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Keskiaukeama

Pääkirjoitus

K

kansakuntien
syyskuussa pidetty ilmastokokous sai
kasvot ruotsalaisesta Greta Thunbergistä. Vasta
16-vuotias Greta
suomi kovin sanoin maailman
johtajia silmien
ummistamiselta
ja mitään tekemättömyydeltä ilmastonmuutoksen
edessä. Vakuuttavat
tieteelliset näytötkään
eivät ole saaneet kansakuntia tarvittavan muutoksen tielle.
Paljon sanoja, mutta
kovin vähän tekoja, vaikka kansainvälisen ilmastopaneelin IPPC:n viimeisin raportti puhuu varsin
karulla tavalla ilmastonmuutoksen etenemisestä.
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Jumalanpalveluselämä

Keskeistä on usko
Jeesukseen

Varjele ja viljele

irjoitan tätä pääkirjoitusta Pelkosenniemen
Kairosmajalla.
Takana on päivän vaellus
seurakuntamme
ruskaretkeläisten kanssa PyhäLuoston kansallispuiston
maisemissa. Kultakerolta
alas tullessa ihastelen maiseman kauneutta. Syksyinen sade vihmoo tunturin
kivisiä rinteitä. Jääkauden
jäljet näkyvät kalliorinteissä ja kivikuruissa. Varjele
ja viljele, neuvoo Mooseksen kirjassa Luoja ihmislasta. Tunturin kivisillä
rinteillä tulee pakostakin
mieleen kysymys, millaisen luomakunnan minä
olen jättämässä jälkipolville. Voivatko esimerkiksi
minun mahdolliset lapsenlapseni nauttia puhtaasta
ilmasta, puhtaasta vedestä
tai ylipäätänsä inhimillisistä sääoloista.
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Merten pintojen nousut,
sään ääri-ilmiöiden lisääntyminen, kuivuus tai
sietämätön kuumuus, ovat
vain joitakin esimerkkejä
jo nyt tapahtuneista muutoksista. Ilmastopaneelin
antama kuva maapallon
tilasta ei ole kaunis, mutta
se ei myöskään ole kuitenkaan täysin toivoton. Vielä
on mahdollista vaikuttaa ja
saada muutos aikaan.
Työ ei tule olemaan help-

poa, sillä se vaatii koko-

naisvaltaisen
ajattelun
muutoksen. On ajateltava
omaa etuaan pidemmälle,
on ajateltava tulevia sukupolvia, on oltava valmis
luopumaan omasta toisen
hyväksi. Juuri epäitsekkyyden vaatimuksen on
sanottu olevan suurin este
paremman ja puhtaamman huomisen toteutumiselle. Ihmisen on niin
kovin vaikea luopua omastaan toisen hyväksi.
Itse laitan toivoni nuoriin, jotka ovat puhumisen
ja kokoustamisen sijaan
valmiita myös tekemään.
Valmiita jakamaan omastaan niin lähimmäiselle
kuin uusille sukupolvillekin. Tämä Luojan luoma
kaunis maailma ei nimittäin ole meidän omaisuutta. Kristillisessä uskossa
luomakunta - koko maailma - ymmärretään
Jumalan kallisarvoiseksi työksi. Luonto ja kaikki siihen
kuuluva on Hänen omistuksessaan.
Meille ihmisille

Hän lahjoittaa
hyvyydessään
maan tuottamaa hedelmää,
mutta
vaatii
meitä myös varjelemaan luomakuntaansa,
jota
me viime kädessä
emme omista. Meidän velvollisuutemme
on taata, että jätämme
tuleville
sukupolville
puhtaamman luonnon
ja
elinkelpoisemman
luomakunnan kuin mitä
itse olemme saaneet.
Tehtävä on meidän, niin
lähimmäisinä kuin kristittyinäkin.

Varkauden seurakunnassa on
sovittu jumalanpalveluskaavaan
sisällytettävistä muutoksista seurakuntalaisten osallisuuden lisäämiseksi.
– Haluamme tällä tavoin myös
korostaa sitä, mikä on keskeistä
ja arvokkainta messussa ja koko
kirkossa, kappalainen Kari Iivarinen kertoo. Uudistukset otettiin
käyttöön syyskauden avajaisjumalanpalveluksessa.
Synnintunnustus luetaan yhteen ääneen. Synnintunnustukset
löytyvät virsikirjan jumalanpalvelusliitteestä. Suntiot merkitsevät luettavan synnintunnustuksen numeron tauluihin, samalla
tavoin kuin virsienkin numerot.
Lukukappaleiden, eli Vanhan
ja Uuden testamentin tekstikappaleiden lukemisen jälkeen lukija
lausuu: ”Tämä on Jumalan sana”.
Seurakunta vastaa tähän: ”Jumalalle kiitos”. Ennen evankeliumin
lukemista ja sen jälkeen lauletaan
kanttorin johdolla Hallelujahymni. Sanat ovat helpot, Halleluja toistuu kolme kertaa. Halle-

luja sana on alun perin hepreaa.
Suomeksi se tarkoittaa kiittäkää
Herraa.
Myös ehtoollisosioon on lisätty
musiikkia. Ehtoollisrukouksen ja
Pyhä-hymnin jälkeen, ennen Isä
meidän –rukousta seurakunta
laulaa kanttorin johdolla ”Me julistamme”. Sanat ja sävel löytyvät
niin ikään virsikirjan takaosasta.
Kysymyksessä ei siis ole uudistus sanan varsinaisessa merkityksessä. Kaikissa Suomen
evankelisluterilaisen kirkon seurakuntien jumalanpalveluksissa
käytetään samaa Kirkkokäsikirjaan kirjattua jumalanpalveluskaavaa. Nyt käytössä oleva kaava
on otettu käyttöön vuonna 2000.
Kaava on pappien ja kanttoreiden työväline. Seurakunnat voivat siis soveltaa kaavoja parhaaksi
katsomallaan tavalla. Messu eli
ehtoollisjumalanpalvelus koostuu
kuitenkin aina johdanto-, sana-,
ehtoollis- ja lopetusosioista. Sanajumalanpalveluksessa ehtoollinen
jää pois ja sanaosion saarnalle on
annettu enemmän aikaa.
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sana
Ilm. 7: 2–3, 9–17

Näin vielä yhden enkelin, joka nousi idästä kantaen elävän
Jumalan sinettiä. Hän huusi kovalla äänellä noille neljälle enkelille, joille oli annettu valta hävittää maata ja merta: ”Älkää
hävittäkö maata, älkää merta älkääkä puita, ennen kuin
olemme painaneet sinetin meidän Jumalamme palvelijoiden
otsaan.”
Minä näin suuren kansanjoukon, niin suuren, ettei kukaan
kyennyt sitä laskemaan. Siinä oli ihmisiä kaikista maista,
kaikista kansoista ja heimoista, ja he puhuivat kaikkia kieliä.
He seisoivat valtaistuimen ja Karitsan edessä yllään valkeat

vaatteet ja kädessään palmunoksa ja huusivat kovalla äänellä:
– Pelastuksen tuo meidän Jumalamme, hän, joka istuu
valtaistuimella, hän ja Karitsa!
Kaikki enkelit seisoivat valtaistuimen, vanhinten ja neljän
olennon ympärillä, ja he heittäytyivät kasvoilleen valtaistuimen eteen ja osoittivat Jumalalle kunnioitustaan sanoen:
– Aamen. Ylistys ja kirkkaus, viisaus, kiitos, kunnia, valta
ja voima meidän Jumalallemme aina ja ikuisesti! Aamen.
Yksi vanhimmista kysyi minulta: ”Keitä nämä valkeavaatteiset ovat? Mistä he ovat tulleet?” Minä vastasin: ”Herra,

sinä sen tiedät.” Hän sanoi minulle:
– Nämä ovat päässeet suuresta ahdingosta. He ovat
pesseet vaatteensa ja valkaisseet ne Karitsan veressä. Sen
tähden he ovat Jumalan valtaistuimen edessä ja palvelevat
häntä hänen pyhäkössään päivin ja öin, ja hän, joka istuu
valtaistuimella, on levittänyt telttansa heidän ylleen.
Nälkä ei heitä enää vaivaa, ei jano, enää ei heitä polta
aurinko eikä paahtava helle. Karitsa, joka on valtaistuimen
edessä, kaitsee heitä ja vie heidät elämän veden lähteille, ja
Jumala pyyhkii heidän silmistään kaikki kyyneleet.

Hautojen hoito
on yhteistyötä

Hautaus

Tiia Klemettilä
Hautaustoimilaki (457/2003)
velvoittaa hautausmaan ylläpitäjän hoitamaan hautausmaata
sen arvoa vastaavalla ja vainajia
kunnioittavalla tavalla. Saman
lain velvoittamana haudan hoidosta vastaa velvoittamana hautaoikeuden haltija.

Uusi tuhkahauta-alue. Takavasemmalla näkyy portti, oikeassa reunassa erottuu tuleva paikka muistolaatoille. Etualalla Lapinnauhus (Ligularia Hietala), jonka emokukan seurakuntapuutarhuri on aikanaan tuonut tullessaan pohjoisesta Varkauteen.

Viimeinen sija
peruskallion läheisyydestä
Tiia Klemettilä

Tuhkahautaaminen on yleistynyt koko Suomessa viime
vuosina. Pääkaupunkiseudulla
tuhkataan yli 80 prosenttia vainajista, Varkaudessakin lähestytään
jo 50 prosenttia. Tänä kesänä
Luttilan hautausmaan yhteyteen
onkin rakennettu seurakuntamme toista tuhkahauta-aluetta.
Työt alkavat olla loppusuoralla.
Alue otetaan käyttöön ensi vuoden keväällä.
Tuhkahauta-alueelle
käydään koristeellisesta portista.
Kuin kuvana taivaaseen astumisesta. Kynttilöitä saa sytyttää ja
sijoittaa vain portin eteen varatuille paikoille. Herkkien kaarikuvioiden keskelle on lisätty
ristimuotoinen kädensija muistuttamaan
ylösnousemuksen
odotuksesta. Portti on paikallista
käsi- ja metallityötä.
Alueen alareunaan on tulossa

taulut, joihin tuhkahaudattujen
muistolaatat tulevat. Nyt kukkapenkkien vieressä seisoo kolme
betonijalkaa ja sähköjohtolenkkejä
odottamassa asennusta.
– Alueen perennat ja kukat on

jaettu emokukista. Lähes kaikki
kasvit on saatu lahjoituksena ystäviltä, tutuilta ja seurakuntalaisilta, Seija iloitsee.

Tuhkahauta-alueen suunnittelu ja toteutus on tehty seurakunnan omana työnä. Myös
porttia reunustavat kivipaadet
on seurakunnalle palautuneilta
vanhoilta sukuhaudoilta. Vain
nurmialueen reunat päällystettiin ostetuilla siirtonurmimatolla.
Matoilla estettiin maan valuminen rakennusvaiheessa.

Uusi tuhkahauta-alue sijaitsee Luttilan hautausmaan vuonna
2006 käyttöön otetulla alueella,
T-osastosta erotetulla S-osastolla.
Tuhkahauta-alue on sijoitettu
tämän alueen lounaiskulmaan,
koska peruskallio tulee siinä
maanpinnalle estäen arkkuhautaamisen. Seurakuntapuutarhuri
Seija Kotilainen kertoo monien
tahtovan hautapaikan tuhkahauta-alueelta juuri tuon näkyvissä
olevan kauniin kallion vuoksi.
– Myös sellainen ajatus on heitetty ilmoille, että tuhkat kätkettäisiin vielä joskus tulevaisuudessa kallioon porattavaan syvään
hautaholviin. Mutta se on tosiaan
vasta ajatusasteella, haave.

