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Varkaus 90-vuotta
Suvi Pitkänen

Välittämisen Varkaus

M

ielenkiintoista on ollut kuluneena
kesänä seurata muualta tulleiden
tuttavien kommentteja kotikaupungistamme. On ihmetelty niin luonnon
kauneutta kuin kalastusmahdollisuutta
aivan kaupungin keskustassa. Kesäinen
kahvilatarjonta yhdessä ruuhkattomuuden
kanssa on tehnyt lähes lähtemättömän vaikutuksen. Tehtaitakin on ihmetelty ja samalla kyselty: ” Kuinka Savontietä voi ajaa
kun se näyttää menevän suoraan tehtaiden
läpi”.
Ajaessani polkupyörällä kotoani Luttilasta

rantoja pitkin seurakuntavirastolle Päiviönsaareen havahduin itsekin muualta tulleiden puheisiin. Pysähdyin
Kommilan rannoille ja ihastelin kesäpäivän kauneutta. Savontien mutkassa seisoo majesteettinen kirkko
kellotorneineen. Tehtaat Päiviönsaaressa kertomassa elinkeinoelämän
kehityksestä. Asioita ja paikkoja, jotka ovat olleet minulle varkautelaisena liiankin itsestäänselvyyksiä.
Nuorena miehenä oli
palava halu päästä pois
tästä
”käpykylästä”,
keski-ikäisenä perheenisänä olen kiitollinen, että olen
päässyt takaisin
Varkauteen. Ehkä
täytyy käydä kauempaa katsomassa, jotta huomaa
hyvän lähellä. Itsekin olen usein
syyllistynyt enempi
valittamiseen kuin
välittämiseen. Näin
varkauden juhlavuonna olen miettinyt, että
mitä me varkautelaiset
voisimme antaa lahjaksi
90- vuotta täyttävälle kotikaupungillemme. Voisiko
se olla juuri välittämisen
ilmapiiri? Niin, että myös
ne lähimmäisemme, jotka
kesän valon sijaan tuntevat
elämässään vain pimeyden,

työttömyyden tai vaikkapa sairauden taakan, tietäisivät olevansa tärkeitä ja hyväksyttyjä. Jakaisimme yhteisönä yksilön huolta ja murhetta, välittäisimme toisistamme.
Voisiko ohjeena olla apostoli Paavalin sanat
roomalaisille:” Olkoon rakkautenne vilpitöntä. Osoittakaa toisillenne lämmintä veljesrakkautta, kunnioittakaa kilvan toinen
toistanne. Iloitkaa iloitsevien kanssa, itkekää itkevien kanssa.”
Saattanee kuulostaa kovin ylevälle ja korkealentoiselle, mutta kannattaisiko kuitenkin yrittää. Pienet teot ja lähimmäisen
huomioonottaminen vaikkapa omassa
elämänpiirissä, kotona, koulussa,
perheessä tai työpaikalla saattavat
saada aikaan hyvien tekojen virran tai ainakin tuoda iloa yhden
lähimmäisemme päivään. Ehkä
tulevaisuudessa Varkautta ei enää
niinkään muistella kurjistuneena
teollisuuskaupunkina Itä-Suomen
perukoilla vaan kaupunkina,
joka yhdessä on valmis
selättämään hankalatkin haasteet, kaupunkina jossa oikeasti
välitetään.
Toivotan Varkauden kaupungille
hyvää 90-vuotissyntymäpäivää ja
kaikille varkautelaisille siunattua
syksyä.

ps. Edellisessä
Kotiviestissä kehotin teitä arvaamaan
Varkauden
juhannusaaton sään. Onnea Harri Nyyssöselle,
juhannussään tietäjälle.
Ilmatieteen laitoksen mittauksen mukaan lämpötila juhannusaattona klo 18
Kosulanniemessä oli 24.2
astetta. Harri osui lähimmäksi 24.1 asteen tiedollaan.
kirkkoherra Jarkko Piippo

Hyvää syntymäpäivää, 90-vuotias Varkaus! Tervetuloa kirkkoon
ja juhlaviikonlopun tapahtumiin, toivottavat Hannu Tsupari ja
Jarkko Piippo.

Tule kanssamme
juhlimaan
Varkauden kaupunginjohtaja
Hannu Tsupari ja kirkkoherra
Jarkko Piippo toivottavat kaikki
kaupunkilaiset ja muualta tulevat lämpimästi tervetulleiksi
90-vuotiaan Varkauden kunniaksi järjestettävään juhlamessuun Varkauden pääkirkkoon
sunnuntaina 1.9. klo 10.
Juhlamessun ohjelmassa on
tuttuun tapaan Jumalan sanaa
ja musiikkia. Liturgina toimii
Arja Päivärinta ja saarnan pitää
Jarkko Piippo. Ehtoollisavustajina ovat Pekka Päivärinta ja
Pirjo Parviainen, kanttorina
musisoi Riikka Tuura. Jumalanpalveluksessa saamme nauttia

myös Varkauden ystävyyskaupungin Russelsheimin mieskuoron esityksestä Ronald R.
Pelgerin johdolla. Tilaisuuden
lopuksi nautitaan kirkkokahvit.
Varkaudessa
järjestetään
30.8. - 1.9. Warkaus 90 – Valoa
Varkaudessa –kaupunkijuhla.
Tapahtumaviikonvaihteen aikana kaupungissamme on tarjolla monenlaista ohjelmaa kaikenikäiselle yleisölle. Kaupunki
täyttyy valolla, musiikilla, tanssilla, muisteluilla, taiteella ja
hyvällä juhlatunnelmalla. Kaikkiin juhlaviikonlopun tapahtumiin on vapaa pääsy!

Menovinkki

Yhteinen keittiö
Seurakunnan järjestämiin aterioihin voit tulla mukaan sekä ruoan
valmistukseen että aterioimaan tai vain aterialle ja rupattelemaan
toisten kanssa. Valmistamme kevyen lounaan emännän johdolla ja
syömme sen yhdessä toisten kanssa. Jos tulet valmistamaan ruokaa,
saavu paikalle tuntia ennen aterian alkua. Tarkemmat tiedot aikatauluista löydät tapahtumakalenterista sivuilta 10–11.
Aterian hinta 2 €. Ruokaa on tarjolla niin kauan kuin sitä riittää.
Lopuksi tiskaamme ja järjestämme tilat yhdessä. Ilmoittaudu vapaaehtoiseksi vapaaehtoistyö.fi/varkaus -sivuston kautta tai soittamalla Pia Hosiolle p. 040 572 7810. Lisätietoja Pialta.
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sana

12. sunnuntai helluntaista - Itsensä tutkiminen
Jumalan sana neuvoo meitä arvioimaan itseämme ja elämäntapaamme. Oikea itsensä
tunteminen näkyy nöyryytenä ottaa vastaan
armo yksin Jumalan lahjana. Itseriittoisuus

vääristää ihmisen todellisuudentajun. Hän kuvittelee pystyvänsä täyttämään Jumalan tahdon
omin neuvoin.

”Murtunut mieli on minun uhrini, särkynyttä
sydäntä et hylkää, Jumala.”
Ps. 51: 19

Vauva on kastejuhlansa tähti
Onko ristiäiset tulossa? Lapsen voi
kastaa myös jumalanpalveluksen yhteydessä.
Varkaudessa kastetilaisuuden
voi järjestää esimerkiksi viikoittain pidettävissä klo 10 messuissa
pääkirkossa tai klo 12 messuissa
Kangaslammin kirkossa. Jumalanpalveluksia pidetään joinakin
päivinä myös klo 18 Kuoppakankaan seurakuntakeskuksessa.
Ristiäisissä eli kastejuhlassa ihminen saa kasteen, jonka myötä
hänestä tulee kotiseurakuntansa
ja koko maailmanlaajuisen kirkon jäsen. Kasteen perustana on
Jeesuksen antama kaste- ja lähetyskäsky (Matt. 28:18–20).
Kaste on kristittynä olemisen
perusta, liitto Jumalan ja ihmisen
välillä. Muut kirkolliset toimitukset perustuvat kasteeseen.
Lapsen huoltajat päättävät
yhdessä lapsen uskonnollisesta
asemasta. Lapsi voidaan kastaa
evankelis-luterilaisen seurakunnan jäseneksi, jos ainakin toinen
vanhemmista on kirkon jäsen.
Vauva on oman kastejuhlansa
tähti, ja jumalanpalveluksessakin kastaminen tapahtuu vauvan

”

Kaste on kristittynä
olemisen perusta.

Sanna Krook

Varkauden ev. lut. seurakunta tarjoaa maksutta juhlalliset kakkukahvit jumalanpalveluksen yhteydessä kastettavan vauvan juhlaseurueelle.
Ota seurakuntaan yhteyttä niin tehdään lapsellesi ikimuistoiset ja kauniit ristiäiset.
tahtisesti, kun vauvan vatsa on
täynnä ja vaippa on vaihdettu.
Jumalanpalveluksen yhteydessä
tapahtuvassa kastejuhlassa seurakuntalaiset saavat iloita uudesta seurakunnan jäsenestä ja

Varkauden
rippikouluissa
175 nuorta
Seurakunnassamme
pidettiin
tänä kesänä 2019 yhdeksän rippikoulua, joista yksi pidettiin
Joroisissa, yksi Virossa ja yksi
Leppävirralla. Kaupunkiripareita
Kuoppakankaalla pidettiin kaksi.

ota yhteys seurakuntavirastolle p.
040 702 7748 ja varaa aika kastekeskustelulle. On myös mahdollista pyytää tuttua pappia kastamaan.
Papin kanssa sovitaan ristiäi-

siin liittyvistä asioista esim. kastetilaisuuden kulusta, virsistä,
luettavista Raamatun teksteistä ja
rukouksista. Myös seurakuntasalissa pidettävän juhlakahvien tarjoiluista voi esittää toivomuksia.

Mikko Lyytikäinen

nuoret

Karoliina Mustonen

toivottaa hänet tervetulleeksi.
Kastamisen jälkeen seurakunta
tarjoaa vauvalle perheineen ja läheisineen herkulliset kakkukahvit seurakuntasalissa.
Kun haluat järjestää ristiäiset,

Loput rippikoulut pidettiin perinteisissä maisemissa Puurtilan
seurakuntakodilla.
Kaikkiaan
rippikoulun kävi 175 nuorta.
Kotiviesti onnittelee kaikkia
rippikoulun käyneitä konfirmoituja!
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kirkon kirjat
KASTETUT:
Enna Viivi Vilhelmiina Immonen, Elmeri Niila Valtteri Nissinen, Panu Kalle Eemil Ahtonen, Eemil Heikki Kristian Järvinen, Sinna Lilja Olivia Kornio, Leo Väinö Ilmari Muhonen, Eeli
Jooa Lennart Ruuskanen, Milja Sofia Anneli Puttonen, Peetu
Aleksi Jalmari Huttunen, Niilas Ilmari Reinikainen, Peppi
Aava Emilia Auvinen, Jooa Antti Kaspian Lipponen, Luka
Markus Eemeli Leskinen, Ebba Helvi Edith Ikonen, Sofia Jade
Odessa Junkkarinen, Viena Kirsi Carita Mela, Samu Tapani
Räisänen, Matias Toivo Olavi Pehkonen, Kerttu Irene Welin,

Nooa Johannes Reinikainen, Leevi Kalervo Holopainen, Venla Evelina Pöntinen, Veeti Tapani Ensio Sutinen, Liam Daniel
Tuovinen, Leevi Kalervo Holopainen, Viola Linnea Vilhunen.

