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Pääkirjoitus

Älä pelkää

P

ian tämän lehden ilmestymisen
jälkeen siirrymme kirkollisessa
kalenterissa Kristuksen syntymän odotuksen eli adventin aikaan.
Adventti valmistaa ja vie meitä kohti
joulua, kohti Kristuksen syntymäjuhlaa. Millaisissa tunnelmissa sinä muuten odotat lähestyvää joulua?
Itse olen tavannut syksyn aikana lähimmäisiämme, joiden kohdalla tuleva joulu on kovin erilainen. On pelkoa
tulevasta tai ne pahimmat pelot elämän kulusta ovat jo toteutuneet. Sairaus tai kuolema ovat muuttaneet tulevan joulun odotuksen toisenlaiseksi.
Ei enää jaksa joulusta tai sen valmistelusta innostua, kun suru ja murhe painaa sydänalassa.
Itselleni joulun sanomasta on
tullut tärkeäksi juuri Herran enkelin sanat paimenille pimeällä
kedolla: ” Älkää pelätkö! Minä ilmoitan teille ilosanoman, suuren
ilon koko kansalle. Tänään on
teille Daavidin kaupungissa
syntynyt Vapahtaja. Hän
on Kristus, Herra.”
Ei ollut sattumaa,
että Jumala ilmoitti
poikansa Jeesuksen
Kristuksen
syntymän juuri paimenille. Enkelin
ilmoitus ei kaikunut valtaapitävien
juhlasaleissa vaan
pimeällä kedolla,
toimeentulostaan
ankarasti taistelevien paimenten keskellä.
Kedon paimenet, nuo
ammattinsa takia sapattinakin työtä tekevät ja
siksi hyljeksityt, uskoivat välittömästi enkelin
ilmoituksen ja riensivät
seimen äärelle katsomaan

vastasyntynyttä Jeesus-lasta. Siellä,
vaatimattomissa oloissa, tallin perällä
he kohtasivat maailman Vapahtajan.
Jumalan poika tuli ihmiseksi ihmisten
keskelle, arjen ja pyhän keskelle, ilon ja
murheen keskelle.
Ehkäpä joulun sanoma todellakin
otetaan siellä todeksi, jossa omat voimat ja taidot ovat lopussa. Ehkä juuri
siellä on tarvetta kuulla Jumalan sanat
enkelin välityksellä – älä pelkää. Joulun sanoma avautuu todeksi juuri ristin kärsimyksen kautta. Jumalan pojan
Jeesuksen Kristuksen ristinkuolema
syntiemme tähden, ylösnousemuksen
aamun tyhjä hauta, ne ovat todellisuutta tänäänkin.
Kuinka paljon tarvitaankaan
juuri tällä hetkellä Rauhan
ruhtinaan sanomaa, sanomaa Jumalan rakkaudesta.
Tuo sanoma voi muuttaa
syntisen sydämen ja tuoda rauhan levottomuuden
keskelle; tuoda rauhan ihmisten välille; voittaa vihan ja
katkeruuden.
Ylösnoussut
Kristus on totta tänään. Tuokoon Kristus
sydämeesi
joulunrauhan.
Älä
pelkää,
sillä meille on
syntynyt Vapahtaja. Hän on
Kristus, meidän
Herramme.
Siunattua adventin
ja joulunaikaa toivottaen
kirkkoherra Jarkko
Piippo

su 1.12. klo 13.30 Käpykankaan palvelukeskuksen juhlasali
su 8.12. klo 15.00 Könönpellon seurakuntakeskus
ma 9.12. klo 18.00 Lasten
kauneimmat joululaulut Pääkirkko
ma 9.12. klo 18.00 Luttilan
kappeli
ke 11.12. klo 18.00 Harjurannan kylätupa
su 15.12. klo 14.00 Kuoppakankaan seurakuntakeskus
su 22.12. klo 18.00 Pääkirkko
su 22.12. klo 18.00 Kangaslammin kirkko
Tilaisuuksissa kerättään vapaaehtoinen rahalahja.
Suomen Lähetysseura tukee
keräysvaroilla heikoimmassa
asemassa olevia lapsia yli 20
maassa. Niillä parannetaan
muun muassa lasten ja äitien

terveyttä, autetaan perheitä
saamaan parempaa ravintoa
ja puhdasta vettä sekä kehittämään toimeentulomahdollisuuksia. Lähetysseura tukee
myös erityisesti vammaisten
ja vähemmistöihin kuuluvien
lasten koulutusta sekä oikeuksien toteutumista.
Tänä vuonna Suomen Lähetysseura on painattanut 800
000 lauluvihkosta. Kauneimpien Joululaulujen suojelijana
toimii tänä vuonna Katri Helena.
Jokainen voi käydä Kauneimpien Joululaulujen verkkosivuilla äänestämässä omaa
suosikkiaan ja vaikuttaa siihen, mitkä laulut tulevat ensi
vuoden vihkoon. Äänestäneiden kesken arvotaan Viking
Linen luksusristeily.

Lahjoitetut omenat
ilahduttivat monia
Teksti ja kuva: Pia Hosio
Omenarikas syksy innoitti Joroisten maa- ja kotiseutunaisia
järjestämään tuoremehun lahjoituksen. Katajamäen tuoremehuasemalla asioineilta pyydettiin
ylimääräisiä omenoita, joista puristettiin pastöroitua mehua. Näitä mehupusseja jaettiin Joroisten,
Pieksämäen ja Varkauden seurakuntien diakoniatyön.
Varkaudessa mehut annettiin
lapsiperheille kolmen litran pusseissa. Omenoita jaettiin myös
elintarvikejaon yhteydessä.
Diakoniatyö kiittää Joroisten
maa- ja kotiseutunaisia ja kaikki
omenoita lahjoittaneita.Toivotaan omenarikasta vuotta 2020.
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Sana
Psalmi 42:6
”Minä odotan sinua, Herra, odotan sinua
koko sielustani ja panen toivoni sinun

sanaasi. Minä odotan Herraa kuin vartijat aamua, hartaammin kuin vartijat
aamua. Israel, pane toivosi Herraan!

Hänen armonsa on runsas, hän voi sinut
lunastaa. Hän lunastaa Israelin kaikista
sen synneistä.”

Diakoniatyö

Hyvinvointivaltion muutos
näkyy diakoniatyön arjessa
Riitta Sulkko
Hyvinvointivaltion kehittyminen 1960-luvulta lähtien kavensi tuloeroja voimakkaasti. Kun
opiskelin diakoniatyöntekijäksi
1980-luvun alussa, ei taloudellista apua seurakunnalta haettu.
Tuloerojen kaventuminen hidastui 1990-luvulla koska ihmisten arki oli turvattu yhteiskunnan toimesta.
Lama 1990-luvun alussa ja sen
jälkeinen aika toi diakoniatyöhön Varkaudessakin ruokakassit ja taloudellisen avustamisen.
Mitään yhteistä ohjeistusta ei
ollut olemassa, vaan jokainen
seurakunta ratkaisi taloudellisen
avustamisen tavat omalla tavallaan. Toiminta oli pienimuotoista eikä yhteistyötä viranomaisiin
ollut juuri lainkaan.
Yhteiskunnan suunnanmuutos kilpailullisemmaksi toi sekä
yhteiskunnallista hyvää että toisaalta ongelmien kasautumista. Tuloerot lähtivät uudestaan
kasvamaan 2000-luvun alusta
ja sen seurauksena on syntynyt
selkeä yläluokka. Taloudellinen
avustaminen oli jo juurtunut
konkreettiseksi osaksi päivittäistä diakoniatyötä ja yhteistyö oli
aluillaan viranomaisten kanssa.
Ensimmäiset kirkon yhteiset
ohjeistukset tulivat vasta näihin
aikoihin. Suomessa oli palattu
aikaan, jolloin meillä on köyhät
keskuudessamme.
Diakoniatyön
taloudellinen
avustaminen perustuu kirkkojärjestyksessä annettuun ohjeeseen, jonka mukaan ”Seurakunnan ja sen jäsenten tulee
harjoittaa diakoniaa, jonka tarkoituksena on kristilliseen rakkauteen perustuva avun antaminen erityisesti niille, joiden
hätä on suurin ja joita ei muulla
tavoin auteta” (Kirkkojärjestys
4 luku 3 §). Diakoniatyössä toteutuu ihmisen kokonaisvaltainen kohtaaminen – henkisellä,
hengellisellä, sosiaalisella ja
fyysisellä tasolla. Taloudellinen
avustaminen on osa muuta kohtaamista ja tukea.
Voiko köyhyyttä ennakoida?
Diakoniatyön arjessa näkyvät
samat asiat, joita Anna-Maria
Isola nostaa esiin kirjassaan
Suomalainen köyhyys (2016).

Johtava diakoniatyönviranhaltija
Riitta Sulkko on
aidosti kiinnostunut varkautelaisten hyvinvoinnista
ja suomalaisen
hyvinvointivaltion
tilasta.
Vanhempien tulotaso vaikuttaa
eli köyhyys usein periytyy. Sosiaalinen nousu on Suomessa yhä
hankalampaa. Matala koulutustaso ja varsinkin putoaminen
toisen asteen koulutuksesta vaikeuttavat ensimmäisen työpaikan saamista.
Työmarkkinoilta putoaminen,
työkyvyn rapautuminen sekä
osaamisen ja taitojen vanheneminen vaikeuttavat uudelleen
työllistymistä. Pitkittyvään työttömyyteen ja köyhyyteen liittyy
usein terveydellisiä ongelmia.
Pienituloiset yksinhuoltajat ja
heidän perheensä ovat yliedustettuina toimeentulotuen saajissa. Lapsiperhe köyhyys ei ole
vain tilastoharha. Se on totta.
Mitä köyhyys on tänään? Suhteellinen köyhyys, absoluuttinen
köyhyys, pienituloisuus, huonoosaisuus. Seppo Heikkisen artikkelissa kerrotaan, että pienituloisia köyhiä on 6-12 prosenttia
suomalaisista. 29 prosenttia
meistä ei selviä ylimääräisestä
1200 euron yllättävästä menosta. Heikkinen lainaa Hiilamoa:
”ihminen on köyhä, jos hänen
tilanteessaan pienikin muutos
parempaan tai huonompaan on
todella merkityksellinen, jopa
ratkaiseva” (Heikkinen 2019).
Varkauden seurakunnan diakoniatyö on tänä vuonna loka-

kuun alkuun mennessä antanut
608 avustusta. Näistä ruokaan
on myönnetty 428 osto-osoitusta noin 20 000 euron arvosta.
Osto-osoitukset ovat pääsääntöisesti 40-60 euron suuruisia,
joilla voi ostaa ruokaa ja hygieniatarvikkeita. Avustuksia on
myönnetty vanhuksille, työikäisille, työttömille ja erilaisille perheille.
Muita avustuksia on myönnetty 108 kertaa. Niiden arvo on
noin 14 500 euroa. Nämä avustukset ovat ohjautuneet lääkkeisiin, sairauskuluihin, asumiskuluihin, lasten ja nuorten
opiskeluun ja koulunkäyntiin
liittyviin menoihin. Vanhusten
osuus avustettavien joukossa on
kasvanut asumis- ja sairaskulujen myötä.
Seurakunnalla on mahdollisuus hakea avustuksia myös
muualta. Näin on tehty Varkaudessa 39 kertaa yhteensä noin 11
000 euron arvosta. Avustukset
ovat pääsääntöisesti Tukikummit-avustuksia, joilla on tuettu
lasten ja nuorten opiskelua, harrastuksia ja tuettu hankintoja tavoitteena syrjäytymisen ehkäisy.
”Pienituloisissa
yliedustettuina ovat nuoret, yli 75-vuotiaat, työttömät ja opiskelijat.
Toimeentulotuen saajissa yksinuoltajanaiset”,
Heikkinen

kirjoittaa. On joukko ihmisiä
ja perheitä, joilla ei ole oikeutta
toimeentulotukeen, koska heillä
on omaisuutta. Asunto, joka ei
mene kaupaksi tai omakotitalo,
joka on homeen vuoksi asumiskiellossa.
Ylivelkaantuminen
on köyhyyden erityinen kohta,
ketunrautojen kaltainen ansa.
Näissä tilanteissa diakoniatyö
voi olla ainoa paikka mistä apua
voi edes hakea.
Diakoniatyön talousarviossa
on tälle vuodelle varattu 30 000
euroa avustuksiin. Olemme jo
myöntäneet avustuksia noin 34
500 euron arvosta. Aiempina
vuosina olemme myöntäneet
avustuksia lähes 70 000 euron
arvosta. Se on ollut mahdollista erilaisten lahjoitusten turvin.
Tänäkin vuonna teemme taloudellista avustamista luottaen
lahjoituksiin.