Hautoja voivat hoitaa ja ylläpitää haudattujen omaiset, ystävät tai tuttavat. Omaiset voivat
myös päättää ostaa haudan hoitopalvelun seurakunnan hautainhoitorahastolta. Varkauden
seurakunnan hautainhoitorahasto (HHR) hoitaa nimensä
mukaisesti sen hallussa olevia
varoja. HHR on olemassa, jotta
seurakunta pystyisi hoitamaan
sen hoitoon annettuja hautoja
ja hauta-alueita.
Hautainhoitorahastolle
asetetaan neljäksi vuodeksi kerrallaan johtokunta. Johtokunta
valitaan
seurakuntavaaleissa
ehdolla olleista. Se vastaa rahaston omaisuuden hoitamisesta,
varojen turvallisesta sijoittamisesta ja valvoo hautojen hoidon
järjestämistä.
Sijoitusasioita
hoitaa ja rahaston kokouksissa
esittelee seurakunnan hallintojohtaja Olli Siivola. Kokousten
sihteerinä ja hautainhoitorahaston asioiden esittelijänä toimii seurakuntapuutarhuri Seija
Kotilainen.
Rahaston varoja on sijoitettu pääasiassa suomalaisten
pörssiyhtiöiden osakkeisiin ja
asunto-osakkeisiin Varkaudessa. Hautainhoitorahasto myös
maksaa 45% kausityöntekijöiden palkoista sekä 36% toimisto- ja hallintotyöntekijöiden
palkoista, siltä osin kuin tehtävien hoito koskee hautainhoitorahastoa.

Taottu risti.

Tuhkahauta-alueella
on
suunnitelman mukaan tilaa noin
900 tuhkan maahan kätkemiselle
ja noin 2000 hautasijaa uurnille.
Tähän saakka tuhkan kätkeminen hautausvaihtoehtona on ollut sallittua ainoastaan Pääkirkon
viereisessä Kirkkolehdossa vuodesta 2002 alkaen.

Kirkkoneuvoston tehtävänä on huolehtia hautakirjanpidosta sekä siitä, että hautoja
hoidetaan sopimusten mukaisesti ja ohjesääntöä noudattaen.
Hautakirjanpito tarkoittaa hauta- ja vainajaluetteloa haudoista
ja niihin haudatuista. Varkauden seurakunnassa hautainhoitorahaston johtokunta osallistuu yhdessä kirkkoneuvoston
kanssa vuosittain hautausmailla
pidettäviin katselmuksiin.
Seurakunnan
hoitamat
haudat toimivat esimerkkeinä
hyvästä hoidon tasosta muille

hautoja hoitaville. Seurakunta
hoitaa vain niitä hautoja, joille hautaoikeuden haltijat ovat
palvelun ostaneet. Vuosittain
Varkauden seurakunnassa istutetaan noin 12 000 kukkaa noin
2700 hoitohaudalle. Nurmenleikkuun seurakunta hoitaa
kuitenkin verovaroin myös niiltä haudoilta, joista ei ole tehty
erillistä hoitosopimusta.

Ostetuista palveluista laaditaan hautainhoitosopimus.
Hautainhoitorahastolla on erilaisia vaihtoehtoja haudan hoidoksi. Sopimuksen voi tehdä
yhdeksi, viideksi tai 10 vuodeksi kesäkukilla tai perennahoidolla viideksi vuodeksi. Vuosihoidon voi tehdä myös ilman
kukkia, jolloin omainen istuttaa
itse haluamansa kukat. Lisäksi
haudoille voi tilata syyskukaksi
callunoita.
Seurakuntapuutarhuri Seija
Kotilainen muistuttaa, että hautainhoitorahastolta voi ostaa
myös kynttiläpalvelun.
– Pyhäinpäivän ja joulun aikaan on mahdollista saada sopimuksesta kynttilä palamaan
rakkaansa haudalle.
Varkauden seurakunta tilaa
Varkauden Nuorisopalokunta
ry:ltä joka kevät vanhojen kynttilöiden keräämisen haudoilta.
Metallikannet ja puhdas lasi
lajitellaan, muovit poltetaan sekajätteen mukana Riikinnevan
jätelaitoksessa kaukolämmöksi.
– Näin tuetaan taloudellisesti
nuorten hyödyllistä harrastustoimintaa ja pidetään huolta
luomakunnasta.
Kirkkovaltuusto on seurakunnan ylin päättävä elin. Se
asettaa seurakunnan eri johtokunnat seurakuntavaaleissa ehdolla olleista henkilöistä ja valitsee jäsenet kirkkoneuvostoon
kahden vuoden ajaksi. Kirkkoneuvosto valvoo johtokuntien
toimintaa. Hautainhoitorahaston kokouksissa kirkkoneuvostoa edustaa Pauli Paatsola.
Hautainhoitorahaston johtokuntaan (2019–2022) kuuluvat:
Jorma Aro, puheenjohtaja
Olavi Martikainen
Nina Voutilainen
Saija Tuovinen
Eija Pöllänen
Raimo Pöysti
Markko Rothström
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Kirkon kirjat
KASTETUT:
Heiskanen Joona Onni Johannes, Hokka Eeli Henrik Antero,
Hokka Neela Elea Aleksandra, Korhonen Aino Taika Tuulia,
Leväinen Meea Lyyli Alina, Sydänmaa Joona Oliver, Tirkkonen Toivo Eerik Anton.
VIHITYT:
31.8. Juuso Jesse Juhana Lappalainen ja Riia Karoliina
Tuomela, molemmat seurakunnastamme. 14.9. Arto Juhani
Lamberg, Leppävirran seurakunnasta ja Eira Johanna

Rippikoulu saa
nuorilta kiitettävän
arvosanan
Vuonna 2019 rippikouluun
osallistuneet nuoret antoivat
rippikoululle arvosanaksi kiitettävän 9-. Tämä selviää Suomen
evankelis-luterilaisen
kirkon toteuttamasta kyselystä. Rippikoululaisten itsearviointikysely on osa vuonna
2017 voimaan tullutta rippikoulu-uudistusta. Kyselyn
avulla halutaan vuosittain
selvittää nuorten kokemuksia
rippikoulusta. Siihen vastasi
lähes 15 000 nuorta.
Vastauksista käy ilmi, että
nuoret ovat kaikkein tyytyväisimpiä
turvallisuuteen,
viihtyvyyteen ja hyvään yhteishenkeen. Yli 90 prosenttia
vastaajista koki, että rippikoulussa saa olla oma itsensä
ja siellä on turvallista olla.
Kirkkohallituksen rippikoulutyön asiantuntija Jari
Pulkkisen mukaan rippikouluun on viime vuosikymmenien aikana panostettu
paljon. Työntekijöitä ja vapaaehtoisia on riittävästi, on
järjestetty koulutusta sekä
kehitetty rippikoulua niin
paikallisesti kuin valtakunnallisestikin. Erityisesti kokonaisvaltaiseen hyvinvointiin
on kiinnitetty huomiota.
– Rippikoululla on myös
iso merkitys nuorten ystävyyssuhteiden
kannalta.
Rippikoulu parhaimmillaan
vahvistaa ja luo uusia ystävyyssuhteita nuorten välillä,
Pulkkinen sanoo.
Pulkkinen sanoo rippikoulun mahdollistavan nuorelle
turvallisen tilan olla omana
itsenään.
– Rippikoulu myös lisää yhteisöllisyyttä nuorten välillä,
jolla on suuri merkitys koetun yksinäisyyden vähentymisessä ja tukee positiivisesti
nuorten mielenterveyttä.
Lähde: Kirkon tiedotearkisto,
viitattu 18.9.2019

Kävele Naiselle
Ammatti venyi
juhlavuotenaan
ennätystulokseen
Kävele Naiselle Ammatti
järjestettiin 6.–15.9.2019 välisenä aikana jo 10. kertaa.
Juhlavuoden
tapahtumiin
osallistui yhteensä noin 2 500
kävelijää. Kävelijät, vapaaehtoiset ja yrityskumppanit
siivittivät tapahtuman ennätystulokseen: lahjoituksia kerättiin lähes 97 000€. Summa
vastaa yli 3 200 Ammattia.
Lähde: naistenpankki.fi

Liukko, Varkauden seurakunnasta. 19.09. Ilkka Martti Kalevi
Hoffren ja Laura Emilia Turunen, Aki Petteri Kinnunen ja
Reija Minna-Maria Putkinen, Olli-Pekka Immonen ja Nina
Marianne Suhonen, Harri Kalevi Könönen ja Kaisa Pauliina
Mäntymaa. Kaikki seurakunnastamme.

KUOLLEET:
Pelkonen Aira Annele 97 v, Iivarinen Kaarina 96 v, Laine
Veena Siviä 96 v, Junttanen Edit Elisabeth 95 v, Hilonen
Siiri Elisabeth 90 v, Rouvinen Otto Matti 90 v, Rouvinen

Anja Kaarina 89 v, Auvinen Airi Maria 88 v, Sappinen Lauri
Veikko 88 v, Törnroos Sinikka Sisko 88 v, Pehkonen Kauko
Olavi 87v, Rytkönen Eliina 87 v, Kankkunen Vilho Olavi 86
v, Arokoski Rauha Johanna 85 v, Glumerus Lahja Marjatta
83 v, Pelkonen Teuvo Olavi 83 v, Kuvaja Juhani Kalevi 81
v, Erkki Aatos Matero 80 v, Lokonen Reima Valdemar 76 v,
Malinen Marja Anneli 75 v, Tolvanen Silja Tuula Marjatta 74
v, Hyvärinen Juhani Taavetti 73 v, Koponen Tuomo Heikki
Pentti 69 vuoden ikäisenä.

