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Välittämisen vuosi 2020

N

opeasti meni ensimmäinen vuoteni Varkauden kirkkoherrana.
Tuntuu, kuin aivan vasta olisi ollut
kirkkoherran virkaanasettamiseni. Uskallan väittää, että tuon jumalanpalveluksen
tammikuisena sunnuntaina 2019 tulen
muistamaan loppuikäni.
Millainen on muuten se jumalanpalvelus, jonka sinä muistat? Pikku poikana tai
tyttönä kovilla penkillä jumiksen loppua
odotellen vai kyyneleitä pyyhkien oman
lapsen konfirmaatiojumalanpalveluksessa?
Ehkäpä kaikkea näiden väliltä.
Jo 2000 vuoden ajan ovat Jeesuksen seuraajat kokoontuneet sunnuntai aamuna,
Jeesuksen ylösnousemuksen aamuna, lukemaan pyhiä tekstejä, viettämään mestarin käskyn mukaisesti ehtoollista sekä laulamaan yhdessä ylistyspsalmeja. Jeesuksen
ylösnousemus kuolleista, tyhjä hauta, oli
käänteentekevä tapahtuma niin opetuslasten ja Jeesuksen seuraajien elämässä kuin
koko ihmiskunnan historiassa. Pelko kuolemasta tai epätoivo tulevasta
oli muuttunut
iloksi ja Jumalan huolenpidoksi.
Tätä juhlaa

12

mekin vietämme ja elämme todeksi joka
sunnuntai täällä Varkauden eri kirkoissa.
Varkauden seurakunnan yhtenä painopistealueena on tänä vuonna jumalanpalveluselämän kehittäminen. Kuinka tuo
yhteinen leivän murtaminen, sanan kuuleminen ja yhdessä laulaminen saisi meitä
vielä runsaslukuisemmin kokoontumaan
yhteen? Millaiseen jumalanpalvelukseen
sinä haluaisit tulla? Millaisissa jumalanpalveluksen tehtävissä sinä haluaisit palvella?
Varsin usein olen saanut kuulla, että en
minä Jumalani palvelemiseen kirkkoa tai
jumalanpalvelusta tarvitse. Yksityinen rukous ja hartauden harjoittaminen ovat kylläkin tärkeitä, mutta ne eivät korvaa yhteistä
kokoontumista ylösnousemuksen aamuna,
sunnuntaina. Nimittäin jo alkukristillisen
seurakunnan tavoitteena oli kokoontua yhdessä iloitsemaan kuolleista ylösnousseesta
Jumalan pojasta. Yhteinen kokoontuminen
antoi arkeen voimaa elää kristittynä. Näin
jaksettiin yhteisen kokoontumisen jälkeen
välittää viestiä rakastavasta Jumalasta ja välittää kärsivästä lähimmäisestä. Sunnuntain
jumalanpalvelus jatkui sujuvasti arjen diakoniatyönä.
Varkauden seurakunnan päivitetyn strategian mukaisesti vuosi 2020 on välittämisen vuosi. Tehtävämme, minun ja sinun
tehtävänä, on välittää viestiä Jumalan rakkaudesta ja välittää lähimmäisestä. Haluamme, että seurakunta olisi olennainen osa
meidän varkautelaisten arkea ja pyhää.
Toivomme, että sunnuntain jumalanpalvelus toisi voiman palvella arjessa Jumalaa
ja lähimmäistä. Siksi toivon juuri Sinulta
ajatuksiasi yhteisen jumalanpalveluksemme kehittämisestä. Vedä meitä työntekijöitä hihasta ja kerro ajatuksiasi, lähetä sähköposti tai kortti, soita tai sähkötä, kunhan
vain jaat ajatuksiasi yhteisestä messusta.
Erityisesti toivotan Sinut lämpimästi
tervetulleeksi sunnuntain jumalanpalveluksiin yhdessä elämään todeksi ylösnousemuksen aamua.

Siunattua välittämisen vuotta
2020 toivottaen
Kirkkoherra
Jarkko Piippo

Kustannus Oy Uusi Tie

Uudet vauvat saavat
Taapero Piplian
Karoliina Mustonen
Seurakunnassamme on usean
vuoden ajan annettu kastekoteihin lahjaksi Kotien rukouskirja ja Lasten virsikirja. Viime
syksynä perhekerhoissa käyviltä
lapsiperheiltä kysyttiin, mitä he
toivoisivat kastekotikirjan suhteen. Ylivoimaiseksi toiveeksi
nousi, että kastelahjana saatava
kirja olisi jo pienelle lapselle käteen sopiva.

Uudeksi kastekirjaksi valikoitui Taapero Piplia. Kirjassa on
paksut sivut pikku kätösille sekä
kätevä kahva kantamista varten.
– Kirja on otettu iloiten vastaan kastekodeissa. Erityisesti
vanhemmat sisarukset ovat tutkineet sitä kastekeskusteluissa,
kertoo pappi Karoliina Mustonen.
– Eräskin isä riemastui, sillä
hänellä itsellään oli lapsena ollut samanlainen kirja.

Käsityöt

Uurnaryhmä ja
nikkarointipiiri
Pia Hosio
Kuoppakankaan seurakuntakeskuksen (Kuoppakankaankatu 11) puutyöluokassa on
mahdollisuus tehdä oma uurna
viimeiselle matkalleen. Ryhmä
alkaa torstaina 6.2. klo 9.00.
Uurnaryhmä kokoontuu torstaisin ainakin neljä kertaa. Tarvittaessa järjestetään myös lisäkertoja. Ryhmää ohjaa Tauno
Luotinen, joka neuvoo ja auttaa

tarvittaessa.
Perustarvikkeet
hankitaan yhteisvoimin. Kurssimaksu 10€. Mukaan mahtuu
seitsemän osallistujaa. Lisätiedot ja ilmoittautumiset diakoniatyöntekijä Pia Hosiolle p.
040 5727 810 tai pia.hosio@evl.
fi maanantaihin 3.2. mennessä.
Kevättalvelle on myös suunnitteilla Taunon ohjaama nikkarointipiiri, jossa voisi tehdä pieniä puutöitä yhdessä. Lisätiedot
tästäkin Pialta.
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Sana
Jer. 9: 22-23
Näin sanoo Herra:
- Älköön viisas kerskuko viisaudellaan,
älköön väkevä voimillaan,
älköön rikas rikkaudellaan.

Joka haluaa kerskua, kerskukoon sillä,
että tuntee minut
ja tietää, mitä minä tahdon.
Sillä minä olen Herra,
minun tekoni maan päällä

ovat uskollisuuden, oikeuden ja vanhurskauden tekoja.
Niitä minä tahdon myös teiltä,
sanoo Herra.

Yhteisvastuulla on
varkautelainen nimi

Lämmin
kiitos
lahjoittaneille
Riitta Sulkko

V

uonna 2020 Yhteisvastuukeräys järjestetään
70. kertaa. Tänä vuonna
kampanja nostaa esiin
vanhemmuuden haasteita sekä lasten ja nuorten tarpeen turvalliseen
aikuiseen, jonka kanssa voi jutella
mistä tahansa itselle tärkeästä.
Keräysvaroista 20 prosenttia ohjataan vanhemmuutta tukevaan
hankkeeseen, josta vastaavat Mannerheimin Lastensuojeluliitto ja
Pelastakaa Lapset ry. Tavoitteena
on vahvistaa erityisesti alakouluikäisten lasten vanhempien vanhemmuutta, lapsen ja vanhemman
välistä suhdetta kynnyksettömällä
tuella ja yhteisellä tekemisellä kotona, koulussa ja harrastustoiminnassa.
Yksi viidesosa keräyksen tuotosta käytetään monipuoliseen avustustoimintaan paikallisseurakuntien kautta. Keräysvarat käytetään
teeman mukaisesti vanhemmuuden sekä lapsen ja vanhemman
suhteen tukemiseen paikallisin
projektein. Valtaosa, 60 prosenttia, keräystuotosta käytetään vanhemmuutta tukeviin toimintoihin
kehitysmaissa Kirkon Ulkomaanavun katastrofirahaston kautta.

Helmikuun toisena päivänä
käynnistyvä keräys aloittaa Yhteisvastuukeräyksen 70. juhlavuoden.
Syksyllä 1949 sodan ja pahojen
hallavuosien jälkeen lapsiperheiden tilanne Pohjois- ja Itä-Suomessa antoi kipinän keräykselle.
Suomen Kirkon Seurakuntatyön
Keskusliiton (nyk. Kirkkopalvelut)
pääsihteeri Toivo Laitinen ja sosiaalisihteeri Lauri Tuomi näkivät
perheiden hädän kiertomatkallaan ja ehdottivat suurkeräyksen
järjestämistä. Suomen tasavallan
presidentti kutsuttiin keräyksen
suojelijaksi.
Lapset olivat aliravittuja ja sairaita. Työttömyys vaikeutti perheiden toimeentuloa. Tarvittiin
pikaista apua, mutta auttavaa järjestelmää ei ollut olemassa. Ensimmäiset Yhteisvastuu-talkoot
järjestettiin kaikissa seurakunnissa vuonna 1950. Pohjois- ja
Itä-Suomen nälkäänäkeville lapsiperheille kerättiin 60 miljoonaa
silloista markkaa. Summan ylitti
tavoitteen tuplasti.
Keräysten varat käytettiin ensimmäisinä vuosina kotimaassa.
Köyhä sai lehmän tai hevosen,
invalidi pyörätuolin, vanhus kunnollisen vuoteen, lahjakas lapsi

pääsi kouluun, huonokuntoisia
asuinrakennuksia kunnostettiin ja
äideille järjestettiin virkistyslomia.
Vuonna 1963 apua laajennettiin
ulkomaille. Ensimmäinen avunsaaja oli Ambo-Kavangon kirkko
Namibiassa.
Keräyksen nimen ideoi Varkauden kirkkoherra Kustaa Sarsa. Sarsa oli tunnettu rakkaudestaan sosiaaliseen huoltotyöhön. Kuopion
hiippakunnan seurakuntalehdessä
jo vuonna 1943 hän oli vaatinut,
että ”tavanomaisen julistuksen lisäksi on tehostettava lähimmäisen

rakkauden ja palvelevan rakkauden tarpeellisuutta. Synti-käsitteen alue olisi laajennettava käsittämään myös itsekkyys, ahneus ja
mammonan rakkaus. Yhteiskunnallisen oikeudenmukaisuuden
vaatimus olisi esitettävä uskon hedelmänä, kuuliaisuutena Jumalan
tahdolle”.

olisi mahdotonta. Vuosittainen
keräystuotto on viime vuosina ollut noin kolme miljoonaa euroa.
Perinteinen listakeräys on saanut
rinnalleen uusia keräystapoja.
Varkaudessa järjestetään ainakin
nepalilainen lounas, Yhteisvastuulaulajaiset ja Ole Ystävä -perhetapahtuma.

Nykyisin
Yhteisvastuukeräykseen osallistuu kymmeniätuhansia vapaaehtoisia, Varkaudessakin
kymmeniä. Ilman heidän panostaan keräyksen toteuttaminen

Lähteet: Sakari Sarsa: Kustaa
Sarsa. Vakaumuksen mies ja
sillanrakentaja. 1995. www.yhteisvastuu.fi/yhteisvastuu/historia
(viitattu 16.12.2019)

Yhteisvastuu 2020
Yhteisvastuutapahtumia Varkaudessa
• Yhteisvastuukeräys on helppo tapa toteuttaa kristillistä lähimmäisenrakkautta. Osallistumalla Yhteisvastuutapahtumiin voit tänä vuonna auttaa lapsiperheitä kotimaassa ja maailmalla. Tapahtumien tuotto tilitetään YV-keräykselle.
• Yhteisvastuuavajaismessut 2.2. klo 10 pääkirkossa ja klo 12 Kangaslammin kirkossa. Pääkirkon seurakuntasalissa messun jälkeen tarjolla nepalilaisen lounas. Maksu 5€. Alle 13-vuotiaat ilmaiseksi.
• Yhteisvastuun OLE YSTÄVÄ! -perhetapahtuma 15.2. klo 10–12 Kuoppakankaan seurakuntakeskuksella,
Kuoppakankaankatu 11. Herkkukahvila, ohjelmaa ja toimintapisteitä sisällä ja ulkona. Lisäksi myytävänä
vanhoja kerhokalusteita ja muuta tavaraa kotikäyttöön ja leikkeihin.
• Yhteisvastuulaulajaiset järjestetään Olohuoneella, Kauppakatu 13, 20.2. klo 13. Mukana Laalajat-kuoro.
Laulajaisissa voi esittää laulutoiveita. Tilaisuudessa kerätään kolehti.
• Kauppojen ovilla tapahtuvan lipaskeräyksen päivät ovat 21.2, 20.3. ja 23.4. Keräyksen lähtöpaikka on Kuoppakankaan seurakuntakeskus. Siellä saat lippaan ja Yv-liivin. Tule keräämään tunniksi tai kahdeksi. Itselle
sopivan ajan ja paikan voit varata Reijolta diakoniatoimistosta, p. 040 701 6630 tai reijo.leppanen@evl.fi
• Diakoniatyön kirpputorin tuotto tilitetään helmi-maaliskuulta Yhteisvastuukeräykseen.”