Lähde: Heikkinen, Seppo: Köyhyyden anatomia 2.10.2019
Yle.fi
Tutustu kokemuksiin kirjoituskilpailun kirjoituksiin köyhyydestä: Isola, Anna-Maria - Larivaara, Meri & Mikkonen, Juha
(toim.) 2007: Arkipäivän kokemuksiin köyhyydestä. Kustannusosakeyhtiö Avain.

Vapaaehtoistoiminta

Kirpputori
jää
joulutaolle
Diakoniatyön
kirpputori
on
auki
viimeisen
kerran
ennen
joulua
tiistaina
17.12. klo 10–15.
Tervetuloa kahville. Myynnissä
on myös arpoja
diakoniatyön hyväksi. Palkintoina
kirpputorilta löydettyjä aarteita.
Sitten kirpputori
jää joulutauolle.
Kirpputori avataan loppiaisen jälkeen tiistaina
7.1.2020 klo 10. Siitä eteenpäin
kirpputori on avoinna normaalisti tiistaisin ja keskiviikkoisin klo
10–15.00. Poikkeuksena hiihtolomaviikko, viikko 10. Kirpputorin
löydät Kissakoskenkatu 5, kerrostaon alakerrasta. Lisätietoja saat
diakoniatyöntekijä Pia Hosiolta
p. 040 5727 810.
Kirpputorille voi lahjoittaa ehjiä ja puhtaita vaatteita, huonekaluja ja muuta kodin tavaraa.
Laskettelusuksia, kirjahyllyjä eikä
aikuisten kirjoja oteta vastaan.
Olethan etukäteen yhteydessä
suurimpien tavaraerien ja huonekalujen osalta.
Kirpputorin tuotto menee diakoniatyön avustusvaroihin ja sitä
kautta varkautelaisten avuksi.
Maksuvälineenä käy vain käteinen. Tavaroita ei voi varata.
Kirpputoria pyörittävät vapaaehtoiset ja kuntouttavassa työtoiminnassa olevat. Uudet vapaaehtoiset ovat tervetulleita mukaan.
Tehtäviin kuuluu lahjoitetun tavaran läpi käyminen, esille laitto,
monenlainen järjestely ja asiakaspalvelu. Kirpputorin toimintaa
ohjaa vapaaehtoistyön periaatteet
ja yhdessä laaditut pelisäännöt.
Kirpputorilla saa järjestellä
tavaroita ja kohdata uusia ja erilaisia ihmisiä. Toiminnassa tarvitaan oma-aloitteisuutta. Mikäli
tämänkaltainen vapaaehtoistoiminta kiinnostaa sinua, niin ole
yhteydessä Piaan p. 040 5727 810.
Kirpputorilla antamasi ajan voit
itse määrittää.
Lämmin kiitos kaikille kirpputorilla asioineille ja tavaraa
lahjottaneille. Rauhallista joulun
aikaa ja siunattua uutta vuotta
2020!
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kirkon kirjat
KASTETUT:

Jaakko Mauri Olavi Hakonen Liperin seurakunta, Roosa
Maria Halonen Leppävirran seurakunta, Adelina Saaga
Helmiina Hotari, Emil Nooa Simeon Ikonen, Ilona Satu
Linnea Kaukonen, Bea Vivian Lyydia Kinnunen, Aamu Kaisa
Lattunen, Toivo Juhani Pasanen, Valma Amanda Rissanen,
Sisu Taavetti Smolander, Ilona Emma Eveliina Tanninen, Ulla
Aliisa Viljakainen Lauritsalan seurakunta.

KUOLLEET:

Anni Räsänen 100 v, Irja Mirjam Ahlfors 97 v, Aili Elina Hiltunen 96 v, Matti Ilmari Siippainen 95 v, Aune Irene Ropponen
94 v, Katri Inkeri Kolehmainen 93 v, Maija Eeva Liisa Nieminen 92 v, Reino Kalevi Heikkinen 91 v, Suoma Anttonen 90
v, Aino Elola 90 v, Mirja Marja Härmä 90 v, Vieno Vellamo
Piironen 90 v, Sirkka Onerva Puustinen 90 v, Aino Sirkka
Malkki 88 v, Eero Allan Voutilainen 88 v, Aino Mertaniemi
86 v, Sinikka Senobia Laitinen 85 v, Toini Elina Voutilainen
85 v, Pentti Tolvanen 84 v, Rafael Otto Vartiainen 79 v, Terttu

Marja Tuulikki Turunen 75 v, Eila Kaarina Lipponen 72 v,
Ritva Elina Paloranta 69 v, Seppo Kalervo Lallukka 68 v,
Erkki Tapio Halttunen 67 v, Raija Anita Pirhonen 67 v, Leila
Kaarina Huovinen 66 v, Juha Matti Miettinen 65 v, Markku
Olavi Kesänen 62 v, Airi Helena Boman 60 v, Jan Öhman 55
vuoden ikäisenä.

VIHITYT:

19.10.2019 Jaakko Kalevi Juvonen ja Miitta Ida Maria Murtoperä.

Eläkkeellä on aikaa keskeneräisille asioille
ri on erityisen tyytyväinen. Tuon
kirjan, sekä kirjoittamistaan teksteistä parhaimmat, Pekka aikoo
eläkkeellä ollessaan julkaista. Osa
teksteistä on julkaistu myös Savon Sanomien Voimaksi matkalle
palstalla.

Kuva ja teksti Tiia Klemettilä
Kissakoskenkatu 5. Toukokuun
viides päivä vuonna 1985. Mies ja
muuttokuorma Hämeenlinnasta.
Tasan vuotta myöhemmin mies
meni naimisiin ja jatkoi saintpaulioiden ja mustanmeren ruusujen
kasvattamista leveillä ikkunalaudoilla Arjansa kanssa. Pekka
Päivärinnasta oli tullut varkautelainen.
Se, mihin ihminen asettuu, ei
aina ole yksinkertaista. Pekan
kohdalla elämän asettuminen
Varkauteen henkilöityy yhteen
mieheen: Timo Kuuttiin. Pekka
ja Timo olivat tutustuneet Pekan
kesäteologivuosina entisessä Säämingin seurakunnassa. Timon
kautta Pekka sai tiedon Varkauden seurakunnassa avoimena
oleva seurakuntapastorin virasta.

Aikoinaan sisäinen tyhjyys,
ahdistus elämän tarkoituksettomuudesta, ajoi Pekan rukoilemaan Jeesusta. Lukion toista
luokkaa kesälukioon Partaharjulle kertaamaan tullut Pekka polvistui luonnon keskellä.
– Jos sinä oot olemassa, niin
ota minut omaksesi. Sinä kesänä
luin paljon Raamattua. Minulla
oli pieni vihko, johon kirjoitin
ajatuksiani ja löytöjä Raamatusta.
Nuorukainen luki tekstejään
äidilleen. Kymmenen vuoden kuluttua Pekan isä tuli töistä kotiin.
– Kuule, Pekka, hän sanoi.
Minä uskon samaan Jeesukseen
kuin sinäkin. Isälläni oli iso kriisi, voiko näinkin syntinen saada
anteeksi. Minä vakuutin, että voi.

Myöhemmin, kun muuan Arja
Vihonen työskenteli kesäteologina Varkauden seurakunnassa,
Timo Kuutti oli taas asialla.
– Timo kutsui minut Puurtilaan katsomaan kivaa nuorta kesäteologia, Pekka muistelee lämpimästi. Arja-vaimolla on Pekan
sydämessä ja elämässä erityinen
paikka. Kotona on vaihdettu työhön liittyvistä asioista mielipiteitä, joskus vähän kinasteltukin.
Myös Arja työskentelee Varkauden seurakunnassa seurakuntapastorina. Työvuosia on vielä
jäljellä viisi.
– Arja on ollut ihana vaimo.
Kun Raamatussa sanotaan, että
Jumala tekee miehelle avun, joka
on hänelle sopiva, niin hän on ollut minulle juuri sitä.

Pekka on perusti 1980-luvulla miesten lähetyspiirin, jossa nikkaroi
lapsilleen juuri sopivan kerrosängyn lehtikuusesta. ”Olen myös tykännyt piirtää. Moottoripyöräilynkin aloitin uudestan keski-ikäisenä”, Pekka kuvailee joitakin monista harrastuksistaan Arkipyhisvideoiden äärellä.

Eläkkeelle jääminen 34 työvuoden jälkeen ei hirvitä uusista asioista innostuvaa moniottelijaa.
Vuosien varrella Pekka on opetellut hitsaamaan peltiä, korjaamaan

autoja, tietokoneita ja taloja.
– Korhosen Markku opetti tietokoneiden korjaamisesta. Sehän
on yksinkertaista: vaihdetaan
vain se osa, joka on rikki, Pekka

nauraa. Eri asia sitten onkin selvittää, mistä se rikkinäinen osa
löytyy.
Tyttärelleen kirjoittamaansa ja
kuvittamaansa satukirjaan pasto-

Jumalan armosta, pyhyydestä ja
rakkaudesta puhuminen on yhä
tärkeää Pekalle.
– Kristinusko tähtää siihen,
että ihminen ei joutuisi kärsimään syntiensä tähden vaan saisi
armon. Siksi Jeesus tuli, koska Jumala rakastaa meitä.
Ilman uskonkriisejä ei pappikaan ole selvinnyt.
– Minun on ollut vaikeaa ottaa
vastaan Jumalan rakkautta. Isä oli
niin ankara ja paljon poissa. Isällä
ei ollut ollut isää. Äiti oli saanut
sellaisen kasvatuksen, että joutui
joskus juoksemaan humalaista
isäänsä karkuun.
– Ihmisen herkkä sisin menee
kappaleiksi, jos se joutuu kosketuksiin väkivallan kanssa. Vanhempani olivat onnekseni ihan
hyviä ihmisiä. Minä heidän ainut

lapsensa.
Pekan isä oli yksinhuoltajan
lapsi. Isän äti oli ottanut eron
miehestään tämän pahoinpideltyä raskaana olleen vaimonsa,
eikä antanut Pekan isän koskaan
tavata omaa isäänsä.
– Kerran isäni oli nähnyt hänet
sattumalta kaupungilla. Ukkini
oli antanut hänelle karkin paperissa. Isäni oli säästänyt sen paperin pitkään kalleimpana aarteenaan. Kunpa jokainen saisi tavata
isäänsä.

Kirkossa Pekka aikoo käydä kuten tähänkin saakka. Ehtoollisen
vietosta on tullut vuosien mittaan
hänelle ihmeellinen rauhoittumisen ja rukousvastausten paikka.
Erityisesti työikäisiä ja perheellisiä eläkepappi muistuttaa
huolehtimaan omasta jaksamisestaan. Lapset tarvitsevat kiireetöntä yhdessä olemista vanhempiensa kanssa, kun he vielä ovat
pieniä. Nykyään arki tuntuu helposti kiireiseltä.
– Oman ajankäytön hallinta on
tärkeää. Siitä ei minun opiskeluaikoinani puhuttu yliopistossa,
saati työpaikalla. Siellä jaettiin
vain työtehtävät.
Pekka toivoo, että perheet muistaisivat viettää aikaa yhdessä ja
olla vain.
– Kun sain virkavastuun, olin
ylitunnollinen. Olin iltamyöhään
töissä ja vaimo oli lasten kanssa
kotona. Arja onkin huolehtinut
lastemme kristillisestä kasvatuksesta. Hän on ollut niin ahkera ja
ihana tuki tässäkin asiassa, Pekka
kertoo ja liikuttuu silminnähden.
Lapsuudessaan Pekka joutui
isänsä vaihtuvien työtehtävien
vuoksi muuttamaan usein.
– Koen olevani etuoikeutettu,
kun olen saanut olla näin pitkään
samassa työssä ja kaupungissa.