Ja matka jatkuu Porvoosta
Savoon, Oulusta Varkauteen
Tiia Klemettilä
Seurakuntatyötä

tehdään

omalla persoonalla. Omat vahvuudet, harrastukset ja ammatilliset kiinnostuksen kohteet saavat
näkyä toiminnassa. Niinpä Elijas Kokko luotsaa seurakunnan
nuorten musiikkiryhmää ja bändikuvioita. Jere Koskenlaita puuhaa ensi keväälle nuorten aikuisten liikuntasalivuoroa, lokakuun
lopulle laneja ja tulevaisuudessa
hän on kiinnostunut toimimaan
enemmän varkautelaisten nuorten kehitysvammaisten kanssa ja
kehittää sitä työtä edelleen.
Nuorisotyöhön osallistuvat ovat
monen kirjava joukko, alakouluikäisistä varhaisnuorista 29-vuotiaisiin nuoriin aikuisiin. Toimintaa
onkin kohdennettu eri ikäryhmien tarpeita vastaavaksi. Yksi
nuorisotyöntekijä vastaa yhdestä
ikäkaudesta, mutta kaikki tekevät
kaikkea yhdessä tarpeen mukaan.
– Some-kanavat ovat kaikkien
nuorisotyöntekijöiden yhteisessä
käytössä. Yleensä joku on niiden
kautta aina tavoitettavissa, Elijas
ja Jere kertovat.
Jeren ja Elijaksen tie evankelisluterilaisen kirkon työntekijöiksi
on melko tyypillinen. Omasta
rippileiristä jäi niin hyvä mieli,
että lisää oli saatava. Ensin ohjaajakoulutuksen kautta isoseksi,
sitten ammatillisen pätevöitymisen kautta työntekijäksi. Elijas on
valmistunut Centria-ammattikorkeakoulusta yhteisöpedagogi-kirkon nuorisotyönohjaajaksi, Jere

Elijas ja Jere istuivat pyynnöstä lavastettuun kahvitteluhetkeen Kuoppakankaan seurakuntakeskuksen
luokassa.
Diakonia-ammattikorkeakoulusta
sosionomi-kirkon nuorisotyönohjaajaksi. Molemmat lähtivät
lukion jälkeen opiskelemaan pois
kotipaikkakunnaltaan, Jere Porvoosta Pieksämäelle, Elijas Oulusta Ylivieskaan. Nyt he ovat asettuneet perheineen kodiksi pieniin
savolaisiin kaupunkeihin.
Myös Varkaudesta lähdetään

usein jatko-opintoihin viimeistään lukion jälkeen.
– Ja tänne jäävillä on usein
omat niin vakiintuneet harrastuskuviot, ettei uusille tahdo
löytyä aikaa, nuorten aikuisten
ikäryhmän toiminnasta vastaava
Jere huomauttaa. Jeren voi tavata esimerkiksi yläkoululaisille,
lukiolaisille ja ammattikoululai-

sille suunnattussa ILPOssa eli
iltapäivän olohuoneessa Kuoppakankaan seurakuntakeskuksella.
Tai bongata Savon ammatti- ja
aikuisopiston (Sakky) ja lukion
käytäviltä koulukummin ominaisuudessa.
– Olin tänä syksynä mukana
myös Sakkyssa aloittaneiden ryhmäytymispäivissä
Puurtilassa.
Meillä oli eri aloille omat tutustumispäivänsä. Päivät ovat olleet
pidettyjä.
Elijas on nimetty koulukummik-

si yhdessä seurakuntapastori Karoliina Mustosen kanssa uudelle
Waltterin koululle. Koulu on
perustettu vuonna 2017 ja siksi
toiminta hakee muotoaan eikä
koulun kanssa ole vielä sovittu

käytännönasioista.
Pääasiassa
Elijas työskentelee 15–18-vuotiaiden parissa.
– Syyskuun puolella on aloitettu mainostamaan nuorten bändihommia.
Tarkoitus on koota yhteen soittamisesta ja laulamisesta kiinnostuneita nuoria ja ryhtyä treenaamaan kerran viikossa. Nuoret
saavat yhdessä Elijaksen ja kanttorin kanssa suunnitella mitä soitetaan ja millaisiin tapahtumiin
ja tilaisuuksiin bändin kanssa
mennään mukaan.
– Voidaan järjestää myös myös
ihan omia keikkoja. Tähän mennessähän nuorten musatoiminta
on keskittynyt lähinnä Ankkurimessujen valmisteluun ja niissä
soittamiseen.

”Tähänastisen elämäni paras kokemus”
Tiia Klemettilä
Kuluneena syksynä Savon Sanomien sivuilla on käyty keskustelua rippikoulujen raskaudesta
seurakunnan työntekijöiden näkökulmasta. Elokuun lopulla ilmestyneen uutisen mukaan noin
40 prosenttia Savon Sanomien
tekemään kyselyyn vastanneista
kokee rippikoulujen kuormittavuuden kasvaneen. Syiksi kuormitukselle jutussa mainittiin
muun muassa nuorten epäkunnioittava käytös ja henkinen oirehdinta.
Varkauden seurakunnan johtava nuorisotyön viranhaltija Tiina
Taavitsainen kertoo, että varkautelaisten nuorten arvosana ripareille oli 9-.

– Useimmat ovat viihtyneet
hyvin ja kokeneet olonsa turvalliseksi. Palautteessa nousi esille
kivojen isosten rooli ja ryhmän
yhteishenki. Yhden varkautelaisen mielestä leiri oli ollut ”tähänastisen elämäni paras kokemus”.
Kotimaa24:n haastattelussa entinen Puijon seurakunnan kappalainen nykyisin nuorisotyöstä Kauniaisten seurakunnassa
vastaava seurakuntapastori Kari
Kuula kertoi oppineensa rippikoulutyön tekemällä sitä. Niiltä,
jotka ovat koulutettuja nuorisotyöhön ja kuin luotuja työhön,
homma sujuu helpommin, vaikka joillekin kirkon työntekijöille
jossain päin Suomea rippikoululeirit ovat Savon Sanomien mukaan näyttäytyneet jopa paina-

jaismaisina.
Elijas Kokko ja Jere Koskenlaita kokevat rippikoulujen olevan
kaikkea muuta kuin painajaista.
He tahtovat kuunnella nuoria ja
mahdollistaa niin villien ja vapaiden kuin introverttienkin osallistumisen.
– Kaikkia ei voi pakotta rastiradalle heilumaan eikä kaikkia voi
pakottaa tykkäämään kalvosulkeisista rippikoulun oppitunneilla.
Osallisuus on päivän sana,
mutta miten yläkoululaiset saadaan osallistumaan? Nuoret miehet uskovat, että kaikki lähtee yhteenkuuluvuuden tunteesta, joka
luodaan ryhmäyttämällä. Nuoret
tarvitsevat mielekästä tekemistä.
– Negatiivisuuteen pitää vasta-

ta positiivisuudella. Ja rajat täytyy
asettaa ja kommunikoida ryhmälle ymmärrettävästi.
– Olemme aktiivisesti torjumassa kaikkia kiusaamiseen
liittyviä signaaleja kaikessa toiminnassamme. Haluamme käytöksellämme osoittaa, että nuoret
ja heidän elämä otetaan tosissaan,
Tiina lisää.
Savon Sanomat 28.8.2019. Aivan kamalaa kielenkäyttöä ja
tablettien ja päihteiden salakuljetusta leirille” – työntekijät kertovat, mitä rippileirillä pahimmillaan tapahtuu. Kotimaa.
Kotimaa24.fi 1.6.2019. Pappi
Kari Kuula: Joillekin seurakunnan
työntekijöille rippileiri on kohtuuton työtehtävä.
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Jari Kesanen

Apua ja tukea

Saattohoito kaipaa vapaaehtoisia
Mikäli olet kiinnostunut toimimaan vapaaehtoisena saattohoitajana, ota yhteyttä Riitta
Sulkkoon (johtava diakoniatyönviranhaltija) p. 040 541 1399 tai riitta.sulkko@evl.fi

Liikunta-agentin ajatuksia kuluneesta
Liikkuva seurakunta -vuodesta
Karoliina Mustonen
Kohtaus

elävästä

Hartiat ja selät venyvät. Lihakset rutisevat ja ehkä jokunen ähkäisykin kuuluu.
– Kylläpä tekee hyvää, joku joukosta huokaisee.
Taukojumpan jälkeen kokous

jatkuu ja seuraavalla tauolla
jumppana onkin kanttori Tapani
Majurin seurakuntakuoron kanssa usein käyttämä selänkiertoliike.
– Liikunnan riemua ja iloa seurakunnassamme on ollut aina.
Kuluneena vuonna olemme Liikkuva seurakunta -toimintamallin
mukaisesti tehneet seurakunnassamme jo tapahtuvaa liikkumista

T

arvitaanko
nuorten
äitien ja lasten ko-

elämästä.

Varkauden seurakunnan papeilla
ja kanttoreilla on edessään pitkä
kokouspäivä. Syyskausi on käynnistynyt. On tullut tarvetta pitää
koko päivän mittainen palaveri,
jossa yhdessä mietitään suuntaviivoja syksyn työhön kirkkoherra Jarkko Piipon johdolla.
Aamu alkaa kahvin lisäksi hartaudella ja innosta puhkuva pappien ja kanttoreiden porukka käy
työhön. Listalla riittää käsiteltäviä asioita. Kokousta on kulunut
jonkin aikaa, kun kirkkoherra
puheenjohtajana ilmoittaa:
– Liikunta-agentti vetää nyt
taukojumppaa.

Miksi kuulun
seurakuntaan

Tuokiokuva pappien ja kanttoreiden kokouksen taukojumpasta.
näkyväksi. Ehkä joku onkin nähnyt Kuoppakankaan seurakuntakeskuksen liikuntasalissa tai
vaikkapa sosiaalisessa mediassa
Varkauden liikkuva seurakunta
logoja, liikunta-agentti Karoliina
Mustonen kertoo.
Liikkuva seurakunta on toimin-

tamalli, jonka avulla liikettä voidaan seurakunnissa lisätä sekä
tehdä näkyväksi. Toimintamallin
mukaan kenestäkään ei tarvitse tulla ikiliikkujaa. Lepokin on
yhtä tärkeää. Arjen valinnoilla
– käytänkö hissiä vai kävelenkö
portaita – on näkyviä vaikutuksia
kokonaisvaltaiseen hyvinvointiimme. Tarkoituksena on edistää
työntekijöiden ja seurakuntalaisten liikkuvampaa elämäntapaa
sekä tuoda näkyväksi seurakuntien jo nyt tekemää liikuttamistyötä.

– Seurakuntaamme on myös
vakiintunut käytäntö kokoukset
keskeyttävistä lyhyistä taukojumpista. Tämä lisää arkiliikettä
tehokkaasti. Kesällä järjestimme
Könönpellossa puistojumppaa
ja kaikilla seurakunnan leireillä
liikkuminen oli tuttuun tapaan
vahvasti läsnä, Karoliina listaa.
– Toteutimme Liikkuvan seurakunnan toimintaideaa yhteistyössä Puurtilan Kisa-Poikien
kanssa järjestämässämme Jaakonpäivän pesäpallo-ottelussa,
jossa keräsimme varoja varkautelaisten lasten ja nuorten
harrastustoimintaan. Ottelussa
joukkueemme kylläkin koki rökäletappion Kisa-Poikien harrastajapesisjoukkuetta vastaan.
Hyvää mieltä tapahtumassa häviöstä huolimatta riitti, Karoliina
muistelee.