VIHITYT:
Riku Olavi Kaltio ja Piia Katariina Häkkinen, Joroisten seurakunnasta. Raimo Juhani Pöysti ja Tarja Anneli Klemetti. Jyrki
Jari Petteri Kinnunen ja Jonna Helena Nykänen. Arsi Eino
Sakari Marjo ja Tuula Anneli Tirkkonen. Tuomas Kristian Lap-

palainen ja Hanna Katri Maaria Leskinen. Sami Yrjö Korhonen ja Sonja Lovisa Valtonen. Antti Heikki Tapani Hyttinen
ja Jenni Maarit Jääskeläinen. Perttu Oskari Laitinen ja Janica
Ninette Venäläinen.

AVIOLIITTOON SIUNATUT:
Viivi Mari-Anne Tikkala os Markkanen, Pitäjänmäen seurakunnasta ja Sampsa Juhani Tikkala

Suvi Pitkänen

Menovinkki

PERHEKONSERTTI
To 12.9. klo 18–19
Varkauden pääkirkossa
YHDEN
JOUKON YHTYE
Entinen seiväshyppääjä, Jouko Mäki-Lohiluoma hyödyntää urheilu-uraltaan perimäänsä koordinaatiokykyä
Yhden Joukon Yhtyeessään.
Jouko Mäki-Lohiluoma soittaa yksin samanaikaisesti
rumpuja (bassorumpu, virveli, ”hi-hat”, aksenttipelti),
bassoa, kitaraa, huuliharppua – ja tämän kaiken lisäksi hän laulaa. Taustanauhoja
tai rumpukoneita ei käytetä,
vaan homma hoituu polkimilla ja vivuilla sekä erikoiskitaralla, jossa on myös yksi
bassokieli.
Mäki-Lohiluoma
aloitti
uransa 70-luvun lopulla seurakunnan
nuortenilloissa.
Tähän mennessä keikkoja on
kertynyt noin 4500: kirkoissa ja kapakoissa, kouluilla,
toreilla, festivaaleilla, tanssilavoilla, ihmisten olohuoneissa. Omia pitkäsoittolevyjä
Jouko on julkaissut kahdeksan, TV:ssä häntä on nähty
viihdeohjelmissa, nuortenohjelmissa, omissa henkilökuvaohjelmissaan, sekä Pikkukakkosessa Herra Heinämäen
Lato-orkesterin rumpalina,
voimamies Horsmana.
Tervetuloa koko perheellä
konserttiin.

Yhden Joukon
Yhtye svengaa!

Anja Taino

Eine Koistinen

Henna Änkiläinen ja Viivi-vauva

Mirja Tolvanen, Eva ja Luke.

Kesäkatsaus

Lämmintä ja rentoa yhdessäoloa
Seurakunnassamme järjestettiin kesäkohtaamisia kaikenikäisille kaupunkilaisille.
Suvi Pitkänen

Kuoppakankaan seurakuntakeskuksessa pidettiin lapsiperheiden kesäkahvilaa, joka on
avointa ja maksutonta toimintaa
lapsiperheille ja hoitajille lapsiryhmineen. Kesäkahvilassa oli
kahvi- ja mehupuffetti, josta sai
ostaa suolaista ja makeaa syötävää pikkurahalla.
- Huomasin kesäkahvilan mainoksen edellisellä viikolla, kun
kävimme leikkimässä Kuoppiksen puistossa, kertoo joroislainen
äiti nelivuotiaan poikansa kanssa.
Vauvaperheetkin
suosivat
Kuoppiksen kesäkahvilaa, koska
siellä oli kätevämpää olla vaippaikäisen kanssa kuin puistokerhoissa.
- Täällä on hyvä tunnelma,
sanoo Henna Änkiläinen kahdeksan kuukauden ikäisen Viivi
–vauvansa kanssa.
- Samalla saa tietoa muista täällä Varkaudessa järjestettävistä
lapsiperheille suunnatuista kerhoista ja tapahtumista.

Laura Jalkanen ja Veikka-vauva

Laura Jalkanen tuli kesäkahvilaan Veikka-vauvan (8 kk) kanssa. Lauran mielestä tieto kulkee
hyvin, kun kerhoista ilmoitetaan
lehti-ilmoitusten lisäksi seurakunnan Facebook-sivulla.

PUISTOKERHOISSA
ULKOILLAAN
Sosiaalisesta mediasta kerhotiedon löysi myös Tehtaankoulun puistokerhoon tullut Mirja
Tolvanen neljävuotiaan Evan ja
nelikuisen Luken kanssa.
- Puistoon on kiva tulla sovittuna aikana, kun täällä on aina
kavereita ja itselle juttuseuraa,
kertoo Mirja.
Pienen Luken nautiskellessa
päiväuniaan Eva saa leikkiä vapaasti. Yhdessä on kiva tehdä
vaikka saippuakuplia Elli ja Elmeri Laasosen kanssa. Elmerin ja
Ellin äiti kertoo, että monet Varkaudessa järjestettävät lapsiperheille suunnatut kesätapahtumat,
erityisesti Vekara-Varkaus, ovat
heidänkin suosiossaan.

KESÄKAHVEILLA
KOIVUN ALLA
Kaiken kansan kesäkahveilla

kävijöitä riitti pitkin kesää. Kommilassa Tirmulan torilla vietettiin hyviä hetkiä isojen koivujen
katveessa, suojassa auringon
paahteelta.
- Tulin tänne kun asun lähellä,
sanoo Eine Koistinen.
- Tämä on kuin kesäolohuone,
tuumaa Anja Tainio.
Tainio katseli vanhoja varkautelaisia valokuvia kesäkahveille
tulleen Juhanin kanssa.
- Seurakunnalla on mukavia
tapahtumia. Toivoisin että joskus
järjestettäisiin myös pyöräretki,
vaikkapa pyhiinvaelluksen hengessä, sanoo Juhani.
Kesäretket ovat olleet tänä kesänä menestys.
- Erityisesti Savonlinnan reissu
houkutteli paljon kaupunkilaisia
mukaan, kertoo diakoniatyöntekijä Heli Kylmänen.
- Loppujen lopuksi retkelle lähtijöitä olisi ollut yli sata.

Kesäkahvit Tirmulan torilla koivupuiden katveessa.

Myllärinraitin
kesäkahveille osallistunut Taina Mustonen
kertoi olleensa mukana seurakunnan kesätapahtumissa koska
niissä on kiva käydä tapaamassa
ihmisiä.
- Palautteena voin antaa kiitokset, sanoo Taina Mustonen.
- Luttilan kappelin aamuhartaudet ovat ihania hiljentymishetkiä, siellä käydessä olen samalla hoitanut läheisten haudat.
Pekka Tissari on myös tyytyväinen seurakunnan kesäkahveihin,
- Ei tarvihe päiväkahveja itekseen keittee, hän tuumaa iloisesti.

Leppoisasti sujuneen kesän jälkeen käynnistyy jälleen syksyn
toiminta. Perhekerhot, vauvaryhmä ja lukuisat muut seurakunnan
tapaamiset musiikkitilaisuuksia
unohtamatta toivottavat kaiken
ikäiset kaupunkilaiset tervetulleiksi mukaan toimintaan. Lisätietoja löytyy tämän lehden
tapahtumakalenterista sivuilta
10-11.

Miina Laasonen ja Elmeri
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KUOLLEET:
Rauha Marjatta Kiukkonen 92 v, Terttu Marjatta Lajoma 81
v, Arja Tuulikki Pietikäinen 61 v, Anja Vuokko Paarnio 86 v,
Helmi Kustaava Kilpeläinen 85 v, Mikko Mauri Tapio Laitinen
75 v, Sirkka Tellervo Repo 73 v, Ilkka Johan Edvard Kauppinen 66 v, Heikki Antero Pulliainen, Väinö Edvard Immonen
93 v, Pauli Armas Karvonen 86 v, Heikki Olavi Peräkylä
80 v, Martti Tapio Tiilikainen 72 v, Saida Maria Kräkin 94
v, Meeri Mirjam Reijonen 92 v, Anna Liisa Huttunen 90 v,

Jouko Kalevi Lintunen 76 v, Marja Liisa Sulkamoniemi 72 v,
Martta Jeskanen 95 v, Eila Sisko Pöllänen 83 v, Heikki Olavi
Kettunen 80 v, Pirjo Aila Marjatta Niiranen-Huovinen 73
v, Jorma Kalevi Tiainen 59 v, Maire Kyllikki Immonen 86 v,
Toivo Kalevi Immonen 81 v, Viljo Ensio Liukkonen 81 v, Aili
Mirjami Koivunen 75 v, Pentti Kalevi Toivanen 72 v, Lempi
Riitta Anneli Kuivalainen 72 v, Ari Nestori Ensio Pehkonen
68 v, Helvi Elina Pulliainen 92 v, Jari Heikki Juhani Lappi 64
v, Vesa Tapani Pekonen 62 v, Tyyne Raili Marjatta Nykänen
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72 v, Valma Putkinen 83 v, Hannu Veli Armas Ropponen 72
v, Tuula Irene Laukkanen 71 v, Ulla Perankoski 72 v, Olli Kinnunen 76 v, Heikki Kalevi Puustinen 77 v, Eeva Vilhelmiina
Eronen 87 v, Vesa Juhani Malinen 59 v, Anja Mielikki Ropponen 91 v, Irja Annikki Nevalainen 75 v, Rauno Sutinen 80 v,
Aila Liisa Marjatta Hýpen 78 v, Matti Juhani Koivistoinen 82
v, Kirsti Helena Teittinen 67 v, Ella Ellen Iljin 88 v.

Apua ja tukea

Jotta sairaus ei olisi
kohtaamisten este
Suvi Pitkänen

Suvi Pitkänen

Vertaisryhmä ja kohtalotoverit
toisivat väriä pitkäaikaissairauden rytmittämään elämään.
– Sain ALS-taudin diagnoosin
yhdeksän vuotta sitten, kertoo
varkautelainen 39-vuotias Sanna
Pietiläinen.
– Tieto sairastumisestani oli
minulle niin kova paikka, etten
pystynyt ensimmäiseen kahteen
vuoteen puhumaan siitä mitään.

Yksi ALS-taudin ominaispiirteistä on, että se ei vaikuta aivotoimintaan. Vaikka ruumis rappeutuu, ajatus juoksee kirkkaana.
Maailmankuulu fyysikko ja kosmologi Stephen Hawking oli
varmaankin tunnetuin ALS-tautia sairastava ihminen ja omana
itsenään esimerkki ALS-taudin
kuvasta. Viime vuoden maaliskuussa menehtynyt 76-vuotias
Hawking ehti sairastaa ALS-tautia yli 50 vuotta.
– En voi syyttää sairaudestani
ketään enkä ole enää edes kovin
katkera. Lapseni ovat kasvaneet
sairauteni kanssa ja he ovat tottuneet siihen. Meillä ei hyssytellä
ALS-aiheesta vaan eletään mahdollisimman tavallista perheelämää.

ALS-tauti on neurologinen liikehermosolut rappeuttava sairaus.
Liikehermosolujen tuhouduttua
lihakset eivät saa käskyjä aivoilta.
Sen seurauksena lihakset surkastuvat, ja sairauden edetessä potilas menettää liike- ja puhekykynsä.
– Monet ovat kuulleet tai lukeneet, että ALS-potilaaksi diagnosoitujen ihmisten elinikä on
lyhyt.
– Koska olen itse sairastanut jo
yhdeksän vuotta, en jaksa miettiä näitä elinikäennusteita enää.
Haluan sairaudestani huolimatta
tavata ihmisiä, nauttia elämästä ja
suunnitella tulevaa, kertoo Sanna
topakasti.
Sairauden alkuvuosina Sanna
pyrki elämään elämäänsä kuten
kuka tahansa kolmen lapsen äiti.
Ystävillekin oli aikaa. Moni asia
kuitenkin muuttui, kun Sannan
käsien toiminta lakkasi. Käsillä
on yllättävän suuri vaikutus koko
vartalon tasapainoon. Kun kädet
eivät toimi, myös jalkojen toiminta heikkenee. Liikuntarajoitteisena Sannan elämä keskittyi
entistä enemmän kotiin. Monet

”

Haluan sairaudestani
huolimatta tavata
ihmisiä, nauttia
elämästä ja
suunnitella tulevaa.

kaverisuhteet jäivät ja ympyrät
pienenivät sairauden sanelemiin
ehtoihin.
Sanna on vuosien varrella ehtinyt pohtia elämäänsä monelta eri
kantilta.
– Joskus koen miettiväni asioita liikaakin, mutta ainakin oman
sairauteni olen prosessoinut jo
monta kertaa, kertoo sanavalmis
ja fiksu Sanna.