Arkipyhis siirtyy medialähetystyöstä kasvatustyön toiminnaksi
Tiia Klemettilä
Pekka Päivärinta loi varhaisnuorten mediatoiminnan tyhjästä,
kun kiinnostusta sille löytyi. Arkipyhistyö sai alkunsa, kun naapurin poika huomasi Pekan ostaneen videokameran.
– Poika kysyi, kuvaisinko yhden hänen räppinsä. Sillä tavalla
varhaisnuorille suunnatut leirit
lähtivät liikkeelle, ikään kuin hänen aloitteestaan.
Pojasta, Tiitus Hopiasta, tuli

sittemmin aktiivinen arkipyhisläinen. Arkipyhisleirien lisäksi
toiminta on koostunut vuosien
mittaan
kuvauskoulutuksista,
keskusteluohjelmista,
neljästä
tv-kampanjasta Pohjois-Savon
alueen MTV3 kanavalle, omien
nettisivujen ylläpidosta, joilla on
järjestetty säännöllisesti raamattuaiheinen kilpailu varhaisnuorille.
– Arkipyhis jatkuu leiritoimintana, jossa viikonlopun mittaisella leirillä on mahdollisuus valo-

ja videokuvaa hyödyntäen päästä
kertomaan tarinoita Pyhän kohtaamisesta arjen keskellä, kertoo
johtava kasvatustyön viranhaltija
Tiina Taavitsainen tyytyväisenä
leiritoiminnan turvaamisesta.
– Leirielämä itsessäänkin on
yksi pyhän vieton kaltainen keidas, kun saadaan viettää aikaa
kavereiden kanssa, touhuta mielenkiintoisten puuhien äärellä ja
syödä ja levätä hyvin. Leirit päättyvät yhdessä valmistettuun kirkkohetkeen ja kahvitteluun, johon

myös vanhemmat voivat osallistua hakiessaan lapsia.
Arkipyhisleirejä
toteutuu
vuonna 2020 neljä kappaletta.
Yksi 1-3 luokkalaisille, kaksi leiriä 4-6 luokkalaisille ja 1 leiri
yläkouluikäisille nuorille. Nuorisotyönohjaajat, lastenohjaajat,
kanttorit ja isoset rakentavat leirejä yhdessä leirille osallistuvien
lasten ja nuorten kanssa. Leireillä
mahdollisesti syntyvät tuotokset
voivat osittain olla sitten katsottavissa seurakunnan kotisivuilla

ja sosiaalisessa mediassa.
Pekan työvuosien aikana Arkipyhis videoita ehti syntyä kolmisen sataa. Leireillä syntyneitä leiriläisten sanoittamia ja Karoliina
Keinäsen säveltämiä lauluja on
äänitetty neljän cd-levyllisen verran. Yksi laulu, Pekan lähtöjuhlassakin kuultu Jumalan sylissä,
on myös käännetty arabiankielelle. Laulusta tehty käännetty musiikkivideo on lähetetty SAT-7 tvkanavan kautta kohdeyleisölleen.
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Toisenlainen lahja
Jouluna on kiva muistaa läheisiä. Mutta mitä antaa sille
ystävälle, jolla on jo kaikkea? Anna tänä jouluna Toisenlainen lahja kehitysmaissa asuvien lähimmäisten iloksi.
Lisätietoja osoittesta www.toisenlainenlahja.fi

Niityllä lunta –joulukonsertissa
musisoivat seurakuntamme nuoret

Jere Koskenlaita

Karoliina Mustonen
Kuoppakankaan seurakuntakeskuksella kävi marraskuun alussa suhina, kun seurakuntamme
nuorten kansainvälisyyshankeen
jäsenet suunnittelivat tulevaa
Niityllä lunta –joulukonserttia
yhdessä kanttori Riikka Tuuran
kanssa.
Kymmenen hengen joukkiossa
on useita soittajia ja laulajia täynnä toiveita lauluista sekä säestyksestä. Yhdessä ryhmä päätti,
että konserttiin on vapaa pääsy.
Halutessaan voi kuitenkin ostaa
viidellä eurolla käsiohjelman,
joka menee kokonaisuudessaan
nuorten hankkeelle.
Seurakunnassamme on muutamana edellisenä vuotena järjestetty kansainvälisyyshanke kolmatta vuottaan isostoiminnassa
oleville nuorille. Tänä vuonna
hankkeeseen on sitoutunut noin
kymmenen
16–17-vuotiasta
nuorta. Hanke huipentuu tulevana keväänä järjestettävään Tukholman matkaan.
Matkaa on jo ahkerasti ideoitu ja
hartaudella suunniteltu sekä odotettu. Tukholmassa on tarkoitus
vierailla niin Suomalaisessa seurakunnassa kuin kuninkaan linnassakin. Mukaan nuorten kanssa
reissuun on lähdössä nuorisotyönohjaaja Jere Koskenlaita ja kasvatuksen pappi Karoliina Mustonen.
Tähän mennessä varoja on jo

kerätty muun muassa Puurtilan
juhannusjuhlien makkaranmyynnillä, Syys-Vekaran tapahtumalla
kuin karkkien kauppaamisella.
Sinnikäs työ varojen keräämiseksi
jatkuu vielä ensivuodenkin puolella. Ryhmä on kokoontunut useita

Kotikirkkomme 80-vuotisjuhlavuonna tulee mieleen, millaista
elämä oli 1950-luvulla kirkon ollessa vielä nuori. Siihen aikaan lapsia oli paljon ja koulun tiloille oli
kysyntää paljon enemmän, mitä
oli käytettävissä. Opiskelimme siksi kirkon seurakuntasalissa. Olin
silloin keskikoulussa.
Koulun rehtorina toimi Erik
Hulkkonen. Osa tunniesta, kuten
käsityötunnit, pidettiin tehtaan
koululla. Opettajana oli Usko Karivalo. Uskonnonopettajina toimivat Olavi Raunio, Reino Pajunen ja
Pentti Hakala.
Rippikoulu käytiin koulupäivän

Uskoa ja toivoa
uuden edessä

O
Jukka ja Niko miettimässä, miten Sylvian joululaulun saisi soitettua
haitarilla.

Nuorten kansainvälisyyshankkeeseen osallistuvia nuoria yhdessä
työntekijöiden kanssa.
kertoja syksyn aikana ja erääksi
ideaksi nousi tapaamisten aikana
joulukonsertin järjestäminen.
Joulukonsertista onkin tulos-

sa varsin monipuolinen. Useat
eri soittimet haitarista urkuihin
tuovat nuorten käsissä joulutunnelmaa tuttujen ja vähän tuntemattomampienkin joululaulujen
sävelin. Konsertissa kuullaan
muun muassa klassista musiikkia
sellolla ja pianolla: Varpunen jou-

luaamuna haitarilla, Heinillä härkien laulettuna sekä monia muita
jouluisia lauluja.
– Hienoa, että saamme näyttää
taitojamme ja tuoda joulumieltä
musiikin avulla, nuoret sanovat.
Tervetuloa tunnelmalliseen ja
nuorten näköiseen joulukonserttiin, jossa voit syventyä joulun rauhaan. Nähdään Kuoppakankaan seurakuntakeskuksella
22.12.2019 klo 15!

Muistoja kouluajoilta
Ahti Immonen

Kolumni

jälkeen pastori Jaakko Railonkosken johdolla illalla, joten koulupäiviin kertyi pituutta. Välillä ei ehtinyt käymään polkupyörällä kotona
Akonlahdessa seitsemän kilometrin päässä hiekkateitä. Kotikahvilan Erolan rouvan mainio pullatarjonta Antinpuistossa maistui.
Autoja oli vähän lapsia paljon.
Pastori Pajusella oli musta Rover,
liikunnanopettaja Eero Virkillä
tummanvihreä Saab.
Viimeinen kouluvuosi käytiin
nyt jo puretussa Tehtaan koulun
luona olleessa Lyseossa. Ajat muuttuvat. Nyt on autoja paljon lapsia
vähän. Kouluverrkokysymys on
edelleen ajankohtainen. Kirkkomme erilaisilla palveluilla on myös

tänä päivänä runsaasti kysyntää ja
tarvetta.
Yhteiskunnassa tapahtuvat monenlaiset muutokset, kuten muuttoliike, teollisuuden muuttuminen,
työvoiman kysyntä, koulutustarpeet, syntyvyyden väheneminen ja
väestön ikääntyminen luovat myös
koko ajan erilaisia palveluntarpeita
muuttuvassa toimintaympäristössämme.
Toivotan mitä parhainta menestystä kotikirkkomme monipuolisessa työssä toimiville meidän
kaikkien kaupunkilaisten juhlassa
ja arjessa.
Kirjoittaja on kirkkovaltuutettu, seurakuntapalvelun johtokunnan jäsen.

lemme
uuden
edessä kirkkovuodessa. Ennen sitä
on Tuomiosunnuntai.
Pidän
enemmän tuon pyhän toisesta
nimestä: Kristuksen kuninkuuden sunnuntai.
Ja sitten alkaa Vapahtajamme syntymäjuhlan odotus,
adventti. Pian tänä vuonnakin
veisaamme Hoosiannaa, pyydämme apua.
Ja siten nuo kirkkovuoden
viimeinen ja ensimmäinen
pyhä liittyvät yhteen. Jumala
tuomitsemisen sijaan armahti,
kun antoi Poikansa syntyä kaltaiseksemme. Jeesus paransi
kohtaamiaan ihmisiä ja opetti
elämällään, millainen Jumala
on.
Kaikki tuntui päättyvän ristinkuolemaan, mutta saikin
jatkoa: riemullisen ylösnousemuksen ja taivaallisen kuninkuuden. Tämä kaikki
tapahtui rakkaudesta meitä luotuja kohtaan, sillä
Jumala on rakkaus.
Mitä meiltä kristityiltä odotetaan jatkuvan
muutoksen, keskeneräisyyden
ja
kärsimy ks en
keskellä?

Eikö juuri uskoa ja luottamusta Jumalaan ja Kristukseen? Se riittää. Uskominen luo
toivoa ja epäuskon hetkenäkään emme ole yksin.
Uuden edessä olen itsekin.
Aloitin lokakuussa papin työssä
Sastamalan seurakunnassa, Pirkanmaalla.
Joku lähtiessäni totesi, että
oletpa rohkea. En ole, mutta Taivaallisen Isään luottaen,
Kristuksen seurassa kulkien
jatkan eteenpäin.
Parhaassa seurassa kulkiessa
voit sinäkin olla aina levollisin
mielin, muuttuvatpa ajat tai
oma elämäsi. Näiden teologi
Rainer Haakin ajatusten myötä
kiitän teitä, työtoverit ja seurakuntalaiset yhteisestä ajasta:
”Toivon, ettet koskaan pettyisi niin täysin itseesi ja toisiin,
ettet enää luottaisi Jumalaan,
Hänen hyvään tahtoonsa. Toivon, ettet lakkaa
toivomasta.”
Seurakuntapastori
Pirjo Parviainen siirtyi
Varkauden seurakunnasta Sastamalan
seurakunnan palvelukseen lokakuussa.
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Konsertti

Talvitarinoita Kuoppakankaan seurakuntakeskuksessa
Mari-Anni Hilander ja Henri Tilkkanen laulavat pianisti Jussi Immosen ja urkurina toimivan kanttori Riikka Tuuran säestyksellä Kuoppakankaan seurakuntakeskuksen seurakuntasalissa sunnuntaina 5.1.2020 kello
15.00–16.00.
Konsertin muusikoille joulun aika on yhdessä olon ja

antamisen aikaa kiireen keskellä. Tiedossa on rennon
kodikas konsertti, jossa myös yleisö saa laulaa mukana.
Konsertissa kuullaan tuttuja joululauluja sekä talveen
ja luontoon liittyviä kappaleita. Perinteisten laulujen lomassa päästään tutustumaan myös uudempiin teoksiin.
Vapaa pääsy. Käsiohjelma 10 €.

Joulukonsertti

Pormestarit palaa areenalle
Kuva ja teksti Tiia Klemettilä

panoon. Ajateltiin ensin Porman
mestareita. Pormestarit jäi lopulta elämään.