Vuoden 2019 aikana Varkauden seurakunnan diakoniatyö
sai vastaanottaa rahalahjoituksia ja -avustuksia monilta
eri tahoilta yhteensä noin 14
000 euron edestä, muun muassa Kirkon diakoniarahastolta, Kirkon keskusrahasto
Tukikummeilta ja Kuopion
hiippakunnalta. Varkautelaisilta yrityksiltä, yhdistyksiltä,
yksityishenkilöiltä ja toimintapiireiltä lahjoituksia tuli
noin 9000 euroa.
Lahjoitukset yhdessä talousarvioon
varattujen
avustusvarojen kanssa ovat
mahdollistaneet sen, että seurakunnan diakoniatyö on pystynyt auttamaan lapsia ja nuoria harrastuksiin, vanhuksia
lääkkeiden hankkimisessa ja
perheitä asumiseen ja elintarvikkeisiin liittyvissä kuluissa.
Kaikkiaan viime vuonna
diakoniatyön kautta avustettiin varkautelaisia lähes
70 000 eurolla. Pelkästään
jouluavustuksia jaettiin 260
kappaletta. Jouluavustuksia
myönnettiin yhteensä 13 000
euroa. Diakoniatyö kiittää
lämpimästi kaikkia lahjoittaneita ja erityisesti niitä,jotka
ovat meiltä unohtuneet tästä
listasta:
• Kelan henkilöstö
• Laivalinnan Kilta ry
• Lions Club VarkausKoskenniemi ry
• Lions Club Varkaus
Justiinat
• Nordic Power Service Oy
• Sukkien ja muiden tuotteiden kutojat
• Suomen Gideonit ry
Varkauden veljespiiri
• Takakonttikirppis
(Warkauden Nuorkauppakamari, Zonta-kerho
Varkaus, Ekotori, KierRehanke, Keski-Savon Jätehuolto)
• Useat yksityishenkilöt ja
anonyymit lahjoittajat
• Varkauden seurakunnan
henkilöstö
• Warkauden Nuorkauppakamarin joulupuukeräyksen kautta lahjan antaneet
henkilöt
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Kirkon kirjat
KUOLLEET: Anna-Liisa Arosilta 102 v, Otto Malkki 100 v, Betty Onerva Iivarinen 95 v, Kerttu Mirjam Kräkin 94 v, Rauha Helvi Tiirikka 94 v, Toini Kyllikki
Immonen 93 v, Hellin Sirkka Vieno Kuutti 93 v, Olavi Intke 92 v, Helga Ester
Taskinen 92 v, Toimi Maria Pelkonen 91 v, Tauno Pekka Heikkinen 90 v, Maire
Kyllikki Lappi 90 v, Anja Anneli Alantola-Nikkinen 90 v, Anna Annikki Vainikainen 90 v, Helka Annikki Salminen 89 v, Armi Loviisa Parviainen 88 v, Matti
Kalevi Pietiläinen 88 v, Anja Ellen Sikanen 88 v, Sirkka Liisa Tanskanen 88 v,
Katri Mirjam Kankkunen 87 v, Maiju Kosunen 87 v, Jouko Olavi Iivarinen 87
v, Maija-Liisa Pietikäinen 86 v, Antti Valtteri Immonen 84 v, Veikko Kallio 84 v,
Elbe Orvokki Kinnunen 84 v, Saara Kinnunen 84 v, Veli Veikko Luukkonen 84 v,

Helli Anni Suhonen 84 v, Unelma Maire Eronen 82 v, Maija Liisa Paananen 82 v,
Lea Anneli Lankinen 80 v, Erkki Jouko Kalevi Juuti 78 v, Veli Vilho Koponen 78 v,
Linnea Asta Iiris Piippo 77 v, Seppo Armas Pelkonen 77 v, Markku Juhani Koponen 75 v, Kyösti Gunnar Sairanen 75 v, Sirpa Anneli Turunen 74 v, Lea Marjatta
Lahdensuu 72 v, Ismo Juhani Timonen 72 v, Leena Loviisa Partanen 70 v, Virva
Tellervo Miettinen 66 v, Reijo Rainer Turunen 64 v, Kimmo Ilmari Räsänen 63 v,
Jarmo Ilmari Hakonen 53 v.

Musatiimi

Musiikkia ilolla ja
ammattitaidolla

V

Tiia Klemettilä

arkauden
seurakunnan musiikkityöntiimi koostuu
musiikin
parissa
työskentelevistä seurakunnan työntekijöistä. Kolmen
kanttorin lisäksi lastenohjaaja ja
kaksi nuorisotyöntekijää, joilla
kaikilla musiikki on osa omaa
työtä. Seurakunnassa musiikki
kulkee kaikkien ikäryhmien läpi.
Musiikkia tehdään yhdessä ilolla
ja ammattitaidolla.
Kyselin heiltä, 1) miten
he ovat päätyneet työskentelemään musiikin
maailmassa ja 2) mitä musiikki heille merkitsee ja mistä he
nauttivat työssään. Näin he vastasivat:

Tapani Majuri,
kanttori
1) Yläasteikäisenä aloin opetella
pianonsoittoa itsekseni. Tuolloin
kanttorin ammatti näytti todella
mukavalta, mutta ajattelin, ettei minulla olisi mahdollisuutta oppia enää tarpeeksi hyvin
soittamaan. Yläkoulun jälkeen
opiskelin Jämsän kristillisellä
kansanopistolla
kansainvälisyyslinjalla. Vapaavalintaisiksi
opinnoiksi otin piano- ja urkuopetusta. Lauloin myös opiston
kuoroissa. Äänissä laulaminen
oli uusi ja vaikuttava maailma.
Opiston jälkeen lukion ohella
pääsin opiskelemaan Palmgrenkonservatorioon urkujen soittoa.
Lukion päättyessä en ollut enää
ollenkaan varma, että haluaisin
kanttoriksi. Hain kuitenkin Sibelius-Akatemiaan, koska ajattelin,
että nyt on ainoa mahdollisuus
hakea. Urku- ja pianotunnit olivat sopivasti alla. Lopulta, kun
tieto Kuopioon pääsystä tuli, otin
paikan heti vastaan.
2) Ylipäätään seurakuntatyössä
mukavaa on ihmisten kohtaaminen. Seurakunnan kuoroissa
on mukavia ihmisiä. Toisaalta
silloin, kun on itsellä hyvä laulukausi, siitä nautin työssäni eniten.
Motivaatio on tärkein kuorolaisen ominaisuus ja nuotissa
pysyminen. Kuoroon saa tulla
oppimaan. Kuorolaulun oppii
kuorossa laulamalla. Laulaessa
oppii nuotinlukua.
Kyllä musiikkia tulee vielä
kuunneltua, vaikka se onkin mi-

nulle työtä. Eniten tulee kuunneltua korkealaatuista klassista
laulumusiikkia. Joskus kantaatteja ja orkesteriteoksia.
Elijas Kokko,
nuorisotyönohjaaja
1) Opiskelin pianoa ja bassoa
alakoululaisena, mutta väsähdin
opetukseen ja aloin opettelemaan soittoa itsenäisesti omaan
tahtiin. Yläkoulussa iski metallismusabuumi, josta innostuneena
alkoi sitten kunnolla soittohommat. Musamaku on muuttunut
ajan mittaan, mutta soittaminen
on säilynyt tähän päivään asti.
Nykyään soitan kitaraa, pianoa,
bassoa ja hieman mandoliinia.
2) Nautin yhteisestä tekemisestä
musiikin ympärillä. Mielestäni
ei ole niin väliä miltä se kuulostaa. Kun ympärillä on musiikin
tekemisestä innostuneita, niin
se on aika huippua. Toivottavasti
saadaan lisää porukkaa mukaan
nuorten gospelkuoroon ja bändiin.
Musiikki on monipuolinen väline itselle. Töissäkin kyselen ihmisten kuulumisia päivän biisin
avulla. Kappaleiden avulla voi
kertoa muillekin, mikä on sen
päivän tunnetila. Tunteista keskustelukin on helpompaa musiikin kautta.
Palautuminenkin on paljon
helpompaa musiikkia kuuntelemalla, kuin vain hiljaa sohvalla
istuminen.
Jaana Kivi,
lastenohjaaja
1) Musiikki on ollut minulla
harrastus ihan pienestä saakka.
Koulussa kävin musiikkiluokat.
Kuorolaulu on aina ollut lähellä sydäntä. Se harrastus alkoi jo
lapsikuorossa ja jatkui myöhemmin Varkauden nuorten kamarikuorossa ja Varkauden Laulussa.
Viulun soitolla aloitin, sitten soitin vaihtui selloon. Pianon soiton
olen opetellut itse, kun isoveli
soitti pianoa.
2) On palkitsevaa, kun näkee
iloisia muskarilaisia ja on mukavaa seurata lasten kehitystä,
miten he oppivat lauluja ja taputtamaan rytmissä.
Minulle musiikki on elämäntapa. Koko ajan soi joku laulu
päässä. Musiikin avulla voi rentoutua. Se myös tuo suunnatonta
iloa ja tuo energiaa.
Tällä hetkellä viidesosa työ-

Edessä: Tapani, Jaana, Valtteri ja Riikka. Takana: Elijas ja Mari.
ajastani on kirkkomuskaritoimintaa. Yhdessä lauletaan, leikitään, lorutellaan ja körötellään.
Syksyllä Riikan kanssa aloitetut
avoimet kirkkomuskarit ovat olleet suosittuja. On ihanaa, jos voi
antaa perheelle kipinän yhdessä
musisointiin.
Mari Marjokorpi,
johtava kanttori
1) Olen kuulemma noin 6-vuotiaana ilmoittanut, että haluan pianotunneille. Vaarini oli kanttoriurkuri ja isä opetti sivutoimenaan
kanttoreita ja opiskeli pitkälle urkujen soittoa. Kouluaikoina olin
musiikkiluokilla.
Varhaisessa
vaiheessa minulle oli selvää, että
musiikista tulee minulle ammatti. Abikeväänä hain opiskelemaan
musiikkikasvatusta ja kirkkomusiikkia ja pääsin Kuopioon Sibelius-Akatemiaan kirkkomusiikin
koulutusohjelmaan.
Valmistuttuani tulin valituksi
Varkauden seurakuntaan nuorisomuusikoksi ja samassa virassa
olen edelleen, virkanimike on
vain vaihtunut. Jos ajattelen ammattihaaveita, olen oikeastaan
saanut olla unelmatyössäni- tässä
yhdistyy kaksi toiveammattiani.
Kanttorit vastaavat seurakunnan
musiikkikasvatuksesta. Vastuualueenani on työalajohtamisen
lisäksi lasten ja nuorten musiikki.
2) Musiikki on mulle omien tunteiden tulkki. Riippuu omasta
tunnetilasta, mitä musiikkia laitan soimaan. Siivotessa reipasta,
rauhoittumiseen instrumentaalimusiikkia. Nykyään musiikilla ei
kuitenkaan ole vapaa-ajalla suurta roolia. Nautin hiljaisuudesta.
Olen ehkä enemmän seurakunnan kanttori ja muusikko,

