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käsi- ja yskimishygieniaa. Tulethan tilaisuuksiin ja
tapahtumiin terveenä. Seuraamme hallituksen ja
terveysviranomaisten ohjeita ja toimimme niiden
mukaan.
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Jumalanpalveluselämä

Pääkirjoitus

ristillisen teologian virrassa on
esiintynyt ajatus, että ihmisen ensimmäinen synti oli se, ettei hän
enää halunnut jakaa sitä, mitä hänellä
oli. Mitäpä me lapsesta saakka haluaisimme – pitää itsellämme kaiken sen,
mitä meillä on. Ihmisen halu omistaa ja
pitää itsellään kasvaa eksponentiaalisiin
mittasuhteisiin, kun ajattelemme asiaa
suuremmassa mittakaavassa. Taloudellinen ja sosiaalinen riisto, ihmisten välinen epätasa-arvo, luonnonrikkauksien
epäoikeudenmukainen käyttö sekä nälänhädän ja muiden inhimillisten katastrofien määrä ovat tämän ihmiskunnan
ensimmäisen synnin näkyviä ja toisinaan näkymättömiä hedelmiä.
Samalla olemme kuitenkin huolissamme, mitä maailmassamme tapahtuu.
Ympäristöahdistus termi on 2000-luvun
synnyttämä. Se synnyttää kasvavaa levottomuutta maailman ja luomakunnan
tilasta. Monissa puheissa myös koronavirus niputetaan tähän samaan ihmisen
aiheuttamiin luomakunnan vitsauksiin.
Turhaan emme jumalapalveluksissa rukoile, että oppisimme jakamaan ja toisaalta rukouksen myötä välttyisimme
lamaannuttavalta epätoivolta.
Toimettomaksi ei olla jääty. Ympäri
maapalloa erilaiset yhteisöt, kristilliset
kirkot muiden joukossa, ovat toimineet ympäristön ja ihmisen tasaarvon puolesta. Viimeisen reilun kymmenen vuoden aikana
myös kirkossamme ja sen
seurakunnissa on ryhdytty
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toimiin muistuttaaksemme siitä, mistä
Jumala jo Raamatun ensi lehdillä meitä
muistuttaa: Jumalan kuvina meille on
annettu tehtävä huolehtia toisistamme
ja luomakunnasta.
Toimeen on tartuttu omalta osaltamme myös täällä kotona. Varkautelaisena
seurakuntana meillä on ollut ilo saada
tunnustusta siitä pitkäjänteisestä yhteisestä työstä ympäristötietoisuuden ja
ekologisuuden vahvistamiseksi. Seurakunnallemme myönnettiin ensimmäisenä seurakuntana Suomessa Ekokompassi –sertifikaatti. Tässä lehdessä lisää
Ekokompassista ja ajatuksia ympäristöstä.
Edelleen 2020-luvulla kiistelemme
toisinaan siitä, mikä on syntiä. Japanilaisella katolisella kirjailijalla Shusaku
Endolla on siihen yksi vastaus. ”Synti on
sitä, että ihminen kulkee toisen ihmisen
elämän ylitse välittämättä siitä, millaisia
jälkiä hän jättää.” Tai niin kuin Vapahtaja asian ilmaisee: ”Rakasta Herraa,
Jumalaasi, koko sydämestäsi, koko sielustasi ja mielestäsi. Tämä on käskyistä
suurin ja tärkein. Toinen yhtä tärkeä on
tämä: Rakasta lähimmäistäsi niin kuin
itseäsi.”(Matt.22:37-39)
Niina Pehkonen
vs. kirkkoherra

Varkauden pääkirkko on remontissa 17.8.–16.10.2020. Katto maalataan, minkä vuoksi kirkon penkkirivit on siirretty maalaustelineiden
tieltä säilytykseen Luttilaan. Kattokruunut, urut ja muut kalusteet, joita
ei voida liikutella, suojataan muovilla.
Jumalanpalvelukset toimitetaan tuona aikana Kuoppakankaan
seurakuntakeskusessa. Pääkirkon seurakuntasali ja Hannunsali
ovat normaalisti käytössä koko remontin ajan. Pahoittelemme remontista mahdollisesti aiheutuvaa haittaa.
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Sana

Johanneksen evankeliumi luku 1 jakeet 1-4, 9-14
Alussa oli Sana. / Sana oli Jumalan luona, / ja Sana oli Jumala. / Jo alussa
Sana oli Jumalan luona. / Kaikki syntyi Sanan voimalla. / Mikään, mikä on
syntynyt, / ei ole syntynyt ilman häntä. / Hänessä oli elämä, / ja elämä oli
ihmisten valo. Todellinen valo, joka valaisee jokaisen ihmisen, / oli tulossa
maailmaan. / Maailmassa hän oli, / ja hänen kauttaan maailma oli saanut
syntynsä, / mutta se ei tuntenut häntä. / Hän tuli omaan maailmaansa, /

mutta hänen omansa eivät ottaneet häntä vastaan. / Mutta kaikille, jotka
ottivat hänet vastaan, / hän antoi oikeuden tulla Jumalan lapsiksi, / kaikille,
jotka uskovat häneen. / He eivät ole syntyneet verestä, / eivät ruumiin halusta, / eivät miehen tahdosta, / vaan Jumalasta. / Sana tuli lihaksi / ja asui
meidän keskellämme. / Me saimme katsella hänen kirkkauttaan, / kirkkautta, jonka Isä ainoalle Pojalle antaa. / Hän oli täynnä armoa ja totuutta.

Luomakunta

Diakoniatyö

Ekokompassi näyttää
vastuullisempaa suuntaa

Kiitos
lahjoituksesta
Suvi Pitkänen

Tiia Klemettilä

V

arkauden seurakunnassa on tehty pitkään työtä ympäristövastuullisuuden
ja -tietoisuuden lisäämiseksi.
Diakoniatyön kirpputori on toiminut jo vuosia. Tänä vuonna
sekä kasvatus- että diakoniatyön
toiminnan painopisteitä on siirretty entistä enemmän luontoretkeilyyn.
Ympäristöasioihin saatiin lisää vauhtia, kun seurakunta
lähti mukaan Savon koulutuskuntayhtymän (Sakky) Ympäristöosaamisesta
alueellinen
menestystekijä –hankkeeseen
(2018–2020). Hankkeen yksi
tavoite on sitouttaa alueen yrityksiä ja seurakuntia toimimaan
ympäristövastuullisemmin.
Jotta vastuullisuus ei olisi vain
sanahelinää, seurakunta päätti
tavoitella Ekokompassi-sertifikaattia ja se myönnettiinkin
seurakunnalle 4.6.2020. Ekokompassin kymmentä kriteeriä
noudattamalla seurakunta voi
ohjata toimintaansa yhä enemmän luonnon kannalta kestävämmäksi.
Nyt kaikki roskikset on merkitty tarroilla lajittelun helpottamiseksi, seurakunnan tilojen
oviin on ilmestynyt kierrätysohjeita, varastoissa lojuneet kemikaalit ja puhdistusaineet on
siivottu ja lajiteltu.
Puurtilan keittiössä työskentelevä emäntä Anu Heiskanen
kertoo, että ympäristövastuullisuuden hengessä lähi- ja luomuruoan käyttöä on pyritty koko
ajan lisäämään.
– Heinäkuussa kävin torilla
hakemassa varhaisperunat ja
kukkakaalit seuraavan päivän
hääjuhlaan. Paikalliset viljelijät
ovat kiinnostuneita yhteistyöstä
kanssamme. Lähellä tuottajia alkaa pikku hiljaa löytyä, emäntä
summaa tyytyväisenä.
Kesällä toteutettu Puurtilan
seurakuntakodin
ilmanvaihtojärjestelmän
vaihtaminen
lämmöntalteenottavaksi
sekä
meneillään oleva pääkirkon ikkunoiden tiivistämisurakka ovat
niin ikään osa seurakunnan ympäristövastuullisia toimia. Nämä