Menovinkit
o ALPO – toiminnallinen taukopaikka 4–6-luokkalaisille Kuoppakankaan
seurakuntakeskuksella tiistaisin, liikuntasalivuoro klo 14.00–15.
o ILPO – iltapäivän olohuone nuorille Kuoppakankaan seurakuntakeskuksella, liikuntasalivuorot torstaisin klo 15.00–17.
o Mietiskely Kuoppakankaan seurakuntakeskuksella 26.10 klo 14 ja 16.11.
klo 10.
o Liiku ja leiki -illat perheille Kuoppakankaan seurakuntakeskuksella parittoman viikon torstaisin klo 17.30–19.
o Tuolijumppa Könönpellon seurakuntakeskuksella joka maanantai klo
9.00–10.
o Valtsun sähly Kangaslammin liikuntatalolla maanantaisin klo 17.00–18.
o Valtsun sähly Kuoppakankaan seurakuntakeskuksella keskiviikkoisin klo
17.00–18.
Huom! Muista myös Liikkuva Warkaus tapahtumat lauantaisin

Diakonia auttaa – auta kanssamme

Lahjoittamalla tavaraa tai tulemalla ostoksille autat. Kirpputorin tuotto menee diakoniatyön avustusvaroihin ja sitä kautta vähävaraisten varkautelaisten avuksi.
Kirpputorille voi lahjoittaa ehjiä ja puhtaita vaatteita, huonekaluja ja muuta kodin tavaraa. Vain
laskettelusuksia, kirjahyllyjä ja aikuisten kirjoja emme ota vastaan. Jos tahdot lahjoittaa isompia
huonekaluja, ole ensin yhteydessä diakoniatyöntekijä Piaan p. 040 5727 810. Kirpputori on avoinna
vapaaehtoisvoimin tiistaisin ja keskiviikkoisin klo 10–15.00. Kissakoskenkatu 5. Huom! Kirpputori
on suljettu syysloman takia ti-ke 15.–16.10. ja ke 30.10.
Lisätiedot ja ilmoittautuminen kirpputorin vapaaehtoiseksi: Pia p. 040 5727 810.

koontumisia? Eronneiden vertaistukea;
kriisiapua; sielunhoitoa ja
synninpäästöä? Tarvitaanko
kirkollisia toimituksia: häitä,
hautajaisia, kasteita, avioliittoon vihkimisiä? Tarvitaanko virkatodistuksia ja sukututkimusta?
Tarvitaanko
diakoniaa?
Kotikäyntejä;
työttömien
tai vähävaraisten lounasruokailua ja avustamista;
kaiken kansan Puurtilassa
saunomista?
Tarvitaanko
hyvähenkistä nuorison kokoontumisiltoja? Tarvitaanko makkaran- tai letunpaistoa leirinuotiolla? Retkiä ja
leirejä,
rippikoululeirejä?
Harrastetasoisia peli-iltoja;
Isä-Poika iltoja ja retkiä?
Tarvitaanko lapsityötä ja
kerhoja? Tarvitaanko lähetystyötä ja kehitysmaiden
ihmisten auttamista; sairaalateologeja ja saattohoitoa?
Listaa voisin jatkaa, vaikka
kuinka pitkään. Olen Kivelän Markku (59), insinööri
ja koko ikäni kuulunut seurakuntaan. Veroni
olen maksanut,
eikä se ole tehnyt

koskaan kipeää. Olen kirkkovaltuutettu ja kirkkoneuvoston varajäsen. Toimin
lisäksi kasvatustyön johtokunnassa ja olen aktiivisesti
lähetystyön tukija ja tekijä.
Nuorena toimin pitkään
partiolippukunnassa, jossa
seurakunta oli vahva taustayhteisö. Tulin uskoon lukion
loppuvaiheessa.
Nuoret aikuiset miettivät nykyään usein, mitä he
hyötyvät
kirkollisverojen
maksamisesta. Minä olen
mielestäni saanut tosi paljon hyvää seurakunnalta
ja samalla monta mukavaa
ystävää. Kirkossa olen aina
voinut rauhoittua ja koota
ajatuksiani. Rahaa ja aineetonta hyvää ei voi laittaa vaakakuppeihin.
On monia työmuotoja, joiden toiminnasta saavat nauttia yksinäiset, vähävaraiset
ja vähäosaiset varkautelaiset
ihmiset, jotka eivät tarvitsemaansa apua muualta saa.
Nämä palvelut rahoitetaan
pitkälti kirkollisverovaroin.
Mitä hyvää saan, jos eroan
seurakunnasta?
Markku Kivelä
Kirjoittaja on
kirkkovaltuutettu.
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Joululaulut

Valokuvaamo Jäniksen kokelmista

Minkä joululaulun sinä haluaisit kuulla
Varkauden museot ja Varkauden ev.lut. seurakunta
järjestävät yhdessä joululaulujen yhteislaulutilaisuuden
keskiviikkona 27.11.2019 klo 19.00 Tehtaan koulun
salissa. Nyt etsitään, ei välttämättä niitä kauneimpia, vaan
nostalgisimpia joululauluja. Mikä joululaulu tuo mieleesi
menneisyyden kaipuuta, ehkä haikeutta tai saa tuntemaan
koti-ikävää? Mikä joululaulu vie muistot menneisiin onnen,

Rakkaimmat
virtesi
löydät
myös
verkosta
Viime vuoden lopulla julkaistiin uusi mobiilioptimoitu
verkkovirsikirja. Mobiilioptimointi tarkoittaa sitä, että
verkkosivustoa on helppo
selata ja käyttää myös kännykällä. Virsikirja.fi- palvelussa
on helppokäyttöinen hakutoiminto, jonka avulla virsiä
voi hakea nimen, numeron
tai yksittäisten sanojen perusteella.
Lisäksi käyttöä on helpotettu jakamalla virret teemoihin
erilaisten kirkollisten juhlien
ja kirkkovuoden tapahtumien mukaan. Erityistä hyötyä
palvelusta on juhlia suunnittelevalle. Virsistä voi myös
muodostaa listan, jonka saa
helposti jaettua vaikkapa juhlavieraille. Tämä helpottaa
huomattavasti seurakunnan
tilojen ulkopuolella pidettyjen tilaisuuksien, kuten kotona järjestettyjen kastejuhlien,
järjestelyjä.
Palvelussa on säilytetty
edellisestä versiosta tuttuja
ominaisuuksia, kuten virsien
synnystä ja tekijöistä kertovat
tausta-aineistot. Lyhyt tietoisku löytyy suoraan virren
säkeistöjen jälkeen sivun alareunasta. Uuteen verkkovirsikirjaan taustatietoja ollaan
keräämässä myös virsikirjan
lisävihkon virsistä.
Lisäksi virsiin on tekeillä
opetusäänitteet, joiden avulla
kuka tahansa pystyy opettelemaan virsien soittamista ja
laulamista.
– Jokaisesta virrestä tehdään ensimmäinen säkeistö
laulettuna ja soitettuna, jotta
virsiä on helpompi kuunnella
ja opetella. Projekti on vielä
kesken, mutta äänitiedostoja
lisätään sivustolle sitä mukaa,
kun niitä saadaan valmiiksi,
kirkkohallituksen musiikin
asiantuntija Teija Tuukkanen
kertoo.
Verkkovirsikirja on yksi
kirkon suosituimmista verkkopalveluista. Vuoden alussa
avattu sivusto on kerännyt jo
yli satatuhatta käyttäjää.
Lähde: Evl.fi/Uutishuone/artikkelit viitattu 18.9.2019

ilon, surun, naurun hetkiin?
Nyt saat ehdottaa yhteislaulutilaisuuteen valittavia lauluja.
Voit liittää halutessasi mukaan tarinan, miksi juuri se
joululaulu herättää nostalgisia tunteita. Lähetä ehdotuksesi
3.11.2019 mennessä joko museot@varkaus.fi, puh. 040 769
1010 tai tapani.majuri@evl.fi, puh. 040 578 5998.

Varkaus 90 vuotta

Varkaus tarvitsee sekä
kirkkoa että kaupunkia
Kahvikupin ääressä asiat etenevät
Anne Marttala

Mari Petäjä

- Aiomme osallistaa ihmisiä yhdessä, sanoo Varkauden kaupunginjohtaja Hannu Tsupari ja viittaa sakastin nojatuolissa istuvaan
Varkauden seurakunnan kirkkoherraan Jarkko Piippoon.
Takana on lähes kolmetuntinen
rupeama, johon kuuluivat pääkirkon juhlamessu, kirkkokahvit
ja kahvien jälkeinen musiikki- ja
keskustelutuokio.
Kaupunginjohtaja oli alusta saakka mukana,
eikä hänellä näytä vieläkään olevan kiire minnekään.
- Olemme suunnitelleet Jarkon
ja Hannun kahveja Varkauden
olohuoneeseen, jatkaa kirkkoherra.
Varkauden olohuone on kuntalaisten, yhdistysten, yhteisöjen
ja kaupungin omien yksiköiden
käyttöön tarkoitettu monitoimitila Kauppakadun varrella. Siellä
siis olisi tulevaisuudessa mahdollisuus jututtaa molempia herroja
yhtä aikaa ja rennosti kahvikupin
ääressä.
Jarkko Piippo aloitti Varkauden seurakunnan kirkkoherrana
tämän vuoden alkupuolella, loppiaisen jälkeen. Hannu Tsupari
on johtanut Varkauden kaupunkia vuoden 2007 alusta saakka.
Molemmat ovat kasvaneet Varkaudessa ja käyneet koulunsakin
kaupungissa mutta ehtineet asua
myös muualla.
- Piti käydä kaukana että näki
lähelle, sanoo Jarkko Piippo.
Hannu Tsupari toteaa, että Varkaudessa on kymmenessä vuodessa menty valtavasti eteenpäin.
Kun kaupunki vietti 80-vuotisjuhlia, Stora Enso oli juuri antanut ymmärtää, että se lopettaa
kaiken tuotannollisen toiminnan
Varkaudessa. Nyt näkymät ovat
paremmat.
- Varkaus on nähty taantuvana
tehdaskaupunkina. Minusta sitä
voi tänä päivänä markkinoida
modernina tehdaskaupunkina,
toteaa kaupunginjohtaja.
Hän myös korostaa sitä, että
kaupunki haluaa tukea kaikkea

Varkauden kirkkoherra Jarkko Piippo ja kaupunginjohtaja Hannu Tsupari haluaisivat nostaa esille niitä
hyviä asioita, joita kaupungissa asumiseen liittyy. Kuten sen, että kaikki on lähellä.
sitä hyvää, mitä seurakunta tekee.
- Evankeliumin julistaminen
on edelleen tärkeintä, sanoma
Jeesuksesta ihmiskunnan pelastajana, mutta tärkeää on myös kirkon tekemä diakoninen työ, eikä
diakonisen työn piiriin pääseminen edellytä kirkon jäsenyyttä,
sanoo kirkkoherra.
Varkauden kaupungin 90-vuotisjuhlamessussa oli noin 220 ihmistä. Yleensä sunnuntain aamupäivän jumalanpalveluksissa on
paljon vähemmän väkeä. Jarkko
Piippo sanoo ymmärtävänsä varsinkin lapsiperheitä, jotka eivät
sunnuntaisin jaksa aamukymmeneksi suoriutua kirkkoon.
- Heitä varten olemme ideoi-

neet ankkurimessut ja perhemessut, jotka ovat illansuussa ja
iltapäivällä.
Sekä kirkkoherra että kaupunginjohtaja haluaisivat korostaa
Varkaudessa asumisen hyviä
puolia – valittamisen sijaan. Kaupunki on turvallinen, metsään
pääsee kotiovelta ja vettä pitkin
melkein minne vain.
Varkaudessa kirkko ja kaupunki ovat kehittyneet rinta rinnan.
Seurakunta aloitti toimintansa
vuoden 1932 alussa, kolme vuotta Varkauden kauppalan perustamisen jälkeen. Ehkä nyt on taas
yhteistyön tiivistämisen aika.
- Sekä perheentalolla että nuorten talolla teemme yhteistyötä,

sanoo kaupunginjohtaja.
Nuorten talo Osmajoentien
varressa on hanke, jonka valmistumista on odotettu pitkään.
Kun kaupunginjohtaja aikoinaan
käveli aamulla kotoa Puurtilan
kansakouluun – ja matkalla seurusteli Lumialan tilan lehmien
kanssa – nuorisotaloista ei puhuttu mitään.
Nyt nuorisotaloon liittyy paljon toiveita. Jarkko Piippo toteaa,
että lasten kasvattaminen pienessä kaupungissa on helpompaa
kuin isossa. Siihenkin vanhemmat tarvitsevat kuitenkin usein
tukea. Nyt sitä löytyy – kirkon ja
kaupungin yhteistyönä.
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Musiikki

Tiesitkö tämän seurakunnan kuoroista?
Kaikkiin kuoroihin voi tulla myös kesken kauden. Parhaiten
se onnistuu aikuistenkuorojen kohdalla niin, että ottaa
yhteyttä suoraan haluamansa kuoron johtajaan ja sopii
asiasta. Lapsikuoroon ja gospelkuoroon voi tulla vain paikalle tutustumaan toimintaan silloin, kun kuoro harjoittelee
ja kun itselle sopii.
Erityisesti mieslaulajat, olette lämpimästi tervetulleita,

teidän ääniänne kaivataan.
Kangaslammin kuoro, johtaa Tapani Majuri (p. 040 578
5998)
Laalajat, johtaa Riikka Tuura (p. 040 578 5711)
Nuorten Gospelkuoro, johtaa Mari Marjokorpi (p. 040 578
5218) ja Riikka Tuura.
Varkauden seurakuntakuoro, johtaa kanttori Tapani Majuri

Messu
Mari Petäjä

Sinikka Holopainen sytytti kynttilän Varkauden kirkkoon saapuessaan.