Sanna on löytänyt vertaistukea
netistä. Facebookin ALS-ryhmästä hän on saanut paljon tukea
vuosien varrella. Kuitenkin suurin osa ALS-tautiin sairastuneista
on Sannaa huomattavasti vanhempia henkilöitä, joilla on aivan
erilainen elämäntilanne.
– Haluaisin jakaa tavallisia
arkipäivän kuulumisia jonkun
kanssa, joka elää samankaltaista
todellisuutta perheellisenä ihmisenä. Siksi haluan perustaa uuden vertaistukiryhmän.
–Jos löytyy saman henkisiä ihmisiä, voisimme ainakin kerran
kesässä käydä nauttimassa lämpimästä päivästä torikahvilla tai
terassilla, vinkkaa Sanna.

Elämäniloinen Sanna Pietiläinen toivoo, että ikätoverit löytäisivät vertaistukiryhmään. Avustajansa kanssa liikkuessaan hän lähtisi mielellään kavereiden kanssa käymään oman kotinsa ulkopuolellakin.

Jos kiinnostuit työikäisten vakavasti
sairaiden vertaistukiryhmästä Varkaudessa, ilmoittaudu diakoniatoimistoon, Riitta Sulkko, p. 040 541
1399.
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Menovinkki

Marjoja poimimaan porukalla ke 11.9.
Lähtö klo 9 Pääkirkolta ja paluu takaisin Varkauteen
noin 15.30. Mukaan kannattaa ottaa omat astiat ja päälle lämmin säänmukainen varustus. Keräämme marjoja, sieniä ja muita luonnonantimia. Varaamme mukaan

eväät ja kahvit. Retken hinta on 5 €.
Tiedustelut ja ilmoittautuminen diakoniatoimistoon
pe 6.9. mennessä p. 040 701 6630.
Tervetuloa mukaan!

Retken järjestää
ev.lut.seurakunnan diakoniatyö.

Luomakunta

Ympäristöahdistuksesta
pilkahtaa toivo
Ilmastonmuutos ja muut ympäristöongelmat herättävät monissa ahdistusta.
Vastuuton ympäristön hyväksikäyttö saattaa häiritä masennukseen asti.
Suvi Pitkänen

Suvi Pitkänen

Varkauden ev. lut. seurakunta

on viime vuodesta lähtien kiinnittänyt niin työyhteisönä kuin
osana varkautelaisten elämää
entistä enemmän huomiota ympäristöasioihin. Ympäristötyönsä
puitteissa seurakunta sai kuulla
tutkija ja kirjailija Panu Pihkalan
ajatuksia alkukesällä.
Koska Pihkala on myös ammatiltaan pappi, hänellä on teologinen näkökulma ja käytännön
työkokemusta ihmisten kohtaamisesta seurakunnassa. Pihkala
puhuu ympäristöahdistuksesta.
Kuumat kesähelteet, huono ilmanlaatu ja jätekuormat ovat
omiaan lisäämään huolestuneisuutta, pelkoa ja epävarmuutta
tulevaisuudesta. Mitä mieltä on
missään, jos maapallo tuhoutuu?
- Ympäristöahdistuksessa on
kyse vaikeista tuntemuksista,
jotka kumpuavat ympäristöongelmista ja niiden uhasta, kertoo
Pihkala.

Pihkala on tutkinut aihetta akateemisella urallaan ja tehnyt yhteistyötä Suomen Mielenterveys
ry:n kanssa. Hänen kirjoittamansa raportti ilmastoahdistuksesta
perustuu monitieteiseen tutkimukseen sekä havaintoihin käytännön toiminnasta.
- Ympäristöahdistus voi olla
ongelma, jos se on niin voimakasta, että henkilö lamaantuu,
sanoo Pihkala.
Kuitenkaan ympäristöahdistus
ei ole sairaus vaan ymmärrettävä
reaktio maailman ympäristöongelmien suuruuteen.
- Raamatun ohjeiden mukaan
ihmisen tulee viljellä ja varjella luomakuntaa. Silti läheskään
kaikki kristityt eivät ole kokeneet
ympäristöasioita merkittävinä.
Pihkalan mukaan ilmastoon ja
ympäristöasioihin liittyvä ahdistus toimii toisaalta merkittävänä
voimavarana, jos se saa aikaan
korjaavia tekoja. Ahdistusta kokevalla henkilöllä täytyy olla yh-

Masentaako saasteet ja ahdistaako ilmasto? Ympäristöahdistuksen käsittelemiseksi on viime vuosina kehitetty toimintamuotoja ja materiaaleja sekä kansainvälisesti että Suomessa, kertoi asiantuntija Panu Pihkala metsäretkellä Harjurannan Luontokirkolla. Oppaana luontopolulla
oli diakoni Antero Saarelainen.
dessä toisten kanssa riittävästi aikaa ja tilaa tunteiden käsittelyyn
sekä riittävästi toimintamahdollisuuksia ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi.

Pihkala haastaakin seurakuntalaisia pohtimaan mikä merkitys luonnon helmassa pidetyllä
rippileirillä tai hiljaisuuden retriitillä on ympäristön ja ihmisten hyvinvoinnin näkökulmasta.
Ympäristökasvatuksen näkyminen kaikissa seurakunnan toiminnoissa on nykypäivää.
- Diakoniassa luonnon parantavaa vaikutusta voisi hyödyntää

entistä enemmän suru- ja mielenterveystyössä, sanoo Pihkala.
- Kestävän kulutuksen ja elämisen teemoja voisi tuoda eri toimintaryhmiin esimerkiksi puutarhanhoidon tai kierrätyksen
kautta. Jumalanpalveluksissa on
mahdollista noudattaa luontoteemaa läpi vuoden.

Seurakuntamme on ollut viime vuodesta lähtien mukana
Ekokompassi –ympäristöjärjestelmässä, jonka avulla opetellaan
tunnistamaan ja hallitsemaan
ympäristövaikutuksia. Energiansäästöön, ympäristöystävällisiin

ratkaisuihin ja muun muassa jätteiden lajitteluun on kiinnitetty
huomiota seurakunnan kaikissa
toimipisteissä ja hautausmailla.

Sen sijaan, että uskotellaan
asioiden olevan kunnossa, Panu
Pihkala kannustaa yhteisölliseen
ja keskustelevaan lähestymistapaan työpaikoilla ja yhteisöissä.
- Tarkastellaan yhdessä missä
ollaan onnistuttu ja missä on vielä parantamisen varaa. Ympäristötyötä tekeviä kollegoita ja muita toimijoita on tuettava, sanoo
Pihkala.

Monet
ympäristöongelmat
ovat abstrakteja, niitä on vaikea
ymmärtää ja ongelmat ilmenevät
suuressa mittakaavassa. Tämä lisää osaltaan aiheeseen liittyvää
ahdistusta.
- Ympäristö- ja vastuullisuusasioiden parissa toimivat tahot
voisivat yhdistää voimansa. Viestinnässä voidaan välillä kertoa
hyviä ympäristöuutisia ja onnistumisia ainaisten ikävien uutisten
sijaan.
Hyväksytään, että ympäristötyössä edetään pienin askelin,
sanoo ympäristötutkija ja pappi
Panu Pihkala.
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Kierrätys

Tiesitkö tämän kirpputorista?

• Varkauden seurakunnan kirpputori on toiminut vuodesta 2013 alkaen
• Toiminta pyörii vapaaehtoisin voimin ja lahjoitustavaran turvin
• Myyntituotto käytetään diakoniatyön avustusvaroihin = varkautelaisten apua varkautelaisille
• Kirpputorin hinnat ovat edullisia, että kaikilla olisi
mahdollisuus asioida

• Diakoniatyö tekee yhteistyötä muun muassa Varkauden
kaupungin sosiaalitoimen ja kotihoidon ja kanssa. Lahjoituksia menee myös heidän kauttaan apua tarvitseville
• Tuomalla käyttökelpoista tavaraa myyntiin ja ostamalla kirpputorin tuotteita on osa tärkeää ja maapalloamme säästävää kierrätystä
• Kirpputoritoiminnassa yhdistyvät kristillinen lähimmäisenrakkaus ja vastuu luonnosta

Diakoniatyön kirpputori avoinna tiistaisin ja keskiviikkoisin klo 10–15 alkaen 3.9. Kissakoskenkatu 5.
Kirpputorille voi lahjoittaa ehjiä ja puhtaita vaatteita,
huonekaluja ja muuta kodin tavaraa (ei laskettelusuksia,
kirjahyllyjä, eikä aikuisten kirjoja). Tuotto menee diakoniatyön avustusvaroihin. Lisätiedot 040 5727 810.
Kirpputori on suljettu syysloman takia 15.–16.10.

Ruokamuistosta ruokahävikkiin
Riitta Sulkko

Lapsuuskodissani syötiin hyvää
itsetehtyä ruokaa. Töistä tultuaan vanhempani joivat suurista
teekupeista kahvia ja juttelivat
päivän tapahtumista. Äitini kertoi työstään kirjapainossa, ”siipiheikusta”, jolla pieniä erityistöitä
valmisti ja isäni puhui sillankaiteista Suonenjoelle, Varkauden
Puurtilassa tai silloista Kuopiossa. Äitini käytti koko illan ruoan
valmistamiseen ja ruokailimme
vasta klo 19:00. Hetket olivat
rauhallisia, arjen onnea täynnä ja
niissä oli kiitollisuutta.
Ruoka oli suuressa arvossa, koska äitini oli elänyt köyhyydessä
välillä kerjäten ruokansa ja jopa
peseytymismahdollisuutensa.
Isäni oli menettänyt kotinsa Suojärvellä, sepän ammattinsa ja ensimmäisen puolisonsa talvisodan
syttyessä.
Kun aloittelin itsenäistä elämääni, en osannut edes puuroa
keittää. Yrityksen ja erehdyksen
kautta tuli jonkunlainen keittotaito hankittua, mutta paljon
hävikkiäkin syntyi. Jossain vai-

Aarne Ormio

heessa hävikkiä ei enää syntynyt
taidon puutteen vuoksi vaan perheen koon muutosten ja kahden
jääkaapin vuoksi.

Aina kun heitin ruokaa sekajätteeseen tai kompostoriin mielessä kävi häivähdys äidistä. Hänelle
ruoan hukkaaminen oli todella
vaikea asia.
Ilmastonmuutoskeskustelu sai
minut havahtumaan ruokahävikin merkityksestä. Kotitalouksien hukkaama ruoka on pieni
murto-osa siitä hävikistä mikä
syntyy esim. kauppojen kautta.
Järkytyin kun minulle selvisi,
miten paljon ruokaa joutuu hävikkiin ennen kuin sitä edes kenellekään tarjotaan.
Kun jäin syksyllä 2018 vuorotteluvapaalle niin päätin, että tämä asia
opetellaan nyt ihan perusteellisesti; ruokahävikkiä ei saa syntyä!
Vain tämä pieni päätös ja ruokahävikki loppui taloudestamme
lähes kokonaan.
1. Ostan vähemmän, teen pienempiä annoksia ruokaa
2. tarjoan kaikki rippeet ja tähteet itselleni

3. tarkkailen leipälaatikkoa, hedelmäkoria ja jääkaapin purkkeja
hiukan ahkerammin.
Tästä seurasi, että kompostori
jäätyi talven tullessa, työhön palatessa en enää päässyt lounaalle

työkavereiden kanssa kun aina
oli jotkut eväät mukana ja kulinaristiset nautinnot ovat todella
vaihtelevat!