Nordic Power Service Oy on
tehnyt alkusyksystä merkittävän lahjoituksen Varkauden
seurakunnan diakoniselle perhetyölle. Tämä on jo kolmas
vuosi, jolloin NPS Oy tukee
varkautelaisia perheitä seurakunnan diakoniatyön kautta.
Varat on kerätty yhtiön sidosryhmilleen ja yhteistyökumppaneilleen järjestämässä golfturnauksessa. Hyvistä tuloksista
maksetaan tietty summa lahjoitettavaan pottiin.
– Hyväntekeminen on oikeastaan kisojen tärkein teema nykyisin, yhtiön toimitusjohtaja
Oskari Tuhkanen kertoo.
Idea varojen kohdentamiseen
juuri seurakunnan diakoniatyön kautta syntyi kolme vuotta
sitten keskusteluissa Savonkodin päihdetyöntekijän ja Varkauden seurakunnan kirkkovaltuutetun Katja Sarakedon
kanssa.

Kirpputori
tekee hyvää

Luonnonkaunis maisema Peis Immosen luolalta Harjurannan luontokirkolle johtavalta polulta. Luontokirkon 20-vuotisjuhlaa vietetään sunnuntaina 30.8. klo 15.
ympäristöteot tuovat tullessaan
säästöjä, sillä ne pienentävät
tulevina vuosina energiankulutusta.
Varkauden seurakunnan ympäristölupauksen
mukaisesti
kirkkoneuvosto hyväksyi myös
uusiutuvilla
energialähteillä
tuotetun sähkön ostamisen vuosille 2021-2022.
– Kristittyinä ajattelemme,
että jo tässä ajassa rakennamme Jumalan valtakuntaa. Siksi
ympäristöstä ja luomakunnasta
huolehtiminen on meille seurakuntana tärkeää. Se nousee jo
luomisteologiasta, kirkkoherra
Jarkko Piippo ja seurakunnan
työntekijöistä koostuvan ympäristötyöryhmän puheenjohtaja
Tiina Taavitsainen kertovat.

Suomen evankelisluterilaisella
kirkolla on olemassa myös oma
ympäristöjärjestelmä,
Kirkon
ympäristödiplomi. Ennen päätöstä lähteä tavoittelemaan juuri
Ekokompassi-sertifikaattia ympäristötyöryhmä vertaili Sakkyn
hankkeen työntekijöiden kanssa
molempien järjestelmien kriteereitä. Kriteereissä oli paljon yhtäläisyyksiä.

– Päätimme lähteä mukaan
paikalliseen yhteistyöhön seurakunnan strategian mukaisesti.
Verkostoituminen ja yhdessä
tekeminen on meille tärkeää
erityisesti niissä asioissa, jotka
koskevat kaikkia varkautelaisia.
Lisätietoja
Ekokompassista
löydät
osoitteesta:
ekokompassi.fi

Varkauden seurakunnan ympäristölupaus
“Varkauden seurakunnassa vahvistamme yhteyttä ympäristöön,
luomakuntaan ja toisiimme kestävillä valinnoilla.
Kiitollisuus, kunnioitus ja kohtuus ovat suuntaviivoja
ja yhdessä toimien saamme muutosta aikaiseksi.”

Kirpputori on auki tiistaisin ja
keskiviikkoisin klo 10–15.00,
paitsi syyslomaviikolla 13.–
14.10. suljettu. Osoite: Kissakoskenkatu 5.
Kirpputorille voi lahjoittaa ehjiä ja puhtaita vaatteita ja kodin
tavaraa. Emme kuitenkaan ota
vastaan laskettelusuksia, kirjahyllyjä, emmekä aikuisten kirjoja.
Olethan etukäteen yhteydessä
suurimpien tavaraerien ja huonekalujen osalta Anteroon p.
040 747 6200.
Kirpputorin tuotto käytetään
diakoniatyön kautta varkautelaisten hyväksi. Maksuvälineenä
käy käteinen. Joskus tavaroita
myös lahjoitetaan ilmaiseksi tarvitseville diakoniatyön ja kaupungin sosiaalitoimen ja kotihoidon kautta.
Kirpputoria pyörittävät vapaaehtoiset ja kuntouttavassa
työtoiminnassa olevat henkilöt.
Kirpputorin toimintaa ohjaavat vapaaehtoistyön periaatteet
ja yhdessä laaditut pelisäännöt.
Uudet vapaaehtoiset ovat aina
tervetulleita mukaan, myös
keikkaluotoisesti. Kirpparihommien kiinnostaessa ota yhteyttä
Elleniin p. 040 5237 960.
Tervetuloa hyvää tekeville ostoksille.
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Kirkon kirjat
KUOLLEET: Veikko Olavi Savolainen 97 v, Sivi Katriina Immonen 96 v, Olavi
Eino Kauhanen 96 v, Hilja Lyyli Tolonen 96 v, Aino Elina Junkkarinen 96 v, Helli
Eliina Hahtala 95 v, Sylvi Ester Mirjam Herranen 92 v, Matti Armas Liimola 92 v,
Maila Aura Elisabet Puustinen 91 v, Eila Mirjami Räisänen 91 v, Raili Anja Kyllikki
Vokkolainen 91 v, Heikki Juhani Issakainen 89 v, Liisa Tuulikki Aleksandra Liukko
89 v, Martta Tellervo Nousiainen 89 v, Seija Kaarina Ruusuniemi 89 v, Irja Sinikka Järvinen 87 vuoden ikäisenä, Varpu Maria Margareta Kamppuri 87 v, Hilkka
Marjatta Kinnunen 87 v, Irja Unelma Luostarinen 87 v, Lea Anita Piiparinen 87 v,
Maija Liisa Tammenmäki 87 v, Pertti Albin Vokkolainen 87 v, Arvo Hämäläinen 86
v, Laila Annikki Haijola 85 v, Pentti Antero Holopainen 85 v, Toini Lydia Kinnunen
85 v, Eino Antero Kokki 84 v, Väinö Kalevi Lappalainen 84 v, Vesa Pietari Olkko-