kuin ”taitelija” tai solistinen esiintyjä. Työn huippuhetkiä on, kun
lapsi uskaltaa soittaa muskariin
tullessaan tai vähän arempi nuori
tarttuu Nuoren seurakunnan veisukirjaan ja uskaltaa laulaa.
Mun haave on, että kuka tahansa uskaltaisi tulla tekemään
musiikkia seurakunnassa ja nauttimaan musiikista. Joku haluaa
tulla konsertteihin, joku laulamaan kuoroon tai soittamaan
bändeihin, se on kaikki mahdollista.
Valtteri Flankkumäki,
nuorisotyönohjaaja
1) Olen soittanut omasta rippikoulusta ja opiskeluajoista lähtien. Olen täysin itseoppinut
musiikin suhteen. Kasvatustyössä, nuorisotyössä ja Tansaniassa
lähetystyössä ollessamme musiikki on aina ollut isossa roolissa. Etenkin kehitysvammaisten
tapahtumissa musiikki ajaa ohi
tarinoinnin.
Äiti veisasi kotitöitä tehdessään, siitä ne virret ovat rekisteröityneet selkäytimeen.
2) Minulle musiikki on terapiaa
ihan sanan varsinaisessa merkityksessä. Jo Daavid hoiti synkkämielistä ja masentunutta appiukkoaan soittamalla ja laulamalla
Psalmien kirjassa kerrotaan. Ennen kuin itse ehdin tarttua Raamattuun, niin usein päässä alkaa
pyöriä joku virsi lohdutukseksi.
Samoin käy, jos on niin sanotusti
ylistysfiiliksissä.
Veisaan autossa Martti Talvelan
kanssa kilpaa ja vaimon kanssa
pidetään pitkillä matkoilla virsivisoja.
Musiikki tukee oppimista ja
on hyvä julistustyön väline. Viisi

vuotta olen toiminut Mies, kitara
ja Raamattu –periaatteella.
Nyt on hienoa olla mukana virsimiehissä. Se ei ole laulukilpailu
eikä esitys vaan olemme virsien
hoidettavana siellä.
Riikka Tuura,
kanttori
1) Olen sukuni ensimmäinen
kirkon työntekijä ja muusikko.
Muusikon ura alkoi harrastuksesta. Kuusi seitsemän vuotiaana
aloitin soittamaan pianoa. Kainuun musiikkiopistossa soitin
pianoa, sivuaineena oli urkujen
soitto. Sitten pääsin SibeliusAkatemiaan Kuopioon ja valmistuin kirkkomuusikoksi. Nyt olen
valmistumassa Savonia-ammattikorkeakoulusta musiikkipedagogiksi. Koen, että pedagogin
taidoista on jo ollut valtavasti
hyötyä kanttorin työssä.
2) Työssä vuorovaikutus ihmisten kanssa on tärkeää. Kun on
useampi tekijä, on mukavampi
tehdä vaikkapa jumalanpalveluksia. Mielestäni jokainen voi tulla
omilla taidoilla ja kyvyillä mukaan tekemään vaikkapa jumalanpalvelusten musiikkia.
Musiikki merkitsee minulle hyvin paljon ja olisi kamala ajatella,
että liekki sammuisi, että luovuus
loppuisi. Oman luovuuden ja innostuksen ylläpito vaatii joskus
sitä, ettei tee yhtään mitään ja
joskus ylivaikeiden urkukappaleiden harjoittelua.
En oikeastaan koskaan tee esityksiä itseäni varten. Kun joku
kuulee sen, mitä soitan tai laulan,
silloinhan se musiikki tulee eläväksi. Hyvin paljon mietin sitä,
mitä musiikki merkitsee muille
ihmisille.
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Kirkon kirjat
KASTETUT: Eljas Sakari Ensio Anttila, Livia Jessi Juulia Hämäläinen, Iisa Erika Juvonen, Elia Ilmari Kaipainen, Eino Joosua Koponen, Luukas Onni Eemil Koponen,
Elea Helmi Alexandra Leikas, Justus Aku Elmeri Luotinen, Alex Johannes Markkanen,
Vertti Viljami Palviainen, Emma Eila Sofia Partanen, Aarni Orion Eerikki Parviainen,
Aapo Veikka Viljami Pirinen (Kuopion Alavan srk), Enni Amalia Aleksandra Roivio,
Jade Alma Elina Räisänen, Aino Lilja Maria Rämö, Jenny Hannele Serafia Turunen,
Venla Hilja Vilhelmiina Vänttinen.

Jumalanpalveluselämän kehittämishanke

Kolumni

Yhteinen messumme – Harrastuksesta
Millä tavoin sinä voisit tuli ammatti
osallistua?
Tuntuuko tympeältä ajatella jumalanpalvelusta, jossa pappi
ja kanttori ovat äänessä ja muu
seurakunta passiivisena yleisönä? Niin kuuluukin.
Joka sunnuntai seurakunta
viettää messua yhdessä. Siellä
Jumala antaa meille suurimman
lahjansa, Jeesuksen Kristuksen, ja mekin voisimme antaa
kiitokseksi omat lahjamme hänen käyttöönsä ja koko kaikkien messuun osallistujien iloksi.
Parhaimmillaan se näkyy niin,
että palvelus on seurakuntalaisten suunnittelema ja toteuttama.
– Kutsumme kaikkia tutustumaan messun sisältöön ja erilaisiin toteutustapoihin yhdessä
miettimällä, vapaaehtoistyöryh-

män jäsenet kanttori Riikka Tuura ja pappi Karoliina Mustonen
toivottavat tervetulleiksi.

Messuavustajakoulutus
järjestetään 16.2.2020 klo 15
Kuoppakankaan
seurakuntakeskuksella. Päivä päättyy
ankkurimessuun.

– Jokainen messu on erilainen
ja toteuttajiensa näköinen kokonaisuus, joka todentuu yhdessä
läsnä olevien seurakuntalaisten
kanssa, Riikka pohtii.
Karoliina kertoo, että messussa omat taidot voi tuoda messussa Jumalan käyttöön monin
tavoin: Raamattua lukien, valmistellen yhteistä esirukousta,
soittajana tai laulajana, kolehtia
keräten, auttaen suntiota kirkon

koristelussa, tai monin muin tavoin.
– Lapsetkin ovat tervetulleita
mukaan yhteistä messua tekemään vaikkapa toivottamalla
tervetulleeksi toisia lapsia, soittamalla kirkonkelloja yhdessä
suntion kanssa tai tekstejä lukemalla.
Riikka ja Karoliina kannustavat kaikkia kiinnostuneita tulemaan mukaan koulutukseen, sillä siihen osallistuminen ei vielä
sido tehtäviin.
– Voit myös tulla tutustumaan
erilaisiin tehtäviin ja kenties löydät itsellesi sopivan tai uuden tavan osallistua jumalanpalvelukseen. Tehdään messusta meidän
yhteinen!

Menovinkki

Georgialainen lauluyhtye
Rivorera tulee Suomeen

Lauluyhtye oli ensikertaa Suomessa keväällä 2019 ja piti Helsingissä kaksi erilaista konserttia:
hengellisen ja kansanmusiikkisen. Molemmat konsertit menestyivät.
Sointumaailma oli ennen kuulumatonta, eksoottista ja mielenkiintoisia. Lauluperinteen syvyys,
rikkaus ja monipuolisuus yllätti.
Tämä oli kaikille kuulijoille musiikillisesti ja kulttuurisesti hieno
kokemus.

Muutamalla sanalla ainutlaatuisesta georgialaisesta laulusta:

Perinteinen
georgialainen
polyfonia on yli 2000 vuotta
vanha. Se on vanhempi, kuin
kristinusko, josta tuli valtionuskonto Georgiassa vuonna 326.
Georgialainen perinteinen kansanlaulu ”Chakrulo” valittiin
Voyager-avaruusluotaimen musiikkikokoelmaan muiden musikaalisten mestariteosten lisäksi
vuonna 1977.

Igor Stravinski sanoi, että ”Georgialainen polyfoninen laulaminen on tärkeämpää, kuin mikään
muu nykyajan musikaalinen löytö”. Kyseisen väittämän todistaa
se fakta, että georgialainen polyfoninen laulaminen todettiin
UNESCO:n aineettomaksi maailman kulttuuriperinnöksi vuonna
2001.
Yhtyeen taiteellinen johtaja Vasiko Dolidze on saanut lukuisia
tunnustuksia ja palkintoja. Mm
Georgian valtion myöntämän
kulttuurin ja taiteen korkeimman
”Taiteen palvelija” -arvonimen.
Elävää georgialaista perinteistä
laulua on kuultu Suomessa vain
muutamia kertoja 50:n vuoden
aikana. Haluamme toivottaa teidät lämpimästi tervetulleeksi
harvinaiseen konserttiin 7.helmikuuta 2020 Varkauden Pääkirkkoon (Savontie 1) klo 19:00. Konserttiin vapaa pääsy, käsiohjelma
ovelta 25 euroa.

Pientä jännitystä tuntuu vatsanpohjassa, kun Johannespassion ensimmäiset kirpeät,
dramaattiset sävelkulut kajahtavat ilmoille Kuopion tuomiokirkossa. Olen laulamassa ensimmäistä kertaa rakastamaani
teosta ja olen odottanut tätä
hetkeä. Kotiharjoittelua on
tarvittu viikoittaisten kuoroharjoitusten lisäksi paljon, sillä
teos on laulajalle haastava ja pituuttakin on pari tuntia. Passiossa on kaikki: uskomattoman
kaunis ja syvällinen musiikki
yhdistyy kertomukseen Kristuksen kärsimyksestä. Ollaan
uskon ytimessä. Passio on minulle ehdoton pääsiäiseen valmistautumisen kokemus.
Musiikki on kuulunut elämääni aina. Lapsuudenkodissa
soi lähes taukoamatta musiikki.
Me lapset kuuntelimme mielellämme Prokofjevin Pekkaa ja
sutta sekä hengellisiä lastenlauluja lp-levyiltä. Äiti on aina ollut kova taidemusiikin ystävä
ja kuuntelija, kanttori-isä
harjoitteli iltaisin alku- ja
loppusoittoja flyygelillä.
Me tytöt harjoittelimme
huilun, oboen ja pianon
soittoa. Yhdessäkin musisoitiin. Lauloimme lapsikuorossa ja myöhemmin
opiskeluaikana gospelkuorossa. Harrastuksesta tuli
lopulta itselleni
ammatti.
Kirkkokuorossa laulan
siksi, että
haluan tehdä
nimenomaan
hengellistä
musiikkia. Siinä
yhdistyvät
sekä rakkaus
musiikkiin
että sielua
koskettavat
ja hoitavat
tekstit.
Eniten pidän isoista
kirkkomusiikkiteoksista, sillä
ne tarjoavat
musiikillista

haastetta
ammattilaisellekin.
Myös jumalanpalveluksissa musiikki on minulle tärkeää: virret
toimivat sävellettyinä rukouksina ja kaikki musiikkiesitykset
ilahduttavat kovasti.
Taas olen palannut passion pariin. On se aika vuodesta, jolloin on aika käynnistää
teoksen harjoittelu. Esitys on
Palmusunnuntaina. ”Herr, unser Herrscher, dessen Ruhm,
in allen Landen herrlich ist!”
Zeig uns durch deine Passion
das du verherrlicht ist. Herra,
valtiaamme, kaikissa maissa
ihanaksi ylistetty! Näytä sinä
meille kärsimyksesi kautta, että
olet ylistetty.
Johanna Lamberg
Kirjoittaja on kirkkovaltuuston
jäsen ja seurakuntapalvelun
johtokunnan pj.
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Tapahtumat 30.1.–19.2.2020
JUMALANPALVELUKSET JA HARTAUDET
la 1.2. klo 14 Hiihtokirkko
Honkapirtillä, Peräahontie
10. Mustonen.
su 2.2. Kynttilänpäivä
klo 10 Messu pääkirkko, yhteisvastuukeräys alkaa. Mustonen, Pehkonen, Tuura.
klo 12 Sanajumalanpalvelus
Kangaslammin kirkko, yhteisvastuukeräys alkaa. Päivärinta, Majuri, seurakuntakuoro.
klo 14 Messu Kuoppakankaan srk-keskus. Tanskanen,
Tuura.
to 6.2.
klo 12 Arkiehtoollinen pääkirkko. Pehkonen, Flankkumäki.
su 9.2.
klo 10 Messu pääkirkko. Iivarinen, Tanskanen, Majuri.
klo 12 Messu Kangaslammin
kirkko. Pehkonen, Majuri.
klo 14 Yhteisen leivän jaamme- messu Könönpellon srkkeskus. Tanskanen, Majuri.
klo 17 Rukouksen, sanan ja
musiikin ilta Kuoppakankaan srk-keskus. Pehkonen.
su 16.2.
klo 10 Messu pääkirkko.
Mustonen, Tanskanen, Majuri. Messu kuvataan internettiin.
klo 12 Sanajumalanpalvelus
Kangaslammin kirkko. Iivarinen, Majuri.
klo 15 Siioninvirsiseurat
Hannun sali. Iivarinen.
klo 18 Ystävyyden ankkurimessu
Kuoppakankaan
srk- keskus. Mustonen, Taavitsainen, Tuura, nuorten
musiikkiryhmä.