Tai oikeastaan alttarin äärelle.
Edellisen kerran Pormestarit
esiintyi kirkossa vuonna 2005. Ja
mikäpä on palatessa. Joulukuun
puolivälissä Varkauden pääkirkon täyttää suurenmoinen esiintyjäkaarti.
Konsertin puuhamiehet Pauli
Ketola ja Jarmo Kiema kertovat,
mitä kaikkea ihanaa konsertissa
on luvassa.
– Me haluttiin tehdä maanläheinen ja lämmin joulukonsertti.
Ohjelma on luotu kunnioittaen
Varkauden 80-vuotta täyttänyttä
pääkirkkoa.
Mukana Pormestarit Joulu -konsertin kokoonpanossa on vuosia
esiintyneitä soittajia ja laulajia,
muun muassa Minna Selkomaa,
Eriika Laukkanen, Mika Joukanen ja Jukka Pekkinen. Ohjelmistossa on duettoja ja solistien
esityksiä.
Mika Joukanen tulkitsee Taas
kaikki kauniit muistot.
– Konsertissa kuullaan myös se
kolmas säkeistö, jota ei meinaa
löytyä mistään laulukirjoista tänä
päivänä, Pauli vinkkaa.
Jarmo laulaa dueton yhdessä
Elina Tuohimaan kanssa. Jukka
Kuoppamäen Aavistus oli Jarmolle ennestään tuntematon jou-

Varkauden pääkirkossa järjestettävän Pormestarit Joulu -konsertin ”maallinen päällikkö” Jarmo Kiema ja
”taivaallinen päällikkö” Pauli Ketola tarkastelemassa ohjelmistoon kuuluvien laulujen nuotteja.
lulaulu.
– Sanat ovat niin nätit. Laulu
on vuoropuhelu, siksi tämä on
niin kaunis duettona, Jarmo kehuu laulua.
Minna Selkomaa esittää Taivas
sylissäni laulun, jonka hän esitti
ensimmäisen kerran Repokankaan koulun joulujuhlassa. Pauli muistaa, kuinka yleisö nousi
spontaanisti taputtamaan.
– Aplodit kestivät pitkään.
Kansallisoopperan viulutaiteilija Manfred Gräsbeck ja hänen

vaimonsa piano- ja urkutaiteilija
Maija Lehtonen esiintyvät kahden instrumentaalin verran. Lehtonen on Paulin opiskelutoveri
Sibelius-Akatemiasta.
Myös Paulin opettama Varkauden lukion lauluryhmä saapuu esittämään kaksi laulua. Ilta
päättyy isän ja tyttären duettoon,
kun Petri ja Nea Viitala esittävät
version 1500-luvulla sävelletystä
joululaulusta Ding Dong Merrily
on High.
Pormestarit syntyi Paulin ja

Jarmon ideoinnin pohjalta vuonna 1997. Pauli johti pitkään menestyksekästä Warkauden MiesLaulajat kuoroa. Toiminta rupesi
hiipumaan eikä vähiten jäsenistön ikääntymisen johdosta. Uusia
laulajia ei ilmaantunut tilalle.
– Haluttiin Jarmon kanssa tehdä jotakin, mihin saisi tulla naisiakin mukaan.
Nimensä Pormestarit on saanut
sanaleikistä.
– Mieslaulajissa pitkään mukana ollut Seppo Porma lähti
mukaan myös uuteen kokoon-

Pormestarit on esiintynyt lähes
joka keikalla eri kokoonpanolla. Jarmo ja Pauli ovat kuitenkin
kantavia voimia. Ja jos Paulilta
kysytään, ilman Jarmoa hän ei
lähde pormestroimaan mihinkään.
– On hienoa, kun toiseen voi
luottaa ja hommat hoituvat. Jarmon kanssa on helppoa tehdä yhteistyötä. Hän on sitä paitsi upea
italialaistyyppinen lyyrinen tenori luonnostaan, mitä on harvassa.
Jarmo kuuntelee vieressä ja
yrittää vähän toppuutella.
– Minä olen vain tällainen
luonnonlapsi enkä ymmärrä
edelleenkään nuoteista mitään.
Mutta meillä on aina luvat ja Teosto-maksuasiat kunnossa.
Tälläkin kertaa kokoonpano
koostuu monen eri ammattiryhmän edustajista ja monen ikäisistä esiintyjistä.
– Porukkamme ei ole totisia
torvensoittajia, vaikka ollaankin
kunnianhimoisia ja rivikritiikki
on hyvää, Pauli iloitsee.
Pormestarit Joulu Varkauden
pääkirkossa lauantaina 14.11. klo
18. Konserttiin on vapaa pääsy.
Käsiohjelma 10 €. Tervetuloa!

Koulun sädehtivä joulukuu
Arja Päivärinta
Synnyinkotini vieressä oli vielä
1960-luvun alussa pieni kaksiluokkainen kansakoulu, jonka
kuusijuhlaa me lapset odotimme
ennen kouluikää ehkä enemmän
kuin mitään muuta. ”Joulukuuselle” tuli väkeä hevosillakin,
mutta meiltä matka oli vain pieni
pyrähdys. Ja katso: Hyvärilänniemen koulussa oli kaikki, mitä
toivoa voi - kuusikin- ja koululaisten harjoittelema ohjelma
joulukuvaelmineen.
Tuohon kouluun, aivan kodin
näköpiirissä, en päässyt oppilaaksi vaan ekaluokka alkoi parin
kilometrin päässä 60 oppilaan ja
kolmen opettajan koulussa. Alku
oli ankea. Harjoittelimme jouluksi seurantalolle tonttuleikin, jossa
minun piti tonttumuorin roolis-

sa jakaa luokkatovereilleni, tontuille, tehtäviä. Joku jaksoi harmikseni naureskella siitä minulle
kevääseen asti.
Kolmas-nelosluokalla oli paljon paremmin, kun Kaija-opettajan johdolla laulettiin kuorossa.
Neljännen luokan tytöistä tuli
enkeleitä kuusenkoristenauhaa
hiuksissaan. Erityinen onni ja
ilo oli laulu, jonka sain aloittaa:
”Kuului laulu enkelten kautta
avaruuksien. Vuoret kertas kaiullaan ihmelaulun taivaisen.”
Kertosäkeessä soi ylistys: Gloria in exelsis Deo. Opettelimme
siihen alttoäänen muutaman tytön kanssa, ja miten kaunis se
alaspäin laskeutuva sävelkulku
olikaan. Ihan kuin sävelet olisivat
juosseet alas vuorenrinnettä.
Edelleen tuo laulu tuo lämpimänä sädehtivän muiston 60-luvun

viimeisestä joulusta, viimeisestä,
jonka olin aurinkoisen Kaija-opettajan oppilaana. Ja viimeisestä joulusta, jolloin meidän isä eli.
Jos siirryttäisiin jouluttomaan
maailmaan, mikä voisi kestää sädehtien kuin enkellaulu? Koulumuistoissani se on ollut kaunein
osa. Se sädehtii, kun soihdut ovat
sammuneet. Se soi mielessä vuosikymmenet: Kunnia Jumalalle.
Samaa sanomaa pimeyteen syttyneestä valosta, Jumalan lahjasta, lauloivat lapset Kuoppakankaan koulussa 2000-luvulla. Yksi
tytöistä oli meidän perheestämme. Kolme vuosikymmentä oli
mennyt, mutta taas kuului laulu
enkelten.
Kiitos opettajat, jotka valmistitte sen enkellaulun! Kiitos juhlasta sädehtivästä teille, jotka nyt
sitä teette.

Arja on kiitollinen lapsuutensa koulujen joulujuhlista.
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Uutta seurakunnassa

Mies, tervetuloa laulamaan virsiä
Valtteri Flankkumäki laulattaa ja johdattaa miehet virsien maailmaan Kuoppakankaan seurakuntakeskuksella joka toinen maanantai.
Ensimmäinen Virsimiesten kokoontuminen kitaran ja kahvikupin ääreen 13.1.2020 klo 13.

Laalajat 10-vuotta

Kymmenen vuotias
kuoro voi hyvin edelleen
Kuvat ja teksti Tiia Klemettilä
Jos Laalajien kuoroharjoituksia
haluaisi kuvata värillä, harmaa
ei ainakaan tulisi valituksi. Kuoroon kuuluu parisenkymmentä
keskenään erilaista ja eri ikäistä
naista. Ohjelmisto vaihtelee virsistä iskelmiin. Lauluja lauletaan
pääasiassa kaksi- joskus kolmiäänisesti.
– Kuoro on viimeisten vuosien
aikana kasvanut mukavasti. Mukaan on saanut tulla omana itsenään, Eine Ursin sanoo.
Maija Eklind on ollut mukana
Laalajissa sen perustamisesta
lähtien.
– Kuulin kuorosta ystävättäreltä. He oli ehkä kaksi kertaa
kokoontuneet ennen kuin lähdin
tutustumaan. Sille tielle jäin.
Maijasta tuli kuoroihminen
kerrasta. Laalajissa aloittamisen
jälkeen elämään on tullut toinenkin kuoro. Musiikki itsessään
tekee hyvää ihmisen aivotoiminnalle ja muistille. Tiedetään, että
laulaminen osana kuntoutusta
voi auttaa aivohalvauspotilaita
saamaan puhekykynsä takaisin.
– Musiikilla on hyvä vaikutus
myös mielialaan, Maija muistuttaa.
Kuorossa laulaminen tuo mukanaan yhteisön, joka rakastaa
musiikkia. Maija kokee, että musiikin ja laulamisen lisäksi juuri
monenlaisiin ihmisiin tutustuminen on pitänyt hänet niin pitkään
mukana. Einelle ja Maijalle laulu
ja laulaminen on voimaannuttavaa.
– Se on rauhoittumista kiireisen arjen keskellä. Laulaessa eivät
työasiat ole mielessä, Eine lisää.

Myös laulujen sanomalla on
merkitystä.
– Lähellä sydäntä on aina ollut
kansanlaulut ja erityisesti Pohjalainen uskontunnustus. Sen saa
laulaa niin mahtipontisesti ja
eteläpohjanmaan murteella, Etelä-Pohjanmaalta kotoisin oleva
Maija tunnustaa.
Eine kokee, että tämä seurakunnan kuoro on hänelle tällä
hetkellä sopiva paikka.
– Olen saanut täällä uusia ystäviä, joiden kanssa on kiva laulaa.
Laalajien nuorin jäsen Milla
Immonen tuli kuoroon mukaan
viime vuonna. Viime kesänä käydyn rippikoulun konfirmaatiomessuun saakka Milla oli laulanut vain yksin kotona.
– Siellä uskaltauduin laulamaan
kirkossa pienessä tyttöryhmässä.
Milla oli miettinyt yhdessä
mumminsa Einen kanssa, mitä
alkaisi harrastaa. Eine oli heittänyt ilmaan ajatuksen, mitäpä jos
Milla tulisi mummin mukaan
kuoroon. Perheen ja mummin
iloksi ja yllätykseksi, Millasta tuli
kuorolainen.
– Musta on kiva, että meillä on
mummin kanssa yhteinen harrastus. On kiva laulaa äänissä ja
eri tyyleillä. Se on aika hieno tunne, kun jotain saadaan valmiiksi.
On hienoa olla osa kokonaisuutta, Milla kertoo.
Maija kokee, että hänen ja Millan välille on syntynyt hyvä yhteys.
– Kuorotoiminta sopii kaikenikäisille. Laulaminen yhdistää
ihmisiä.
Varkauden seurakunnan kanttori Riikka Tuura on johtanut
Laalajia tämän vuoden alusta

Maija Eklind pääsi Laalajien mukana osallistumaan kuoron alkuaikoina myös Kuorosota-ohjelmaan. ”Hävisimme parhaalle”, Maija myhäilee.

Eine ja Milla ovat iloisia yhteisestä harrastuksestaan.

lähtien. – Laalajat on tarkoitettu kaikille, jotka tahtovat laulaa.
Tarkoitus on tarjota laulajille
elämyksiä oman äänen kanssa.
Lauluja opetellaan yhdessä pikkuhiljaa.