Mutta minulla on hyvä omatun-

Yksilöllistä palvelua
ja laadukasta työtä
Asiantuntevaa
HAUTAUSPALVELUA
jo 17 vuotta
ajatuksella ja vankalla
ammattitaidolla

HAUTAUSPALVELU JA
KUKKAKAUPPA TARJA URSIN

Ilmainen tarkastus. Tervetuloa!

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

Kukkakauppa Peräkylä
- Kukat arkeen ja juhlaan
- Surusidonnat - Interflora-kukkavälitykset
Erikoishammasteknikko Jaana Liukko
Pirtinranta 2 C 30, Varkaus p. 050 404 82 87

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

– Lounaskuljetus kotiin joka pävä
– Perhejuhlapalvelu – Muistotilaisuudet

to. Lastenlasten kanssa käydyt
keskustelut siirtävät kokemuksia ja asioita neljänteen polveen.
Ilmastonmuutoksen ja- ahdistuksen torjunta on jokapäiväistä
tekemistä.

Hammaslaboratorio

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

VARKAUDEN
TEKARIPAJA OY
Erikoishammasteknikko

Keijo Pesonen

• uudet kokoproteesit
• kokoproteesien
pohjaukset
• proteesien korjaukset
Tilaukset:
040 504 0204/Tarja Mikkonen
040 732 8110/Markku Mikkonen

Kauppakatu 11,
78200 Varkaus

p. 017 5528660

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

Sanna Krook

Hei sinä 15 -25 vuotias!
Tule mukaan uuteen Nuorten Gospelkuoroon
Seurakunnan musiikkityössä alkaa uutta toimintaa- GOSPEL-kuoro n.
15 - 25 vuotiaille nuorille. Kuoro harjoittelee 12.9. alkaen Kuoppakankaan seurakuntakeskuksella torstaisin klo 16.30 -17.30 kanttori Mari
Marjokorven johdolla. Toisena johtajana toimii kanttori Riikka Tuura.
Kuoron ohjelmisto koostuu suomen- ja englanninkielisistä gospellauluista ja negrospirituaaleista, välillä voi vilahtaa ruotsinkielistäkin

Kävele Naiselle
Ammatti -tapahtuma
tulee taas
Tänä vuonna naisten
hyväksi ammatteja kävellään
jo kymmenettä kertaa
Varkaudessa
Su 15.9. klo 16.45 aloitus Kuoppakankaan seurakuntakeskukselta, Kuoppakankaankatu 11.
Alkujumpan jälkeen lähdemme
yhdessä kävelemään. Ota mukaan iloinen mieli ja mukava
lenkkikaveri, kaksi- tai nelijalkainen.
Lue lisää www.naistenpankki.
fi - Ilmoittaudu ja lahjoita etukäteen netissä tai tapahtumassa
paikan päällä.

Uskomaton
tulos
Naisten Pankki kerännyt
15 miljoonaa
kehitysmaiden naisille
Vuonna 2007 perustettu Naisten
Pankki on 12 toimintavuotensa
aikana kerännyt jo yli 15 miljoonaa euroa. Varoilla on tuettu
kehitysmaiden naisten ja tyttöjen
yrittäjyyttä sekä koulutusta, mikä
onkin Naisten Pankki -organisaation tavoite. Kirkon Ulkomaanapu toteuttaa Naisten Pankin
hankkeet yhdessä paikallisten
kumppaniensa kanssa. 12 vuoden
aikana hankkeiden piirissä on ollut 60 000 naista ja tyttöä.
Merkittävin tulonlähde Naisten
Pankille ovat kuukausilahjoitukset. Muita tärkeitä varainhankintatapoja ovat Toisenlainen Lahja
sekä yritys- ja yksityislahjoitukset. Naisten Pankki on myös iso
tapahtumatoimija, näistä kävelyja golftapahtumat ovat suurimpia
varainhankinnallisesti.
Lähde: Kirkon Ulkomaanapu

ohjelmistoa. Kuoroa on toivottu muutama vuosi sitten ja asia nousi
jälleen esille, kun nuorilta kysyttiin asioita, minkälaista toimintaa he
toivovat seurakuntaan. Nyt alkavaan toimintaan voi tulla tutustumaan, ennakkoilmoittautumista ei tarvita. Kuorossa laulaminen on
maksuton, mutta erittäin monipuolinen harrastus. Lisätietoja Marilta
040 5785218 tai mari.marjokorpi(at)evl.fi.

Lähetystyö

Raimo Holopainen kiersi
lähetyskenttiä 37 vuotta
Afrikkaan jäi monta ystävää
Raimo Holopaisen arkisto

Anne Marttala

Kauan sitten eräänä päivänä

Raimo Holopainen istui töiden
päätyttyä Nakayalen aseman verannalla, kun tietä pitkin alkoi
hiljalleen lähestyä härkäkärry,
jonka reunalla istui mies. Kärry
pysähtyi pihaan, ja mies laskeutui alas tervehtimään. Hän oli
Antoni Max Manuel.
Raimo tarjosi teetä, ja miesten
sitä juodessa Antoni kertoi suunnitelmistaan ja elämästään. Hän
oli syntynyt Angolassa, ja hänet
oli kastettu roomalaiskatolisen
kirkon jäseneksi. Antonin matka jatkui härkäkärryillä Etundaan, Ambomaan länsiosaan,
joka myöhemmin tuli Raimollekin tutuksi. Vielä eläkepäivinään
Raimo oli rakentamassa etundalaisille uutta kirkkoa sodassa
tuhoutuneen tilalle.

Afrikan Ambomaalla 50 vuotta sitten lähetystyön aloittanut
Raimo Holopainen viihtyi työssään 37 vuotta. Aluksi hän asettui Nakayalen lähetysaseman
päärakennukseen, isoon saviseinäiseen taloon ja otti vastuun
aseman hoitamisesta. Asemaa
olivat aikaisemmin johtaneet
virrentekijä Heikki Saari, Tuure
Vapaavuori ja Kalle Himanen.
Nyt Raimo Holopainen kertoo
Kotiviesti-lehdelle muistojaan
ystävyydestä, lähetystyöstä ja
rakkaudesta. Antonin ja Raimon välille kehittyi ystävyys
harvoista tapaamisista huolimatta. Antonin kodissa Raimo
vietti monta hyvää hetkeä. Kun
Antonin puoliso Rebekka kuuli
Raimon auton äänen, hän alkoi
aina kiireesti keittää puuroa ja
kypsentää kanaa. Antonin tärkein tehtävä oli Jumalan sanan
kuljettaminen eteenpäin, tutuille ja tuntemattomille lähelle ja
kauas, siitäkin huolimatta, että
Hyvän Sanoman eteenpäin vieminen oli tuohon aikaan hidasta
härkäkärryillä.
Toinenkin muisto liittyy ystävyyteen ja on jäänyt hyvin Rai-

Raimo Holopaisella oli tapana nauttia ystäviensä kanssa teetä lähetysaseman portailla Nakayalessa
1950-luvulla.
Suvi Pitkänen

Raimo ja Helka ovat monille tuttuja kävijöitä seurakunnan tilaisuuksissa.
mon mieleen. Kalle Himanen
oli jo aikanaan luonut hyvät yhteydet naapurimaan ihmisiin, ja
niinpä Raimokin sai ystävyydestä osansa. Portugalilainen mies
toi hänelle kaloja ja totesi vain:
”Paista tai keitä niistä itellesi
evästä.”

Ensimmäiset suomalaiset lähetystyöntekijät lähtivät matkaan laivalla, ja kulkemiseen
mantereelta toiselle ja lopulta
Ambomaalle metsien ja laaksojen kautta kului yhteensä pari

kuukautta. Kun vuonna 1870
lähetyssaarnaajat saapuivat Ambomaalle, lähetystyö oli vaikeaa
kuin kivisen pellon kyntäminen.
Lopulta siemen juurtui ja pelto
alkoi kasvaa ja tuottaa hedelmää.
Vuonna 1983 vietettiin ensimmäisen kasteen 100-vuotisjuhlavuotta
Ambomaalla,
Omulongan kylässä. Oli kulunut sata vuotta kasteesta ja siitä, kun kuusi miestä perustivat
seurakunnan, sekä luterilaisen
kirkon juurtumisesta Ambomaalle. Piispa Jukka Malmivaa-

ra oli tuolloin juhlassa läsnä.
Malmivaarojen mukana Raimo
sai kulkea Ambomaan Kavangon alueella ja tutustuttaa heitä
Herättäjä-yhdistyksen työhön
yhdessä lähettien kanssa.

Lähetystyön tarkoituksena on
synnyttää itsenäisiä, itseään kannattelevia ja kasvavia kirkkoja,
jotka vievät sanomaa Kristuksesta eteenpäin. Ambomaallakin
tavoitteeseen on päästy. Sielläkin
ihmiset iloitsevat monista nuorista seurakunnista ja kirkoista,
joiden syntyyn ovat olleet vaikuttamassa myös varkautelaisten lähetystyö ja tässä jutussa
mainitut henkilöt.
Ja kuinka rakkaus alkoi? Raimo tapasi myös vaimonsa Helkan Namibiassa ensimmäisen
kerran 70-luvulla. Namibian jälkeen Raimon ja Helkan tiet erkanivat: Raimo lähti Botsvanaan
ja Helka Senegaliin. Lopulta he
päätyivät kuitenkin yhteen Timbuktussa. Raimo ja Helka elelevät yhdessä edelleen täällä Varkaudessa ja ovat seurakunnan
aktiivisia jäseniä. Aiemmin he
osallistuivat myös lähetystyötä
tukevaan toimintaan.
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Suomen Raamattuopiston Säätiö 80-vuotta
SRO juhlii Varkaudessa su 6.10.
Suomen Raamattuopiston Säätiö viettää toimintansa 80-vuotispäivää
eri puolilla Suomea. Juhlavuoden teemana on ”Raamattu keskelle
elämää”. Varkaudessa juhlatilaisuuden vierailijana on eläkkeellä oleva
toiminnanjohtaja, TT Timo Junkkaala. Tilaisuus alkaa Kuoppakankaan
seurakuntakeskuksessa su 6.10. kello 14 juhlamessulla, jonka jälkeen on
juhlatilaisuus.

Ohjelma:
• klo 14 juhlamessu; liturgina Pekka Päivärinta, saarna Timo Junkkaala
• klo 15.30 -16 tarjoilua
• klo 16-18 SROS:n juhlatilaisuus
- raamattuluento ”Antakaa sovittaa itsenne Jumalan kanssa”, Timo
Junkkaala
- juhlapuhe, Timo Junkkaala: Urho Muroma - SROS:n perustaja

Apua ja tukea

Menovinkki

Arjen kohokohta
Ateriat kokosivat ihmisiä syömään kesälläkin ja monelle lämpimän
ruuan lisäksi on tärkeää nähdä muita ihmisiä ja vaihtaa ajatuksia.
Pia Hosio
Elokuun lopussa syötiin yhdessä kesäkauden viimeinen diakoniatyön kesäateria. Pääkirkon
seurakuntasalille oli tullut lähes
60 henkeä syömään. Emäntä
Anun valmistama jauhelihakeitto
maistui hyvälle. Ruokailijoiden
määrää on etukäteen välillä vaikea arvioida, mutta nyt sitä riitti
kaikille.
Kesäateriat järjestettiin Kirkkopalveluista haetulla rahalla ja
näin ne voitiin tarjota ilmaiseksi.
Kyselin aterian aikana muutaman
ruokailijan mielipidettä yhteisten
ruokailujen merkityksestä. Mitään moitittavaa ei kenelläkään
tuntunut olevan sanottavana.

