkeamme Juvan ABC:n Marimekon myymälään.
Ilmoittautumiset (mahd. ruokarajoitteet) viimeistään

3.7. mennessä diakoniatoimistoon p. 040 701 6630 tai
sähköpostilla reijo.leppanen@evl.fi
Tervetuloa mukaan!

Hääyö
Rakkaus on luonnon toinen aurinko.
Hääyö Varkauden Pääkirkossa
klo 19 torstaina 19.9.2019. Urut
soivat. Kattokruunut hehkuvat ja
hätkähdyttävän upea fresko kohoaa kohti korkeuksia. Tänä vuonna
80 vuotta täyttävän Varkauden
Pääkirkon säteily luo ilmapiirin,
joka erottaa tämän hetken muista. Koko ihana tapahtuma hehkuu

Menovinkki

herkkyyttä, rakkautta ja ainutlaatuista juhlaa.
Koe kirkkohäiden ulkonainen
upeus ja eksotiikka ainutlaatuisella vaivattomalla ja kuitenkin henkilökohtaisella tavalla Varkauden
hääyössä!
Ilmoittaudu pastori Kari Iivariselle, p. 040 572 7800

Su 28.7. klo 15 Barokkikamari- konsertti Kuoppakankaan työkeskuksessa
Gambaduo Katri Susitaival ja Ritva Hautsalo.
Tunnelmointia gambamusiikin parissa. Konsertissa kuullaan sekä
ranskalaista että saksalaista barokkimusiikkia kahdella bassogamballa
soitettuna. Vapaa pääsy.

• tulevan puolisosi ja sormukset
• avioliiton esteettömyystodistuksen
• molempien henkilöllisyystodistukset
Avioliiton esteettömyystodistus

on tilattava osoitteesta esteidentutkinta.fi tai seurakunnasta viimeistään to 12.9.2019.
Huom! Esteettömyystodistuksesta tulee ilmetä, että
• molemmat kuuluvat kirkkoon
• ainakin toinen on luterilainen
• luterilaisilla on rippikoulu suoritettu

Senioripysäkki
alkaa syksyllä 2019
Senioripysäkki on luottamuksellinen, suljettu keskusteluryhmä yli 60-vuotiaille. Ryhmä
kokoontuu 15 kertaa 1,5 tuntia kerrallaan. Ryhmään tulevat haastatellaan kesän aikana.
Pienryhmään mahtuu enintään
8 henkilöä ja se tarjoaa oival-

Barokkikamarikonsertti

MUKAAN TARVITSET
VAIN:

”

Olen puhunut tässä
ryhmässä itsestäni
enemmän kuin koskaan aiemmin elämäni aikana kenellekään. Minua ei ole
koskaan kuunneltu
näin kuin nyt tässä
ryhmässä on kuunneltu. Mies, 74.

lisen mahdollisuuden pohtia
yhdessä ikääntymiseen liittyviä
asioita.
Teemoina ovat muun muassa
yksinäisyys, masennus ja alakulo, kuolema, luopuminen ja
erilaiset tunteet. Ryhmässä käsitellään myös ihmissuhdeverkostoja ja elämän kohokohtia.
Helsinki–Mission Senioripysäkki ryhmämalli on käytössä
eri puolilla Suomea ja siitä on
saatu hyvää palautetta.
Varaa haastatteluaika diakoniatyöntekijä Ellen Väntiltä,
p. 040 523 7960. Tervetuloa rohkeasti mukaan.