Laalajat avustavat jumalanpalveluksissa säännöllisen epäsäännöllisesti ja esiintyvät erilaisissa
tilaisuuksissa myös muiden kuorojen kanssa.
Laalajat kokoontuvat harjoittele-

maan torstaisin Kuoppakankaan
seurakuntakeskuksen seurakuntasalissa klo 17.30. Uudet laulajat
voivat tulla mukaan ilmoittautumatta. Lisätietoja saa halutessaan
Riikalta. p. 040 578 5711.
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Jouluradio

Jouluradio kuuluu Varkaudessa 4.11. alkaen
Tänä vuonna Jouluradiota voi kuunnella myös Varkauden
alueella FM-taajuudelta 96,0 MHz. Jouluradion kanavaperheeseen kuuluvat ruotsinkielinen Julradion, Kauneimmat
joululaulut ,Lasten Jouluradio, Pikkujouluradio, Rouhea jou-

lu, Klassinen joulu, Happy Holidays, Jazzjoulu sekä Indiejoulu. Näitä ja perinteistä Jouluradiota voit kuunnella internetissä osoitteessa www.jouluradio.fi

Erilaiset ihmiset samalla asialla
Tiia Klemettilä

Tiia Klemettilä

Kun Nina Åströmin keikkamyyjä Sauli Manninen otti yhteyttä
Varkauden helluntaiseurakunnan pastoriin Ari Kauhaseen, Ari
ryhtyi tuumasta toimeen. Pian
Ari ja Mari olivat sopineet, miten
käytännönjärjestelyt konsertin
osalta hoidetaan yhdessä.
– Yhteistyö ja yhteys seurakuntien välillä on monella tavalla
tärkeää. Varsinkin pienemmälle
seurakunnalle suuren seurakunnan tuki ja halu yhteistyöhön
on erityistä. Se tekee hyvää jopa
seurakunnan itsetunnolle, Ari
pohtii.
Varkauden seurakunnan johtava kanttori Mari Marjokorpi kokee, että etenkin kaupungin pieni
koko tekee yhteistyöstä olennaista.
– Tämän kokoisessa kaupungissa yhteistyö on hirmuisen
tärkeää. Olemme kaikki yhdessä
varkautelaisten asialla.
Varkauden evankelisluterilainen seurakunta ja helluntaiseurakunta järjestivät Nina Åströmin
konsertin sattumalta Ekumeenisen vastuuviikon viimeisenä päivänä. Ekumeeninen vastuuviikko
on Suomen kaikkien kirkkojen ja
useiden kristillisten järjestöjen
yhteinen ihmisoikeuskampanja,
jota on toteutettu vuodesta 1979
alkaen.
Tähän saakka Varkauden eri
seurakunnat ovat säännöllisesti
järjestäneet yhdessä vain tammikuussa Ekumeenisen rukousviikon yhteydessä ristisaattueen,
joka on päättynyt yhteiseen hartaushetkeen. Lokakuinen Vastuuviikko on jäänyt vähemmälle
huomiolle.
– Eihän sitä tiedä, jos ensi
vuonna saadaan jotain jatkumoa
aikaan, Mari sanoo toiveikkaana.
Ekumenia tarkoittaa kristittyjen välistä toimintaa, jonka
tavoitteena on luoda ja ylläpitää keskinäistä yhteyttä ja kunnioitusta. Kristittyjen yhteys ja
kristittyjen välinen rakkaus, sen
ymmärtäminen, että ollaan ikään
kuin saman ruumin jäseniä, oli
Jeesuksen toive, kun hän rukoili:
”Minä rukoilen, että he kaikki
olisivat yhtä, niin kuin sinä, Isä,
olet minussa ja minä sinussa.
Niin tulee heidänkin olla yhtä
meidän kanssamme, jotta maailma uskoisi sinun lähettäneen minut.” (Joh.17:21.)
Ekumenia perustuu siis evankeliumeihin tallennettuihin Jeesuksen opetuksiin. Sen tavoittee-

Ari Kauhanen ja Mari Marjokorpi kokevat, että yhteistyö on ollut helppoa.
na ei ole kalastella jäseniä toisista
kirkkokunnista tai tehdä kirkoista ja seurakunnista samanlaisia
tai samalla tavalla uskovia. Sen
sijaan yhteistyö, toisten kunnioittaminen ja toisten puolesta
rukoileminen ovat tavoiteltavia
asioita. Se ei aina ole helppoa.
– Ylipäänsä, kuinka erilaisina
ihmisinä ymmärrämme toisiamme, on haastavaa. Kun vielä puhutaan niin henkilökohtaisesta
asiasta kuin usko, miten saada
meidät ihmiset hyväksymään toinen toisemme, Mari pohtii.
– Saman haasteen huomaa
myös yksittäisen seurakunnan sisällä. Miten eri sukupolvet, nuoret ja vanhat, saadaan toimimaan
yhdessä ja ymmärtämään erilaisia näkökulmia, Ari jatkaa.
Ekumeniaa voi toteuttaa monella eri tavalla. Esimerkiksi
kirkot keskustelevat opillisista
kysymyksistä ja osallistuvat järjestöjen kanssa kirkkojen yhteiseen ihmisoikeustyöhön. Paikallisseurakunnat
järjestävät
yhteisiä tapahtumia. Seurakuntalaiset tapaavat toisiaan, käyvät
toistensa jumalanpalveluksissa
ja tilaisuuksissa. Tai vaikkapa toteuttavat kehitysapuprojekteja.

Tästä hyvänä esimerkkinä toimii tänä syksynä Riitta Voutilaisen ja Anna-Maija Ihalaisen
avustus- ja evankeliontimatka
Etiopiaan. Naiset ovat perustaneet yhdistyksen, jonka kautta he
lahjoittavat lapsille muun muassa
kenkiä ja leluja sekä koulujen lukukausimaksun ja koulupuvun,
joka on Etiopiassa pakollinen.
Riitta kuuluu Varkauden helluntaiseurakuntaan. Anna-Maija
on Varkauden seurakunnan kirkkovaltuuston ja seurakuntapalvelun johtokunnan jäsen. Yhteistyö
alkoi, kun Riitta kertoi ystävälleen Anna-Maijalle unelmastaan
tehdä työtä Etiopiassa sijaitsevan
Ambon lasten hyväksi.
Anna-Maija päätti kutsua kotiinsa aiheesta kiinnostuneet
naiset eri seurakunnista. Yhdessä he kokoontuvat säännöllisesti
rukoilemaan ja keräävät varoja
yhdelle Ambon kaupungin itsenäisistä kristillisistä seurakunnista. Naiset tuntevat seurakunnan
pastorin Eyu Gebeden henkilökohtaisesti ja pitävät säännöllisesti yhteyttä.
– Jos olemme aina vain omissa
porukoissamme, muista saattaa
tulla meidän näkökulmastamme
ulkopuolisia. Siksi tarvitsemme
kohtaamisia erilaisten ja eri taval-

Anna-Maija ja Riitta ovat tunteneet toisensa jo vuosia. Yhdessä on
helppo tehdä isojakin asioita, kun toiseen voi luottaa.
la ajattelevien ihmisten kesken,
Riitta ja Anna-Maija toteavat.

Lue lisää Riitan ja Anna-Maijan
matkasta Etiopiaan osoitteesta

Kotiviestistä 2/2020.
Lisätietoja ekumeniasta löydät
www.evl.fi/maailmalla/ekumenia ja www.ekumenia.fi
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Liikkuva seurakunta

Ikääntyneiden jumppatuokio
kaipaa vapaaehtoisia
Mikäli olet kiinnostunut ohjaamaan liikkumistuokioita ikäihmisille Kuoppakankaalla, ota yhteyttä Ellen Vänttiin (diakoniatyöntekijä) p. 040 523 7960 tai ellen.vantti@evl.fi

Rakas kotikirkkoni
Pirkko Lind
Mitä kotikirkkoni minulle henkilökohtaisesti merkitsee, siitä
haluan kertoa. Talvisota oli alkamassa, kun Varkauden kirkko
vihittiin seurakunnan käyttöön
5.11.1939. Olin silloin kaksivuotias. Varkauden seurakunnan
toiminta oli alkanut senaatin
päätöksellä 1.1.1932. Sitä ennen
oli olemassa Ruukin seurakunta,
jonka perustamisluvan ruukin
patruuna Paul Wahl oli saanut
tuomiokapitulilta
joulukuussa
1865.
Vuoden 1958 alusta tulin seurakunnan jäseneksi muutettuani
juuri ammattiin valmistuneena
Helsingistä Varkauteen. Avioliittoon meidät Arton kanssa vihittiin kotikirkossamme 13.4.1958.
Yllätyksenä
vihkitilaisuudessa
lauloi kirkkokuoro, jonka laulu
suuresti ilahdutti muuten niin
vaatimatonta häätilaisuutta. Yli
kuusikymmentä vuotta olemme
yhteistä polkua taapertaneet.
Monta vuotta ehti kulua ennen
kuin kirkkopolku tuli tärkeäksi.
Aika mennä vilisti töissä lastenkodissa ja sairaalassa sekä kotona. Lapsia syntyi yli kymmenen
vuoden aikana kuusi. Neljä tyttöä

Hammaslaboratorio

VARKAUDEN
TEKARIPAJA OY
Erikoishammasteknikko

Keijo Pesonen

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

Arto ja Pirkko ovat olleet naimisissa yli 61 vuotta.

Valokuva-albumeihin tallennettuina muistot säilyvät pidempään
kirkkaina. Tässä katsellaan Viron matkan kuvia.
ja kaksi poikaa. Seuraava kirkollinen toimitus oli, kun saattelimme
pienen Anne-Mariamme haudanlepoon Luttilaan. Tämä suru
pysäytti ja pani miettimään elämäntarkoitusta. Juuri hautajaispäivänä totesin odottavani uutta
lasta, jo kolmatta.
Kului vielä aikaa. Lapset kasvoivat ja tuli aika viedä heitä
pyhäkouluun ja päiväkerhoon.
Sain tutustua mukaviin seurakunnan työntekijöihin, ja minua
pyydettiin pitämään pyhäkoulua.

Jouduin selän särkymisen vuoksi
sairaseläkkeelle. Leikkauskaan ei
auttanut. En voinut tehdä enää
raskasta työtä, mutta suu pelasi.
Kaupunki pyysi koulutuksen jälkeen oppaaksi ja matkanjohtajaksi, myös Ahlsrömin tehtaat tarjosi
työtä tehdasoppaana. Jälkikäteen
huomaan, että sain opastyössä
harjoitella tulevaa työtä varten.
Seurakunta kutsui minut lähetyssihteeriksi, myöhemmin myös
evankelioimistyön
sihteeriksi.
Tein niitä töitä kymmenkunta

Vähävaraisten arkiateriat
Arkiateriat järjestetään Kuoppakankaan seurakuntakeskusella tiistaisin klo11. Hinta kolme euroa.
14.1. Makaroonilaatikko
21.1. Broilerikiusaus
28.1. Jauhelihakeitto
4.2. Kinkkupasta
11.2. Broilerikeitto
18.2. Lihapullat
25.2. Hernekeitto
3.3. EI Arkiateriaa, lasten lomaviikko
10.3. Makkarakeitto

17.3. Kanakastike
24.3. Uunimakkara
31.3. Kaalikääryleet
7.4. Tomaattinen pastavuoka
14.4. Kalakeitto
21.4. Perunasoselaatikko
28.4. Nakit ja muussi
5.5. Jauhelihakastike

p. 017 5528660

Yksilöllistä palvelua
ja laadukasta työtä
Ilmainen tarkastus. Tervetuloa!

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

Asiantuntevaa
HAUTAUSPALVELUA
jo 18 vuotta
ajatuksella ja vankalla
ammattitaidolla

Kauppakatu 50, 78200 Varkaus
017 852 636 / 040 702 8587
www.hautauspalveluursin.net
Palvelemme myös ympäristökunnissa

vuotta. Samaan aikaan tutustuin
Maria Kajavaan, joka oli ollut
perustamassa Petroskoihin luterilaista seurakuntaa 1970-luvun
alussa. Maria vieraili seurakunnassamme ja meille syntyi lämmin ystävyys. Kävin useita kertoja Karjalassa ja kiersimme kyliä
evankeliumia viemässä. Myös
Virossa vierailin sairaaloissa,
kouluilla, vankilassa ja vanhainkodeissa. Sain opettaa myös opettajille pyhäkoulun pitoa. Vein
myös kolme kertaa oman seurakunnan porukkaa tutustumaan
sikäläisiin seurakuntiin.
Olen saanut elää Jumalan johdatuksessa, silloin, kun en ole
oman pääni mukaan kulkenut,
ja kokea monenlaista matkan
varrella. Kaikki ei ole aina suju-

”Kaikella on tarkoitus. Jumala
ei johdata meitä umpimähkään.
Se, mitä teemme tänään, sillä
on vaikutusta tulevaan”, Pirkko
pohtii kotonaan Kaura-ahossa.
nut mieleni mukaan, vastustusta
on ollut eikä kateuttakaan täysin
ole voinut välttää. Mutta päällimmäisenä on kiitollisuus ja ilo, kun
olen saanut toimia omassa seurakunnassa monenlaisissa tilanteissa. Vieläkin haluan jaksamiseni ja
kykyjeni mukaan palvella Jumalan valtakuntaa omassa rakkaassa
kotikirkossani.
Toivon, että yhteistä tekemistä
työntekijöiden ja vapaaehtoisten
kanssa löytyy yhä enemmän, että
yhteys saa rakentua lisää keskellämme. Saakoon Jumalan siunaus
olla kaiken työmme yllä, kun toimimme kysyen Hänen tahtoansa.