nen 84 v, Tauno Ensio Liukkonen 83 v, Kyösti Antero Timonen 82 v, Eine AnnaLiisa Valkonen 82 v, Raija Margit Halonen 81 v, Pauli Johannes Hyvärinen 81 v,
Reino Anterus Tuovinen 81 v, Ossi Ensio Mononen 78 v, Hilkka Kaarina Nissinen
78 v, Oili Kaarina Pakkanen 77 v, Eero Juhani Kauppinen 74 v, Irma Anneli Maijanen 74 v, Terttu Anna Maria Pentikäinen 73 v, Marja Liisa Räisänen 73 v, Tauno Juhani Suhonen 73 v, Paula Marjatta Väisänen 73 v, Tuula Marita Hellevi Ahonen 70
v, Lars Fritjof Olander 70 v, Martti Mikael Simpura 70 v, Markku Sakari Bräyschy
69 v, Soile Marjut Irmeli Tuhkanen 69 v, Timo Kalevi Ropponen 68 v, Veli Matti
Uusaro 68 v, Jari Hannes Karhunen 64 v, Matti Sulevi Vänttinen 61 v, Kari Erik
Asikainen 59 v, Eelis Joeli Johannes Vartiainen 22 v, Eemi Pekka Mikael Kiema 0 v.

Taloudenhoito

Toimintakertomus valmistellaan
vuosittain suuren joukon yhteistyönä
Tiia Klemettilä

Tiia Klemettilä

S
Opintojen
perässä
kotiseudulle
Tiia Klemettilä
Viime vuoden kesäkuusta lähtien
Varkauden seurakunnassa työskennellyt Elijas Kokko on irtisanoutunut nuorisotyönohjaajan
virastaan. Työsuhde päättyy 15.8.
Lähtöpäätökseen ei liity suurta
dramatiikkaa.
Elijas sanoo Varkauden seurakunnan olleen tähän mennessä
paras työpaikka, jossa hän on
ollut. Itseään on saanut toteuttaa
ja työyhteisö on ollut kannustava.
Myös nuoret ovat olleet mukavia,
vaikka heitä onkin vähänlaisesti.
Elijaksen mielestä nuoret saadaan
parhaiten sitoutumaan seurakuntaan rakentamalla ihmissuhteita
pitkäjänteisesti ja tarjoamalla
monipuolista toimintaa.
Mutta kaikkeen nuorisotyöntekijäkään ei voi vaikuttaa.
– Nuoret lähtevät Varkaudesta
helposti opintojen perässä muualle, Elijas toteaa ja tunnustautuu
vaimonsa kanssa samaan porukkaan.
– Kauniimpi osapuoli vaihtaa
alaa. Varkaudesta ei löytynyt sopivaa koulutusta, ja vaikka monia
koulutuksia voikin suorittaa nykyisin monimuoto-opetuksessa,
se ei sovi kaikille.
Elijas ja Elina ovat molemmat
kotoisin Pohjois-Pohjanmaalta.
Ouluun muuttaminen tuntuu
turvalliselta ja kaikin puolin sopivalta vaihtoehdolta juuri nyt.
Elijaksen tulevaisuus on vielä
avoinna. Aluksi hän aikoo tehdä
nuorisotyön sijaisuuksia ja töitä
henkilökohtaisena avustajana.

eurakunnat ovat yritysten,
yhdistysten ja säätiöiden
tapaan
kirjanpitovelvollisia. Vuosittain seurakunnan
työntekijät ja luottamushenkilöt
valmistelevat yhteistyössä noin 150
sivuisen kuvauksen seurakunnan
toiminnasta ja varojen käytöstä.
Kirjanpitolaki- ja asetus eivät määrittele sivumääriä vaan lainsäätäjän
tarkoitus on valvoa, että kirjanpitovelvolliset kohdistavat toiminnasta
aiheutuneet kustannukset oikein ja
oikea-aikaisesti.

Hyvä ja lainmukainen
taloudenhoito mahdollistaa toiminnan
seurakunnassa.
Kunkin vuoden tulot ja menot
tulee olla oikeilla kustannuspaikoillaan 31.12. mennessä. Tilinpäätös tulee olla laadittuna seuraavan
vuoden maaliskuun viimeiseen
päivään mennessä. Kuitenkin tänä
vuonna koronaepidemian vuoksi hallinnon kokouskäytäntöjä
jouduttiin muuttamaan. Niinpä
vuoden 2019 toimintakertomus ja
tilinpäätös tulee tänä vuonna kirkkovaltuuston hyväksyttäväksi poikkeuksellisesti vasta lokakuussa.
Ennen valtuuston käsittelyä
kirkkoneuvosto käy tarkasti läpi

Diakoniatyön toimistosihteeri ja seurakuntapalvelun johtokunnan
sihteeri Reijo Leppänen (vas.) käy läpi pian julkaistavaa vuoden 2019
toimintakertomusta kirjanpitäjä Tiina Suomalaisen kanssa. Tiina on
myös Kangaslammin kappelineuvoston sihteeri.
virkamies- ja johtokuntatyönä valmistellun version toimintakertomuksesta. Neuvoston käsittelyssä
kertomukseen saattaa vielä tulla
muutoksia ja tarkennuksia. Neuvoston jälkeen ulkopuoliset tilintarkastajat antavat lausuntonsa
tilinpäätöksestä. Jos epäselvyyksiä ei ole, tilintarkastajat puoltavat vastuuvapauden myöntämistä
kirkkoneuvostolle ja muille tilivelvollisille, jotka ovat vastuussa seurakunnan taloudesta ja hallinnosta
tilikauden aikana.
Toimintakertomus valmistellaan
aina talousarvion perusteella. Talousarvio laaditaan jokaista tulevaa

vuotta varten syys-marraskuussa
toimintakertomuksen tavoin sekä
johtokunnissa että virkamiestyönä.
Talousarvio on budjettiraami, jota
noudattamalla varoja käytetään sopivasti ja tarkoituksen mukaisesti.
Sekä toimintakertomuksessa että
talousarviossa toimintaa ja varojen
käyttöä kuvataan sanallisesti ja numeroilla.
Vastuu seurakunnan talouden
suunnittelusta on jaettu työaloittain. Suunnitelmaa kutsutaan budjetiksi. Käytettävissä olevat varat
jaotellaan erilaisten käyttötarkoitusten mukaan niille määriteltyihin
kustannuspaikkoihin.