Russelsheimin mieskuoro.

Juhlamessussa
oli tunnelmaa
- ja ihmisiä
Anne Marttala
Varkauden seurakunta osallistui
kaupungin 90-vuotisjuhlintaan
järjestämällä juhlamessun syyskuun ensimmäisenä sunnuntaina. Messun väkimäärä yllätti
seurakunnan: kirkon penkit olivat tasaisen täynnä, ihmisiä oli
paikalla yli kaksi sataa.
Ehkä isoimman yllätyksen
koki keittiön väki, joka kahvitti
messuvieraat. Kiireetön tunnelma antoi kuitenkin aikaa reagoida tilanteeseen. Kahvittelu sujui
hyvin, ja keskustelu oli vilkasta.
Messuun toi kansainvälistä
väriä Varkauden saksalaisen ystävyyskaupungin Rüsselsheimin
20-päinen mieskuoro, joka esiintyi johtajansa Ronald R. Pelgerin
johdolla. Kuoron osaaminen teki
varmasti moneen kuulijaan vaikutuksen, vaikka kielen ymmär-

Eeva ja Esko Vauhkonen saapuivat juhlamessuun hyvissä ajoin ennen
aamukymmentä.
täminen tuotti vaikeuksia.
Kirkkoherra Jarkko Piippo lähti
saarnassaan liikkeelle Luukkaan
evankeliumin 18. luvusta, jossa
Jeesus puhuu vertauksin fariseuksista ja publikaaneista.
Fariseukset halusivat saada Jumalan hyväksynnän lain ja käskyjen tarkalla noudattamisella.
Publikaanit taas olivat roomalaisen miehittäjävalllan edustajia.
Tuon raamatunkohdan opetus
on se, että jokainen joka itsensä
ylentää alennetaan ja jokainen
joka itsensä alentaa ylennetään.
- Jokainen ihminen voi rakentaa tulevaisuutensa. Vai voiko?
Jumalan rakkaus ei kuitenkaan
perustu saavutuksiimme. Se on
lahja.
Saarnansa lopuksi Jarkko Piikko esitti kysymyksen. Miten voisimme entistä konkreettisemmin
osoittaa, että välitämme lähimmäisistämme ja tästä kaupungista?

Emilia Kinnunen, Marketta Palkeinen ja Venla Koponen osallistuivat kirkkokahvien jälkeiseen musiikkija keskustelutilaisuuteen.
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Vapaaehtoistyö
Pääkirkon avointen ovien yhteydessä järjestetään Puikot heilumaan -neulojaiset. Tule
neulomaan diakoniatyön jouluavustuksiin
esimerkiksi sukkia ja lapasia. Ota mukaan
omat langat ja puikot. Neulomisen lomassa
juodaan päiväkahvit.

Kokoontumiset torstaisin 7.11. / 14.11. /
21.11. / 28.11. klo 13–14.30.
Pääkirkon avointen ovien muista tapahtumista löydät tietoa tapahtumakalenterista
s.10–11.

Retket ja leirit

Päivä Paljakkavaaralla
Tiia Klemettilä
Melkein kaikki ovat jo kyydissä.
Iltapäiväksi on luvattu sadetta.
Puurtilan risteyksen pysäkiltä
kyytiin nousee vielä nainen ja tuo
sienen tunnistettavaksi.
– Joutaa ruohonleikkurin syötäväksi, Pentti Lyytikkä tuumaa.
Pentti on jälleen mukana seurakunnan marjaretkellä oppaana.
Kenenkään ei tarvitse lähteä metsään yksin.
Diakoniatyöntekijät
Antero
Saarelainen ja Ellen Väntti toivottavat retkeilijät tervetulleiksi.
Ellen kertoo viime kesästään ja
toivottaa turvallista päivää.
– Jumala siunatkoon päivämme ja varjelkoon meitä vaaroilta
ja karhuilta.

Eira

Tuomo

Tapio

Ennen luontoon siirtymistä sovitaan lounasaika. Tavarat
kannettaan yhdessä linja-autosta
nuotiopaikalle Paljakkavaaran
laelle.
– Puolukat ovat pieniä, mustikat vielä ihan älyissään, Pentti
summaa päivän ennakko-odotukset. Toiset istuivat tarinoimassa hyvissä ajoin ennen lounasta
todeten aiempien vuosien olleen
saaliin kannalta parempia.
Tapio on muuttanut kolme
kuukautta sitten Oulusta Varkauteen. Asunto oli löytynyt helposti
katsomatta. Varkaus oli valikoitunut uudeksi kotipaikkakunnaksi
vähän sen mukaan, missä olisi
eniten kalavesiä.
– En niin marjoista välitä. Kun ei
ole omaa autoa, on mukava päästä
metsään tällä tavalla, Tapio myhäilee ja kaataa termospullostaan
kahvia toisen kuksallisen.
Eira on löytänyt aamupäivällä
vain hyytelöksi kelpaavia raakoja
marjoja.
– Nämä pitäisi laittaa kypsymään, Eira nauraa ja ennättää
kehumaan oman seurakunnan
retkitoimintaa.
– Seurakunta järjestää hirveästi retkiä. Jos vähänkään haluaa ja
jaksaa lähteä mukaan, niin mahdollisuuksia on.
Pentti ja Aune ovat samoilla
linjoilla. Pariskunta istuu haistelemassa nuotion tuoksua ja
keskustelevat muiden metsästä
aikaisin palaavien kanssa. Puhe
kääntyy vapaaehtoistöihin.
– Me ollaan hirmu paljon oltu
mukana. Talkoohommissa makkaranpaistosta narikkaan. Meina-

Paula
Reino

Päivi

taan mennä marraskuussa Pieksämäelle Yhteisvastuukeräyksen
strattiinkin. Joka kevät ollaan
oltu mukana laittamassa Puurtilaa kuntoon. Ei kannata pelätä.
Mukaan vaan, he kannustavat.

sivussa luontoaiheisesta valokuvanäyttelystään.
– Tänäkin aamuna meinasin
viiden aikaan herätä kuvaamaan
tehtaanpiippuja, mutta sade rupesi ropisemaan peltikattoon.
Näyttely on esillä Savonkodilla
toistaiseksi.

Ruokailu lähestyy. Metsästä
joukko etsiytyy makkarakeiton ja
juustoleipien ääreen. Päivi on nyt
mukana marjaretkellä ensimmäisen kerran. Luonto ja vesistöt ovat
houkutelleet hänet perheineen
takaisin Varkauteen. Päivi kertoo
lukeneensa Kotiviestistä erilaisista retkistä aina työssä ollessaan ja
harmitelleensa, ettei silloin ollut
mahdollista osallistua.
– Eläkkeelle jäätyäni olen nyt
ollut useammallakin retkellä.
Ruskaretkelle seuraavaksi.
Reino on luvannut viedä puolet puolukkasaaliistaan Savonkotiin. Valokuvaamisesta innostunut mies esittelee iloisena lähes
täyttä sankollista ja kertoo siinä

Tuomo istuu tyytyväisenä
lounaan jälkeen kallion kupeessa, vaikka saikin puolukoita vain
pari kolme litraa. Sattui hyvä keli.
– Useana vuonna jo puoleen
päivään mennessä olen kerännyt
täältä täyden sangon. Nuorempana sitä tuli käytyä marjassa muuallakin.
Päivä Paljakkavaaralla ylitti
Australiasta, Brisbanesta saakka
mukaan tulleen Paulan odotukset. Hän oli saapunut Varkauteen
hautaamaan isänsä. Tämän lehden ilmestymisen aikaan hän on
jo palannut takaisin kotiin maapallon toiselle puolelle.

Pentti ja Aune
– Näin lehdestä (Kotiviestistä) ilmoituksen marjaretkestä ja
ilmoittauduin heti mukaan. On
raskasta tyhjentää kuolinpesää.
Oli ihana päästä tänne ja saada
muuta ajateltavaa.
Muutamat marjastajat lähtivät täyttämään sankojaan vielä
toiselle kierrokselle lounaan jäl-

keenkin. Osa joukosta yllyttää
Elleniä laulamaan. Pian nokipannukahveja säestää vaaralla raikuvat vanhat koululaulut.
Saaliiksi saatiin, kuka enemmän kuka vähemmän, puolukkaa
ja sieniä.
– Olipa hyvä, ettei ollut puolukoita kerättäväksi, olis pitänä uus
pakkanen ostoo, eräskin veisteli.

Kotiviesti
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Vaikka minä kulkisin pimeässä laaksossa,
en pelkäisi mitään pahaa,
sillä sinä olet minun kanssani. Ps.23:4a

Naisen Voimakirja

Vahva, voimakas, omannäköinen
Tiia Klemettilä

Varkaudessa
järjestetään
päihteiden kanssa haasteita kokeville naisille Voimakirjatyöpaja. Työpajassa on mahdollisuus
pohtia nykyiseen elämäntilanteeseen johtanutta menneisyyttä,
itselle tärkeitä asioita juuri nyt
ja tulevaisuuden haaveita. Jokainen työskentelee oman elämänsä
kanssa ja kokoaa oman näköisensä voimakirjan.
Miksi naisille suunnattuja ryhmiä tarvitaan? Onko naisilla
päihdetyön asiakkaina erityisiä
tarpeita?
– Naisille suunnattua toimintaa
tarvitaan, koska päihdehuollon
toimintatavat ovat muotoutuneet
miesten tarpeita vastaaviksi. Suurin osa palveluiden käyttäjistä
kun on miehiä, Yhdessä kokoNAINEN hankkeen alueyöntekijä Tiina Talvensaari kertoo.
Yhdessä kokoNAINEN on Kirkkopalvelujen Riippuvuustyön kehittämisyksikön kehittämishanke, jonka tavoitteena on kehittää
toimintamalleja naiseuden huomioimiseksi päihdetyössä Varkaudessa, Jyväskylässä ja Pieksämäellä.