Jeesuksen
ohjeita
juuri sinulle
Suosittu “L10T” eli “Luukas 10 –tapa elää” perustuu ohjeisiin, jotka Jeesus antoi opetuslapsilleen
lähettäessään heidät matkaan Luukkaan evankeliumin 10. luvun mukaan.
Jeesuksen ohjeet sopivat myös
tähän päivään kaikkialla arjen
keskellä. Toimintamalli sopii
yhtä hyvin ujoille, rohkeille
kuin kiireisillekin. Tavoitteena
on uusi tapa elää silmät ja sydän avoimina lähimmäisille.
Yksinkertaiset askeleet auttavat
kristittyjä elämään uskoaan todeksi arjessaan – ahdistamatta
ja ahdistumatta.
Kouluttaja Kristiina Nordman kertoo, että kurssi on
herättänyt innostusta juuri
konkreettisuutensa
vuoksi.
Kurssilla käydään läpi tuttuja
asioita, mutta käytännönläheisyys herättää teoriassa tutut termit eloon myös arjessa. L10Ttapahtumia on järjestetty jo yli
sadassa seurakunnassa ympäri
Suomea.

Kalle ja Aira

Ykä vastaili keiton syönnin lomassa, että ”keitto on hyvää ja
saa syödäkseen ainakin kerran
päivässä ja kertoi osallistuneensa
useammallekin kesäaterialle”.
Kalle ja Aira tykkäävät siitä, että
saa käydä välillä syömässä muuallakin kuin kotona. Ruokailussa
näkyy tuttuja ja pitivät tärkeänä
muiden joukossa olemista.

Timo Junkkaalla

L10T kutsuu kokonaisvaltaiseen elämäntapaan, jossa
kuljetaan rukoillen ja rakastaen. Kun annamme rukouksen
muuttaa itseämme, näkyy se
myös asenteissa ja toiminnassa.
Tätä elämäntapaa voi toteuttaa
kuka tahansa, se ei ole varattu
vain harvoille ja valituille.

Pentti (vas.) ja Jari

Seurakuntasalin perällä istuu lähes yhdessä rivissä neljä miestä
syöden keittoa, samalla vaihtaen kuulumisia mukavan naurun
saattelemana.
Pentti kertoo kannattavansa
ruokailuja. Tärkeäksi asiaksi hän
nostaa myös sen, että ruokailu on
sosiaalinen tapahtuma.
Timo tykkää myös ruokailuista,
sillä silloin ”saa syödä lämpimän
aterian, muuten se ei onnistu”.
Keijo on samoilla linjoilla.
”Monet ihmiset saa yhden lämpimän aterian. Keijo painottaa,
että ”ruokailussa on hyvää sosiaalista kanssakäymistä ja kaikki
on samanarvoisia”. Keijon mukaan ei riitä, että saa syödäkseen, tarvitaan myös ”henkistä
ateriaa”. Sitä saa toisten ihmisten
seurasta.
Jari laittaa ”kokille kiitoksen,
suosittelee ruokailuja kaikille ja
toivoo, että ruokailut jatkuu syksylläkin.”

jatkuu tuttuun tapaan tiistaisin
arkiateria Kuoppakankaan seurakuntakeskuksella ja Yhteisiä
keittiöitä pidetään niin siellä
kuin muissakin seurakunnan
tiloissa. Keittiön ideana on, että
ruokaa valmistellaan ja katetaan
esille yhdessä. Mukaan voi rohkeasti tulla tuntia ennen varsinaista ateriaa.

Ja näin on, sillä syyskaudella

Keijo

Ykä

Timo

L10T-VIIKONLOPPU USKON ASKELEITA VARKAUDEN SEURAKUNNASSA 13.–15.9.2019
Paikka Kuoppakankaan seurakuntakeskus, Kuoppakankaankatu 11, 78200 Varkaus
Tervetuloa mukaan suositulle
L10T-kurssille, joka perustuu
Luukkaan evankeliumin 10.
lukuun. Koulutus rohkaisee
osoittamaan Jumalan rakkautta arjessa ja kutsumaan toisia
hyvän Jumalan yhteyteen. Yksinkertaiset askelet auttavat
kristittyjä elämään uskoaan todeksi luontevalla ja innostavalla
tavalla.

Kristiina Nordman

OHJELMA
Pe 13.9. klo 17.30–20.00
Perehdytään L10T-elämäntapaan ja katsotaan elämäntapaDVD (välissä tarjoilutauko)
La 14.9. klo 9.30–16.00
9.30 Aamukahvi
10.00 Askel 1 Siunaa
12.00 Lounas
13.00 Askel 2 Ystävysty
14.30 Kahvi
15.00 Askel 3 Auta missä voit
Su 15.9. klo 10–15
10.00 Askel Kerro Jeesuksesta,
Mystory, The Four
Elämäntapa käytäntöön
12.30 Lounas
14.00 Messu
Kurssin pitää ja lisätietoja
antaa: kouluttaja, TM Kristiina
Nordman puh. 0400 792 622 tai
kristiina.nordman@sana.fi. Yhteyshenkilö Niina Pehkonen,
kappalainen, puh. 0400 132
980, niina.pehkonen@evl.fi
Kurssi on osallistujille maksuton. Vapaaehtoinen tarjoilumaksu. Kurssimateriaalit: Käsikirja
17 € ja elämäntapa-DVD 15 €
(kurssin voi käydä ostamatta materiaalia) Tilaisuudessa on myytävänä kristillistä kirjallisuutta.
Tilaisuuden järjestävät yhteistyössä Agricola, KRS Koulutuspalvelut ja Varkauden ev. lut.
seurakunta

Kotiviesti

10

Torstai 29.8.2019

Tapahtumat 29.8.-10.10.2019
JUMALANPALVELUKSET
JA HARTAUDET
sunnuntaina 1.9.
klo 10 Juhlamessu pääkirkossa,
Varkaus 90 vuotta. Jarkko Piippo, Arja Päivärinta, Tapani Majuri, Riikka Tuura, Russelsheimin
mieskuoro. Kirkkokahvit.
keskiviikkona 4.9.
klo 9 Hartaus Luttilan kappelissa. Valtteri Flankkumäki, Tapani
Majuri.
klo 13.30 Hartaus Kangaslammin palvelukeskuksessa. Valtteri
Flankkumäki.
sunnuntaina 8.9.
klo 10 Messu pääkirkossa. Niina
Pehkonen, Tapani Majuri.
klo 12 Messu Kangaslammin
kirkossa. Arja Päivärinta, Tapani
Majuri.
klo 15 Siioninvirsiseurat Kuoppakankaan seurakuntakeskuksessa. Tapani Majuri.
sunnuntaina 15.9.
klo 10 Messu pääkirkossa. Pirjo
Parviainen, Tapani Majuri.
klo 12 Sanajumalanpalvelus
Kangaslammin kirkossa. Kari
Iivarinen, Tapani Majuri.
klo 18 Ankkurimessu Kuoppakankaan seurakuntakeskuksessa. Karoliina Mustonen, Tarja
Natunen, Riikka Tuura, nuorten
bändi.
torstaina 19.9.
klo 13 Hartaus pääkirkossa. Arja
Päivärinta, Tapani Majuri.
sunnuntaina 22.9.
klo 10 Messu pääkirkossa. Pekka Päivärinta, Riikka Tuura.
klo 12 Messu Kangaslammin
kirkossa. Kari Iivarinen, Riikka
Tuura.
klo 14 Messu Könönpellon
seurakuntakeskuksessa. Niina
Pehkonen, Mari Marjokorpi.
torstaina 26.9.
klo 18 Sanan ja rukouksen ilta
Könönpellon seurakuntakeskuksessa. Timo ja Riitta Kuutti,
Tapio Rekola ja Pekka Päivärinta.
sunnuntaina 29.9.
klo 10 Messu pääkirkossa. Pekka Päivärinta, Tapani Majuri.
klo 12 Sanajumalanpalvelus
Kangaslammin kirkossa. Kari
Iivarinen, Tapani Majuri.
klo 15 Perhemessu pääkirkossa. Karoliina Mustonen, Riikka
Tuura.
sunnuntaina 6.10.
klo 10 Messu pääkirkossa, valtakunnallinen vanhusten päivä.
Niina Pehkonen, Arja Päivärinta,
Tapani Majuri. Kirkkokahvit.
klo 12 Messu Kangaslammin
kirkossa, Vanhusten ja maatilaväestön kirkkopyhä. Kari Iivarinen, Tapani Majuri. Kirkkokahvit
klo 14 Messu Kuoppakankaan
seurakuntakeskuksessa, Suomen Raamattuopiston säätiö 80
vuotta. Saarna Timo Junkkaala,
Pekka Päivärinta, Tapani Majuri.
Kirkkokahvit.

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

Leivän ja elintarvikkeiden jako
maanantaisin klo 11–11.30
Kuoppakankaan seurakuntakeskuksessa.
Arkiateria Kuoppakankaan
seurakuntakeskuksessa tiistaisin klo 11. Hinta 3 euroa.
Diakonian avoimien ovien
torstai 12.9. Muut päivät ovat
10.10. / 7.11. / 5.12.
Diakoniatyön kirpputori os.
Kissakoskenkatu 5 on auki ti ja
ke klo 10–15 (alk. 3.9.) HUOM!
Kirpputori on suljettu syyslomalla 15.–16.10. Otamme vastaan puhtaita ja ehjiä vaatteita
sekä kaikenlaista puhdasta ja
ehjää kodin tavaraa. Kirpputorin tuotto menee diakoniatyön
avustusvaroihin. Emme ota lastulevyisiä kirjahyllyjä, laskettelusuksia eikä aikuisten kirjoja.
Toivomme, että tavara tuodaan
omin kyydein. Jos mahdotonta,
niin apua voi kysyä Pialta p. 040
5727 810.
Kaiken kansan sauna- ja peliillat syksyllä 9.10. / 6.11. / 4.12
klo 17. Iltapalamaksu 2 e. Mikäli
tarvitset kyytiä, soita Reijolle
edelliseen maanantaihin mennessä p. 040 701 6630. Edestakainen kuljetus 5 euroa.
Huoma-ryhmä on tarkoitettu
kaikille, jotka ovat menettäneet
läheisensä henkirikoksessa.
Läheinen voi olla esimerkiksi
perheenjäsen, sukulainen,
ystävä tai muu läheinen henkilö. Toiminta on maksutonta
sekä uskonnollisesti ja poliittisesti sitoutumatonta. Huomaryhmää ohjaavat Ellen Väntti
sekä lapsensa henkirikoksessa
menettänyt tukihenkilö Kari
Teittinen. Ryhmään ilmoittaudutaan tekstiviestillä Karille
p. 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. Sinulle,
jonka läheisen kuolemasta on
jo tovi. Sururyhmä alkaa to 5.9.
klo 17.30 seurakuntaviraston
takkahuoneella, Ahlströminkatu 19. Muut päivät 12.9. / 19.9.
/ 26.9. / 10.10. Mukana Arja
Päivärinta ja Niina Pehkonen.
Tiedustelut ja ilmoittautumiset
Reijolle p. 040 701 630.
Lasten ja nuorten sururyhmä,
tiedustelut Heli Kylmänen p.
040 573 6050.
Uurnakurssi
Kuoppakankaan työkeskuksen puutyöluokassa on mahdollisuus tehdä oma uurna
viimeiselle matkalleen. Uurnaryhmä kokoontuu torstaisin
neljä kertaa klo 9 –12.30, 12.9. /
19.9. / 26.9. / 3.10. (tarvittaessa
myös lisäkertoja) Uurnan suunnittelun ja tekemisen kukin
toteuttaa itse. Tarvittaessa neuvoo ja auttaa ryhmän ohjaaja
Tauno Luotinen. Perustarvikkeet hankitaan yhteisvoimin.
Maksu 10€. Mukaan mahtuu 7
osallistujaa. Lisätiedot ja ilmoittautumiset diakoniatyöntekijä
Pialle p. 040 5727 810 tai pia.
hosio@evl.fi
ma 9.9. mennessä. Puutyöluokan löydät: Kuoppakankaan
seurakuntakeskus, Kuoppakankaankatu 11.