Työalojen toiminnan suunnittelusta ja taloudenhoidosta vastaavat kunkin työalan viranhaltijat
yhdessä johtokuntien ja työryhmien kanssa. Esimerkiksi diakoniatyön, musiikkityön, aikuis- ja
yhteiskunnallisen työn sekä evankelioimistyön työalat kuuluvat
luottamushenkilöistä koostuvan
seurakuntapalvelun johtokunnan
alaisuuteen. Sen sijaan jotkut työalat hoidetaan kokonaan virkamiestyönä. Näin esimerkiksi kiinteistötoimi, josta hallintojohtaja on
vastuussa.
Johtokunnat valitaan kahdeksi
vuodeksi kerrallaan. Johtokunnan
jäsenet ovat yleensä seurakuntavaaleilla valittuja, tavallisia, seurakunnan asioista kiinnostuneita
eri alojen ammattilaisia. Heillä on
mahdollisuus luoda pitkäjänteisiä
suunnitelmia siitä, mihin suuntaan
seurakuntaelämää ollaan viemässä. Kirjanpitäjä Tiina Suomalaisen
mielestä siinä tiivistyy hienolla tavalla ajatus, kuinka seurakuntatalouden tulisikin toimia:
– Seurakunta ei ole vain palveluntuottaja seurakuntalaisia varten
vaan seurakunnan työntekijät toimivat rinnakkain seurakuntalaisten kanssa.
Viimeisimmät tilinpäätökset ja toimintakertomukset sekä talousarviot ovat luettavissa seurakunnan
kotisivuilla:
varkaudenseurakunta.fi/talous

Puurtila

Rantasauna on jälleen käytössä
Puurtilan
seurakuntakodin
rantasauna on vihdoin käytössä. Kosteusvaurioiden vuoksi
remontissa ollut rantarakennus on uudistettu puku- ja kylpyhuoneen osalta. Saunojien
käytössä on mikro ja jääkaappi. Remontin toteutuksesta on
vastannut seurakunnan erityisammattimies Kari Pakarinen. Työn jälkeä voi käydä
ihailemassa varaamalla saunan
omaan käyttöönsä tai osallistumalla seurakunnan järjestämiin saunailtoihin. Lisätietoja
saunailloista keskiaukeamalta.
Saunan varaukset Puurtilan
emännältä p. 040 572 7830 tai
anu.m.heiskanen@evl.fi

Uudistettu pukuhuone.

Kylpyhuoneessa on uudet seinälaatat, paneelit ja kalusteet.

Rantasaunan takaovesta sisään
pääsee myös pyörätuolilla.
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Kirkon kirjat
VIHITYT: 6.6. Kalle Tapani Aholainen ja Anni Eveliina Paasikivi.
6.7. Reino Kalevi Eskelinen ja Riitta-Leena Heinonen.
Kimmo Kalervo Hämäläinen ja Niina Aino Kaarina Oravainen.
11.7. Kasperi Mikanpoika Purhonen ja Veera Mari Katariina Pehkonen.
25.7. Pasi Olavi Kilpeläinen ja Tiina Marjut Auvinen.
Sami Hannu Juhani Sutinen ja Riina Maria Annastina Hänninen.
1.8. Juho Santeri Kainulainen ja Heidi Hannele Mälkki.
8.8. Tuomas Antti Veli Ruokamo ja Pia Johanna Raitio.
15.8. Anton Pekka Paavali Palonen ja Tiina Kaisa Rantalainen.
Sami Miikkael Tuovinen ja Elena Isabella Tuppurainen.

KASTETUT: Alisa Emma Matilda Aaltokoski, Edla Matilda Eronen, Eemil
Kristian Helkimo, Jesse Juhani Ilmari Herranen, Samuel Timo Petteri Hiltunen
(Kuopion Kallaveden srk), Inna Senja Emelia Ikonen, Heili Unelma Immonen,
Olavi Patrik Juutilainen, Viljami Mauno Vihtori Karhumaa (Nurmijärven srk),
Ellinoora Olivia Kolehmainen, Joona-Justus Simphiwe Koponen (Kuopion Alavan
srk), Aava Karoliina Kämäräinen, Mikke Jonel Aukusti Lohjala, Veini Reino Samuli
Luukkainen, Toivo Iisak Majuri, Leevi Eino Pekka Markkanen, Viljami Valtti Olavi
Matikainen, Benjamin Huuko Petteri Natunen, Tilta Heta Helena Niemala, Vieno
Sirkka Helmiina Pehkonen, Saaga Sofia Pesonen, Vilho Pekka Sakari Rissanen,
Louna Aino Maria Ruuskanen, Niki-Jasperi Ruutiainen, Veeti Eino Viljami Räsänen, Saimi Johanna Taskinen, Enni Vilhelmiina Veteli.

Pixabay

Kolumni

Muistoja
matkan varrelta

S
Luomakunta

Nukkuisitko yön ulkona
Suomen luonnon kunniaksi?
Karoliina Mustonen

L

uonto on täällä Varkaudessa niin lähellä, ettei
siihen kiinnitä aina edes
huomiota. Vettä on joka
puolella ja kiven heiton päässä
on puhdas metsä.
– Uskallan väittää, että luonto
on rakas meille kaikille, silloinkin kun heinäkuussa taivas repeää vesisateesta tai talvella märkä
lumisade kohmettaa luut ja ytimet vaatetuksesta huolimatta,
seurakunnan ympäristötyöryhmän jäsen Karoliina Mustonen
toteaa.
Varkauden
seurakunnassa
ympäristöystävällinen ajattelu,
luonnon huomioon ottaminen,
on yksi tärkeimpiä ohjenuoria,
joka ohjaa seurakunnan työtä
Jumalan valtakunnan hyväksi.
Luonto, luomakunta, on keskeinen osa Jumalan luomistyötä ja
siksi pyhä.
– Kiitollisuus ja kunnioitus Jumalan luomaa luontoa kohtaan
löytyy varmaankin jokaisen suomalaisen sisimmästä.
Suomen luonnon päivää on

vietetty vuodesta 2013 elokuun
viimeisenä viikonloppuna. Sisäministeriö on suosittanut liputusta oman maan luonnon
kunniaksi vuodesta 2017 ensim-

mäisenä maana maailmassa.
– Ja onhan meillä maailman
ihanin luonto, jonka puolesta
liputtaa!
Seurakunta juhlii suomalaista
luontoa järjestämällä Nuku yö
ulkona -tapahtuman Puurtilan
seurakuntakodilla. Seurakunta
tarjoaa iltatulet, saunan ja aamupalan kaikille nukkujille. Mukana tapahtumassa on Navitas Kehitys Oy:n Kesto-hanke omalla
infopisteellään. Pientä pihapelipuuhaakin on luvassa.
Tärkeintä on nauttia luonnosta ja jokamiehenoikeuksien
suomasta mahdollisuudesta yöpyä ulkona. Nuku yö ulkona on
Suomen Latu ry:n aloittama tapahtuma.
– Jos et pääse kanssamme nukkumaan yötä ulkona, voit myös
liputtaa kotona, halata puita tai
leipoa marjapiirakan Luojan
luoman Suomen luonnon kunniaksi, Karoliina vinkkaa.