IKÄIHMISTEN KERHOT
KEVÄT 2020
Kyllikinkadun korttelikerho
parillisen viikon maanantaisin
klo 13 -14.30. 3.2. / 17.2. Kyllikinkatu 6 kerhotila. Kerhon ohjaaja:
ja Irma Pessi ja Irene Happonen.
Lisätiedot p. 040 572 7810.
Joutenlahden
ystäväkerho
parittoman viikon maanantaisin
klo 10 -11.30. 10.2. / 24.2. Porukankuja 6 kerhohuone. Kerhon
ohjaajat: Eira Luotinen ja Pia
Hosio. Lisätiedot Pia, p. 040 572
7810.
Pääkirkon kerho parittoman
viikon maanantaisin klo 1314.30. 10.2. / 24.2. Hannun Sali,
Savontie 1. Kerhon ohjaaja Raija
Räsänen, p. 040 740 2903.
Hongistonkatu 1 palveluasumisen ystäväkerho parittoman
viikon tiistaisin klo 13 -14.30.
11.2./25.2. Kerhon ohjaaja Pirkko
Kuvaja p. 040 733 2900.
Kuoppakankaan kerho parittoman viikon keskiviikkoisin
12.2. / 26.2 klo 13-14.30. Kuoppakankaan srk-keskus. Kerhon
ohjaajat Raili Heiskanen ja Juhani
Kettunen.
Raili, p. 040 585 3417.
Luttilan ystäväkerho parittoman viikon keskiviikkoisin klo
13 -14.30. 12.2. / 26.2. Luttilan
palvelukeskus. Kerhon ohjaaja
Maarit Ristikangas p. 040 741
9994.
Könönpellon kerho parittoman
viikon keskiviikkoisin klo 13.30
-15.00. 12.2. / 26.2. Könönpellon
seurakuntasali. Kerhon ohjaaja
Riitta Raak p. 0400 831880.

Harjurannan kerho tiistaisin
kerran kuussa 11.2. / 10.3. / 7.4
klo 13.30-15.00 Harjurannan kerhotila. Kerhonohjaaja Anne Ikonen puh. 040537 3000.
Kangaslammin kerho kerran
kuussa tiistaisin 18.2. / 17.3. /
14.4. / 12.5 klo 13-14.30. Kangaslammin kirkko. Kerhonohjaaja
Pirkko Iivarinen puh. 040 7493
262.
Pääkirkolla, Savontie 1-3
Etsivien piiri joka toinen viikko
klo 18 Hannun Salissa to 13.2. /
27.2. Eila Raatikainen p. 040 577
7939.
Sotaorvot kuukauden toisena
klo 13 seurakuntasalissa ti 11.2
Tied. Raili Tikkanen p. 040 581
92 68.
Pro-miehet Hannun salissa klo
19 ke 5.2./12.2/19.2./26.2. 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. 3.2. / 10.2.
/ 17.2. / 24.2. Tied. Airi Lankinen
p. 040 831 1680.
Eiserin eläkeläiset lk 1 klo 11
parill. vkon ma 4.2. / 18.2. Tied.
Helli Suhonen p. 0400 172 730.
Hyvän olon kerho lk. 1 klo 13
paritt. vkon ke 12.2. / 26.2.Tied.
Leena Juutilainen p. 040 701 0400.
Miesten piiri kahviossa klo 18.
pe 7.2. / 14.2. / 21.2. / 27.2. Tied.
Raimo Miettinen p. 0400 120 415.
Näkövammaisten kerho ti kerran kuussa klo 13.30. 11.2. Tied
Ellen Väntti 040 5237960.
Yhdessä elämään ryhmä parill.
vkon to 6.2. / 20.2. klo 18-20.Tied.
Jaana Naumanen p. 040 522 5168.
Pirkko Lind p. 040 766 9222
Könönpellon seurakuntakeskus, Atolantie 1
Aamun rukouspiiri torstaisin
klo 8.30. 6.2. / 13.2. / 20.2. / 27.2.
Tied. Marjatta Lappeteläinen p.
0400 914 322
Tuolijumppaa maanantaisin klo
9, 3.2. / 10.2. / 17.2. / 24.2.Tied.
Irja Lesonen 040 8327632
Keskustelu- ja Raamattupiiri paritt. vkon su. klo 18. 2.2. /
16.2.Tied Seija Mattila p. 0400
253477
Könönpellon miestenpiiri torstaisin klo 18, 6.2. / 13.2. / 20.2 /
27.2. tied. Markku Kujanpää p.
040 844 5024
Haukankujan kerhotila, Haukankuja 1
Raamattupiiri maanantaisin klo
17. Tied. 3.2. / 10.2. / 17.2. / 24.2.
Raimo Miettinen p. 0400 120 415.
Ylistys- ja rukousryhmä paritt.
vkon su klo 18. 2.2. / 16.2.Tied.
Eila Raatikainen p. 040 5777939.

MUUALLA
Seurakuntapiiri Kyllikink. 6 paritt. vkon maanantaisin klo 13,
10.2. / 24.2. Tied. Annikki Heikkinen p. 040 838 0378.

KANGASLAMPI
Ystävänkammari Kangaslammilla: Kaikille avoin kohtaamispaikka (Kangaslammintie 7) on
avoinna keskiviikkoisin ja lauantaisin klo 9 – 12. Tervetuloa!
Kangaslammin
palvelukeskuksen lauluhetki ma 24.2. klo
14.

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

RAAMATUN OPETUSTA
Hyvän sanoman illat Kuoppakankaan seurakuntakeskuksessa
Ti 25.2. klo 18 - 19.30 Illan puhujana Rauno Perälä
Hyvän sanoman illoissa on kahvitarjoilu alkaen 17.30. Tilaisuudet
järjestää Suomen Raamattuopisto
ja Varkauden seurakunta. Lämpimästi tervetuloa mukaan!
Sisälle sanaan -illat Kuoppakankaan seurakuntakeskuksessa
Ti 11.2. klo 18. ”Armo” Juha
Miettinen
Kahvitarjoilu klo 17.30 alkaen.
Tilaisuuden järjestää Etelä-Savon
Ev. lut. Kansanlähetys ja Varkauden seurakunta.
Sanan Rukouksen ja Musiikin
ilta Kuoppakankaan seurakuntakeskuksessa
Su 9.2. klo 17. Viipymistä Raamatun, rukouksen ja musiikin
äärellä. Mukana toteuttamassa
seurakuntalaisia.
Mahdollisista muutoksista tiedot
www.varkaudenseurakunta.fi.

MUSIIKKI
Mari Marjokorpi, johtava kanttori
p. 040 578 5218
Tapani Majuri, kanttori p. 040
5785 998
Riikka Tuura, kanttori p. 040 5785
711

KUOROT
Lapsikuoro Pisarat keskiviikkoisin klo 17-17.45 Kuoppakankaan srk-keskus
GOSPEL-kuoro nuorille torstaisin klo 16-17 Kuoppakankaan
srk-keskus
Varkauden seurakuntakuoro
keskiviikkoisin klo 17 Kuoppakankaan srk-keskus
Kangaslammin kuoro torstaisin pääkirkon srk-sali, tarkemmat
päivät voi kysyä Tapanilta.
Laalajat torstaisin 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 tiistaina
4.2. klo 17.30-18.30 Kuoppakankaan srk-keskuksella.

KONSERTIT JA MUSIIKKITILAISUUDET
pe 7.2. klo 19
Konsertti Georgialainen laulu- ja
soitinyhtye Rivorera pääkirkko.
Käsiohjelma 25 €.
ma 10.2. klo 13
Virsimiehet Kuoppakankaan srkkeskus.
pe 14.2. klo 9.30
Lasten urkukonsertti Kuoppakankaan srk-keskus
to 20.2. klo 12
Keskipäivän musiikkihetki pääkirkko
to 20.2. klo 13
Yhteisvastuulaulajaiset Olohuoneella, Kauppakatu 13

Lauletaan yhdessä seurakuntalaisten toivomia lauluja maan ja
taivaan väliltä. Laulutoiveita voi
esittää 13.2.2020 saakka kanttori
Riikalle. Kolehti Yhteisvastuukeräyksen hyväksi.
to 20.2. klo 18
Uusien veisujen ilta Kuoppakankaan srk-keskus. Nuorten gospelkuoro ja bändi.
su 1.3. klo 10
Toivevirsien messu pääkirkossa.
POP UP soitin-ja lauluryhmään
voi ilmoittautua ja toivevirsiä voi
esittää 10.2. mennessä Tapanille.

VARHAISKASVATUS
Säännöllinen toiminta jatkuu
Perhekerhot ja avoin kerhotoiminta
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 Avoin kerhotoiminta Könönpelto, Atolantie 1
Pe klo 9.30 - 11.30 Kuoppakankaan seurakuntakeskus, Kuoppakankaankatu 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 Maunulalta p. 040 7490 192.
Kuoppakankaan
seurakuntakeskuksessa, Kuoppakankaankatu 11 tapahtuva viikkotoiminta:
- Vauvaryhmä maanantaisin klo
13.30-15.30. Vauvaryhmä on tarkoitettu kaikille alle 1-vuotiaille
vauvoille ja heidän vanhemmilleen.
- Taaperoryhmä torstaisin klo
9.30-12.00 Taaperoryhmä on tarkoitettu 1-2 vuotiaille taaperoille
ja
ja heidän vanhemmilleen.
- Liikkakerho 5-8v. lapsille torstaisin klo 14.00-15.00 Mukaan omajuomapullo, liikuntaan sopivat
vaatteet, sisätossut tai sisäkengät
- Liiku ja leiki illat perheille torstaina 16.1, 30.1, 13.2, 27.2, 12.3,
26.3, 9.4, 23.4 ja 7.5. klo 17.3019.00. Tervetuloa viettämään yhteistä aikaa touhuten, liikkuen ja
hiljentyen.
Könönpellon seurakuntakeskusessa, Atolantie 1.
- Köpen ilta perheille maanantaina 17.2 klo 17.30-19.00. Yhteistä
puuhaa ja tekemistä koko perheen voimin.
Perheentalossa, Kauppakatu 32.
- Lapsiparkki klo 16-19 välisenä
aikana torstaina 23.1. / 6.2. / 20.2.
/ 19.3. / 2.4. / 16.4. / 30.4. 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, edellispäivänä
klo 16 mennessä p. 040 7183 591.
Vapaita paikkoja voi tiedustella

vielä samana päivänä klo 12.00
mennessä. Vahvistamme tulleet
ilmoittautumiset.
Haukankujan
kerhotilassa,
Haukankuja 1.
- Pyhäkoulu kokoontuu sunnuntaisin klo 16.00–17.00. Pyhäkouluun on tervetulleita jokainen
4–12-vuotias lapsi ja sitä pienimmät lapset oman aikuisen kanssa.

MUUT TAPAHTUMAT JA
LEIRIT
-Laskiaissunnuntain perhemessu 23.2. klo 15.00 Kuoppakankaan
seurakuntakeskus,
Kuoppakankaankatu 11. Tervetuloa perheen toiminnalliseen kirkkoon, leikkiä, liikettä sekä musisointia koko perheen voimin.
-Hiihtolomaleirit koululaisille
7-10 v ajalla 2.- 3.3.2020 sekä 1114 v ajalla 3.- 5.3.2020 Puurtilan
srk-kodilla. Leirillä mukavaa yhdessä oloa, ulkoillen ja hiljentyen
pienemmät 20 e (25 e) / isommat 35 e (40 e) - sisarale -50 %
alennus leirikohtainen (suluissa
hinta muilta kun varkauden seurakunnan jäseniltä, ei sisaralea) Hintaan sisältyy majoitus, ruuat,
ohjelma, vakuutus. Molemmille
leireille voidaan ottaa mukaan 25
leiriläistä. Ilmoittautuminen pe
14.2.2020 mennessä: www.varkaudenseurakunta.fi tai sähköpostilla: tulen.mukaan@evl.fi
-YV-tapahtuma -OLE YSTÄVÄ!
- lapsiperheille 15.2. Kuoppakankaan seurakuntakeskuksella klo
10-12. Herkkukahvila, arpoja,
ohjelmaa ja toimintapisteitä sisällä ja ulkona. Lisäksi myytävänä
vanhoja kerhokalusteita ja muuta
tavaraa kotikäyttöön ja leikkeihin. Päivän tuotto Yhteisvastuukeräykseen.