IKÄIHMISTEN KERHOT
SYKSY 2019

Kyllikinkadun korttelikerho
parillisen viikon maanantaisin
alkaen 16.9.
klo 13–14.30. Kyllikinkatu 6
kerhotila. Kerhon ohjaaja: ja
Irma Pessi. Lisätiedot Pia p. 040
572 7810.
Joutenlahden ystäväkerho
parittoman viikon maanantaisin
(alk. 9.9.) klo 10–11.30. Porukankuja 6 kerhohuone. Kerhon
ohjaajat: Eira Luotinen ja Pia
Hosio. Lisätiedot Pia p. 040 572
7810
Pääkirkon kerho parittoman
viikon ma klo 13–14.30 (alk.
9.9.). Hannun Sali, Savontie 1.
Yhteyshenkilö Raija Räsänen, p.
040 740 2903
Hongistonkatu 1 palveluasumisen ystäväkerho parittoman
viikon tiistaisin (alk. 10.9.) klo 13
–14.30. Kerhon ohjaaja Pirkko
Kuvaja
Kuoppakankaan kerho parittoman viikon keskiviikkoisin
(alkaen 11.9.) klo 13–14.30.
Kuoppakankaan työkeskus.
Kerhon ohjaajat Raili Heiskanen
ja Juhani Kettunen. Raili, p. 040
585 3417.
Luttilan ystäväkerho parittoman viikon ke (alk. 11.9.) klo
13–14.30. Luttilan palvelukeskus. Kerhon ohjaaja Maarit
Ristikangas p. 040 741 9994
Könönpellon kerho parittoman viikon ke (alk. 11.9.) klo
13.30–15.00. Könönpellon
seurakuntasali. Kerhon ohjaaja
Riitta Raak puh. 0400-831880
Harjurannan kerho ti kerran kuussa klo 13.30–15.00
Harjurannan Pikkukammari.
Kerhopäivät ovat: 24.9. / 22.10.
/ 19.11. Kerhonohjaaja Anne
Ikonen p. 040 537 3000
Kangaslammin kerho kerran
kuussa ti klo 13–14.30. Kangaslammin kirkko. 17.9. / 15.10.
/ 12.11 / 10.12. Kerhonohjaaja
Pirkko Iivarinen puh. 040 7493
262
Mahdollisista muutoksista
tiedot Varkauden lehdessä
kirkollisissa ilmoituksissa.
Kerhojen ja vanhusten joulujuhla torstaina 12.12. Tarkemmat tiedot lähempänä ajankohtaa.

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
12.9. Tied. Eila Raatikainen p.
040 577 7939
Sotaorvot kuukauden toisena
ti 10.9. klo 13 seurakuntasalissa.
Tied. Raili Tikkanen p. 040 581
92 68
Pro-miehet Hannun salissa
keskiviikkoisin klo 19 ke 11.9. /
18.9. / 25.9. / 2.10. / 9.10. Tied.
Jouko Airas p. 040 539 7880
Kuoppakankaan seurakuntakeskus, Kuoppakankaank. 11
Aamurukouspiiri sakastissa
arkisin klo 7-8.30. Ei arkipyhinä.
Tied. Annikki Heikkinen p. 040
838 0378
Askel-piiri ma 2.9. ja 9.9. klo 18.
Tied. Airi Lankinen p. 040 831
1680
Eiserin eläkeläiset lk 1 parill.
vkon ma 3.9. / 17.9. 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

Miesten piiri kahviossa pe klo
18. Tied. Raimo Miettinen p.
0400 120 415
Näkövammaisten kerho paritt.
vkon ti 10.9. klo 11. Tied. Kirsti
Karttunen p. 040 577 9830
Yhdessä elämään ryhmä parill.
vkon to 19.9. klo 18 - 20.Tied.
Jaana Naumanen p. 040 522
5168. Pirkko Lind p. 040 766
9222

Könönpellon seurakuntakeskus, Atolantie 1
Tuolijumppaa ma 16.9. / 23.9. /
30.9. klo 9
Keskustelu- ja Raamattupiiri
paritt. vkon su 15.9. ja 29.9. klo
18.
Haukankujan kerhotila, Haukankuja 1
Käpypiiri maanantaisin 2.9. ja
9.9. klo 17. Tied. Raimo Miettinen p. 0400 120 415

MUUALLA
Seurakuntapiiri Kyllikink. 6
paritt. vkon ma 9.9. / 23.9. /
7.10. klo 13. Tied. Annikki Heikkinen p. 040 838 0378.
Työikäisten naisten saunaillat

klo 18 Puurtilan seurakuntakodilla 15.8. / 12.9. / 10.10. / 7.11.
/ 5.12. Luvassa ihanat löylyt,
kaunistavat voiteet, makeat
ruuat ja tietenkin hyvää seuraa.

Healing rooms –rukousklinikka, ti 10.9. / 15.10. / 19.11.
klo 18–20 Kauppakatu 24. Tied.
Veikko Tarvonen 050 597 4907

KANGASLAMPI
Ystävänkammari Kangaslammilla: Kaikille avoin kohtaamispaikka (Kangaslammintie 7)
on avoinna ke ja la klo 9–12.
Tervetuloa!
Kangaslammin palvelukeskuksen lauluhetket pidetään 9.9. ja
7.10. klo 14.

RAUHANYHDISTYS
Tervetuloa Repokankaantie
35, 78870 Varkaus. Katso lisää
tapahtumia: rauhanyhdistys.fi/
varkaus/

RAAMATUN
OPETUSTA
To 26.9. klo 18 Sanan ja
rukouksen ilta Könönpellon
seurakuntakeskuksessa. Illassa
mukana Timo ja Riitta Kuutti,
Tapio Rekola ja Pekka Päivärinta.
Hyvän sanoman illat Kuoppakankaan seurakuntakeskuksessa
ti 24.9. klo 18–19.30 Illan
aiheena: Ilm. 3, Jeesus arvioi
seurakuntien hengellistä tilaa,
Rauno Perälä, Jouko Kauhanen
ti 29.10. klo 18–19.30 Illan
aiheena: Ilm. 4, Taivaallinen
temppelipalvelus, Rauno Perälä,
Jouko Kauhanen
ti 26.11. klo 18–19.30 Illan
aiheena: Ilm. 5, Vain Karitsa voi
avata salaperäisen kirjakäärön
ja murtaa sen sinetit, Rauno
Perälä, Jouko Kauhanen.
Hyvän sanoman illoissa on
kahvitarjoilu klo 17.30. Tilaisuudet järjestää Suomen
Raamattuopisto ja Varkauden
ev. lut. seurakunta. Lämpimästi
tervetuloa mukaan!
Sisälle sanaan -illat Kuoppakankaan seurakuntakeskuksessa
ti 10.9. klo 18 ”Jeesus, parantajamme”, Matti Manninen
ti 8.10. klo 18 ”Kohti
päämäärää”, Esko Räsänen

ti 12.11. klo 18 ”Miten jaksamme valvoa”, Raimo Lappi
ti 10.12. klo 18 ”Jumala syntyi
ihmiseksi”, Matti Manninen
Kahvitarjoilu klo 17.30. Tilaisuuden järjestää Etelä-Savon Ev.
lut. Kansanlähetys 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 ke klo
17–17.45 Kuoppakankaan
seurakuntakeskuksella
UUSI GOSPEL-kuoro nuorille to
klo 16.30–17.30 alk. 12.9. Kuoppakankaan seurakuntakeskuksella
Varkauden seurakuntakuoro
ke klo 17 alk. 28.8. Kuoppakankaan seurakuntakeskuksella
Kangaslammin kuoro to klo
17.30 alk. 29.8. pääkirkon srksalilla.
Laalajat to klo 17.30 alk. 29.8.
Kuoppakankaan seurakuntakeskuksella
Kirkkomuskarit ke
aamupäivällä Kuoppakankaan
seurakuntakeskuksella. Vapaita
paikkoja kirkkomuskareihin voi
kysyä Jaana Kiveltä p. 040 7490
191.
Avoin kirkkomuskari ti 3.9.
/ 1.10 / 5.11. klo 17.30–18.30
Kuoppakankaan seurakuntakeskuksella. Mehutarjoilu.
Nuorten musaverstas (valmistelee Ankkurimessuja) to
29.8. / 10.10. / 7.11. / 5.12 klo
15.30–16.30 Kuoppakankaan
seurakuntakeskuksella

KONSERTIT JA
MUSIIKKITILAISUUDET
la 31.8. klo 17 Rüsselsheimin
-Ystävyyskaupungin
mieskuoron ja Varkauden
Seniorikuoron konsertti Kangaslammin kirkossa ja kirkkokahvit.
ma 9.9. klo 14 Lauluhetki Kangaslammin palvelukeskuksessa.
Tervetuloa myös omaiset ja
ystävät
to 12.9. klo 18 Jouko Mäkilohiluoman perhekonsertti
pääkirkossa. Vapaa pääsy.
to 19.9. klo 17.30 “Yhteen
ääneen” Valtakunnallinen
kirkkomusiikin päivä Kuoppakankaan seurakuntakeskuksessa. Tapani Majuri, Mari
Marjokorpi, Riikka Tuura ja
seurakunnan kuorot
to 3.10 klo 13 Musiikkihetki
pääkirkolla diakoniatyön
iltapäivässä. Tapani Majuri.
ma 7.10. klo 14 Lauluhetki
Kangaslammin palvelukeskuksessa. Tervetuloa myös omaiset
ja ystävät.

TAPAHTUMAT
Liikkuva seurakunta: La 14.9.
Kristillinen aamumietiskely klo
10 Kuoppakankaan seurakuntakeskuksessa. Pastori Karoliina
Mustonen.
Yhteiset keittiöt syksy 2019
klo 12–13 Pääkirkolla (Savontie 1) 12.9. / 17.10. / 14.11. /
28.11. Pääkirkon avointen ovien
yhteydessä
klo 11–12.30 Könönpellon
seurakuntakeskus (Atolantie 1)
26.9. / 21.11. Mukana Könönpellon Martat
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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:

klo 11–12.30 Kangaslammin
seurakuntakeskus (Asematie 1)
13.11.
klo 11.15–12.00 Kuoppakankaan seurakuntakeskuksella
(Kuoppakankaankatu 11) 23.9. /
21.10 / 18.11.
klo 11–12 Haukankujan kerhotila (Haukankuja 1) Pvm.
ilmoitetaan myöhemmin.
Mukana Puurtilan Martat
Aterian hinta 2 €. Ruokaa on
tarjolla niin kauan kuin sitä riittää. Lisätiedot: Pia Hosio p. 040
572 7810

Seurakunnan järjestämien
aterioiden lisäksi Olohuoneella (Kauppakatu 13) on ke
tarjolla Keskiviikko-soppa klo
11. alkaen. Hinta 2 €.
Varkauden helluntaiseurakunta (Osmajoentie 8) tarjoaa
maksuttoman keittolounaan
kuukauden viimeisenä pe 27.9.
/ 25.10. / 29.11.