Nuku yö ulkona –tapahtuma lauantaina
29.8.2020 Puurtilan seurakuntakodilla.
Alueelle voi tulla ja asettua oman teltan ja
muun varustuksen kera retkeilemään lauantai-iltana
klo 17–19 välillä. Ennakkoilmoittautumista
ei tarvita. Lisätietoja
tarvittaessa saa Tiina
Taavitsaiselta
040 556 8506.

e oli kesä joskus 1940-luvulla. Olin keväällä alkanut käydä 4H-kerhossa, jossa neuvottiin tekemään
kasvimaata ja viljelemään vihanneksia. Mummo oli
apuna, kun ähersin maata kääntäen. Ei tullut minusta viljelijää. Kovin väkinäisesti hoitelin palstaani ja tuloskin oli syksyllä sen näköinen. Enimmäkseen mummo vihannesmaastani huolehti, marmattaen laiskuuttani.
Minua huvitti leikkiä kalliolla veden vieressä. Siellä oli
kotileikki - lankun pätkistä penkit ja isompi laakea kivi
pöytänä. Siellä me leikimme huvilan Marjan kanssa, joka
kesäisin oli kaverini. Hänen vanhempansa olivat Tampereella yhteiskoulun lehtoreita.
Toinen muisto on hellepäivältä joskus 1940 luvun lopussa. Mummo käski viedä talvikengät suutariin. Matkaa oli 5
kilometriä kuumaa hiekkatietä, väsytti ja janotti. Huokasin: ”Auta rakas Jeesus, en jaksa enää.” Kohta näkyi tiellä
pölypilvi ja auto pysähtyi kohdalleni. Vaalea kiharahiuksinen kaunis täti pyysi kyytiin ja lupasi saattaa minut vielä
takaisin kotiinkin. Siihen aikaan auto oli harvinainen näky
kylätiellä. Täti jutteli pitkään mummon kanssa, kun toi minut kotiin.
Tällä kohtaamisella oli kauaskantoiset seuraukset. Täti
oli lastensairaalan ylilääkäri ja myöhemmin, kun mummo
kuoli, hän otti minut luokseen Tampereelle oppikouluun.
Muistan myös erään matkani Petroskoihin. Erään mökin
eteisessä huomasin penkillä istuvan nuorukaisen. Menin
hänen luokseen ja kerroin hänelle ajatukseni, joka vaivasi minua siitä asti, kun olin
nähnyt hänet. Minulle tuli
jostain syystä tunne, etten
voinut olla sitä kertomatta.
”Usko Herraan Jeesukseen,
sillä Hän haluaa kasvattaa
sinusta tänne kirkkoherran”, sanoin. Victorista tuli todella
ensimmäinen seurakunnan kirkkoherra vuosia myöhemmin.
Jumalalla
on
ihmeellisiä teitä
ja tapoja, mutta
joskus myös hyvin luonnollisia ja
suoria teitä pitkin
hän johtaa toisilleen tuntemattomat ihmiset yhteen,
kun Hänellä on heille tehtävä.
Pirkko Lind
Kirjoittaja on evankeliumistyön työryhmän
jäsen.

Kotiviesti
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Säännöllinen toiminta, tapahtumat ja tilaisuudet 20.8.–7.10.2020
JUMALANPALVELUKSET JA
HARTAUDET
su 23.8.
klo 10 Messu Kuoppakankaan srk-keskus. Mustonen,
Tanskanen, Marjokorpi.
klo 12 Messu Kangaslammin kirkko. Huotari,
Marjokorpi.
su 30.8.
klo 10 Messu Kuoppakankaan srk-keskus. Pehkonen,
Majuri.
klo 12 Sanajumalanpalvelus Kangaslammin kirkko.
Päivärinta, Leinonen.
klo 15 Metsäkirkko ja
luontokirkon 20v juhla
Harjurannan luontokirkko. Päivärinta, Leinonen,
yhteistyössä Harjurannan
kyläyhdistyksen kanssa.
to 3.9.
klo 12 Arkiehtoollinen pääkirkon srk-sali. Päivärinta,
Marjokorpi.
su 6.9.
klo 10 Messu Kuoppakankaan srk-keskus. Pehkonen,
Päivärinta, Majuri.
klo 17 Messu Kuoppakankaan srk-keskus ja kirkkokahvit. Etelä-Savon Ev.lut
Kansanlähetyksen kesäpäivät. Huotari, Majuri.
su 13.9.
klo 10 Messu Kuoppakankaan srk-keskus. Huotari,
Piippo, Päivärinta, Leinonen.
klo 12 Messu Kangaslammin kirkko. Tanskanen,
Leinonen.
klo 14 Messu Könönpellon srk-keskus. Mustonen,
Majuri.
su 20.9.
klo 10 Messu Kuoppakankaan srk-keskus. Pehkonen,
Majuri.
klo 12 Sanajumalanpalvelus Kangaslammin kirkko.
Päivärinta, Majuri.
klo 18 Ankkurimessu ”Pidetään huolta” Kuoppakankaan srk-keskus. Mustonen,
Taavitsainen, Leinonen.
su 27.9.
klo 10 Messu Kuoppakankaan srk-keskus. Pehkonen,
Tanskanen, Marjokorpi.
klo 12 Messu Kangaslammin kirkko. Huotari,
Marjokorpi.
to 1.10.
klo 12 Arkiehtoollinen
pääkirkon seurakuntasali.
Huotari, Majuri.
su 4.10.
klo 10 Mikkelinpäivän
enkelikirkko ja lounas
Kuoppakankaan srk-keskus. Mustonen, Pehkonen,
Leinonen.
klo 12 Sanajumalanpalvelus Kangaslammin kirkko.
Päivärinta, Leinonen.
Muutokset ovat mahdollisia. Ilmoitamme niistä
seurakunnan nettisivuilla ja Facebookissa.
Ryhmissä noudatetaan
turvavälejä sekä hyvää
käsi- ja yskimishygieniaa. Jääthän kotiin,
jos sinulla on pieniäkin
oireita. Seuraamme ja
noudatamme yleisiä
korona-ohjeistuksia.

DIAKONIA
Toimistosihteeri Reijo Leppänen, p. 040 701 6630.
Johtava diakoniaviranhaltija
Riitta Sulkko, p. 040 541 1399.

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.