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

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

Kotiviesti

10

Torstai 21.11.2019

Tapahtumat 21.11.2019–30.1.2020
JUMALANPALVELUKSET
JA HARTAUDET
torstai 21.11.
klo 13 Arkiehtoollinen pääkirkko. Piippo, Tuura.
sunnuntai 24.11.
klo 10 Messu pääkirkko. Tanskanen, Majuri.
klo 12 Messu Kangaslammin
kirkko. Iivarinen, Majuri. Kirkkokahvit
sunnuntai 1.12.
klo 10 Messu pääkirkko.
Mustonen, Päivärinta, Marjokorpi.
klo 12 Messu Kangaslammin
kirkko. Pehkonen, Marjokorpi.
klo 18 Maasalo: Adventtivesper
pääkirkko. Pehkonen, Majuri,
Tuura. Rovastikunnan kuoroja.
perjantai 6.12.
klo 11 Ylä-Kankku ja klo 11.30
Pirttiniemi Kunniakäynnit
sankarihaudoilla. Pehkonen.
klo 11.30 Kunniakäynti
Kangaslammin sankarihaudalla ja Karjalaan jääneiden
muistomerkillä. Iivarinen,
Marjokorpi.
klo 12 Sanajumalanpalvelus
pääkirkko. Piippo, Majuri, Seniorikuoro. Kirkkokahvit.
klo 12 Hartaus Kangaslammin
kirkko. Iivarinen, Marjokorpi.
Kirkkokahvit.
sunnuntai 8.12.
klo 10 Messu pääkirkko,
yhteiset syntymäpäivät.
Päivärinta, Tanskanen, Tuura.
klo 12 Sanajumalanpalvelus
Kangaslammin kirkko. Iivarinen, Majuri.
klo 15 Siioninvirsiseurat Hannun sali. Iivarinen.
keskiviikko 11.12.
klo 10 Jouluinen muskarikirkko
Kuoppakankaan srk-keskus.
Pehkonen, Tuura, Kivi.
klo 10 Lasten joulukirkko
Rauhanyhdistyksen toimitalo.
Mustonen, Majuri.
klo 18 Eläinten joulurauhan
julistaminen Laivanrakentajan patsaalla Hertunrannassa.
Tanskanen.
torstai 12.12.
klo 10 Lasten joulukirkko
Könönpellon srk-keskus.
Mustonen, Majuri.
sunnuntai 15.12
klo 10 Messu pääkirkko.
Pehkonen, Majuri.
klo 12 Messu Kangaslammin
kirkko. Päivärinta, Marjokorpi.
Kirkkokahvit
klo 18 Ankkurimessu ”Joulujazz”
Kuoppakankaan srk-keskus.
Mustonen, Marjokorpi, Natunen, nuorten bändi.
keskiviikko 18.12
klo 18 Joulurauhan julistus
Harjurannan luontokirkko.
Iivarinen, Tuura.
perjantai 20.12.
klo 8.30 Lasten joulukirkko
Kangaslammin kirkko. Iivarinen,
Marjokorpi.
sunnuntai 22.12.
klo 10 Joululaulumessu pääkirkko. Mustonen, Marjokorpi.
tiistai 24.12.
klo 13 Aattohartaus Kangaslammin palvelukeskus. Iivarinen,
Ilkka Korhonen.
klo 14 Aattohartaus Kangaslammin kirkossa. Iivarinen, Ilkka
Korhonen.
klo 14 Aattohartaus Maasalon
Jouluvesper Kuoppakankaan
srk-keskus. Pehkonen, Majuri,
seurakuntakuoro.
klo 14 Joulurauhan julistus
virastotalon parveke. Piippo,
Janne Juutilainen.
klo 15 Aattohartaus Luttilan

kappeli. Tanskanen, Majuri.
klo 15 Aattohartaus Pirttiniemen hautausmaa. Piippo.
klo 15.30 Aattohartaus Könönpellon srk-keskus. Päivärinta,
Ilkka Korhonen.
klo 16 Aattohartaus pääkirkko.
Tanskanen, Majuri.
klo 23 Jouluyön kirkko pääkirkko. Mustonen, Päivärinta,
Tuura.
keskiviikko 25.12.
klo 8 Sanajumalanpalvelus
Kangaslammin kirkko. Iivarinen,
Majuri.
klo 10 Messu pääkirkko. Iivarinen, Majuri, seurakuntakuoro.
torstai 26.12.
klo 18 Iltakirkko Kuoppakankaan srk-keskus. Päivärinta,
Tuura.
sunnuntai 29.12.
klo 10 Messu pääkirkko Tanskanen, Tuura.
klo 12 Messu Kangaslammin
kirkko. Iivarinen, Tuura.
keskiviikko 1.1.
klo 10 Messu pääkirkko.
Pehkonen, Majuri.
torstai 2.1.
klo 12 Arkiehtoollinen pääkirkko. Päivärinta, Majuri.
sunnuntai 5.1.
klo 10 Messu pääkirkko.
Mustonen, Marjokorpi.
klo 12 Sanajumalanpalvelus
Kangaslammin kirkko. Päivärinta, Marjokorpi.
maanantai 6.1.
klo 10 Messu pääkirkko. Piippo,
Päivärinta, Tuura.
klo 13 Messu Toukola.
Mustonen, Tuura.
sunnuntai 12.1.
klo 10 Messu pääkirkko. Tanskanen, Majuri.
klo 12 Messu Kangaslammin
kirkko. Iivarinen, Majuri.
klo 15 Siioninvirsiseurat Könönpellon srk-keskus. Iivarinen.
klo 16. Vauvakirkko Kuoppakankaan srk-keskus Mustonen,
Marjokorpi, Kivi.
sunnuntai 19.1.
klo 10 Messu pääkirkko.
Pehkonen, Tuura.
klo 12 Sanajumalanpalvelus
Kangaslammin kirkko. Iivarinen,
Tuura.
klo 18 Ankkurimessu Kuoppakankaan srk-keskus. Pehkonen,
Majuri, nuorten bändi.
sunnuntai 26.1.
klo 10 Messu pääkirkko, rippikoulusunnuntai. Mustonen,
Tuura.
klo 12 Messu Kangaslammin
kirkko. Iivarinen, Majuri.

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 vähävaraisille ma klo 11–11.30
Kuoppakankaan srk-keskuksessa.
Vähävaraisten arkiateria
Kuoppakankaan seurakuntakeskuksessa ti klo 11. Hinta 3
euroa.
Diakonian avoimien ovien
torstai klo 10 to 5.12. Kuoppakankaan srk-keskuksessa
Pääkirkon torstait: Arkiehtoollinen 2.1. / 6.2. / 5.3. / 2.4. / 7.5.

Arkiehtoollisen jälkeen kerran
kuukaudessa Yhteisen keittiön ruokailu klo 12.45-13.45.
Aterian hinta 2€.
Keskipäivän musiikkihetki
16.1. / 20.2. / 19.3. / 16.4. / 21.5.
Kaiken kansan sauna- ja peliillat ke 4.12 klo 17. Jouluinen
tarjoilu. 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.
Varkauden ryhmätoiminta on
tauolla. Tarvittaessa voit olla
yhteydessä Huoma ry:n koordinaattoriin Terhi Kantaseen
p. 050 401 2230. Huom! Uutta
vertaisohjaajaa haetaan.
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
Kyllikinkadun korttelikerho
parillisen viikon ma 25.11. /
20.1. klo 13–14.30. Kyllikinkatu
6 kerhotila. Kerhon ohjaajat:
Irma Pessi ja Irene Happonen.
Lisätiedot: p. 040 572 7810
Joutenlahden ystäväkerho
parittoman viikon ma 25.11. /
13.1. / 27.1. klo 10–11.30. Porukankuja 6 kerhohuone. Kerhon
ohjaajat: Eira Luotinen ja Pia
Hosio p. 040 572 7810.
Pääkirkon kerho parittoman
viikon ma 2.12. / 13.1. /27.1. klo
13–14.30 Hannun sali, Savontie
1. Yhteyshenkilö Raija Räsänen,
p. 040 740 2903.
Hongistonkatu 1 palveluasumisen ystäväkerho parittoman viikon ti 3.12. / 14.1. / 28.1.
klo 13–14.30. Kerhon ohjaaja
Pirkko Kuvaja p. 040 733 2900.
Kuoppakankaan kerho parittoman viikon ke 4.12 / 15.1.
/ 29.1. klo 13–14.30. Kuoppakankaan srk-keskus. Kerhon
ohjaajat Raili Heiskanen p. 040
585 3417 ja Juhani Kettunen.
Luttilan ystäväkerho parittoman viikon ke 4.12. / 15.1. /
29.1. klo 13–14.30. Luttilan
palvelukeskus. Kerhon ohjaaja
Maarit Ristikangas p. 040 741
9994.
Könönpellon kerho parittoman viikon ke 4.12 / 15.1. / 29.1.
klo 13.30–15.00. Könönpellon
srk-keskus. Kerhon ohjaaja
Riitta Raak p. 0400 831 880.
Harjurannan kerho kerran
kuussa ti 10.12. joulupuuro
Kangaslammin kirkolla / 14.1.
klo 13.30–15.00 Harjurannan
Pikkukammari. Kerhonohjaaja
Anne Ikonen. p. 040 537 3000.
Kangaslammin kerho kerran
kuussa ti 10.12. joulupuuro /
21.1. klo 13–14.30. Kangaslammin kirkko. Kerhonohjaaja
Pirkko Iivarinen p. 040 7493
262.
Mahdollisista muutoksista tiedot Varkauden Lehden kirkollisissa ilmoituksissa. Kerhojen ja
vanhusten joulujuhla to 12.12.

SEURAKUNNAN
PIENRYHMÄT
Tule tutustumaan toimintaan

tai kysy lisää piirin yhteyshenkilöltä. Olet lämpimästi tervetullut mukaan!
Pääkirkolla, Savontie 1-3
Etsivien piiri joka toinen viikko
to 21.11. / 5.12. / 19.12. / 16.1.
klo 18 Hannun salissa. Tied. Eila
Raatikainen p. 040 577 7939.
Sotaorvot kuukauden toisena
ti 10.12. / 14.1. klo 13. srk-salissa. Tied. Raili Tikkanen p. 040
581 92 68.
Pro-miehet ke 27.11. / 4.12. /
11.12. / 18.12 / 8.1. klo 19. Hannun salissa. 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. 25.11. /
2.12. / 9.12. / 16.12. / 13.1. Tied.
Airi Lankinen p. 040 831 1680.
Eiserin eläkeläiset lk 1 parill.
vkon ma 26.11. / 10.12. / 7.1. klo
11. Tied. Helli Suhonen p. 0400
172 730.
Hyvän olon kerho lk. 1 paritt.
vkon ke klo 13. Joulumyyjäiset
4.12. klo 9-12. Kerhon aloitus
15.1.Tied. Leena Juutilainen p.
040 701 0400.
Miesten piiri kahviossa pe klo
18. 22.11. / 29.11. / 13.12. / 10.1.
Tied. Raimo Miettinen p. 0400
120 415.
Näkövammaisten kerho kerran kuussa ti 3.12. Valtteri Flankkumäki vierailee / 14.1. / 11.2. /
10.3. / 7.4. / 5.5. klo 11.30-13.15
Luokka 1. Tied Ellen Väntti 0405237960
Yhdessä elämään raamatturyhmä parill. vkon to 28.11.
/ 12.12. / 9.1. klo 18 - 20.Tied.
Jaana Naumanen p. 040 522
5168. Pirkko Lind p. 040 766
9222
Könönpellon seurakuntakeskus, Atolantie 1
Aamun rukouspiiri to 21.11.
/ 28.11. / 16.1. klo 8.30. Tied.
Marjatta Lappeteläinen p. 0400
914 322
Tuolijumppaa ma 25.11. /
2.12. / 13.1. klo 9. Tied. Irja
Lesonen 040 8327632
Keskustelu- ja raamattupiiri
paritt. vkon su 24.11. / 8.12. /
5.1. klo 18Tied Seija Mattila p.
0400 253477
Könönpellon miestenpiiri to
21.11. / 28.11. / 5.12. / 12.12. /
19.12. / 9.1. klo 18. Tied. Markku
Kujanpää p. 040 844 5024
Haukankujan kerhotila,
Haukankuja 1
Raamattupiiri ma 25.11. / 2.12.
/ 9.12. / 16.12. / 13.1. klo 17.
Tied. Raimo Miettinen p. 0400
120 415.
Ylistys- ja rukousryhmä paritt.
vkon su 24.11. / 8.12. / 22.12.
/ 19.1. klo 18. Tied. Eila Raatikainen p. 040 5777939.