TYTÖT JA POJAT
Avoin toiminta
ALPO avointen ovien toiminta
4-6 lk tytöille ja pojille tiistaisin
klo 14-16 Kuoppakankaan seurakuntakeskus. Mukaan mahtuu
hyvin uusia kävijöitä! Mahdollisuus rauhoittua koulupäivän jälkeen läksyjen tekoon ja yhdessä
puuhaamiseen. Alpossa tarjotaan
välipala ja joskus myös kokkaillaan, pelataan erilaisia pelejä kerhohuoneessa ja liikuntasalissa.
Yhteystiedot kotiin kerätään lomakkeella, jonka saa vetäjältä. Lisätietoja Urpo Häkkinen p. 0400
428 673.

MUUT TAPAHTUMAT
Kevätkaudella
(tammi-toukokuu) on tulossa monenlaista
toimintaa: leirejä, retkiä ja tapahtumia, josta lisää seuraavassa
Kotiviestissä sekä seurakunnan
verkkosivuilta.
- Kummin kanssa uimaan!
Tule viettämään hauska hetki
kummilapsen kanssa Uimahalli
Ilopisaraan lauantaina 8.2.2020.
Ilmoittaudu 31.1. menneessä
kummin ja lapsen nimellä kotisivujemme kautta www.varkaudenseurakunta.fi, näin lunastat
itsesi kummilapsen kanssa lastenlipun hinnalla Uimahalliin.
Tapahtuma alkaa 8.2. klo 11.00
ja päättyy yhteisille limpparille/
kahville hallin kahvion kabinettitiloissa klo 13.00. Lisätietoja
Urpo Häkkinen, 0400 428 673.
- Isä-lapsi retki Kuopioon Kalpa- Kärpät otteluun. Perjantaina
28.2. Premium luokan tapahtu-

Kotiviesti
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Kotiviesti
Varkauden
seurakuntalehti
60. vuosikerta

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

Seurakuntavirasto
Ahlströminkatu 19, 78250 Varkaus

Kustantaja:
Savon Media Oy

Taitto: Warkauden Lehti

Päätoimittaja:
Kirkkoherra Jarkko Piippo		
p. 0400 377 066
jarkko.piippo@evl.fi
Toimitus:
Tiedottaja Tiia Klemettilä		
p. 040 512 6207
tiia.klemettila@evl.fi
Toimituksen käyntiosoite:

ma, jonne voit lähteä iskän, isoisän, kummin tai muun perheen
miespuolisen aikuisen kanssa.
Hinta aikuiset 35 e, lapset 20 e,
(toisesta lapsesta 15 e alle 15
v). Hinta sisältää bussimatkan,
vakuutuksen, otteluliput, ohjelmapalvelut ja eväät retken aikana. Matkaan lähdetään Kirkon
p- paikalta klo 17.00 ja palataan
samaan paikkaan noin klo 21.30
mennessä. Retkikirje ilmoittautuneille.
Ilmoittautuminen
18.2.2020 mennessä www.varkaudenseurakunta.fi. Lisätietoja
Urpo Häkkinen, 0400 428 673.
- Kanoottikerho alkaa hiihtoloman jälkeen (19.3.) Kuoppakankaan srk-keskuksella kokoontuen joka toinen viikko.
Kerhossa pelataan, leikitään ja
visaillan ja tutustutaan. Luvassa
turvallisuus- ja vesillä liikkumistietoutta, erä- ja retkitaitoja ja
sekä suunnitellaan kesän kolmen
päivän kanoottiretkeä! Retki 9.11.6. Asiasta lisää myöhemmin
Kotiviestissä. Kerhon koko max
10 kerholaista. Ilmoittautuminen
seurakunnan kotisivujen kautta.
Lisätietoja Urpo Häkkinen, 0400
428 673
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KAPPELIN ALUE
- Valtsun sähly maanantaisin
Kangaslammin liikuntatalolla klo
17-18. Tervetuloa mukaan liikkumaan! Lisätietoja Valtterilta p.
040 749 0197.
- KAMU! (Kaikki mukaan) kerho
alakouluikäisille tytöille ja pojille
starttaa keskiviikkona 22.1. klo
17-18. Kerhossa askarrellaan, pelaillaan ja ollaan yhdessä hyvässä
seurassa – Tule mukaan! Lisätietoja Tarjalta p. 040 718 5333.
- Kappelin nuorten illat –tiistaisin klo 16–18 Kangaslammin
kirkolla. Tule mukaan!

MUUT TAPAHTUMAT JA
LEIRIT
- Kappelin alueen avoimet
ovet seuraavina tiistaina: 11.2.
/ 10.3. ja 7.4. klo 14-16 Kangaslammin kirkossa. Toimintaa eri
ikäisille, yhteinen kahvihetki ja
hartaus. Kutsumme seurakuntalaisia mukaan avoimien ovien
toimintaan.
- Kappelin yö 14.-15.2. Iloista
säpinää nuorille kirkossa! Tervetuloa mukaan koko yön kestävään

Jakeluhuomautukset:
Jakelupäivystys ma-pe klo 06-16
p. 017 778 3652
Seurakuntavirasto / tiedottaja p. 040
512 6207

Jakelu: Savon Jakelu

NUORET
Säännölliset:
- Yoda-ilta tiistaisin klo 18-20
Kuoppakankaan seurakuntakeskuksella. Yoda-ilta – ohjelmallinen nuorten ilta. Suunnittelemme
nuorten kanssa iltojen ohjelmien
ja hartauksien sisältöjä, joita toteutamme yhdessä.
- Nuorten iltapäivän olohuone
ILPO avointen ovien toimintaa
yläkoulu ikäisille ja sitä vanhemmille torstaisin klo 14–17 Kuoppakankaan srk-keskuksella.
- Ankkurimessu ja Nuorten
kohtaamispaikka klo 18 alkaen kokoaa nuoret Kuoppakankaan seurakuntakeskuksella kerran kuukaudessa sunnuntaisin.
Messun jälkeen jatkamme iltaa
nuorten omalla teehetkellä. Tule
sinäkin mukaan! Kevät kausi

mennään seuraavasti: 19.1. / 16.2.
/ 15.3. / 19.4. ja 17.5.2020

MUUT TAPAHTUMAT
Tulossa:
Luotu liikkumaan leiri 22.23.2.2020. Ilpo yö 20.3-21.3.2020
ja Ohjaajakurssi Ohku 3 ja jatkokurssi 3.-5.4.2020.

RIPPIKOULU 2020
Rippikoulut ovat käynnistyneet ja
jatkuvat ryhmien ohjelmien mukaisesti. Lisätietoja rippikoulusta
johtava kasvatustyön viranhaltija
Tiina Taavitsainen, tiina.taavitsainen@evl.fi tai puh. 040 5568
506. Kurkista myös kotisivuilta:
varkaudenseurakunta.fi/nuoret ja
rippikoulu.
Ohjaajahaku
hiihtoloman
isostehtäviin avoimella hakemuksella 12.2. mennessä sähköpostitse. Riparihaku leirille nro
1 Tarjalle (tarja.natunen@evl.fi)
sekä Tyttöjen ja Poikien hiihtolomaleirille Urpolle (urpo.hakkinen@evl.fi).
Ennakkotietona
kesän isostehtäviin hakuaika 1.-

Urkumusiikkia
lapsille

Reilu kauppa

Reilun kaupan
seurakunta

Mari Marjokorpi

Varkauden seurakunta on
saanut käyttää nimeä Reilun kaupan seurakunta
28.10.2019 lähtien. Seurakunta on sitoutunut Reilun kaupan seurakunnan
kriteereihin:
• Seurakunta käyttää Reilun
kaupan kahvia ja teetä kaikissa tapahtumissa ja tilaisuuksissa.
• Seurakunta käyttää säännöllisesti myös joitakin muita
Reilun kaupan tuotteita, kuten
kaakaota, suklaata, jalkapalloja, ruusuja, tuoremehua jne.
Tuotteet voivat vaihdella saatavuuden ja sesongin mukaan.
• Seurakunta osallistuu kaksi
kertaa vuodessa järjestettäviin valtakunnallisiin Reilun
kaupan kampanjaviikkoihin
organisoimalla teemaan liittyvän tilaisuuden tai tapahtuman.
• Seurakunta tiedottaa aktiivisesti Reilusta kaupasta ja ottaa

Mika Venäläinen
avainasiakaspäällikkö
050 342 9411
mika.venalainen@media.fi
Seuraava Kotiviesti ilmestyy
to 21.2.2019. Aineisto Kotiviestin
toimitukseen ti 12.2. klo 16 mennessä
sähköpostilla varkauden.kotiviesti@
evl.fi

Painopaikka:
Lehtisepät / Pieksämäen paino

iloiseen säpinään Kangaslammin
kirkkoon. Tapahtuma on tarkoitettu 15–18-vuotiaille nuorille. Osallistumismaksu 5 € (sis.
ruoan, ohjelman ja vakuutukset
tapahtuman aikana). Ilmoittautumiset 30.1. mennessä seurakunnan kotisivuilla.

Mediamyynti
Anne Virtanen
myyntineuvottelija
040 745 0402
anne.virtanen@media.fi

Villit pillit
14.2. klo 9.30

Reilun kaupan huomioon eri
työmuodoissa, kuten diakoniassa, lapsi- ja nuorisotyössä
ja rippikoulujen oppitunneilla. Viestintää on myös se, että
seurakuntalaisille kerrotaan
ruokailun tai kahvittelun yhteydessä, että tarjolla on Reilun kaupan tuotteita.
• Toimintasuunnitelmaan kirjataan, miten Reilua kauppaa

edistetään vuoden aikana.
Esimerkiksi rippikouluvuoden 2020 kansainvälisyystapahtumassa 28.maaliskuuta
maistellaan Reilun kaupan
tuotteita, osallistutaan Reilu
kauppa –aiheisiin toiminallisiin tehtäviin ja kerrotaan,
mitä Reilun kaupan kansanliike on saanut aikaan maailmalla ja Suomessa 20 vuodessa.

Villit pillit lasten urkukonsertti
kutsuu tutustumaan urkuihin
tarkemmin. Urkujen sisällä
saattaa asua kirkonrotta, joka
näkee ja kuulee kaikenlaista
ympärillään. Millaisia ääniä
uruista tulee? Linnun liverrystä
tai karhun mörinää, tule tutustumaan Kuoppakankaan seurakuntakeskuksessa!

Joka aamu on
armo uus, miksi
huolta siis kantaa!


Virsi 547:1

Kannen kuva:
Juuso-Matti Paatsola

13.4.2020.

LÄHETYSTYÖ JA KANSAINVÄLINEN VASTUU
Tervetuloa lähetyspiireihin:
Kommilan lähetyspiiri: Pirkko
Iivarinen p. 040 7493 262. Pääkirkon Hannun salissa parittomat
tiistait klo 13.
Kuoppakankaan lähetyspiiri:
Riitta Nieminen 045 8507 467.
Kuoppakankaan työkeskuksella
parilliset maanantait klo 13.
Könönpellon lähetyspiiri: Liisa
Vuohelainen 040 8219 990. Könönpellon srk-talolla parilliset
keskiviikot klo 12.00.

MUUT TAPAHTUMAT
Yhteisvastuun aloituspyhä su
2.2. klo 10 Pääkirkossa. Lämpimästi tervetuloa kuulemaan
yhteisvastuun uusista tuulista ja
nauttimaan nepalilaisesta lounaasta ja kirkkokahveista.
Lue seurakunnan uutisia:
www.varkaudenseurakunta.
fi/uutiset

Vähävaraisten
arkiateriat
kevät 2020
Kuoppakankaan seurakuntakeskus, Kuoppakankaankatu 11,
klo 11–12
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
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 muusi
5.5. Jauhelihakastike

Oikaisut viime
numeroon 7/2019
Pormestarit palaa areenalle
(s.6): Pormestarit kokoonpanossa esiintyi Eriikka Laukkanen, ei Eriika, kuten jutussa
mainittiin.
Kymmenen vuotias kuoro
voi hyvin edelleen (s.7): Laalajat oli mukana Suomen paras
kuoro –ohjelmassa, ei Kuorosota-ohjelmassa, kuten jutussa
luki.
Pahoittelemme virheitä.

Kotiviesti
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Syvemmälle messuun

Tervetuloa syventymään jumalanpalveluksen saloihin!
Illoissa paneudumme messun teologiaan ja jumalanpalveluksen eri
osien merkitykseen yhdessä keskustellen. Illat alkavat kahvitarjoilulla
klo 17.30 ja jatkuvat yhteisellä alustuksella klo 18.00. Tilaisuus päättyy
iltahartauteen klo 18.45.

Ma 17.2.2020 Johdanto-osa, mukana kirkkoherra Jarkko Piippo ja 		
kanttori Tapani Majuri.
Ma 9.3.2020 Sana-osa.
Ma 13.4.2020 Ehtoollisosa.
Ma 18.5.2020 Päätös-osa.