Ikäihmisten kerhot
Kyllikinkadun korttelikerho parillisen viikon maanantaisin
2 x kk alkaen 14.9. klo 13–14.30.
Kyllikinkatu 6 kerhotila. Kerhon
ohjaajat Irma Pessi ja Irene
Happonen.
Lisätiedot p. 040 523 7960.
Pääkirkon kerho 7.9. alk. Parittoman viikon maanantaisin klo
13-14.30. Hannun Sali, Savontie
1. Kerhonohjaaja Raija Räsänen,
p. 040 740 2903.
Kuoppakankaan kerho 9.9 alk.
parittoman viikon keskiviikkoisin klo 13-14.30
Kuoppakankaan srk-keskus.
Kerhon ohjaajat Raili Heiskanen
ja Juhani Kettunen.
Raili, p. 040 585 3417.
Luttilan ystäväkerho 9.9. alk.
parittoman viikon keskiviikkoisin klo 13 -14.30. Luttilan
seurakuntatalo. Kerhon ohjaaja
Maarit Ristikangas, p. 040 741
9994.
Könönpellon kerho to 10.9. /
8.10. / 5.11. klo 13-14.30. Könönpellon seurakuntasali. Lisätiedot
Ellen, p. 040 523 7960 tai Pia p.
040 526 7623.
Harjurannan kerho alk. tiistaisin 15.9., 13.10. ja 10.11. klo
13.30-15 Harjurannan kerhotila.
Kerhonohjaaja Anne Ikonen, p.
040 537 3000.
Hongistonkatu 1 palveluasumisen ja Joutenlahden kerhot
toistaiseksi tauolla, koska tiloissa ei voida noudattaa turvaetäisyyksiä.

Muu toiminta
Lähimmäispalvelun ja ulkoiluystävien kokoontuminen ke 2.9.
klo 16–17.30 Kuoppakankaaan
srk-keskus luokka 1. Keskustellaan ajankohtaisista toimintaan
vaikuttavista asioista.
Elintarvikejakelu vähävaraisille
ma klo 12–12.30. Kuoppakankaan srk-keskus. Lisätiedot
Antero, p. 040 747 6200.
Kaiken kansan saunaillat ke
16.9. / 21.10. / 18.11. / 9.12.
klo 17–19. Iltapalamaksu 2€.
Puurtilan srk-koti. Ei kuljetusta.
Lisätiedot diakoniatoimisto, p.
040 701 6630.
Pääkirkon torstait
Keskipäivän musiikkihetki ja
diakoniatyön neulojaiset to
20.8. / 17.9. /15.10. / 19.11. klo
12–14.
Arkiehtoollinen to 3.9. / 1.10. /
5.11. / 3.12. klo 12–12.45.
HUOM! Kaikki torstain toiminta
tapahtuu lokakuun loppuun
saakka seurakuntasalissa kirkkosalin remontin vuoksi. Lisätiedot
diakoniatoimisto, p. 040 701
6630.

Pienryhmät
Tule tutustumaan toimintaan tai
kysy lisää piirin yhteyshenkilöltä. Olet lämpimästi tervetullut
mukaan!

Pääkirkolla, Savontie 1-3
Askel-piiri ma 4.9. / 11.9. /
18.9. / 25.9. klo 18 Hannun sali
Huom. paikka vaihtunut. Tied.
Airi Lankinen p. 040 831 1680.
Etsivien piiri to 10.9. / 24.9. klo
18 Hannun Sali. Tied. Eila Raatikainen p. 040 577 7939.
Sotaorvot ti 8.9. klo 13 seurakuntasali. Tied. Raili Tikkanen p.
040 581 92 68.
Pro-miehet ke 9.9. / 16.9. / 23.9.
/ 30.9. klo 19. Hannun Sali. Tied.
Jouko Airas p. 040 539 7880.
Seurakuntaviraston takkahuone, Ahlströminkatu 19
Huoma ryhmä henkirikoksen uhrien läheisille ke klo
17 alkaen 23.9., 14.10., 11.11.
Lisätiedot Kari Teittinen p. 050
313 0003.
Kuoppakankaan seurakuntakeskus, Kuoppakankaank. 11
Aamurukouspiiri sakastissa
arkisin klo 7–8.30. alk. 4.9. Ei
arkipyhinä. Tied. Annikki Heikkinen p. 040 838 0378.
Eiserin eläkeläiset lk 1 ti 15.9. /
29.9. klo 11 Huom päivä vaihtunut. Tied. Helli Suhonen p. 0400
172 730.
Miesten piiri pe 4.9. / 11.9. /
18.9. / 25.9. klo 18. Tied. Raimo
Miettinen p. 0400 120 415.
Näkövammaisten kerho ti 8.9.
klo 11.30–13 Kuoppakankaan
seurakuntakeskus srk-sali.
HUOM TILA VAIHTUU! ti 6.10.,
3.11. ja 1.12. klo 11.30–13.30
Pääkirkon srk-sali (Savontie 1).
Kerhon ohjaaja Leena Sutinen
p. 050 404 8288.
Yhdessä elämään ryhmä to 3.9.
/ 24.9. klo 18–20. Tied. Jaana
Naumanen p. 040 522 5168.
Pirkko Lind p. 040 766 9222.
Könönpellon seurakuntakeskus, Atolantie 1
Aamun rukouspiiri to 24.9. /
1.10. klo 8.30. Tied. Marjatta
Lappeteläinen p. 0400 914 322.
Tuolijumppaa ma 21.9. / 28.9.
/ 5.10. klo 9. Tied Irja Lesonen
040 8327632.
Keskustelu- ja Raamattupiiri
su 13.9. / 27.9. klo 18. Tied Seija
Mattila p. 0400 253477.
Miestenpiiri ke 2.9. / 9.9. / 16.9.
/ 23.9. klo 18. Huom. päivä vaihtunut. tied. Markku Kujanpää p.
040 844 5024.
Haukankujan kerhotila, Haukankuja 1
Raamattupiiri ma 7.9. / 14.9. /
21.9. / 28.9. klo 17. Tied. Raimo
Miettinen p. 0400 120 415.
Ylistys- ja rukousryhmä su
13.9. / 27.9. klo 18. Tied. Eila
Raatikainen p. 040 5777939.

RAAMATUN OPETUSTA
Kuoppakankaan srk-keskus,
Kuoppakankaankatu 11

Hyvän sanoman illat
Ti 25.8. Riittääkö risti?
Ti 29.9. Miten ja milloin jumala
puhuu minulle?” Jouko Kauhanen
Kahvitarjoilu klo 17.30, tilaisuus alkaa klo 18. Järj. Suomen
Raamattuopisto ja Varkauden
seurakunta. Lämpimästi tervetuloa mukaan!
Sisälle sanaan -illat
Ti 8.9. Matti Manninen.
Kahvitarjoilu klo 17.30, tilaisuus
alkaa klo 18. Järj. Etelä-Savon
Ev. lut. Kansanlähetys ja Varkauden seurakunta.

Sanan, Rukouksen ja
musiikin ilta
Su 13.9. klo 18. Huolista Jumalan turvaan. Toteuttamassa
mukana seurakuntalaisia.

MUSIIKKI
Mari Marjokorpi, johtava
kanttori p. 040 578 5218.
Tapani Majuri, kanttori
p. 040 578 5998.
Riikka Leinonen, kanttori
p. 040 578 5711.

Virsimiehet
Joka toinen ma 24.9. / 7.9. / 21.9.
/ 5.10. klo 13 Kuoppakankaan
srk-keskus. Flankkumäki.