MUUALLA
Seurakuntapiiri Kyllikink. 6
paritt. vkon ma 2.12. / 16.12. /
13.1. klo 13. Tied. Annikki Heikkinen p. 040 838 0378.
Työikäisten naisten saunaillat
klo 18 Puurtilan seurakuntakodilla 5.12. Luvassa ihanat löylyt,
ja kaunistavat voiteet, makeat
ruuat ja tietenkin hyvää seuraa.
Nautimme myös Puurtilan
emäntien laittaman terveellisen
iltapalan.
Miesten saunapiiri klo 18
Puurtilan seurakuntakodilla
3.12. / 7.1. / 21.1. Sauna klo 18-

19, saunan jälkeen iltapalaa ja
keskustelua Raamatun pohjalta.
Tutkimme Johanneksen evankeliumia. Tied. Jorma Salonen p.
040 830 3963, Valtteri Flankkumäki p. 040 749 0197.
Healing rooms –rukousklinikka, ti 19.11. / 21.1. / 18.2. / 17.3.
/ 14.4. klo 18–20 Kauppakatu
24. Tied. Veikko Tarvonen p. 050
597 4907.

KANGASLAMPI
Ystävänkammari: Kaikille
avoin kohtaamispaikka (Kangaslammintie 7) on avoinna
keskiviikkoisin ja lauantaisin klo
9–12. Tervetuloa!
Kangaslammin palvelukeskuksen yhteislauluhetket pidetään ma 16.12. / 27.1. / 24.2. /
23.3. / 20.4. / 18.5. klo 14.
Kangaslammin ja Harjurannan ikäihmisten kerhojen
joulupuuro 10.12. klo 13 Kangaslammin kirkolla

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

RAAMATUN OPETUSTA
Hyvän sanoman illat Kuoppakankaan srk-keskuksessa
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 srk-keskuksessa
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 srkkeskus
GOSPEL-kuoro nuorille to klo
16.30-17.30 Kuoppakankaan
srk-keskus
Varkauden seurakuntakuoro
ke 17 Kuoppakankaan srkkeskus
Kangaslammin kuoro to
pääkirkon srk-sali, tarkemmat
päivät voi kysyä Tapanilta.
Laalajat to klo 17.30 Kuoppakankaan srk-keskus

KIRKKOMUSKARIT
Keskiviikkoisin aamupäivällä
Kuoppakankaan srk-keskuksella. Vapaita paikkoja kirkkomuskareihin voi kysyä Jaana
Kiveltä puh. 040 7490 191.
Avoin kirkkomuskari ti 7.1. klo
17.30-18.30 Kuoppakankaan
srk-keskuksella.

Kotiviesti

Torstai 21.11.2019

Kotiviesti
Varkauden
seurakuntalehti
60. vuosikerta

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

Seurakuntavirasto
Ahlströminkatu 19, 78250 Varkaus

Kustantaja:
Savon Media Oy

Taitto: Warkauden Lehti
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KONSERIT JA
MUSIIKKITILAISUUDET
Kauneimmat joululaulut löytyvät s.2
la 23.11. klo 18
“Taivas tulee alas” Joel Hallikaisen konsertti pääkirkko
ke 27.11. klo 13
Yhteislaulutilaisuus Käpykankaan palvelukeskuksen
juhlasali
la 30.11. klo 16
”Syystunnelmia” konsertti
pääkirkko, Varkauden soittokunta ja Pieksämäen Rautatieläisten soittokunta, johtaa
Janne Juutilainen, laulusolistina
Tapani Majuri.
ke 4.12. klo 19
Klubi-ilta teatterilla “Suomi”
su 8.12. klo 15
”Taivas sylissäni” Soisalo opiston kuorojen joulukonsertti
Kuoppakankaan srk-keskus,
johtaa Jyrki Immonen
to 12.12. klo 13 ja klo 18
”Joulun sävel” kanttorien joulukonsertti pääkirkossa
ma 16.12. klo 14
Kangaslammin palvelukeskuksen lauluhetki
ma 16.12. klo 18
”Rauha” joulukonsertti Kangaslammin kirkko
pe 20.12. klo 13
Yhteislaulutilaisuus Käpykankaan palvelukeskuksen
juhlasali
su 5.1. klo 15
”Talvitarinoita” Konsertti
Kuoppakankaan srk-keskus.
Laulajat Mari-Anni Hilander ja
Henri Tikkanen, pianisti Jussi
Immonen ja urkurina kanttori
Riikka Tuura.
ma 13.1. klo 13
Virsimiehet Kuoppakankaan
srk-keskus. Avoin miesten laulupiiri, kahvitarjoilu
to 16.1. klo 12
Keskipäivän musiikkihetki
pääkirkko, Riikka Tuura
ma 27.1. klo 13
Virsimiehet Kuoppakankaan
srk-keskus
ma 27.1. klo 14
Kangaslammin palvelukeskuksen lauluhetki

VARHAISKASVATUS /
TYTÖT JA POJAT
SÄÄNNÖLLINEN TOIMINTA
JÄÄ JOULU TAUOLLE
13.12.2019 JA TOIMINTA JATKUU 13.1.2020
Perhekerhot ja avoin kerhotoiminta kokoontuvat seuraavasti
13.12 saakka (toiminta jatkuu
13.1.2020):
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
To klo 9.00-11.00 (avoinkerho)
Könönpelto, Atolantie 1
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Pe klo 9.30-11.30 Kuoppakankaan srk-keskus, Kuoppakankaantie 11
Kerhot ovat avoimia kohtaamispaikkoja pienten lasten perheille ja kotona työskenteleville
perhepäivähoitajille. Perhekerhoissa opitaan ja välitetään
kristillistä perinnettä sekä
tuetaan perheitä arjen keskellä.
Jokaiseen kerhoon kuuluu
myös hartaushetki ja välipalatuokio. Avoimeen 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 srkkeskus Kuoppakankaankatu
11. Syksyn viimeinen kokoontuminen 9.12.2019 jatkuen
13.1.2020
Vauvaryhmä on tarkoitettu
kaikille alle 1- vuotiaille vauvoille ja heidän vanhemmilleen.
Kahvikupin äärellä jutellaan ja
jaamme kokemuksia vauvaperheen arjesta, unohtamatta
yhteistä toimintaa.
Taaperoryhmä to klo 9.3011.30 Kuoppakankaan srkkeskus, Kuoppakankaankatu
11 Syksyn viimeinen kokoontuminen 12.12.2019 jatkuen
16.1.2020.
Taaperoryhmä on tarkoitettu
1-2 vuotiaille taaperoille ja
heidän vanhemmilleen.
Liiku ja leiki illat perheille to
21.11 / 5.12 / 16.1. klo 17.3019.00 Kuoppakankaan srkkeskus. Tervetuloa lapsiperheet
viettämään yhteistä aikaa
touhuten, liikkuen ja hiljentyen.
Liikkakerho 5-8 v. lapsille
to klo 14.00-15.00. Kuoppakankaan srk-keskus. Syksyn
viimeinen kokoontuminen
12.12.2019 jatkuen 16.1.2020.
Mukaan juomapullo, liikuntaan
sopivat vaatteet, sisätossut tai
sisäkengät.
Pyhäkoulu kokoontuu su
klo 16.00-17.00 Haukankujan
kerhotila, Haukankuja 1. Syksyn
viimeinen kokoontuminen
8.12.2019 jatkuen 19.1.2020.
Lapsiparkki klo 16.00-18.00
välisenä aikana Perheentalossa,
Kauppakatu 32 to 14.11. / 28.11.
/ 12.12. / 23.1.2020 klo 16.0019.00 Lapsiparkkiin otetaan
alle kouluikäisiä, yli 2-vuotiaita
lapsia. Parkki on maksuton.
Mukaan mahtuu 10 lasta. Lapsiparkissa on mukavaa yhteistä
tekemistä. Lapsille kerhotossut
ja muut tarpeelliset tavarat mukaan. Huom! Jokaiseen kertaan
ilmoittaudutaan testiviestillä
ennakkoon p. 040 7183 591.
Vahvistamme tekstiviestillä tulleet ilmoittautumiset.
Muut tapahtumat ja leirit
Lasten kauneimmat joululaulut
ma 9.12. klo 18.00 Varkauden
pääkirkossa.
Lasten joulukirkot
ke 11.12. klo 10.00 Kuoppa-

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

kankaan srk-keskus (Jouluinen
muskarikirkko) ja Rauhanyhdistyksen toimitalolla – Repokankaantie 35
to 12.12 klo 10.00 Könönpellon
srk-keskus – Atolantie 1
Muskari Perheentalossa Kauppakatu 32. to 12.12 klo 10.00 ja
11.00
Arkipyhisleiri tytöille ja pojille 7.-10v. Puurtilan seurakuntakodilla 17.-19.1.2020.
Hinta 30e (35e). Sisarale -50 %
(suluissa hinta muilta, kuin Varkauden seurakunnan jäseniltä,
ei sisaralea). Hintaan sisältyy
majoitus, ruuat, ohjelma,
vakuutus. Leirille voidaan ottaa
mukaan 20 leiriläistä. Ilmoittautuminen viim. pe 3.1.2020
mennessä: www.varkaudenseurakunta.fi tai sähköpostilla:
tulen.mukaan@evl.fi. Lisätietoja
leiristä Paula Boman p. 040 501
4950.

TYTÖT JA POJAT
Avoin toiminta
ALPO avointen ovien toimintakerho 4-6 lk tytöille ja pojille
ti klo 14-16 Kuoppakankaan
srk-keskus. Alpossa välipala ja
joskus myös kokkailua, pelailua
erilaisilla peleillä ja liikuntasalissa. Mahdollisuus myös läksyjen
tekoon ja rauhoittumiseen.
Lisätietoja Urpo Häkkinen p.
0400 428 673. Syksyn viimeinen
kokoontuminen 10.12.2019
Joulu Alpon merkeissä, jatkuen
taas 7.1.2020.
Muut tapahtumat
Kevätkaudella (tammi-toukokuu) on tulossa monenlaista
toimintaa: leirejä, retkiä ja
tapahtumia, josta lisää seuraavassa Kotiviestissä, sekä seurakunnan verkkosivuilta.

NUORET
Nuorten säännöllinen toiminta
- tule mukaan!
Yoda-ilta ti klo 18-20 Kuoppakankaan srk-keskuksella.
Yoda-ilta – ohjelmallinen
nuorten ilta. Suunnittelemme
nuorten kanssa iltojen ohjelmien ja hartauksien sisältöjä, joita
toteutamme yhdessä. Syksyn
viimeinen kokoontuminen
17.12.2019 jatkuen 21.1.2020.
Kappelin nuorten illat ti klo
16–18 Kangaslammin kirkolla.
Syksyn viimeinen kokoontuminen 10.12.2019 jatkuen
21.1.2020.
ILPO - Nuorten iltapäivän
olohuone avointen ovien
toimintaa yläkoulu ikäisille ja
sitä vanhemmille torstaisin
klo 14–17 Kuoppakankaan
työkeskuksella Syksyn viimeinen kokoontuminen 19.12.2019
jouluilpon merkeissä, jatkuen
9.1.2020.
Nuorten joulu happening
15.12.2019 Kuoppakankaan

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 30.1.2020. Aineisto Kotiviestin
toimitukseen pe 17.1. klo 16 mennessä
sähköpostilla varkauden.kotiviesti@
evl.fi

srk-keskuksella alkaen klo 16,
jouluisin herkkuja, mukavaa
puuhaa, jouluisia yllätyksiä ja
lopuksi fiilistellään Christmas
Jazz Ankkurimessussa klo 18.
Tule viihtymään!
Ankkurimessu ja Nuorten
kohtaamispaikka klo 18
alkaen kokoaa nuoret Kuoppakankaan srk-keskuksella kerran
kuukaudessa sunnuntaisin.
Syksyn viimeinen kerta 15.12.
Messun jälkeen jatkamme iltaa
nuorten omalla teehetkellä.
Tule sinäkin mukaan! Tammikuussa jatkamme 19.1.2020
Muut tapahtumat
Ohjaajakurssi (Ohku) nro 2,
29.11.-1.12.2019 Puurtilan srkkodilla. Nuori, olethan ilmoittautunut mukaan!
Rippikoulu 2020
Rippikoulut 2020 ovat käynnistyneet marraskuun alussa
ryhmien omilla aloitusilloilla,
jonne kokoonnuttiin yhdessä
huoltajan kanssa. Siellä tavattiin oman ryhmän jäsenet ja
opettajat. Tästä ryhmien omat
tapaamiset jatkuvat erikseen
ilmoitettavan aikataulun
mukaisesti viimeistään tammikuussa 2020. Lisätietoja rippikoulusta johtava kasvatustyön
viranhaltija Tiina Taavitsainen,
tiina.taavitsainen@evl.fi tai puh.
040 5568 506. Kurkista myös
kotisivuilta: varkaudenseurakunta.fi/nuoret ja rippikoulu.
Kaikille rippikoululaisille
yhteisiä tapahtumia ovat
seuraavat: - Rippikoulun
adventtimessu 1.12. klo 10 –
yhdessä kirkkoon! - Rippikoulusunnuntai 26.1.2020 klo 10
pääkirkossa– yhdessä perheiden kanssa!