Kerhotoiminta

Näkövammaisuus ei tartu
Tiia Klemettilä

Tiia Klemettilä

N

äkövammaisten kerho on kokoo4ntunut
Kuoppakankaan seurakuntakeskuksella
noin viisi vuotta. Sitä ennen kerho kokoontui kirjaston alakerrassa. Kun seurakuntakeskuksen
tilat ovat toimivat ja ilmaiset, kerholaiset ovat olleet tyytyväisiä.
Kerhossa käy kymmenestä kahteenkymmeneen näkövammaista
ja heidän avustajaansa. Kokoontuminen alkaa kuulumiskierroksella. Kerholaiset muistelevat
viime syksyisistä teatteriretkeä.
Diakoniatyöntekijä Ellen Väntti
kirjaa palautteita muistiin.
Vuoden ensimmäisellä kerralla
olisi tarkoitus suunnitella kevään
kerhojen ohjelmaa. Ehdotuksia
ja toivomuksia satelee. Apuvälineiden markkinointia ja myyntipuheita ei kaivata. Sen sijaan
asiantuntijoiden ja Pohjois-Savon
Näkövammaisten uuden puheenjohtajan Tuomo Burmanin
vierailuja toivotaan sekä kerholle
uutta vapaaehtoista ohjaajaa.
Leena Sutinen on ollut mukana
näkövammaisten
toiminnassa
noin 20 vuotta. Hän korostaa vertaistuen tärkeyttä erityisesti näön
äkillisen heikentymisen tai ka-

toamisen alussa, vaikka tietääkin
sen, etten uutena ole välttämättä
helppo tulla näkövammaisten pariin.
Näkövammaisuus voi tulla kenen tahansa osaksi. Leenalla se
on seurausta hoitamattomasta
matalapaineglaukoomasta, jota
on vaikea tunnistaa. Siinä vaiheessa, kun sairaus tunnistettiin,
Leenan lähinäkö oli jo lähes kokonaan mennyt. Leena on harmissaan siitä, että näkövammaisia saatetaan vieroksua.
– Näkövammaisuus ei tartu,
Leena nauraa. Olen edelleen se
sama Leena kuin 20 vuotta sitten.
Näkövammaisten kerho kokoontuu seuraavan kerran Luokka
1:ssä tiistaina 11.2. klo 11.30.
Tiedot kokoontumisista löydät
Kotiviestin tapahtumakalenterista.

Kerholaiset toivottavat uudet ihmiset tervetulleiksi.

Oletko kiinnostunut kerhon ohjaamisesta?
Vapaaehtoisen ohjaajan toivotaan suunnittelevan kerhokokoontumisia ja retkiä yhdessä kerholaisten kanssa. Kokoontumisiin toivotaan
esimerkiksi vuorovaikutteista toimintaa tai kirkkovuoteen sopivia
askartelutuokioita. Jos sinulla on aikaa ja halua oppia uutta,
ota yhteyttä diakoniatyöntekijä Elleniin p. 040 523 7960.

Oletko joskus huomannut puhuvasi vähän
hiukan lujempaa, kun keskustelukumppanisi on ollut näkövammainen? Siihen ei
kuitenkaan ole tarvetta. Näkövammaisen kannalta
tärkeintä on, että esittelet itsesi. Kun kohtaat näkövammaisen
tuttavasi, kerro kuka olet. Äänen perusteella, etenkin paikoissa,
joissa on paljon muita ääniä, voi olla hyvin vaikea tunnistaa tuttujakaan.

Kotiviestin äänilehti saa uusia lukijoita
Tiia Klemettilä
Ihmiseksi, joka on ollut kehittämässä väritelevisiota, Tekstitv:tä, ja ensimmäistä videonäyttöpäätettä, Hannu Tiihonen on
vaatimaton. Hän ei oikein pidä
olla kuvattavana eikä hänen saavutuksistaan saisi paljon mitään
mainita. Ovathan ne monen asiantuntijan yhteistyön tuloksia.

Se kuitenkin on mainittava,
että hän lukee edelleen Varkauden seurakunnan seurakuntalehti Kotiviestiä äänilehdeksi.
On lukenut jo noin kymmenen
vuoden ajan. Innostus harrastukseen syntyi Warkauden Lehden
jutusta, jossa etsittiin vapaaehtoisia lukijoita Warkauden Lehden
paikallisuutisille.
Kolmen neljän henkilön ryhmä

luki uutisia ahkerasti parin vuoden ajan. Sitten porukka harveni.
Vuonna 2015 jäljellä olivat vain
Hannu ja Lea Kainulainen. Tänä
päivänä Warkauden Lehteä ei
ihmisäänen tarvitse lukeakaan.
Syntetisaattori hoitaa sen. Toisin
on Kotiviestin kanssa. Se ilmestyy edelleen pdf-tiedostona, johon tallennettu teksti on syntetisaattorilta piilossa.

– Kotiviestiä on aina lukenut
joku yksi henkilö. Nyt on mukavaa, kun on erilaisia ääniä, Hannu Tiihonen sanoo, vaikka muistuttaakin, että äänilehden lukijan
tehtävä on olla välikappale.
– Lukijan on luettava niin, ettei
kuulija kiinnitä häneen huomiota. Pitää eläytyä, mutta ei ryhtyä
näyttelemään.
Vuonna 2020 Kotiviestiä ryhty-

vät lukemaan juttujen kirjoittajat
itse sekä muutamat seurakunnan
nuoret.
Äänilehden ilmestymisajankohta pysynee samana, paperilehden ilmestymistä seuraavalla
viikolla. Kotiviestin äänilehteä
voi edelleen tilata Pohjois-Savon
Näkövammaiset ry:ltä CD-levynä tai kuunnella Internetissä
Daisy Online –palvelussa.
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Hiihtäen kirkkoon
Lunta yhä puuttuu, mutta toiveikkain mielin seurakunta järjestää yhdessä Varkauden Ladun kanssa
hiihtokirkon Honkapirtin hiihtomajalla (Peräahontie 10). Tervetuloa laulamaan, liikkumaan ja
siunaamaan sukset yhdessä helmikuun ensimmäisenä päivänä klo 14.
Hiihtokirkko on ulkona toteutettava liikunnallinen kirkkohetki kaiken ikäisille.
Myös kahvio palvelee tilaisuuden ajan. Tervetuloa!

Hartaus

Soi virteni kiitosta Herran
Mari Marjokorpi

O

Pixabay

piskeluaikanani sain
johtaa Kuopion virsikuoroa, jonka ohjelmistoa ovat Siionin
virret. Sieltä sain runsaasti oppia kuoronjohtamisesta, mutta
matkaan jäi myös valtavasti virsiä, joista on tullut tosi tärkeitä
itselleni. Veisaaminen tai laulaminen, kuten nykyään sanotaan,
antaa meille kaikille mahdollisuuden osallistua laulamalla jumalanpalvelukseen, rukoukseen
ja kiitokseen. Virret lohduttavat,
luovat yhteyttä, niistä saa iloa ja
rohkeutta.
”Opettakaa ja neuvokaa toisianne, kaikella viisaudella ja laulakaa kiitollisin mielin Jumalalle
psalmeja, ylistysvirsiä ja hengellisiä lauluja.” (Kol. 3:16)
Ilahduin, kun adventtina 2016
käyttöön otetussa virsikirjan
lisävihkossa oli tuo yksi niin
rakkaaksi tullut virsi, Soi virteni kiitosta Herran. Lisävihko
täydentää tuttua virsikirjaa. Eri
ikäisille on seurakuntatyössä
muitakin kirjoja, joista voidaan
yhdessä laulaa. Mm. lapsille on

Palvelua vuodesta 1928
Ammattitaitoista ja osaavaa palvelua
jo yli 91 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

Virsikirjan rukous:
”Herra, kansiesi suojaan
kätken ylistyksesi.
Sisimpäni joka sivu
laulaa suuruuttasi ja ihanuuttasi, nuottien runsaus
riemuitsee kauneudestasi.
Kun avaan kanteni, ylistyksesi karkaa maailmalle!
Nuottiavaimet avaavat
järjestyksen portit ja
päästävät suloiset laulut
kirkkaasti kaikumaan.
Tauot ovat vaiti kunniaksesi ja fermaatit saavat
rukouksen pidentymään.
Ristit ylentävät kunniaasi.”
Dieter Theobold: Gebete
aus dem Kirchenschiff,
Brunnen Verlag 1986

Hammaslaboratorio

VARKAUDEN
TEKARIPAJA OY
Erikoishammasteknikko

Keijo Pesonen

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

p. 017 5528660

Vuokraasunnot
Tiesitkö, että seurakunnalla on edullisia
vuokra-asuntoja? Jos
tarvitset uutta vuokrakotia, ota yhteyttä
Leila Vänttiseen p.
040 704 7172 tai leila.
vanttinen@evl.fi

Yksilöllistä palvelua
ja laadukasta työtä
Ilmainen tarkastus. Tervetuloa!

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

Lasten virsikirja, kouluikäiseille Laulutuuli ja nuorille Nuoren
seurakunnan veisukirja, jonka
uusin versio ilmestyi juuri. Toivon veisukirja sisältää lauluja
laidasta laitaan ja sopii erityisesti leiritoimintaan eri ikäisille.
Viisikielinen on upea kokoelma
hengellisiä lauluja muista seurakuntatyön kirjoista ja eri herätysliikkeiden omista laulukirjoista.
Tänä vuonna saamme laulaa
yhdessä jumalanpalveluksissa ja
yhteislaulutilaisuuksissa. Yhteiset laulutilaisuudet käynnistyvät
helmikuussa Uusien veisujen
illalla ja jatkuvat sitten erilaisin
virsiteemoin. Musiikki antaa
meille jokaiselle mahdollisuuden
osallistua- laulamalla, kuuntelemalla, lukemalla virsiä. Yhteinen laulu kuuluu seurakuntaan,
pidetään siitä tiukasti kiinni ja
annetaan virsien soida kirkkain
sävelin.
”Soi, virteni, kiitosta Herran! /
Hän aivan on ihmeellinen, / kun
suurinta syntistä armahtaen /
hän, laupias, lahjana kerran / suo
rauhansa taivaallisen.”
(Virsi 903:6)

– Lounaskuljetus kotiin joka pävä
– Perhejuhlapalvelu – Muistotilaisuudet

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

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
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Yhteinen keittiö

Elämä on parempaa yhdessä nautittuna
Mikä on yhteinen keittiö? Yhteinen keittiö on ihmisiä yhteen kokoava toiminta, jossa tarjotaan edullista ruokaa, yhdessä olemista ja myös mahdollisuuden osallistua
aterian laittoon. Ruoan valmistuksesta vastaavat seurakunnan emännät ja Martat.
Kenelle keittiö on tarkoitettu? Keittiö on avointa toimintaa ja toimii ihmisten
kohtaamispaikkana.
Ruokaa on tarjolla niin kauan kuin sitä riittää. Ruoka maksaa 2€.

Yhteisen keittiön aikataulua keväällä 2020 ke 29.1. Haukankuja (Haukankuja 1)
klo 11.00–12.30 / to 6.2. Pääkirkko (Savontie 1) klo 12.45–13.45 / to 13.2. Könönpellon seurakuntakeskus (Atolantie 1) klo 11.00-12.00. / Olohuoneella (Kauppakatu 13) Keskiviikko-soppa keskiviikkoisin klo 11 alkaen. / Maksuton keittolounas
klo 11.00 Varkauden Helluntaiseurakunnassa (Osmajoentie 8) kuukauden viimeisenä perjantaina 31.1. ja 28.2.