Kuorot
Lapsikuoro Pisarat keskiviikkoisin (ei 16.9.ja 30.9.) klo 17-17.45
Kuoppakankaan srk-keskus,
Marjokorpi
GOSPEL-kuoro nuorille keskiviikkoisin (ei 16.9.ja 30.9.) klo
16-17 Kuoppakankaan srk-keskus, Marjokorpi
Varkauden seurakuntakuoro
alk. 2.9. keskiviikkoisin klo 17
Kuoppakankaan srk-keskus,
Majuri
Kangaslammin kuoro alk 3.9.
torstaisin klo 14 pääkirkon srksali, Majuri
Laalajat (avoin kuoro kaikille)
alk 3.9. torstaisin klo 17.30
Kuoppakankaan srk-keskus,
Leinonen

Kirkkomuskarit
Keskiviikkoaamupäivisin Kuoppakankaan srk-keskuksella.
Vapaita paikkoja voi kysyä Jaana
Kiveltä p. 040 7490 191.
Avoin kirkkomuskari ti 1.9. /
6.10. / 3.11. / 1.12. klo 17.30–
18.30 Kuoppakankaan srk-keskus. Kivi ja Leinonen.

Konsertit ja
musiikkitilaisuudet
to 20.8. klo 12 Keskipäivän
musiikki pääkirkon seurakuntasali
su 30.8. klo 14 Konsertti
Kamus-kvartetti Kuoppakankaan srk-keskus
to 17.9. klo 12 Keskipäivän
musiikki pääkirkon seurakuntasali
to 24.9. klo 18 Virsi- ilta
”Lasten ja nuorten virret”
Kuoppakankaan srkkeskus
to 29.10. klo 18 Virsi-ilta
”Lohtu ja toivo” Luttilan
kappelissa

VARHAISKASVATUS
Perhekerhot
Kaura-aho (Repokankaantie 35)
ke klo 9.30–11.30.
Pääkirkko (Savontie 1) ke klo
17.30–19.00
Könönpelto (Atolantie 1)
to 27.8. / 10.9. / 24.9. / 8.10.
klo 17.30–19.00
Kuoppakangas (Kuoppakankaankatu 11) pe klo 9.30–11.30.
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.

Lapsiparkki klo 16–19 to 3.9.
/ 17.9. / 1.10. Perheentalo,
Kauppakatu 32. Lapsiparkki
tarjoaa mukavaa tekemistä sillä
välin, kun vanhempien pitää
vaikkapa hoitaa asioita. Lapsiparkkiin otetaan alle kouluikäisiä, yli 2-vuotiaita lapsia. Parkki
on maksuton. Kerhotossut ja
muut tarpeelliset asiat mukaan. Huom! Jokaiseen kertaan
ilmoittaudutaan testiviestillä
ennakkoon, edellispäivänä klo
16 mennessä p. 040 749 0192.
Vapaita paikkoja voi tiedustella
vielä samana päivänä klo 12.00
mennessä. Vahvistamme tulleet
ilmoittautumiset.
Pyhäkoulu kokoontuu säännöllisesti 6.9. alkaen sunnuntaisin
klo 16–17. Haukankujan kerhotila, Haukankuja 1.
Lautapeli-ilta alakouluikäisten
lasten perheille tiistaina 15.9 klo
17.30–19.30 Kuoppakankaan
srk-keskus, Kuoppakankaankatu
11. Tule perheen kanssa yhdessä
pelailemaan ja tutustumaan
erilaisiin peleihin.
Kuoppakankaan srk-keskuksen
säännöllinen viikkotoiminta:
Naperoryhmä alk. 20.8. torstaisin klo 9.30–11.30. Ryhmä
0-2-vuotiaille ja heidän huoltajilleen.
Liikkakerho alk. 20.8. torstaisin
klo 14–15. Kerho 5-8-vuotiaille.
Mukaan oma juomapullo, liikuntaan sopivat vaatteet, sisätossut
tai -kengät. Ilm. p. 040 749 0196.
Liiku ja leiki illat perheille alk.
17.8. maanantaisin klo 17.30–
19. Yhteistä aikaa touhuten,
liikkuen ja hiljentyen.
Tulossa:
Mikkelinpäivän enkelikirkko
su 4.10. klo 10, Kuoppakankaan
srk-keskus.
Syyslomaleiristä lisätietoa
viikolla 37. Seuraa ilmoittelua
kotisivuilla.

TYTÖT JA POJAT 11–14V
ALPO avoimet ovet 4-6 luokkalaisille tiistaisin alk. 25.8. klo
14–16. Kuoppakankaan srk-keskus, lk 1. Alpossa voit pelailla,
jutella, tehdä läksyjä ja hiljentyä.
Liikuntasali käytössä osan aikaa.
Osallistuja saa välipalan, joskus
myös kokkaillaan yhdessä.
Läsnä aina kaksi aikuista työntekijää. Allergia- ja yhteystiedot
kerätään yhteystietolomakkeella. Mukaan mahtuu koronarajoitusten vuoksi 10 hlöä kerrallaan.
Tulossa:
Äitien ja tytärten ilta Puurtilan srk-kodilla to 27.8. klo
17–20. Rentoa yhdessäoloa,
hyvinvointia ja nuotion lumoa.
Ilm. pe 21.8. mennessä seurakunnan nettisivujen kautta.
Ilmoittautuneille lähetetään
tarkempi ohjelma. Infot ja
tiedustelut Tarja Natunen
p. 040 718 5333.

NUORET
Nuorisotyön tiimi toimii sosiaalisessa mediassa
Striimikeskiviikko joka toinen
ke alk. 26.8.
Nuorten illat ti klo 18–20 Kuoppakankaan srk-keskus.
Valtterin sähly keskiviikkoisin
klo 17-18 Kuoppakankaan srkkeskus. Lisätietoja Valtterilta
p. 040 7490 197.
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ILPO Nuorten iltapäivän olohuone avointen ovien toimintaa
yläkoulu ikäisille ja sitä vanhemmille kutsuu palaamaan,
hengaamaan, välipalalle ja
tapaamaan kavereita torstaisin
klo 14–17 Kuoppakankaan srkkeskus.
Ankkurimessu ja nuorten kohtaamispaikka Kuoppakankaan
srk-keskus su 16.8. / 20.9. klo 18.
Ohjaajakurssit
Jatkisleiri 4.–6.9. Ruusuhovi,
Rantasalmi. Hinta 30e sis. majoitus, ohjelma, matkat, ruuan ja
vakuutuksen. Ilm. 20.8. mennessä: varkaudenseurakunta.fi.
Myöhemmin syksyllä tulossa ohjaajakurssi ensimmäisen vuoden
ohjaajille OHKU I ajalla 27–29.11.