Kannen kuva:
Tiia Klemettilä

LÄHETYSTYÖ JA KANSAINVÄLINEN VASTUU

Lähetyspiirit aloittavat
seuraavasti:
Kommilan lähetyspiiri: Pirkko
Iivarinen p. 040 7493 262.
Pääkirkon Hannun salissa parittomat ti klo 13. Syksyn viimeinen kokoontuminen 17.12.2019
jatkuen 14.1.2020.
Kuoppakankaan lähetyspiiri:
Riitta Nieminen 045 8507 467.
Kuoppakankaan srk-keskuksella
parilliset ma klo 13. Syksyn
viimeinen kokoontuminen
9.12.2019 jatkuen 20.1.2020.
Könönpellon lähetyspiiri:
Liisa Vuohelainen 040 8219 990.
Könönpellon srk-keskuksella
parilliset ke klo 12.00. Huom!
uusi alkamisaika! Syksyn
viimeinen kokoontuminen
11.12.2019 jatkuen 8.1.2020.
Muut tapahtumat
Marraskuun makkarakeitto
- Könönpellon Lähetyspiirin perinteinen tapahtuma su 24.11. klo
13 Könönpellon srk-keskuksella.
Keittolounas 5e. Tuotto lähetystyön hyväksi. Mukana Niina
Pehkonen.
Kansainvälisen työn jouluinen
lauantai - Lähetystyön myyjäiset
30.11. klo 10 alkaen Kuoppakankaan srk-keskuksella. Myyjäisissä laatikoita, herkkuja, käsitöitä
ja tuoretta hernekeittoa (ota oma
astia mukaan) sekä arpajaiset.
Naisten Pankin Glögi & piparitarjoilu sekä piparkakkutalojen
ja joulupipareiden myyntiä.
Tervetuloa! (Myyjäiset päättyy,
kun tuotteet ovat loppuneet).
Varkauden seurakunnan kasvatustyön väki toivottaa Rauhallista ja levollista joulunaikaa!

Joulujuhla

Ikäihmisten joulujuhla pääkirkossa torstaina
12.12. klo 13. Ohjelmassa kanttorien joulukonsertti. Juhlan päätteeksi juodaan jouluiset kahvit klo
14. Olet sydämellisesti tervetullut.

Kotiviesti
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Suomen Lähetysseura

Postimerkkikeräys on täällä taas

Voit tukea Suomen Lähetysseuran ulkomailla tehtävää
työtä lahjoittamalla postimerkkejä, kortteja, vanhoja rahoja ja mitaleja. Ethän suttaa mitään tekstejä korteista.
Suttaaminen menettää kortin arvon.
Lahjoitukset voi tuoda seurakuntaviraston (Ahlströminkatu 19) ensimmäiseen kerrokseen rekisteriasioiden
toimistoon, ovesta oikealle avautuvalla käytävällä. Kappalainen Kari Iivarinen toimittaa kaikki lahjoitetut pos-

timerkit ja muut lahjoitukset kootusti kerralla Suomen
Lähetysseuraan.
Vuosittain varoja on saatu noin 25 000 euroa. Tavarat
myydään keräilijöille Suomen Filatelistiseuran järjestämissä huutokaupoissa ja Suomen Postimerkkilehden
Online-huutokaupoissa.
Lisätietoja saa Kari Iivariselta p. 040 572 7800

Kaikki alkoi ABC:n tuulikaapista
neen hometalon aiheuttamista
kustannuksista.
- Minulle on koko ajan ollut
selvää, että meidät vihitään kirkossa. Kangaslammin luontokirkkoakin mietimme, sanoo
Kaisa, ”kirkon urkuparvella kasvanut” kanttorin tytär.
Isä korosti tyttärelleen sitä, että
kirkkoon ovat aina kaikki tervetulleita. Tytär myi usein ohjelmalehtisiä kirkon konsertteihin,
mutta jos jollakulla ei ollut varaa
maksaa konsertista, se ei ollut
osallistumisen este.

Anne Marttala
- Kyllä mä koen, että se on siunaus meidän liitolle, sanoo Kaisa
Mäntymaa ja viittaa vihkimiseen,
joka aloitti Varkauden seurakunnan hääyön pääkirkossa 19. päivänä syyskuuta.
Vihkimisestä on kulunut viikko.
Tuore aviopari istuu kotisohvalla
kodikkaan puutalon olohuoneessa Varkauden Kosulanniemessä
ja iloitsee postin vastikään tuomasta onnittelukirjeestä, josta
löytyi myös lahjakortti. Sohvan
yläpuolella riippuu varkautelaisen taiteilijan Marko Viljakan
kookas öljyvärityö.
- Se oli meillä päivähoidossa.
Nyt se jää tänne. Saimme sen
häälahjaksi Markolta ja hänen
puolisoltaan.
Taulu näyttää olevan juuri oikealla paikallaan Tapiola-nimisen ja kulttuurihistoriallisesti
arvokkaan talon seinällä. Vaikka
tuore aviopari iloitsee siitä, että
taulu on nyt siinä ja pysyy, heille
omaisuuden kasaaminen ei yhteisen taipaleen aikana ole ollut
se ykkösasia.
Varkauden pääkirkossa vihittiin 19. syyskuuta kaikkiaan kuusi pariskuntaa. Ei kuitenkaan yöllä, vaan illan mittaan. Kun Kaisa
näki Kotiviestissä ilmoituksen tulevasta tapahtumasta, hän omien
sanojensa mukaan ”huusi” Harrille, että nyt.
- Harkinta-aika oli ohi, toteaa

Kuva Mäntymaiden kotialbumista.
Harri, nykyinen Mäntymaa ja
entinen Könönen, rauhalliseen ja
harvasanaiseen tyyliinsä.
Sitä harkinta-aikaa kesti yli
kymmenen vuotta. Kaisalle avioliitto on kolmas, Harrille toinen.
Heillä on yhteensä kuusi lasta ja
kaksi lastenlasta.
- Kyllä vihkiminen vahvisti entisestään tunnetta siitä, että tässä

Joulumyyjäiset

Puurtilan emännät järjestävät perinteiset joulumyyjäiset tiistaina 17.12.2019 klo 9–13 Kuoppakankaan seurakuntakeskuksella. Mikäli haluat
ostaa tuotteita suurempia eriä, teethän ennakkotilauksen 3.12. mennessä p. 040 572 7830. Ostoksia
voi tehdä vain käteisellä. Myyjäisten ajan seurakuntasalin kahviossa toimii pienimuotoinen kahvila. Tervetuloa!

ollaan loppuelämä, sanoo Kaisa –
eikä Harrikaan näytä olevan lähdössä minnekään.
Pariskunta oli jo ennen häitä
pitkään miettinyt naimisiin menemistä. Häiden tiellä oli kuitenkin joitakin käytännön esteitä,
kuten Kaisan velkajärjestely, joka
oli seurausta Heinävedelle jää-

Lähetystyön
tukeminen

Tervetuloa adventtimyyjäisiin
Kuoppakankaan seurakuntakeskukselle lauantaina 30.11. alkaen
klo 10. Ovet suljetaan, kun tuotteet loppuvat. Olethan ajoissa
paikalla. Ostoksia voi tehdä vain
käteisellä. Myyjäisten tuotolla
tuetaan Varkauden seurakunnan
lähetys- ja kehitysyhteistyökohteita. Lisätietoja www.varkaudenseurakunta.fi.

Varkauden seurakunnan hääyössäkin ovet olivat auki kaikille,
mutta ainoastaan Kaisa ja Harri
olivat nimenomaan toivoneet,
että paikalla olisi muitakin ihmisiä kuin hääparin lähipiiriin
kuuluvia. Ja heitähän oli – kuten
nuoria, joiden kanssa Kaisa on
yksilövalmentajana tehnyt töitä Varkauden nuortenpajalla, ja
Harrin hyvin tuntevia varkautelaisia, joiden kanssa mies on toipunut päihderiippuvuudesta.
Harri on syntyperäinen varkautelainen. Sekä työ- että perheelämän sotki aikoinaan alkoholin
käyttö. Mies kuitenkin raitistui.
Vuosien raittiuden jälkeen hän
alkoi käyttää huumeita, joiden
myötä edessä oli uusi alamäki.
Kun Kaisa ja Harri kohtasivat yli
kymmenen vuotta sitten, Harri
oli juuri päässyt huumeista eroon
ja Kaisa oli omien sanojensa mukaan ”aivan rikki”.

Tervetuloa
kirkkoon

Jumalanpalvelusten ja kirkkohetkien
kulkua voit seurata virsikirjan takaosasta löytyviltä harmaareunaisilta
sivuilta, virsikirjan jumalanpalvelusliitteestä. Varkauden seurakunnassa on käytössä toinen sävelmäsarja.
Virsikirjan takaosasta, ennen jumalanpalvelusten kaavoja, löydät myös
kirkkovuoteen ja kirkollisiin toimituksiin sopivia virsiä sekä synnintunnustukset.

- Harri oli päässyt huumeista
eroon, ja minä huusin entisen
rakkauteni perään. Törmäsimme
ensimmäisen kerran toisiimme
Varkauden ABC:n tuulikaapissa.
Katseet kohtasivat, hymykin irtosi.
- Minulle tuli heti Harrin jatkettua matkaa sellainen olo, että
minnekähän se meni, se salaperäisen näköinen kaljupää.
Kaisa ja ”kaljupää” eivät olleet kumpikaan vielä lähdössä
ABC:ltä minnekään. Harri tuli
juttelemaan, ja he sopivat tapaamisen seuraavaksi päiväksi.
- Harrilla oli ensikohtaamisen
aikana aika rokkihenkiset vaatteet päällä. Minulla oli jakkupuku. Seuraavana päivänä ajattelin,
että parempi pukeutua vähän
rennommin. Harri taas oli päättänyt panna vähän asiallisempaa
päälle. Roolit olivat vaihtuneet,
muistelee Kaisa.
Tänä päivänä kummankin tyylille tuntuu olevan tilaa – myös
uskon asioissa. Kaisa on sitä
mieltä, että Raamattu, jonka seurakunta lahjoitti parille, ei jää
pölyttymään. Ainakin Korkeaveisuun hän haluaa Harrilleen
lukea.
Harri taas on sitä mieltä, että
toipuvien alkoholistien ja addiktien piiristä tuttu Tyyneysrukous
auttaa arjessa. Se on työkalu, jota
hän on käyttänyt kaikki yhteiset
vuodet ja jonka tuore aviopari
myös lausui yhdessä Varkauden
kirkon alttarilla.

Joulurauha
julistetaan
Varkaudessa seurakuntaviraston (Ahkströminkatu 19) parvekkeelta klo
14. Mukana Varkauden
soittokunta Janne Juutilaisen johdolla.

Seuraavassa
numerossa
Seuraava Kotiviesti ilmestyy
30.1.2020. Saat tietää Voimaa
virrestä -tilaisuuksista, kanttorin
työstä ja seurakuntamme uudesta
lahjasta kastetuille lapsille.