VARHAISKASVATUS /
TYTÖT JA POJAT
Päiväkerho mitä se on? Päiväkerhot ovat 2–5-vuotiaille
tarkoitettua viriketoimintaa.
Kerhot kokoontuvat 2–3 tunniksi 1–2 kertaa vk:ssa. Niiden
perustehtävänä on antaa
uskontokasvatusta lapsille ja
tukea vanhempia arvokkaassa
kasvatustehtävässä. Kerhoissa
hiljennytään hartauteen, askarrellaan, satuillaan, loruillaan
sekä harjoitellaan ryhmässä
toimimista. Varhaiskasvatuksen
toiminnasta tiedustelut Paula
Boman p. 040 5014 950
Säännöllinen toiminta (vko 42
14.–20.10 välisenä aikana ei ole
varhaiskasvatuksen säännöllistä
viikkotoimintaa)

Perhekerhot kokoontuvat
seuraavasti
ma klo 17.30–19.00 Pääkirkko,
Savontie 1
ke klo 9.30–11.30 Kaura-aho,
Repokankaantie 35
ke klo 9.00–11.00 Harjuranta,
Kentänpääntie 3
pe klo 9.30–11.30 Kuoppakankaan seurakuntakeskus,
Kuoppakankaantie 11
Perhekerhot ovat avoimia
kohtaamispaikkoja pienten
lasten perheille ja kotona työskenteleville perhepäivähoitajille. Perhekerhoissa opitaan ja
välitetään kristillistä perinnettä
sekä tuetaan perheitä arjen
keskellä.
Perhepäiväkerhot
to klo 9.00–11.00 Könönpelto,
Atolantie 1 (5.9 ei kerhoa)
Perhepäiväkerho on kohtaamispaikka koko perheelle sekä
perhepäivähoitajille lapsineen.
Kerhossa askarrellaan, lauletaan
ja leikitään. Jokaiseen kerhoon
kuuluu myös hartaushetki ja
välipalatuokio. HUOM! Kerhoon
voi tulla myös 3-5 v ilman huoltajia. Sovi tästä etukäteen ja
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lisätietoja saat Sari Maunula p.
040 7490 192
Vauvaryhmä maanantaisin klo
13.30–15.30 Kuoppakankaan
seurakuntakeskus Kuoppakankaankatu 11. Vauvaryhmä
on tarkoitettu kaikille alle 1vuotiaille vauvoille ja heidän
vanhemmilleen. Kahvikupin
äärellä jutellaan ja jaamme
kokemuksia vauvaperheen
arjesta, unohtamatta yhteistä
toimintaa.
Taaperoryhmä torstaisin klo
9.30–11.30 Kuoppakankaan
seurakuntakeskus, (5.9 ei kerhoa) Kuoppakankaankatu 11.
Taaperoryhmä on tarkoitettu
1-2 vuotiaille taaperoille ja
heidän vanhemmilleen.
Liiku ja leiki -illat perheille alk.
29.8 ja jatkuu aina parittoman
viikon to klo 17.30–19.00 Kuoppakankaan seurakuntakeskus,
Kuoppakankaankatu 11. Tervetuloa lapsiperheet viettämään
yhteistä aikaa touhuten, liikkuen ja hiljentyen.
Liikkakerho 5-8 v. lapsille to
klo 14.00–15.00 (5.9 ei kerhoa).
Kuoppakankaan seurakuntakeskus Kuoppakankaankatu
11. Mukaan juomapullo, liikuntaan sopivat vaatteet, sisätossut
tai sisäkengät.
Pyhäkoulu kokoontuu säännöllisesti 8.9. alk. su klo 16.00–
17.00. Käpykankaan työpiste,
Haukankuja 1.
Lapsiparkki toiminta käynnistyy 19.9 klo 16–18 Perheentalossa ja jatkuu aina parillisen
viikon to. (parkkia ei ole 17.10)
Kauppakatu 32, käynti Zalaegerszegin aukiolta.
Lapsiparkkiin otetaan alle kouluikäisiä, yli 2-vuotiaita lapsia.
Parkki on maksuton. Mukaan
mahtuu 10 lasta. Lapsiparkki
on mukavaa yhteistä tekemistä.
Lapsille kerhotossut ja muut
tarpeelliset asiat mukaan.
Huom! Jokaiseen kertaan
ilmoittaudutaan testiviestillä
ennakkoon. Lapsiparkkiin
ilmoittaudutaan edellispäivänä
klo 16 mennessä p. 040 7183
591. Vahvistamme tekstiviestillä
tulleet ilmoittautumiset.

Muut tapahtumat
Nuotio illat perheille to 16.9 ja
21.10 klo 17.30–19.00. Puurtilan
seurakuntakoti, Murhilahdentie
94. Toimintapisteitä, ohjattua
toimintaa ja tunnelmointia
sisällä ja ulkona. Tulet kodalla ja
takassa omia paistettavia eväitä
varten. Seurakunta tarjoaa kahvit, mehut ja pientä purtavaa.
Mikkelin päivän enkelikirkko
29.9. klo 15.00 Pääkirkossa,
Savontie 1. Tervetuloa kaiken
ikäisten lasten ja aikuisten
iloiseen perhemessuun,
jossa kenties kuulemme ja
tunnemme enkelin siipien
havinaa. Mikkelinpäivän
enkelikirkossa on luvassa
ehdottomasti lapsiystäväl-

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

linen ja iloinen perhemessu,
jossa rukoilemme, laulamme ja
leikimme yhdessä sekä tietenkin osallistumme Jumalan
perheväen yhteiselle aterialle,
ehtoolliselle.
Syyslomaleiri tytöille ja pojille
7-10 vuotiaat 14.-15.10. Puurtilan seurakuntakoti. Hinta: 20
e (25 e) - sisarale -50 % alennus
leirikohtainen (suluissa hinta
muilta kun Varkauden seurakunnan jäseniltä, ei sisaralea)
- Hintaan sisältyy majoitus,
ruuat, ohjelma, vakuutus.
Leireille voidaan ottaa mukaan
25 leiriläistä. Ilmoittautuminen
pe 27.9.2019 mennessä: www.
varkaudenseurakunta.fi tai
sähköpostilla: tulen.mukaan@
evl.fi

Tytöt ja pojat
Avoin toiminta
ALPO avointen ovien toimintakerho 4-6 lk tytöille ja pojille
tiistaisin klo 14-16 Kuoppakankaan seurakuntakeskus.
Alpossa välipala ja joskus myös
kokkailua, pelailua erilaisilla
peleillä ja liikuntasalissa. Mahdollisuus myös läksyjen tekoon
ja rauhoittumiseen. Lisätietoja
Urpo Häkkinen p. 0400 428 673.
Muut tapahtumat
Jouko Mäki-Lohiluoman
konsertti perheille to 12.9. klo
18.-19. Pääkirkolla; Savontie 1.
Vapaa pääsy –eteen vaan! sieltä
näky ja kuuluu parhaiten- tämä
”yhden joukon” yhtye. Lisätietoa Joukosta: Youtube - Yhden
Joukon Yhtye.
YÖ kirkossa! la- su 28.-29.9. Koe
unohtumaton kokemus, tutustu
kotikirkkoon iltahämyssä, näe
kauniita unia makuupussissa ja
herää pirteänä aamun messuun. Ohjelmassa ohjelmaa,
seikkailua, hyvää ruokaa,
hauskaa seuraa. Hinta 10e /
hlö. Ilmoittautuminen allergia
ja yhteystietoineen viim. 17. 9.
mennessä: tulen.mukaan@evl.
fi. Lisätietoja Urpo 0400 428673.
Syyslomaleiri tytöille ja pojille
7–10 vuotiaat 14.–15.10. Puurtilan seurakuntakoti
Hinta: 7–10v. 20 e (25 e) - sisarale -50 % alennus leirikohtainen (suluissa hinta muilta, kuin
Varkauden seurakunnan jäseniltä, ei sisaralea) Leiri 11–14
vuotiaille 15.–17.10. Ohjelmassa ratkiriemukasta ohjelmaa.
Hinta: 35 e (45 e) - sisarale -50 %
alennus leirikohtainen (suluissa
hinta muilta, kuin Varkauden
seurakunnan jäseniltä, ei sisaralea) - Hintaan sisältyy majoitus, ruuat, ohjelma, vakuutus.
Leireille voidaan ottaa mukaan
25 leiriläistä. Ilmoittautuminen
viim. pe 20.9. mennessä: www.
varkaudenseurakunta.fi tai
sähköpostilla: tulen.mukaan@
evl.fi
Marrasleiri tytöille ja pojille 11-

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 10.10.2019. Aineisto Kotiviestin
toimitukseen ti 24.9. klo 16 mennessä
sähköpostilla varkauden.kotiviesti@
evl.fi

14 vuotiaille 8.-10.11. Puurtilan
seurakuntakodilla. Hinta 30 e
(35 e) –sisarale -50 % (suluissa
hinta muilta, kuin Varkauden
seurakunnan jäseniltä, ei sisaralea) Hintaan sisältyy majoitus, ruuat, ohjelma, vakuutus.
Leirille voidaan ottaa mukaan
25 leiriläistä. Ilmoittautuminen
viim. pe 25.10. mennessä: www.
varkaudenseurakunta.fi tai
sähköpostilla: tulen.mukaan@
evl.fi.

NUORET
Nuorten säännöllinen toiminta
- tule mukaan!
Yoda-ilta ti klo 18–20 Kuoppakankaan seurakuntakeskuksella
3.9. alk. Yoda-ilta – ohjelmallinen nuorten ilta. Suunnittelemme nuorten kanssa iltojen
ohjelmien ja hartauksien
sisältöjä, joita toteutamme
yhdessä.
Kappelin nuorten illat ti klo
16–18 Kangaslammin kirkolla.
Nuorten iltapäivän olohuone
ILPO avointen ovien toimintaa
yläkoulu ikäisille ja sitä vanhemmille torstaisin klo 14–17
Kuoppakankaan työkeskuksella

Ankkurimessu ja Nuorten
kohtaamispaikka klo 18
alkaen kokoaa nuoret Kuoppakankaan työkeskukselle kerran
kuukaudessa sunnuntaisin
seuraavasti: 15.9. / 20.10. /
17.11. / 15.12. Messun jälkeen
jatkamme iltaa nuorten omilla
kirkkokahveilla. Tule sinäkin
mukaan!
Ohjaajakoulutus
Ohjaajakoulutus OHKU 1 *
6.-8.9. Ruusuhovissa ja Rovastikunnallinen Jatkisten leiri
6.–8.9. Partaharjulla, hinta 30
€ Olethan ilmoittautunut
mukaan? jos et tee se tänään
ositteessa: varkaudenseurakunta.fi/nuoret ja rippikoulu/
ohjaajakoulutus
Muut tapahtumat
Lanit 25.–26.10. Pieksämäki,
Lisätietoja ja ilmoittautumiset
Jere Koskenlaita p. 040 523
7962.
Nuorten ILPO leiri 1.–3.11.
Puurtilan srk-kodilla. Hinta 30
e. Iloista puuhaa, yhdessäoloa
ja rentoutumista. Ilmoittaudu
mukaan viim. 23.10. mennessä:
tulen.mukaan@evl.fi
Rippikoulu 2020
Rippikouluun 2020 ilmoittautuminen on 10.9.–24.9.2019.
Ilmoittautuminen tehdään
sähköisesti osoitteessa www.
varkaudenseurakunta.fi/tulemukaan/rippikoulu/ripppikouluinfo. Lähetämme kaikille
seurakuntamme v. 2005 syntyneille jäsenille postia viikolla 36.
Kirjeessä on tietoa rippikouluista ilmoittautumisineen. Lisäksi
koulussa tiedotetaan ripariilmoittautumisesta. Vanhemmille ja huoltajille Rippikoulu

Kannen kuva:
Suvi Pitkänen

2020 Infotilaisuus ti 10.9. klo
18 pääkirkon seurakuntasalilla,
Savontie 3. Tervetuloa! Lisätietoja rippikoulusta johtava
kasvatustyön viranhaltija Tiina
Taavitsainen, tiina.taavitsainen@evl.fi tai puh. 040 5568 506.