Vaalit

Kirkko saa helmikuussa uudet päättäjät
Teksti Tiia Klemettilä
Helmikuun 11. päivä toimitetaan kirkolliskokouksen ja
hiippakuntavaltuuston
vaalit.
Kirkolliskokoukseen valitaan 64
maallikkoedustajaa ja 32 pappisedustajaa. Kuopion hiippakunnan alueelta valitaan kuusi
maallikkoa ja kolme pappia.
Hiippakuntavaltuustoon
valitaan yhteensä 14 maallikkojäsentä ja seitsemän pappijäsentä.
Paikat jaetaan hiippakuntien
kesken niiden väkiluvun mukai-

sessa suhteessa.
Maallikkoedustajien vaalissa
äänioikeutettuja ovat kirkkovaltuustojen, seurakuntaneuvostojen ja yhteisten kirkkovaltuustojen maallikkojäsenet. Papit
valitsevat
kirkolliskokouksen
pappisedustajat lääninrovastin
johtamassa kokouksessa.
Varkautelaisia ehdokkaita on
yhteensä neljä, yksi pappi ja
kolme maallikkoa. Yhteisen tulevaisuuden rakentajien listalla
pappisehdokas Niina Pehkonen
ja maallikkoehdokas Tiina Häk-

kinen sekä Rautalammin rovastikunnan listalla maallikkoehdokkaat Pauli Paatsola ja Katja
Saraketo.
Kirkolliskokous on Suomen
evankelis-luterilaisen kirkon ylin
päättävä elin. Kirkkolain mukaan
sen tehtävänä on esimerkiksi hyväksyä ja määrätä käyttöön otettava virsikirja, raamatunkäännös
ja kristinoppi, käsitellä kirkon
uskoon ja oppiin pohjautuvia periaatteellisia kannanottoja, päättää kirkon lähetysjärjestöksi hyväksymisestä ja suhteesta mui-

hin uskonto- ja kirkkokuntiin,
hyväksyä kirkon keskusrahaston
toiminta- ja taloussuunnitelmat
ja niin edelleen.
Lähiaikoina keskusteluun tulleevat nousemaan samaa sukupuolta olevien avioliitto ja
kristillisen kasvatuksen kehittäminen. 1990-luvulta saakka pöydällä olleeseen diakonaattiuudistukseen toivottaneen vihdoin
ratkaisua.
Hiippakuntavaltuuston tehtävänä on muun muassa hyväksyä hiippakunnan toiminta- ja

taloussuunnitelma,
perustaa
ja lakkauttaa tuomiokapitulin
virkoja, tukea ja edistää kirkon
tehtävän toteutumista hiippakunnassa ja käsitellä sille tehdyt
aloitteet.
Piispat kokoontuivat 4.12.2019
pohtimaan myös hiippakuntavaltuustojen toimintaa. Piispojen kanta on, että hiippakuntavaltuustoja tulisi kehittää siten,
että maallikoilla on tärkeä rooli
kirkollisessa
päätöksenteossa
pappisvirkaan vihittyjen rinnalla.

Varkautelaiset ehdokkaat
1) Mikä kirkossa sen sanomassa ja tekemässä
työssä on sinulle tärkeää?
2) Onko kirkollinen päätöksenteko toimivaa? Onko maallikolla
mahdollisuus vaikuttaa?
3) Jos tulisit valituksi millaisten
asioiden puolesta puhuja sinä
olisit?
Tiina Häkkinen, lehtori,
työnohjaaja, YTM
1) Kirkollisveron sijasta oleellisempi kysymys itselleni on sellaiseen yhteisöön kuuluminen, joka
tässä maailmassa välittää armoa
ja toivoa. Kasvatus ja diakonia
ovat kirkon toiminnan ”kruunun
jalokivet”, joita ilman kirkolla ei
ole tulevaisuutta. Seurakunnan
ja kirkon tulisi olla paikka, johon
kaikki ihmiset – ikään, ihonväriin, sukupuoleen, seksuaaliseen
suuntautumiseen, katsomukseen,
ajattelutapaan katsomatta - ovat
tervetulleita. Jossa eri tavoin ajattelevat ihmiset voivat kohdata ja
keskustella toistensa kanssa toinen toistaan arvostaen, kunnioittaen ja sovinnollisesti. Tärkeänä
pidän myös toivon ja tulevaisuuden näkökulmien vahvistamista,
kestävän kehityksen edistämistä
ja ekososiaalisuutta kirkon toiminnassa.
2) Aina kannattaa tehdä jotain.
Suomessa kirkollinen päätöksenteko on rakentunut edustuksellisen demokratian varaan ja ajattelen, että tätä hallintomallia tulisi
keventää nykyisestä. Tarvitaan
uudistuksia jotka mahdollistavat

ja vahvistavat kaikkien seurakuntalaisten osallisuutta ja toimijuutta. Tähän liittyy ajatus seurakuntalaisten ja työntekijöiden kumppanuudesta: toimintaa olisi hyvä
suunnitella ja toteuttaa enemmän
yhdessä, esimerkiksi järjestämällä
erilaisia avoimia kuulemistilaisuuksia ja keskustelufoorumeita.
Asioihin vaikuttamista helpottaa
se, että henkilö tuntee kirkon tehtävän ja hallintokulttuurin sekä on
selvillä siitä positiosta jossa toimii.
3) Uskon siihen, että kirkon tulevaisuus on meidän ihmisten käsissä ja että se tehdään yhdessä.
Vahvat juuret ovat kirkon olemassaolon edellytys mutta samalla pitää uskaltaa tarkastella kriittisesti
niitä toimintatapoja ja käytänteitä,
jotka eivät vastaa oman aikamme
tarpeita. Yhtenäinen kirkko on
tulevaisuudessakin moniääninen
eikä kaikkien tarvitse ajatella asioista samalla tavalla. Evankeliumi
ja armo kuuluu jokaiselle ja siksi
kirkossa pitää vähentää syrjäyttäviä ja ulossulkevia toimintatapoja.
Edellisen kirkolliskokouksen keskenjääneet asiat (mm. avioliittoon
vihkimiskysymys ja tulevaisuuskomitean mietinnön keskeneräiset prosessit) pitäisi saada päätökseen tulevalla kaudella. Toimintakulttuurin muutos pitäisi nähdä
mahdollisuutena eikä uhkana.
Uskon, että kunnioittamalla toisiamme, kuuntelemalla, keskustelemalla sekä yhdessä rukoilemalla
löydämme tien yhteiseen ymmärrykseen.
Katja Saraketo, päihdetyöntekijä

1) Maksan kirkollisveroni enemmän kuin mielelläni jo kasuaalien
vuoksi, mutta myös sen vuoksi,
että seurakunta järjestää vauvasta vaariin toimintaa, johon olen
aina osallistunut. Lapseni ovat olleet perhekerhoissa, muskareissa,
kerhoissa, kuoroissa sekä monissa
muissa seurakunnan järjestämissä
jutuissa ja reissuissa mukana. Itse
olen pelannut sählyä, osallistunut lukemattomiin konsertteihin
ja muihin tapahtumiin. Nuorena
olin isosena usean vuoden ajan
ja kävin monet mukavat retket ja
reissut seurakunnan järjestämänä.
Kirkon sanomassa tärkeintä
mielestäni on ihmisen samanarvoisuus ja pyyteetön rakkaus. Me
jokainen saamme olla sitä mitä
olemme, kuitenkin lähimmäistämme rakastaen ja rinnalla kulkien.
2) Kirkollinen päätöksenteko on
meidän tekijöiden näköistä. Kun
yhteinen päämäärä ja usko on
samaa, on helppo toimia. Toista kunnioittaen, tuomitsematta.
Rakkaus kuuluu ihan jokaiselle.
Uskon, että me maallikot yhdessä
pappien kanssa voimme vaikuttaa tulevaisuudenkin kirkossa sen
toiminnasta ja suunnista.
3) Uskon Jumalan lisäksi ihmiseen. Siihen että kaikki me olemme pohjiltamme hyviä, ja että
teon voi tuomita mutta ei ihmisyyttä. Uskon myös rakkauteen
ja avarakatseisuuteen. Siihen, että
Jumalan sanaa pitää tulkita ajassa. Jos tulisin valituksi, puhuisin
ihmisyyden, tasa-arvoisuuden ja
välittämisen puolesta.

Pauli Paatsola, tietoturva-asiantuntija, FM
1) Kirkon sanoma itsessään on
minulle tärkeä. Ydinsanoman
välittämisen lisäksi kirkko on
vaikuttanut merkittävästi suomalaisen hyvinvointiyhteiskunnan syntyyn. Kirkko tekee myös
paljon sellaista työtä, joka ei näy
perusseurakuntalaiselle, eikä siitä
kerrota seurakunnallisissa ilmoituksissa. Tällaista näkymätöntä
työtä tapahtuu esimerkiksi kohtaamisissa kasteiden, hautajaisten
ja vihkimisten suunnittelussa. Samoin kotikäynnit vanhusten luona tai lapsiperheissä sekä vierailut sairaalassa tukevat seurakuntalaisten selviytymistä arjessa.
Luottamushenkilönä olen tutustunut seurakunnan työntekijöihin ja arvostan heidän vahvaa
osaamistaan.
Osallistumalla
seurakunnan
järjestämiin tapahtumiin saan
myös konkreettista vastinetta
maksamilleni
kirkollisveroeuroille. Muun muassa kirkkokonsertit, joissa seurakunta maksaa
esiintyjäpalkkiot, mutta ei kerää
lipputuloja, ovat avoimia kaikille,
myös seurakuntaan kuulumattomille.
2) Kirkolla on pitkät historialliset perinteet ja se vaikuttaa myös
kirkollisessa
päätöksenteossa.
Päätöksen teko kirkossa on toki
melko moni portaista, eikä yksittäinen maallikko voi odottaa
tekevänsä suuria edes hiippakuntavaltuustossa tai kirkolliskokouksessa. Hiippakuntavaltuuston
kautta on mahdollista vaikuttaa

hiippakunnan alueella tai osallistua kirkolliskokoukselle tehtävien esitysten valmisteluun. Kirkolliskokouksella on ylin päätäntävalta kirkon toiminnasta ja siellä
vaikutusmahdollisuudet ovat toki
paremmat. Vaikka yksittäisen
maallikon panos vaikuttamisessa
on hyvin pieni, näen kuitenkin
tärkeänä, että uskomme vaikutusmahdollisuuksiimme ja yritämme parhaamme mukaan kehittää kirkkoa kaikilla eri tasoilla.
3) Arvostan avointa, faktoihin
perustuvaa keskustelua myös
kirkollisessa
päätöksenteossa.
Kirkon toiminnan ylimpänä ohjenuorana toimii Raamattu ja
ymmärrän, että erilaisista Raamatun tulkinnoista aiheutuvat
näkemyserot erottavat kirkon jäseniä toistaan. Haluaisin puhua
avoimen ja toisia kunnioittavan
keskustelun puolesta kirkollisessa päätöksenteossa. Vaikka kirkon jäsenillä on toisinaan täysin
vastakkaisia näkemyksiä, olisi
tärkeää kuunnella ja yrittää ymmärtää myös syyt erimielisyyksien taustalla.
Haluaisin myös vaikuttaa seurakuntien selviytymiseen tulojen pienentyessä. Selviytymistä
voisi edistää vapaaehtoisella yhteistyöllä esimerkiksi jakamalla
työntekijöitä eri seurakuntien
kesken. Myös vapaaehtoiset seurakuntaliitokset voivat mahdollistaa seurakuntien selviytymistä.
Seurakuntaliitoksissa edistäisin
kappeliseurakuntien
lisäämistä Varkauden ja Kangaslammin
seurakuntaliitoksen mallilla.
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Pääkirkon torstait keväällä 2020
Tule pääkirkolle ehtoolliselle ja ruokailemaan Yhteiseen
keittiöön tai kanttorin musiikkihetkeen ja neulomaan
diakoniatyön avustuksiin. Neuloja, otathan omat puikot
ja työt mukaan, lankoja on saatavilla satunnaisesti. Tai
voit jäädä musiikkihetken jälkeen kahvikupin äärelle rupattelemaan muiden kanssa. Tavataan kirkolla!
Torstaina klo 12.00-13.30
2.1. arkiehtoollinen
16.1. keskipäivän musiikkihetki ja diakoniatyön neulojaiset
6.2. arkiehtoollinen

20.2. keskipäivän musiikkihetki ja diakoniatyön neulojaiset
5.3. arkiehtoollinen
19.3. keskipäivän musiikkihetki ja diakoniatyön neulojaiset
2.4. arkiehtoollinen
16.4. keskipäivän musiikkihetki ja diakoniatyön neulojaiset
7.5. arkiehtoollinen
21.5. keskipäivän musiikkihetki ja diakoniatyön neulojaiset
Arkiehtoollisen jälkeen kerran kuukaudessa Yhteisen keittiön ruokailu klo 12.45-13.45.
Aterian hinta 2€.