Jo vuonna 2010 ilmestyneessä
Naisten kanssa tehtävä päihdetyö -oppaassa muistutetaan, että
naisten kanssa tehtävän päihdetyön on erottava monin tavoin
perinteisestä päihdetyöstä.
– Kaikenikäisiä naisia koskettavat yleensä esimerkiksi paineet
ulkonäöstä, muiden miellyttämisestä ja työelämän muutoksista.
Naisten itsetunnot ovat koetuksella. Työntekoa ja suorituksia
korostavassa kulttuurissa nainen
joutuu opettelemaan vielä aikuisenakin oikeaa itsestään huolehtimista ja välittämistä, Naistenkartano ry:n toiminnanjohtaja
Helena Palojärvi kirjoittaa.
Ympäristön asenteet ja suhtautuminen naisten päihteiden käyttöön voi usein olla tuomitsevaa
ja vähättelevää. Toisaalta naisten
hoitoon hakeutumista saattaa estää pelko lasten menettämisestä,
turvattomuuden ja häpeän tunteet sekä leimautumisen pelko.
– Naiset hakeutuvatkin mieluummin hoitoon perusterveydenhuoltoon tai psykiatrian
palveluihin, vaikka he kokisivat
haasteita nimenomaan päihteiden käytön kanssa, Hilkka Lydén
toteaa edellä mainitussa toimitta-

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

päihteiden kanssa ponnisteleville naisille turvallinen tila oman
päihdehistorian, riippuvuuden ja
identiteetin käsittelyyn.
– Mukaan mahtuu kahdeksan
naista. Muutama on jo ilmoittautunut.
Voimakirjatyöpajan luoja ja
työpajan ohjaaja Marjo Kalavainen kertoo työpajan tavoitteista.
– Pysähdytään yhdessä, kukin
oman elämänsä äärelle. Pohditaan, miten minusta tuli minä ja
mikä tuo voimia. Lopuksi voidaan jakaa työskentelystä heränneitä ajatuksia.

massaan oppaassa.
Kaikessa naisten kanssa tehtävässä työssä on tärkeää muistaa,
että naiset ovat muutakin
kuin äitejä tai miesten kumppaneita. Tiina Talvensaari muistuttaa äitimyytistä.
– Naisen odotetaan aina olevan
hyvä, hoivaaja ja turvallinen.
Valitettavan usein päihdeongelmainen nainen saa parhaiten

tukea ongelmiinsa, jos hänellä on
alaikäisiä lapsia.
– Mutta silloinkin riskinä on,
että hoito ja palvelut keskittyvät
päihderiippuvaisen lapsiin ja äidit ja isät jäävät tarpeineen vähemmälle huomiolle, Talvensaari
toteaa.
Varkauden seurakunnan diakoniatyöntekijä Pia Hosio iloitsee
mahdollisuudesta tarjota kaikille

Yksilöllistä palvelua
ja laadukasta työtä
Ilmainen tarkastus. Tervetuloa!

Kukkakauppa Peräkylä
- Kukat arkeen ja juhlaan
- Surusidonnat - Interflora-kukkavälitykset
Hautauspalvelu Peräkylä
Kaikki hautaukseen liittyvät palvelut
luotettavasti ja ammattitaidolla.
- Kotimaiset, ekologiset arkut ja uurnat
- Hautakivet, kaiverrukset ja entisöinnit
- Pitopalvelu- ja perunkirjoituspalvelut
sekä hautauksen ennakkosopimukset

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

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

Idea
Voimakirjatyöpajasta
syntyi, kun Marjo osallistui Suomen käsityön museon museolehtorin Raija Mannisen Kiertotalous käsityötvistillä –kurssille.
Ajatusten apuvälineinä käytetään
käytöstä poistettuja kirjoja, kuvia
ja tarinoita.
Voimakirjatyöpaja 20.11. klo
15–18.30 Kuoppakankaan seurakuntakeskuksessa. Järjestää yhteistyössä Yhdessä kokoNAINEN
-hanke, Maaka Crafts ja Varkauden seurakunta. Ilmoittautumiset
4.11. mennessä Tiina Talvensaarelle p. 040 643 3754.

Kotiviesti
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Tapahtumat 10.10.–21.11.2019
JUMALANPALVELUKSET
JA HARTAUDET
su 13.10.
klo 10 Messu pääkirkossa. Arja
Päivärinta, Riikka Tuura.
klo 12 Sanajumalanpalvelus
Kangaslammin kirkossa, kirkkokahvit. Kari Iivarinen, Laura
Tanskanen, Tapani Majuri.
klo 14 Messu Könönpellon
seurakuntakeskuksessa, kirkkokahvit. Pekka Päivärinta, Tapani
Majuri.
klo 15 Siioninvirsiseurat Hannun salissa. Kari Iivarinen.
su 20.10.
klo 10 Messu pääkirkossa. Arja
Päivärinta, Riikka Tuura.
klo 12 Messu Kangaslammin
kirkossa. Kari Iivarinen, Riikka
Tuura.
klo 18 Ankkurimessu ”Ukulele”
Kuoppakankaan seurakuntakeskuksessa. Karoliina Mustonen,
Tarja Natunen, Mari Marjokorpi,
mukaan voi tulla oman ukulelen
kanssa soittamaan.
to 24.10.
klo 13 Hartaus ja arkiehtoollinen pääkirkossa. Kari Iivarinen,
Riikka Tuura.
su 27.10.
klo 10 Messu pääkirkossa ja
messun jälkeen Pekka Päivärinnan lähtöjuhla. Pekka Päivärinta, Tapani Majuri.
la 2.11.
klo 18 Pyhäinpäivän iltakirkko
pääkirkossa. Arja Päivärinta, Niina Pehkonen, Tapani Majuri.
klo 18 Pyhäinpäivän iltakirkko
Kangaslammin kirkossa. Laura
Tanskanen, Mari Marjokorpi.
su 3.11.
klo 10 Messu pääkirkossa,
karjalaisten kirkkopyhä, kirkkokahvit. Niina Pehkonen, Tapani
Majuri.
klo 14 Messu Kuoppakankaan seurakuntakeskuksessa,
rauhanyhdistyksen kirkkopyhä.
Saarna Ari Pelkonen Rauhanyhdistyksestä, Jarkko Piippo, Tapani Majuri.
su 10.11.
klo 10 Messu pääkirkossa. Arja
Päivärinta, Riikka Tuura.
klo 12 Messu Kangaslammin
kirkossa. Karoliina Mustonen,
Riikka Tuura.
klo 14 Messu Könönpellon
seurakuntakeskuksessa. Laura
Tanskanen, Tapani Majuri.
klo 15 Siioninvirsiseurat Kuoppakankaan seurakuntakeskuksessa. Karoliina Mustonen.
su 17.11.
klo 10 Juhlamessu pääkirkossa. Kirkko 80-vuotta. Jarkko Piippo, Niina Pehkonen, Mari Marjokorpi, Riikka Tuura. Ruokailu ja
klo 12.30 juhla pääkirkossa.
klo 18 Ankkurimessu ”Sanaton” Kuoppakankaan seurakuntakeskuksessa.
Karoliina
Mustonen, Tarja Natunen, Mari
Marjokorpi, nuorten bändi.

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
Elintarvikkeiden jako vähäva-

raisille ma klo 11–11.30 Kuoppakankaan seurakuntakeskuksessa.
Vähävaraisten
arkiateria
Kuoppakankaan
seurakuntakeskuksessa ti klo 11. Hinta 3
euroa.
Diakonian avoimien ovien
torstai klo 10, 7.11. / 5.12.
Diakoniatyön kirpputori os.
Kissakoskenkatu 5 on auki ti ja
ke klo 10–15. HUOM! Kirpputori on suljettu syysloman takia
15.–16.10. Otamme vastaan
puhtaita ja ehjiä vaatteita sekä
kaikenlaista kodin tavaraa, kunhan on puhdasta ja ehjää. Kirpputorin tuotto menee diakoniatyön avustusvaroihin. Emme ota
lastulevyisiä kirjahyllyjä, laskettelusuksia eikä aikuisten kirjoja.
Toivomme, että tavara tuotaisiin
omin kyydein. Jos mahdotonta,
niin asiaa apua voi kysyä diakoniatyötä p. 040 5727 810 / Pia.
Pääkirkon avoimet ovet to
10.10. klo 13 keskustellaan aiheesta Kulttuurin merkitys arjessa. Mukana Riitta Sulkko. /
17.10. klo 12 Yhteinen keittiö
2€ ja päiväkahvit srk-salissa /
24.10. klo 13 Arkihartaus ja ehtoollinen, päiväkahvit srk-salissa
/ 31.10. klo 13 Kolmiulotteisten
korttien askartelua, päiväkahvit
srk-salissa / 7.11. klo 13 Kanttorin musiikikihetki, päiväkahvit
srk-salissa / 14.11. klo12 Yhteinen keittiö 2€ ja klo 13 päiväkahvit srk-salissa / 21.11. klo
13 Arkihartaus ja ehtoollinen,
päiväkahvit ja neulojaiset srksalissa / 28.11. klo 12 Yhteinen
keittiö 2€, klo 13 päiväkahvit ja
neulojaiset srk-salissa.
Kaiken kansan sauna- ja peliillat syksyllä 6.11. / 4.12 klo 17.
Iltapalamaksu 2 euroa. Mikäli
tarvitset kyytiä, ota yhteys diakoniatyön toimistoon edelliseen maanantaihin mennessä
p. 040 701 6630. Edestakainen
kuljetus 5 euroa.
Huoma-ryhmä on tarkoitettu
kaikille, jotka ovat menettäneet
läheisensä henkirikoksessa. Lisätiedot vertaistukihenkilö 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.

IKÄIHMISTEN KERHOT
SYKSY 2019
Kyllikinkadun
korttelikerho parillisen viikon ma klo 1314.30. Kyllikinkatu 6 kerhotila.
Kerhonohjaaja: ja Irma Pessi. Lisätiedot p. 040 572 7810.
Joutenlahden
ystäväkerho
parittoman viikon ma klo 10
–11.30. Porukankuja 6 kerhohuone. Kerhonohjaajat: Eira
Luotinen ja Pia Hosio. Lisätiedot
Pia, p. 040 572 7810
Pääkirkon kerho parittoman
viikon ma klo 13–14.30 Hannun
Sali, Savontie 1. Yhteyshenkilö
Raija Räsänen, p. 040 740 2903
Hongistonkatu 1 palveluasumisen ystäväkerho parittoman
viikon ti klo 13 -14.30. Kerhon
ohjaaja Pirkko Kuvaja
Kuoppakankaan kerho parittoman viikon ke klo 13–14.30.
Kuoppakankaan
työkeskus.
Kerhon ohjaajat Raili Heiskanen
ja Juhani Kettunen. Raili, p. 040
585 3417.