LÄHETYSTYÖ JA KANSAINVÄLINEN VASTUU
Kommilan lähetyspiiri Pirkko
Iivarinen p. 040 7493 262.
Pääkirkon Hannun salissa parittomat ti alk. 10.9. klo 13.
Kuoppakankaan lähetyspiiri
Riitta Nieminen 045 8507 467.
Kuoppakankaan työkeskuksella
parilliset ma alk.16.9. klo 13.
Könönpellon lähetyspiiri Liisa
Vuohelainen 040 8219 990.
Könönpellon srk-talolla parilliset ke alk. 4.9. klo 13.30
Muut tapahtumat
Kävele naiselle ammatti –tapahtuma tulee taas! Su 15.9. klo
16.45 aloitus Kuoppakankaan
seurakuntakeskukselta, Kuoppakankaankatu 11. Alkujumpan
jälkeen lähdemme yhdessä
kävelemään. Ota mukaan
iloinen mieli ja mukava lenkkikaveri, kaksi tai nelijalkainen.
Lue lisää www.naistenpankki.
fi - Ilmoittaudu ja lahjoita
etukäteen netissä tai tapahtumassa paikan päällä.
Rauhan, ihmisoikeuksien
ja kansainvälisen vastuun
rukouspäivä 24.10. Lisätietoja
kotisivujen kautta lähempänä
ajankohtaa.

AVOINTA
SEURAKUNTATOIMINTAA
Kappelin alueen avoimet ovet

Kangaslammin kirkossa. Kutsumme seurakuntalaisia Kappelin avoimien ovien toimintaan
joka kuukauden viimeinen
tiistai klo 14-18. Toimintoja eri
ikäisille, yhteinen kahvihetki
ja hartaus. Tule mukaan 24.9. /
29.10 / 26.11. Tervetuloa!

Kävitkö rippikoulun
Säynämössä? Tämä on kutsu
sinulle. Tervetuloa 28.9. nuotioiltaan sanan ja sävelten
merkeissä Sorsajärvelle. Ilmoittaudu mukaan 16.9. mennessä:
tulen.mukaan@evl.fi. Lisätietoja
Valtteri Flankkumäki p. 040 749
0197
Hiljaisuuden retriitti Puurtilan
seurakuntakodilla 11.-13.10.
Hiljaisuutta, rauhaa ja rukousta
kaipaavalle mahdollisuus
pysähtyä hetkeksi arjesta. Hinta
85e sis. täysihoidon ja majoituksen yhden hengen huoneessa.
Tilaa on 10:lle ilmoittautumisjärjestyksessä. Ilmoittautuneille
lähetetään kirjeessä lisätietoja.
Lisätietoja ja ilmoittautuminen
Tiina Taavitsainen 040 5568 506
tiina.taavitsainen@evl.fi

Kotiviesti

12

Torstai 29.8.2019

Menovinkki

Antaisitko aikaasi?
Tervetuloa keskiviikkona 25.9. klo 10.00. Vapaaehtoistyön infoon Navitakseen.
Wredenkatu 2. (sisään vas. puoleinen rakennus)
Info on tarkoitettu sinulle, joka etsit mielekästä teke-

mistä ja ehkä pohdit sitä, löytyisikö seurakunnan vapaaehtoistyöstä sinulle sopiva tehtävä.
Osallistuminen infoon ei sido vielä mihinkään. Infon
jälkeen diakoniatyö tarjoaa lounaan.

Jos haluat lisätietoja, ota yhteyttä diakoniatyöntekijä
Pia Hosioon p. 040 572 7810.
Tervetuloa!

Vapaaehtoisuus

Nykyajan talkoot syntyvät netissä
Haluatko toimia yhteisöjen tai yksittäisten ihmisten hyväksi? Mukaan pääsee netin kautta.
Suvi Pitkänen
Varkaudessa etsitään tällä hetkellä keittiöapulaista, lukutaitoista ihmistä, ulkoilukaveria
ja mainosten tekijää. Nämä ja
monet muut vapaaehtoistehtävät löytyvät Varkauden alueen
vapaaehtoistyösivustolta netistä,
kun mene osoitteeseen vapaaehtoistyo.fi/varkaus.
Vapaaehtoistehtäviä tarjoavat
Varkauden kaupunki, Varkaudessa toimivat eri seurakunnat,
yhdistykset ja seurat. Vapaaehtoistyö.fi –sivusto tarjoaa kaikille
yleishyödyllisille toimijoille maksuttoman ja tasavertaisen kana-

”

Kun olet tehnyt päätöksen ilmoittautua
vapaaehtoiseksi, klikkaa netissä vapaaehtoistyo.fi/varkaus
Suvi Pitkänen

Sonja Nykyri.

Anu Kaurio

365
van tarjota ja vastaanottaa vapaaehtoisuuteen perustuvia tehtäviä.
- Vapaaehtoistyo.fi on nykyajan
talkootyökalu, sitä kautta tehtävien tarjoajat ja tekijät kohtaavat,
kertoo Varkauden kaupungin
vapaa-aikasihteeri ja osallisuuskoordinaattori Tarja Tomperi.
- Netti-ilmoituksen kautta löytyy yhteyshenkilö, jonka kanssa sovitaan henkilökohtaisesti
vapaaehtoiskeikan tekemisestä,
joten pelkästä digitaalisesta palvelusta ei ole kyse.
Vapaaehtoisiksi kaivataan ihan
tavallisia ihmisiä, tavallisilla taidoilla. Opastus järjestetään teh-

täväkohtaisesti ja apua saa tarvittaessa. Jokainen vapaaehtoinen
tavataan henkilökohtaisesti. Vapaaehtoisille järjestetään valmennusta ja koulutusta eri tehtäviä
ajatellen.
Varkauden kaupungin tavoitteena on vahvistaa asukkaidensa
osallisuutta ja yhteisöllisyyttä.
- Ajatuksella antaessaan saa, eli
vapaaehtoistyö tuottaa tekijälleen
iloa. Ilo on moninkertainen, kun
omalla toiminnallaan voi auttaa
ja hyödyttää toisia.
Vapaaehtoiseen auttamiseen
on monia syitä. Auttamishalu,
ylimääräinen vapaa-aika, opiskelu, yhteiskuntavastuu tai vaikka
vain halu tutustua johonkin ihan
uuteen voivat olla motiivi. Työttömille vapaaehtoistyö voi olla
väylä työllistymiseen.
- Vapaaehtoistöistä saa työtodistuksen, mistä on usein hyötyä
jatkossa, kertoo diakoniatyöntekijä Pia Hosio.
Näin ilmoittaudut vapaaehtoiseksi:
Kun olet tehnyt päätöksen ilmoittautua
vapaaehtoiseksi,
mene osoitteeseen vapaaehtoistyo.fi/varkaus. Sivuston vasem-

Vapaaehtoisuus
Kysyimme vapaaehtoistyö.fi/varkaus –sivustoa käyttäneiden
mielipiteitä nettisivustosta:
1. Oliko sivua helppo käyttää?
2. Millaisen tehtävän löysit sivujen kautta ja muutamalla sanalla
kuvailla sitä?
3. Suositteletko sivun käyttöä toisille?
Sonja Nykyri
1. Sivua oli todella helppoa käyttää, koko ajan ohjeistettiin, kuinka edetään ja sivusto on todella selkeä.
2. Olen sivuston kautta löytänyt useampiakin tehtäviä, esimerkiksi keittiö- ja tarjoilutöitä, kaveri vanhukselle-toimintaa ja messussa avustamista.
3. Suosittelisin ehdottomasti kaikkia kokeilemaan! Tehtäviä voi
tehdä oman ajan ja jaksamisen puitteissa, aina jää hyvä mieli ja pääsee tapaamaan mukavia ihmisiä.
Anu Kaurio
1. Sivut on helpot ja mukavat käyttää kyllä, harvoin oon vaan viimeaikoina käynyt.
2. Helposti sieltä puuhaa löytää, itse löysin täällä Varkaudessa
ulkoilutus-kamuilua ja palveluksessa avustamista. Kävin talvella
lukemassa tekstiä itsenäisyyspäivän jumalanpalveluksessa ja pääsiäismessussa. Edellistalvena Mikkelissä kävin auttamassa perhekerhossa, ompelemassa ulkoiluviittoja ja keräämässä kolehtia.
3. Suosittelen kaikille.

massa yläkulmassa on sininen
laatikko, jossa lukee ”vapaaehtoinen, kirjaudu tästä”. Seuraavaksi
avautuu rekisteröitymislomake,
jonka täyttämällä ilmoittautuu
vapaaehtoisrekisteriin.
Yhteystietojasi tarvitaan Vapaaehtoistyo.fi -palvelun ja sen
kumppanien ja sinun väliseen
viestintään eikä tietojasi anneta tai myydä ulkopuolisille. Saat
henkilökohtaisen salasanan rekisteröityessäsi palvelun käyttäjäksi.
Kuinka pääsee tarjoamaan vapaaehtoistöitä?
Vapaaehtoistöitä tarjoava yhteisö saa tunnukset palveluun,
jos sen toiminta katsotaan kokonaisuutena yleishyödylliseksi.
Yleishyödyllinen yhteisö, seura
tai yhdistys saa käyttäjätunnukset
maksutta osallisuuskoordinaattori Tarja Tomperilta. Varkauden
ev. lut. seurakunnan yhteistyökumppanit saavat tukea Pia Hosiolta.

YHTEYSTIEDOT:
Yleishyödylliset yhteisöt, seurat
ja yhdistykset: Varkauden kau-

punki Tarja Tomperi, p. 040 578
3110 etunimi.sukunimi(a)varkaus.fi
Seurakunnan yhteistyökumppanit: diakoniatyöntekijä Pia Hosio, p.

YHTEINEN KEITTIÖ
TOIMII
Oiva esimerkki vapaaehtoistoiminnasta
Varkaudessa
on Yhteinen Keittiö-toiminta.
Olohuoneella (Kauppakatu 13),
ruokaa tehdään ja tarjotaan yhdessä keskiviikkoisin. Jalkaantuneena Yhteinen Keittiö toimii
ev.lut seurakunnan toimesta eri
puolilla kaupunkia vaihtelevina
päivinä. Kaikissa kohteissa ateria on 2 euron keittolounas. Toiminta alkoi viime maaliskuussa
ja jatkuu nyt syksyllä pienen kesätauon jälkeen. Yhteisessä keittiössä on riittänyt ruokailijoita
ja siellä ovat kohdanneet Varkauden kaupunki, yhdistykset,
vapaaehtoistoimijat ja eri seurakunnat. Tilaisuus on kaikille
avoin.

Tietotekniikka

Seniori: Tarvitsetko neuvoja
älypuhelimen tai
tietokoneen kanssa?
Onko sinulla ongelmia
tietokoneen, tabletin tai
älypuhelimen kanssa? Tule
mukaan Savonetin järjestämään maksuttomaan
ohjaukseen Varkauden
kirjastolle. Aloitamme torstaina 12.9.2019:
Ryhmä 1 klo 10.00 –11.00.
Ryhmä 2 klo 11.30 –12.30.
Ennakkoilmoittautumiset
Aija, puh. 040 768 1505 tai
Paavo puh. 040 754 6127.