Lisätiedot diakoniatyön toimistosta p. 040 701 6630

Seurustelu-upseerille on tärkeää
olla pyhien asioiden äärellä
Tiia Klemettilä

Tiia Klemettilä

N

iina Pehkonen on
kirkossa
kasvanut,
Savonlinnassa syntynyt ja sukunsa ensimmäinen ”kirkollinen henkilö”, jolle pyhien asioiden äärellä
oleminen on tärkeää.
Pyhät asiat. Omantunnon
asiat. Ne ovat ihmisille henkilökohtaisia ja niin tärkeitä, että
kenellekään ei voi mennä sanomaan, sinun vakaumuksesi
on väärä, ilman etteikö samalla tule tehneeksi toista kohtaan vahinkoa. Ihmisten täytyy
saada kokea, että juuri hänen
vakaumustaan kunnioitetaan.
Toiselle ei voi myöskään sanoa,
sinun pitää muuttua tai sinun
pitää ajatella tästä ja tästä asiasta näin. Se ei vain onnistu.
Tätä mieltä Niina on. Kirkossa on monia asioita, joista yhä
ollaan erimielisiä. Samaa sukupuolta olevien avioliittoon
vihkiminen ja naispappeus esimerkiksi.
Jo sillä päästäisiin pitkälle,
kun aina puhuttaisiin toisille kunnioittavasti. Ja sillä, että
noudatettaisiin kirkon yhteisiä ohjeita. Siihen Niina on
tyytyväinen, että piispat ovat
sanoneet kirkossa olevan vain
yhden papin viran. Tavallaan
voitaisiin sanoa, ettei kirkossa
edes kannata puhua erikseen
naispapeista. On vain pappeja.
– Kirkon virkakäsitys on selvä, mutta meitä ihmisiä on monenlaisia. Meillä on erilaisia
tulkintoja Raamatusta. Edelleen
meillä kirkossa elää eri käsitykset pappeudesta. En ole varma
voiko sille yhtään mitään.
Ilman
henkilökohtaisia
kamppailuja sen ajatuksen
kanssa, sopiiko papin virka
myös naiselle, Niinakaan ei
kirkkoherran sijaiseksi ja kappalaiseksi ole päätynyt.
Viime joulukuussa Niina sai
pronssisen rintaneulan työntekijöiden joulukahveilla kymmenen vuoden palveluksesta
Varkauden seurakunnassa. Ansiomerkki annetaan tunnustuksena pitkäaikaisesta toiminnasta seurakuntatyössä tai muussa
kristillisessä toiminnassa. Niina
vihittiin seurakuntapastoriksi
Varkauteen 31.10.2009.
Pienessä
kiitospuheessaan

Niinan kanssa työskennelleet ja toimineet kuvaavat Niinaa lämpimäksi, avoimeksi ja helposti lähestyttäväksi ihmiseksi, jonka puoleen
uskaltaa kääntyä, minkä tahansa asian kanssa.
Niina kuvaili tunteitaan nykyistä työyhteisöään kohtaan lämpimiksi. Niin lämpimiksi, että
voisi hyvinkin nähdä itsensä tekemässä ”Pekat”. Viime syksynä
Pekka Päivärinta jäi eläkkeelle
palveltuaan ensimmäisessä virkapaikassaan vähän yli 34 vuotta.
Koko ikäänsä Niina ei ole
Savonmaalla viettänyt. Lukion
jälkeen nuori Niina lähti viettämään välivuotta Hampurin
Merimieskirkkoon, kun opiskelupaikkaa lääkärin eikä sairaanhoitajan opinnoista irronnut.
– Vuosi oli minulle itsenäistymisen vuosi, vaikka olenkin
aina ollut pärjäävä. Kotona on
kannustettu siihen, että ihminen selviää vaikka mistä.
Hampurin
vuotta
seurasi
muutto Pieksämäelle. Siellä Niina valmistui sosionomi
(AMK), kirkon nuorisotyönohjaajaksi. Se hän sisimmässään
yhä kokee olevansa. Työskentely mielenterveysongelmien
kanssa kamppailevien ja kehitysvammaisten nuorten parissa
kypsytti ajatusta teologian opiskelusta ja pappeudesta. Pappina
saa olla laajemmin eri ikäisten

ihmisten elämässä mukana.
Tai ehkä suunta elämälle luotiin jo pienenä Savonlinnassa.
Lapsena ja nuorena Niinaan tekivät vaikutuksen Savonlinnan
seurakunnan silloinen tyttötyöntekijä Laila Honkanen sekä
papit, nykyisin Lapuan hiippakuntadekaanina työskentelevä
Kai Jantunen ja nykyisin Lapuan piirin kuurojen pappina toimiva Marja Saukkonen.
– Jumalanpalveluselämä oli
rikasta. Seurakunnassa nuorten
annettiin osallistua. Myöhemmin teologian opiskelijana sain
toimittaa paljon jumalanpalveluksia kesäteologin ominaisuudessa. Muistan kyllä, miten
minua on koskettanut pyhien
asioiden äärellä oleminen.
Nyt Niina on pappisehdokkaana kirkolliskokousedustajaksi ja
hiippakuntavaltuuston jäseneksi. Hän arvelee, että yhteydet eri
kirkkokuntien edustajiin, pitkä
kokemus kirkosta sekä työntekijänä että vapaaehtoisena
ja toimiminen ilman minkään
herätysliikkeen jäsenkirjaa antavat hänelle perspektiiviä toi-

Yhteydenottokortti

mia kirkon toimintaa ja arvoja
ohjaavissa päättävissä elimissä.
Niinalle seurakunta ovat suojasatama. Se on yhdessä vietettyä aikaa jumalanpalveluksissa,
sairaaloissa tai muualla. Pappina hän kokee olevansa kuin
nuppineulan pää, pisara suuressa meressä.
– Toivon, että seurakunnissa
tehtäisiin mahdollisimman vähän sellaisia ratkaisuja, jotka
estää moninaisen, monenlaisen ja esteettömän yhteentulemisen. Toivon, ettemme tee
erilaisuudestamme ongelmaa.
Jos meillä on jotain yhteistä,
siedämme myös toisiamme paremmin.
Vuoden 2020 alusta Niinasta tulee diakoniatyön pappi:
seurustelu-upseeri leiripäiviin,
apukäsi ja teologi diakoniatyön
tiimiin. Työnkierto tuo mukavaa vaihtelua. Perusasiat eivät
kuitenkaan muutu. Kristinuskon perusteisiin palaaminen
yhä uudestaan on tärkeää.
– Jumala on muuttumaton ja
pysyy ajasta aikaan. Me olemme
vain silmänräpäys tässä kaikessa.
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Virsivinkki
Virsikirjan lisävihkoon kuuluva virsi Talven valon saimme lumen
myötä on viisi vuotta vanha virsi. Virren säveltäjä Tuomo Nikkola
(s.1947) on löytänyt virteen kauniisti kaartuvan ja helposti laulettavan
sävelmän. Virren tekstin on tehnyt Leena Ravantti (s.1947) ja virressä
on kuusi säkeistöä. Virsi kuvaa Luojaa ylistävästi talvisen luonnon kauneutta ja valoa sekä talvisien harrasteiden tekemisien riemuja. Virren

viides säkeistö muistuttaa meitä kauniilla tavalla Jumalan siunaavasta
voimasta.
”Jään ja lumen alla lepääviä / pikku luotujasi hoivaat, Luoja. / Suojele
myös meitä ihmisiä, / meillekin lepo anna.”
Virsi 911
Virsivinkin laati Riikka Tuura

Seurakunnassa on mahdollisuus
harrastaa ja olla luova
Tiia Klemettilä
Konsta Kinnunen ja Venla Kosunen tutustuivat työskennellessään
kesämuusikkoina
Varkauden
seurakunnassa. He kiersivät seurakunnan työntekijöiden mukana erilaisissa tapahtumissa, kuten
leiripäivissä, hoitokotivierailuilla
ja muskareissa. Samana syksynä
nuoret päätyivät soittelemaan
ruokapalkalla erilaisissa tapahtumissa ja lopulta perustivat yhtyeen Duo Kosunen & Kinnunen.
Viime joulukuussa duon mukaan liittyi Justiina Paasonen.
Kolmikko esiintyi ensimmäistä
kertaa yhdessä järjestäessään pienen joulukiertueen viime vuonna. Justiina ja Venla ovat tunteneet jo vuosia ja ovat soittaneet
ja tehneet musiikkijuttuja yhdessä ennen kiertuettakin. Konsta
säesti kitaralla. Hän oli sovittanut
suuren osan esitetyistä kappaleista. Venla ja Justiina lauloivat ja
soittivat viulua.

Avoin soitin on vaihtoehto myös
siinä tapauksessa, ettei pääse
opiskelemaan sitä soitinta, jota
olisi tahtonut. Vuodesta toiseen
viulu ja piano ovat pysyneet suosituimpina instrumentteina.

Kitaran soittoa itsenäisesti har-

joitellut Konsta on opiskellut
trumpetin soittoa musiikkiopistossa kolmannelta luokalta lähtien. Trumpetti ei alun perin ollut
Konstan ykkösvalinta, vaan hän
löysi sen pariin musiikkiopistolla. Nykyisin Konsta käy kitaran
kanssa yksityistunneilla.
– Trumpetti ja kitara ovat melko monipuolisia soittimia, eli

Duo Kosunen & Kinnunen feat. Justiina Paasonen (kesk.) esiintyivät viime joulukuussa Kangaslammin kirkossa. Tunnelma oli rauhallinen, kuten kiertueen nimi Rauha lupasikin.
niillä on mahdollista aika laajalti
soittaa erilaisia musagenrejä.
Venla on opiskellut viulunsoittoa 11 ja Justiina 12 vuotta, mo-

lemmat esikouluikäisestä saakka.
– Valitsin viulun niin nuorena,
etten enää muista, miksi halusin
soittaa juuri sitä. Onhan se valta-

van monipuolinen soitin, Venla
pohtii.
Varkaudessa musiikkia voi yhä

opiskella musiikkiluokalla, jonne
haetaan ja päästään valintakokeen kautta peruskoulun toisella
luokalla. Opetusta järjestetään
kolmannesta yhdeksänteen luokkaan. Lukiossa voi suorittaa musiikkidiplomin.
Soisalon musiikkiopistoon ei
sen sijaan ole pääsykokeita, vaan
opiskelijat valitaan ilmoittautumisjärjestyksessä.
Muutoksen
taustalla on halu taata kaikille soittamisesta kiinnostuneille
mahdollisuus päästä laadukkaan
opetuksen piirin.
– Pääsykokeissa hyvin pärjänneet eivät välttämättä ole olleet
niitä motivoituneimpia opiskelijoita vuosien saatossa, Soisaloopiston koulutuspäällikkö Jukka
Tuohino kertoo.
Opistolla on valittavana laajavalikoima soittimia esimerkiksi
huilu, klarinetti, saksofoni, alttoviulu ja sello. Hieman suppeammin voi opiskella vaikkapa rumpuja ja vaskipuhaltimia.
Ilmoittautua voi myös avoimeen soittimeen, jolloin soitinvalinta tehdään myöhemmin.

Musiikkiluokan ja –opiston kasvatit Konsta, Venla ja Justiina kokevat musiikkiopinnoista olleen
valtavasti hyötyä: on saatu uusia
ystäviä ja motoriset taidot ovat
kehittyneet. Palkitsevinta lienee
kuitenkin ollut se, kun on huomannut harjoittelun tuottaneen
tulosta.
Musiikkiharrastuksen voi aloittaa jo vauvana kirkkomuskarissa
tai Soisalon Taideleikkikoulussa.
Lisäksi viime syksynä Kuoppakankaan seurakuntakeskuksella
aloittanut Avoin kirkkomuskaritoiminta on täysin maksutonta ja
tarjoaa perheille mahdollisuuden
nauttia musiikista yhdessä.
Nuorille suunnattua musiikkitoimintaa seurakunnassa ovat
esimerkiksi bänditoiminta ja gospelkuoro. Venla muistuttaa, että
seurakunnassa nuorten toiveita
on kuunneltu hyvin ja pyritty
mahdollisuuksien mukaan toteuttamaankin.

musiikin parissa
houkuttaa monia. Justiina paljastaa, että hän todennäköisesti
pyrkii opiskelemaan musiikista
itselleen ammattia.
– Se on ollut pitkään yhtenä
vaihtoehtona. Musiikki on tosi
iso osa elämää. Sitä kuuntelee,
soittaa ja laulaa, klassisesta kevyeen musiikkiin. Musiikki on keino ilmaista itseään. Jotain, mistä
saa voimavaroja ja iloa.
Venla ja Konsta lähestyvät musiikkia enemmän rakkaan harrastuksen näkökulmasta. Venla
tietää, että aikoo olla musiikin
kanssa tekemisissä aina jotenkin.
Konsta pitää musiikkialaa sen
verran epävarmana, että tullee tekemään työkseen tulevaisuudessa
jotakin muuta.

Tulevaisuus

Seuraavassa
numerossa
Seuraava Kotiviesti ilmestyy 20.2.2020. Lehden teema on lähetys. Lue Kari
Iivarisen hartaus ja Eeva
Johanssonin terveiset Senegalista.