Luttilan ystäväkerho parittoman viikon ke, klo 13 –14.30.
Luttilan palvelukeskus. Kerhon
ohjaaja Maarit Ristikangas p.
040 741 9994
Könönpellon kerho parittoman viikon ke klo 13.30 –15.00.
Könönpellon
seurakuntasali.
Kerhon ohjaaja Riitta Raak puh.
0400-831880
Harjurannan kerho kerran
kuussa ti klo 13.30–15.00 Harjurannan Pikkukammari. Kerhopäivät: 22.10. / 19.11. Kerhonohjaaja Anne Ikonen. puh. 040-537
3000
Kangaslammin kerho kerran
kuussa ti klo 13–14.30. Kangaslammin kirkko. 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 joka toinen viikko
to, klo 18 Hannun Sali, to 10.10. /
7.11 . / 21.11. Huom. piiriä ei ole
24.10.Tied. Eila Raatikainen p.
040 577 7939.
Sotaorvot kuukauden toisena
ti klo 13 seurakuntasalissa. Tied.
Raili Tikkanen p. 040 581 92 68.
Pro-miehet Hannun salissa ke
klo 19 ke 16.10. / 23.10. /30.10. /
6.11. / 13.11. / 20.11. 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 klo 18. Tied. Airi
Lankinen p. 040 831 1680.
Eiserin eläkeläiset lk 1 parill.
vkon ma 15.10. / 29.10. / 12.11.
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 ti kerran kuussa 5.11. / 3.12 klo 13.30.
Tied Ellen Väntti 040
Yhdessä elämään -Raamattupiiri parill. vkon to 17.10. /
31.10. / 14.11 klo 18-20.Tied.
Jaana Naumanen p. 040 522
5168. Pirkko Lind p. 040 766
9222
Könönpellon seurakuntakeskus, Atolantie 1
Aamurukouspiiri to klo 8.30.
Tied Marjatta Lappeteläinen p.
0400 914 322
Tuolijumppaa ma 16.9. / 23.9. /
30.9. klo 9
Keskustelu- ja Raamattupiiri
paritt. vkon su 13.10 / 27.10. /
10.117. klo 18. Tied Seija Mattila
p. 0400 253477
Könönpellon miestenpiiri to
klo 18, tied. Markku Kujanpää p.
040 844 5024
Haukankujan kerhotila, Haukankuja 1
Käpypiiri (Raamattupiiri) ma
klo 17. Tied. Raimo Miettinen p.
0400 120 415.

Ylistys- ja rukousryhmä paritt.
vkon su 13.10. /27.10. / 10.11. /
24.11 klo 18. Tied. Eila Raatikainen p. 040 5777939.

MUUALLA
Seurakuntapiiri Kyllikink. 6
paritt. vkon ma 21.10. / 11.11 /
25.11 klo 13. Tied. Annikki Heikkinen p. 040 838 0378.
Työikäisten naisten saunaillat klo 18 Puurtilan seurakuntakodilla to 10.10. / 7.11. / 5.12.
Luvassa ihanat löylyt, ja kaunistavat voiteet, makeat ruuat
ja tietenkin hyvää seuraa. Nautimme myös seurakuntakodin
emäntien laittaman terveellisen
iltapalan.
Miesten Saunapiiri klo 18
Puurtilan seurakuntakodilla syksy 2019: 22.10. / 5.11. / 19.11. /
3.12. Pekka Päivärinta, p. 040
572 7860
Toukola-kerhot
Toukolassa
22.10 / 19.11. Marraskuussa mukana Arja Päivärinta.
Healing rooms –rukousklinikka, ti 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 keskiviikkoisin ja lauantaisin klo 9–12. Tervetuloa!
Kangaslammin palvelukeskuksen lauluhetket 11.11. /
16.12. klo 14.

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

RAAMATUN OPETUSTA
Su 13.10. klo 17 Sanan, rukouksen ja musiikin ilta Kuoppakankaan seurakuntakeskuksessa. Illan teemana –Rukous on
mahdollisuus muutokseen.
Hyvän sanoman illat Kuoppakankaan seurakuntakeskuksessa
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 alkaen 17.30. Tilaisuudet järjestää Suomen Raamattuopisto ja Varkauden ev.
lut. seurakunta. Lämpimästi tervetuloa mukaan!
Sisälle sanaan -illat Kuoppakankaan seurakuntakeskuksessa
ti 12.11. klo 18 ”Miten jaksamme valvoa”, Raimo Lappi
ti 10.12. klo 18 ”Jumala syntyi
ihmiseksi”, Matti Manninen
Kahvitarjoilu klo 17.30 alkaen. Tilaisuuden järjestää EteläSavon 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 Kuoppakankaan seurakuntakeskuksella
Varkauden seurakuntakuoro
ke klo 17 Kuoppakankaan seurakuntakeskuksella Kangaslammin kuoro torstaisin pääkirkon
srk-salilla, tarkemmat päivät voi
kysyä Tapanilta.
Laalajat to klo 17.30 Kuoppakankaan seurakuntakeskuksella
Kirkkomuskarit ke aamupäivällä Kuoppakankaan seurakuntakeskuksella. Vapaita paikkoja
kirkkomuskareihin voi kysyä
Jaana Kiveltä puh. 040 7490 191.
Avoin kirkkomuskari ti 5.11.
klo 17.30–18.30 Kuoppakankaan seurakuntakeskuksella.
Nuorten musaverstas (valmistelee Ankkurimessuja) to 10.10.
/ 7.11. / 5.12 klo 15.30–16.30
Kuoppakankaan
seurakuntakeskuksella
Seurakunnan nuorten bändi
Harjoittelee to klo 18-20 Kuoppankankaan
seurakuntakeskuksella. Tiedustelut Elijakselta 040 5243330 ja Marilta 040
5785218.

MUSIIKKITILAISUUDET
JA KONSERTIT
to 10.10 klo 18 Runon, laulun
ilta Kangaslammin kirkossa.
Kangaslammin kuoro ja Laalajat. Vapaa pääsy.
ke 16.10. klo 10 ja klo 11 Metsässä musiikkisatu. Musiikkisatu
Metsässä on matka lorujen, musiikin ja liikkeen keinoin mielikuvituksen maailmaan! Musiikkisatu sopii kaikenikäisille. Alle
kouluikäiset voivat osallistua
aikuisen kanssa. Vapaa pääsy.
to 17.10 klo 13 Yhteislaulutilaisuus Käpykankaan palvelukeskuksen juhlasalissa
ma 21.10. klo 19 Lukiodiplomikonsertti Kuoppankankaan
seurakuntakeskuksessa, Konsta
Kinnunen. Vapaa pääsy.
ti 22.10. klo 19 Runon ja musiikin ilta - Rock with you kuoron
maistiaisia a cappella ja pianosäestyksellä pääkirkossa. Vapaa
pääsy.
su 27.10. klo 16 ”Rauhaa ja rohkeutta” Konsertti Nina Åström
Varkauden pääkirkossa. Yhteistyössä Varkauden helluntaiseurakunnan kanssa. Vapaa pääsy.
Käsiohjelma 10 €.
ma 28.10. klo 17 Laula kaikki
maa- yhteislaulutilaisuus Kuoppakankaan seurakuntakeskuksessa. Lähetysinfoa, runoja, musiikkia. Kahvitarjoilu lähetyksen
hyväksi.
ti 5.11. klo 17.30 Avoin kirkkomuskari. Vapaa pääsy.
to 7.11. klo 13 Kanttorin musiikkihetki, pääkirkon avoimet ovet.
Vapaa pääsy.
la 23.11. klo 18 ”Taivas tulee
alas” Joel Hallikaisen konsertti
pääkirkossa. Vapaa pääsy. Käsiohjelma 10 €.
la 30.11. klo 16 Varkauden soittokunnan konsertti pääkirkossa,
johtaa Janne Juutilainen. Vapaa
pääsy. Käsiohjelma 10 €.
su 1.12. klo 18 Armas Maasalon Adventtivesper pääkirkossa.
Rovastikunnan alueen kuoroja
kanttoreita. Vapaa pääsy.
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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 Tiia Klemettilä		
p. 040 512 6207
tiia.klemettila@evl.fi
Toimituksen käyntiosoite:

VARHAISKASVATUS /
TYTÖT JA POJAT
Päiväkerhot ovat 2–5-vuotiaille tarkoitettua viriketoimintaa.
Kerhot kokoontuvat 2–3 tunniksi 1–2 kertaa viikossa. 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
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 lisätietoja saat Sari Maunula p. 040
7490 192
Vauvaryhmä ma klo 13.3015.30 Kuoppakankaan seurakuntakeskus Kuoppakankaankatu 11
Vauvaryhmä on tarkoitettu
kaikille alle 1- vuotiaille vauvoille ja heidän vanhemmilleen.
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Kahvikupin äärellä jutellaan
ja jaamme kokemuksia vauvaperheen arjesta, unohtamatta
yhteistä toimintaa.
Taaperoryhmä to klo 9.3011.30 Kuoppakankaan seurakuntakeskus, Kuoppakankaankatu 11
Taaperoryhmä on tarkoitettu
1-2 vuotiaille taaperoille ja heidän vanhemmilleen.
Liiku ja leiki illat perheille 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. Kuoppakankaan
seurakuntakeskus Kuoppakankaankatu 11. Mukaan juomapullo, liikuntaan sopivat vaatteet, sisätossut tai sisäkengät.
Pyhäkoulu kokoontuu su klo
16.00-17.00, Haukankuja kerhotila, Haukankuja 1
Lapsiparkki klo 16-18 Perheentalossa aina parillisen viikon to.
(HUOM! 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 ilta perheille ma 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.
Lastenpäivän kekkerit ke
20.11. klo 17.30 Kuoppakankaan seurakuntakeskus, Kuoppakankaankatu 11

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

TYTÖT JA POJAT
Avoin toiminta
ALPO avointen ovien toimintakerho 4-6 lk tytöille ja pojille
ti 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
Marrasleiri tytöille ja pojille 1114 vuotiaille 8.-10.11. Puurtilan
seurakuntakodilla. Hinta 30e
(35e) –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. 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 to klo 14–17 Kuoppakankaan työkeskuksella
Ankkurimessu ja Nuorten
kohtaamispaikka klo 18 alkaen
kokoaa nuoret Kuoppakankaan
seurakuntakeskuksella kerran
kuukaudessa su seuraavasti:
20.10. / 17.11. / 15.12. Messun
jälkeen jatkamme iltaa nuorten
omalla teehetkellä. Tule sinäkin
mukaan!
Ohjaajakoulutus
Ohjaajakoulutus OHKU 2
Puurtilan srk-kodilla kahdessa
ryhmässä pe-la 29.–30.11. tai
la-su 30.11.–1.12. Hinta 15 e.
Lisätietoja Tarjalta p. 040 718

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 21.11.2019. Aineisto Kotiviestin
toimitukseen ti 12.11. klo 16 mennessä
sähköpostilla varkauden.kotiviesti@
evl.fi

5333 Olethan ilmoittautunut
mukaan? Jos et, tee se viimeistään 1.11. mennessä ositteessa:
varkaudenseurakunta.fi/nuoret
ja rippikoulu/ohjaajakoulutus
Muut tapahtumat
Lanit 25. –26.10. Pieksämäki,
Lisätietoja ja ilmoittautumiset
pikaisesti 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 päättynyt. Rippikoulut käynnistyvät marraskuun
alussa ryhmien omilla aloitusilloilla, jonne tullaan yhdessä
huoltajan kanssa. Siellä tavataan
oman ryhmän jäsenet ja opettajat. Illassa ollaan hetki kirkossa,
nautitaan tarjoiluista ja kuullaan
mitä kaikkea on luvassa riparin
aikana. Yhteisen tuokion jälkeen
on mahdollista keskustella rippikouluopettajien kanssa omaan
nuoreen ja rippikouluun liittyvistä asioista. Iltojen aikataulut
lähetetään ryhmänjakokirjeessä
viikolla 43–44.
Lisätietoja rippikoulusta johtava kasvatustyön viranhaltija
Tiina Taavitsainen, tiina.taavitsainen@evl.fi tai puh. 040 5568
506.

LÄHETYSTYÖ JA
KANSAINVÄLINEN
VASTUU

Kannen kuva:
Mari Petäjä

Iivarinen p. 040 7493 262. Pääkirkon Hannun salissa parittomat ti klo 13.
Kuoppakankaan lähetyspiiri:
Riitta Nieminen 045 8507 467.
Kuoppakankaan srk-keskuksella
parilliset ma klo 13.
Könönpellon lähetyspiiri: Liisa
Vuohelainen 040 8219 990. Könönpellon srk-talolla parilliset
ke klo 12.00. Huom! uusi alkamisaika!
Suomen luterilaisen evankeliumiyhdistyksen (Sley) lähetyspiiri: Olli Olenius p. 040 1924
4447. Kokoontuu Kuppakankaan srk-keskuksella to 31.10
/ 21.11. / 19.12. klo 13. Kuulumisia lähetyskentiltä, Siionin
kanteleen lauluja ja Raamatun
opetusta.
Syyskokous
Lähetystyön- ja kansainvälisen vastuun vapaaehtoisten
kokous to 10.10. klo 14 Hannun
salissa.
Muut tapahtumat
Kansainvälisen vastuun rukouspäivän iltahartaus to 24.10.
Kuoppakankaan seurakuntakeskuksella klo 16.30. Kahvitarjoilu.

AVOINTA
SEURAKUNTATOIMINTAA
Kappelin alueen avoimet ovet
Kangaslammin kirkossa. Kutsumme seurakuntalaisia Kappelin avoimien ovien toimintaan
joka kuukauden viimeinen ti
klo 14-18. Toimintoja eri ikäisille,
yhteinen kahvihetki ja hartaus.
Tule mukaan 29.10. ja 26.11. Tervetuloa!

Kommilan lähetyspiiri: Pirkko

Hammaslaboratorio

VARKAUDEN
TEKARIPAJA OY
Erikoishammasteknikko

Keijo Pesonen

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

p. 017 5528660

– Lounaskuljetus kotiin joka pävä
– Perhejuhlapalvelu – Muistotilaisuudet

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

Kotiviesti
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Vanhusten viikko
Valtakunnallista vanhustenviikkoa vietetään tänä vuonna 6.–13.10.2019 teemalla Varaudu vanhuuteen. Vanhenemiseen varautuminen on elämän suunnittelua ja
ennakointia, jotta elämä olisi ikääntyneenäkin mahdollisimman hyvää. Vanhuuteen voi varautua esimerkiksi
huolehtimalla omasta toimintakyvystä ja sosiaalisista
suhteista, pohtimalla taloudellista toimeentuloa ja oikeudellista ennakointia. Myös oman kodin turvallisuutta kannattaa pohtia, jos aikoo asua mahdollisimman pitkään omassa kodissa.

Eläkkeelle jääminen karsii usein tuntuvasti sosiaalisia suhteita. Vanhuuteen varautumista on myös uusien
työpaikan ulkopuolisten ihmissuhteiden luominen vielä, kun on voimavaroja jäljellä riittävästi. Vinkiksi seurakunnan puolesta mainittakoon monet ryhmät, retket
ja tilaisuudet, joissa voi tutustua uusiin ihmisiin. Entäpä jos lähtisit mukaan kuorotoimintaan? Tai juttu- ja
ulkoilukaveriksi jollekin tarvitsevalle? Seurakunnassa,
kaupungilla ja järjestöillä on lisäksi lukuisia avoimia vapaaehtoistehtäviä. Tärkeintä on löytää oma porukka ja

paikka, jossa viihtyy ja tuntee itsensä tärkeäksi.
Vanhustenpäivän messua vietetiin 6.10. Pääkirkossa.
Lue uutinen “Messusta saa voimaa” osoitteesta: varkaudenseurakunta.fi/uutiset

Hääyö -tapahtuma

Avioliitto on myös tahdon asia
Anne Marttala
– Avioliitto on kuin savusauna. Mitä vanhempi rakennus,
sitä makoisammat löylyt, totesi
pastori Kari Iivarinen, kun hän
19.9.2019 kello 19 jälkeen vihki
Kaisa Mäntymaan ja Harri Könösen avioliittoon.

Tämän monelle varkautelaiselle tutun pariskunnan vihkiminen
aloitti Varkauden seurakunnan
hääyön. Varkaudessa näitä hääöitä on järjestetty vuodesta 2009.
Tapahtumaa markkinoidaan monella nimellä, kuten ”Näppärästi
naimisiin” tai ”Vaivatta vihille”.
Seurakunnissa hääyötapahtumien ideoinnin yhteinen lähtöajatus on ollut se, että ilta tarjoaisi
avioliittoa harkinneille pariskunnille mahdollisuuden astella alttarille ilman stressiä ja ilman isoja kustannuksia.
Jännitystä oli toki ilmassa seurakuntasalin puolella, kun Kaisa
Mäntymaa ja tuleva aviopuoliso
odottelivat tapahtuman ja oman
vihkimisensä alkamista. Hääohjelmista ja lehtien hääjutuista
tutuista suorituspaineista ei kuitenkaan ollut kysymys.
Paikalla olivat kutsutut vieraat,
kuutisenkymmentä
perheenjäsentä, sukulaista ja ystävää, sekä
joukko kaupunkilaisia. Pariskunta oli toivonut, että kirkkoon tulisi muitakin kuin lähipiiriin kuu-

Mari Petäjä

luvia ihmisiä.
Varkauden pääkirkossa urut
soivat, kattokruunut hehkuivat
ja Lennart Segerstrålen maalaama upea fresko kohotti ajatukset
kohti korkeuksia, kun hääyön
ensimmäinen pariskunta asteli
kohti alttaria.

Vaikka vihittäviä pariskuntia oli tänäkin vuonna useampi,
kaikkiaan kuusi, tunnelma oli
kiireetön ja jokaisella parilla oli
ollut mahdollisuus myös vaikuttaa vihkimisen oheisohjelmaan.
Mäntymaat lausuivat alttarilla
yhdessä Tyyneysrukouksen, jonka Harri on tuonut perheeseen.
Tyyneysrukouksen lisäksi vihkimiseen toi henkilökohtaista
väriä Jami Nykäsen, Riikka Tuuran, Leena Koivistoisen ja Aleksi Makkosen pikapikaa koottu
”enkelibändi”, joka esitti Jope
Ruonansuun kappaleen ”Ollaanko enkeleitä toisillemme”.
Vihkimisen myötä Harrista
tuli Mäntymaa. Hän otti vaimonsa sukunimen. Yli kymmenen
vuoden yhdessäolo jatkuu nyt
avioparina. Kirkon edessä odotti vihreä ”amerikanrauta”, johon
vihreään pukeutunut morsian ja
harmaaseen tyytynyt tuore aviomies astuivat.
– Häiden väri oli vihreä, toivon
väri, totesi Kaisa Mäntymaa häiden jälkeen.
– Hyvin pysyttiin aikataulussa,

Tänä vuonna 80 vuotta täyttävä Varkauden pääkirkko tarjoaa juhlalliset ja toisaalta tunnelmalliset puitteet vihkimiselle. Kaisa Mäntymaan ja Harri Könösen vihki pastori Kari Iivarinen.
sanoo puolestaan Kari Iivarinen
hääyön jälkeisenä keskiviikkona.

Vihittäviä pareja oli kuusi.
Ennen pastori Iivarisen kesälomaa häätapahtumaan oli ilmoittautunut kaksi paria. Loman
jälkeen pareja oli kuusi. Vihkipappejakin tarvittiin kaksi. Toinen vihkipappi Varkauden hääyössä oli Karoliina Mustonen.
– Hääyöhön osallistui noin 200
ihmistä, joista osa todisti viiden
parin vihkimistä, toteaa Kari Ii-

varinen.
– Minusta tunnelma oli ennen
kaikkea iloinen. Varkaus on ollut mukana hääyötapahtumassa
alusta saakka. Itse olen kiitollinen jokaisesta pariskunnasta,
joka tulee pyytämään kirkollista
vihkimistä.

Mäntymaan pariskunnalle puhuessaan Kari Iivarinen lainasi
Raamatusta ensimmäisen korinttolaiskirjeen 13. lukua, jossa puhutaan uskosta, toivosta ja

rakkaudesta ja siitä miten suurin
näistä on rakkaus.
Jokainen vihitty pari sai seurakunnalta lahjaksi Raamatun.
Lisäksi seurakunta antoi hääpareille sydämen muotoisen suklaarasian ja vaaleanpunaisen pullon
kuohujuomaa. Rakkauden lisäksi
tarvitaan kuitenkin myös tahtoa
elää toisen ihmisen kanssa.
– Avioliitto on myös tahdon
asia. Alttarilla kysytään nimenomaan tahtoa. Minä vain vihin,
toteaa Kari Iivarinen.

Mahdollisuus hengähdyshetkeen
Tiia Klemettilä

lastenohjaaja Paula Boman kertoo.

haluavan olla kaupunki, jossa lasten, nuorten ja perheiden hyvinvoinnin edistäminen on tärkeässä
asemassa. Resurssikoordinaattori
Tiina Reponen-Mikkonen Varkauden kaupungin lapsiperhepalveluista iloitseekin seurakunnan lastenhoitopalvelusta.
– Uutena alkanut lastenhoitotoiminta tulee perheille, joissa
vanhempi on lapsen kanssa kotona, hyvinkin tarpeeseen. Mannerheimin
lastensuojeluliitto
tarjoaa tällä hetkellä erityisesti
ilta-aikaan hoitajia, joten päiväaikaan tapahtuvalle hoidolle on tilausta. Ja se, että apu on ilmaista,
se on aivan luksusta!

Varkauden kaupungin kotisivuilla kerrottaan Varkauden

Seurakunnassa pohditaan
säännöllisesti sitä, millaiset työ-

Hoidatko lapsia kotona? Onko
oma aika vähissä tai apujoukot
kaukana? Lastenohjaajat ovat
aloittaneet uuden mieluisan ja
tarpeellisen
toimintamuodon.
Lastenhoitoapua tarjotaan nyt
koteihin.

Varkauden
monipuoliset
perhepalvelut ovat saaneet tänä
syksynä täydennystä evankelisluterilaisen seurakunnan lastenohjaajien tarjoamasta lastenhoitoavusta. Lastenohjaajat voivat
tulla kotiin, kun vanhempien tarvitsee esimerkiksi hoitaa asioita
tai saada omaa aikaa.
– Perheisiin ja perheiden hyvinvointiin halutaan satsata, vastaava

muodot ja toiminnot ovat tärkeitä ja tarpeellisia. Paula Bomanin
mukaan kotiin tarjottavasta matalankynnyksen lastenhoitoavusta on haaveiltu jo vuosia. Nyt,
kun päiväkerhojen lapsimäärät
ovat vähentyneet, tuli mahdollisuus synnyttää uudenlaista toimintaa.
– Haluamme tarjota vanhemmille hengähdystaukoja arjen
keskelle, Paula kertoo.
Kun vanhemmat jaksavat ja
voivat hyvin, koko perhe voi paremmin.

Sekä kaupungin että seurakunnan työntekijät kannustavat
vanhempia ottamaan rohkeasti
yhteyttä. Maksuttomia lastenhoitokäyntejä voi varata yhden ker-

rallaan. Lastenohjaajan kanssa
sovitaan jatkokäynneistä yksilöllisesti.

Lastenohjaajien lastenhoitoapua voi varata ottamalla
yhteyttä Paula Bomaniin p. 040
501 4950 tai sähköpostitse tulen.
mukaan@evl.fi. Paulalta saa myös
lisätietoja käynteihin liittyvistä
käytännönasioista.
Seuraavassa Kotiviestin numerossa eläkkeelle jäävän
Pekka Päivärinnan haastattelu, vastanaineiden Mäntymaiden ajatuksia avioliitosta,
jouluajan tapahtumat ja paljon muuta.