LÄHETYSTYÖ JA
KANSAINVÄLINEN
VASTUU
Lähetyspiirit kokoontuvat:
Kuoppakankaan lähetyspiiri:
parilliset maanantait klo 13–
14.30 alk. 14.9. Kuoppakankaan
srk-keskus. Lisätietoja Riitta Nieminen 045 8507 467 ja Marketta
Tuovinen p. 040 5291 806.
Kommilan lähetyspiiri: parittomat tiistait klo 13–14.30 alk.
8.9. Pääkirkon Hannun Sali.
Lisätietoja: Leena Välisalo p. 040
7216 273.
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Könönpellon lähetyspiiri:
parilliset keskiviikot klo 12–14
alk. 16.9. Könönpellon srkkeskus. Liisa Vuohelainen 040
8219 990 ja Anja Rosvall p. 040
7043 188.

KANGASLAMMIN
KAPPELIN ALUEEN
TOIMINTA
Ystävänkammari (Kangaslammintie 9) on avoinna
keskiviikkoisin ja lauantaisin
klo 10–12.
Kangaslammin ikäihmiset tiistaisin 15.9., 13.10. ja
10.11. klo 13-14.30 Kangaslammin kirkko. Kerhonohjaaja Salme Sutinen, p. 040
706 9800 ja Riitta Loikkanen
p. 040 828 4641.
LAPSET JA PERHEET
Valtsun sähly maanantaisin
klo 17-18 liikuntatalolla.
Lisätietoja Valtterilta
p. 040 7490 197.
KAMU-kerho alakouluikäisille (Asematie 1) keskiviikkoisin 26.8. alkaen klo 17-18
Lisätietoja Tarja p. 040 718
5333.
NUORET
Kappelin nuorten ilta
(Asematie 1) tiistaisin 25.8.
alkaen klo 16-18. Lisätietoja
Tarja p. 040 718 5333.

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

Toimituksen käyntiosoite:
Seurakuntavirasto
Ahlströminkatu 19, 78250 Varkaus
Taitto: Warkauden Lehti
Jakeluhuomautukset:
Jakelupäivystys ma-pe klo 06-16
p. 017 778 3652
Seurakuntavirasto / tiedottaja
p. 040 512 6207

Mika Venäläinen
avainasiakaspäällikkö
050 342 9411
mika.venalainen@media.fi
Seuraava Kotiviesti ilmestyy
to 8.10.2020. Aineisto Kotiviestin
toimitukseen ke 30.9. klo 16 mennessä
s-postilla varkauden.kotiviesti@evl.fi

Painopaikka:
Lehtisepät / Pieksämäen paino

Kannen kuva:
Suvi Pitkänen

Ikäihmisten kerhojen vapaaehtoisten tapaaminen
Hyvät diakoniatyön ikäihmisten kerhojen kahvinkeittäjät
ja kerho-ohjaajat. Tervetuloa
tapaamiseen diakoniatyöntekijöiden kanssa ennen syys-

kauden alkua Kuoppakankaan
seurakuntakeskukselle (luokka
1) keskiviikkona 26.8. klo 10.
Aloitetaan kausi yhdessä keskustellen ja kahvitellen.

Naisten Pankki

Kävele Naiselle
Ammatti Varkaudessa
Varkaudessa yhteislähtö Päiviönsaaren torilta su 6.9. klo 14. Voit
myös järjestää oman kävelyn vuoden loppuun saakka valitsemanasi

ajankohtana ja tehdä lahjoituksen.
Lisätietoja osoitteissa
varkaudenseurakunta.fi/naistenpankki ja naistenpankki.fi

Uskon askelia
-rohkaisupäivä
Tervetuloa innostumaan, rohkaistumaan yhteisestä uskosta
ja ottamaan niitä pieniä, mutta tärkeitä uskon askelia. Voit
olla Jumalan työssä mukana
omana itsenäsi, omalla paikallasi ja omalla tavallasi.
Lauantaina 3.10.2020 klo
10–16.00
Kuoppakankaan
srk-keskuksella (Kuoppakankaankatu 11).
Klo 10.00 Miten elää kristittynä arjessa? L10T-askeleet
Yhteistä rukousta.
Klo 12.00 Lounas.
Klo 13.00 Rukouskyselyn toteuttaminen.
Klo 14.00 Palaute ja kyselyn
tulokset Kristityn taisteluvarustus.
Päivässä mukana Kristiina
Nordman Kansan Raamattuseurasta. Tilaisuuden järjestävät KRS koulutuspalvelut ja
Varkauden seurakunta.

Senioripysäkki

”Tapaamisten jälkeen oli aina niin helpottunut olo.”
Yksinäisyys ei aina ole konkreettista. Yksin voi olla myös
ihmisten keskellä. Alun perin
Helsinki Missiossa kehitetty
toimintamalli, Senioripysäkki,
tarjoaa yli 60-vuotialle mahdollisuuden puhua omista ajatuksista ja tunteista ja etsiä omaan
elämäntilanteeseen uusia näkökulmia.

Senioripysäkki on luottamuksellinen ja maksuton keskusteluryhmä. Ryhmän tavoitteena on
yksinäisyyden, ahdistuneisuuden
ja masennuksen lieveneminen.
Uusi
Senioripysäkki-ryhmä
aloittaa syys-lokakuussa.
Pysäkkiläiset tapaavat 15 kertaa. Yksi tapaaminen kestää puolitoista tuntia. Ryhmätapaamis-

ten päättymisen jälkeen ryhmä
tekee vielä yhteisen loppuretken,
jonka aikana pohditaan, oliko
ryhmästä apua.
Senioripysäkkiin
aiemmin
osallistuneet ovat antaneet kiitosta erityisesti luottamuksellisesta
ilmapiiristä. On tullut tunne, että
ryhmä kantaa vaikeuksien läpi
silloinkin, kun ei nähdä. Myös

tapaamiskertojen etukäteen sovitut aiheet ovat olleet mieluisia.
On turvallista, kun tietää, mistä
milloinkin on tarkoitus ja lupa
puhua.
Jos olet kiinnostunut ryhmästä, ota yhteyttä Ellen Vänttiin p.
040 523 7960. Ryhmään mahtuu
6-9 henkilöä. Ryhmään tulijat
haastatellaan etukäteen.

Rukouspalvelu

Healing Rooms Rukous-klinikka Varkaudessa
Veikko Tarvonen
Healing Rooms on kansainvälinen kristittyjen yhteinen rukouspalvelun toimintamalli, joka
on palvellut Varkaudessa kolme
vuotta. Rukouspalvelussa rukoillaan parantumisen puolesta.
Jokainen ihminen on tervetullut
ilman ajanvarausta. Rukouspalvelijat toimivat 2-3 hengen tiimeissä

luottamuksellisessa yhteydessä
yksilön puolesta.
Rukouspalvelijat ovat oman
paikallisen seurakunnan suosittelemia ja Healing Rooms -koulutuksen käyneitä vakaita kristittyjä,
jotka luottavat Jeesuksen läsnäoloon, Jumalan apuun ja Pyhän
Hengen virvoittavaan vaikutukseen. Yhteinen toimintamalli yhdistää ja rohkaisee rukoilemaan

ihmisten kanssa ja puolesta omassa seurakunnassa sekä missä tahansa arjen kohtaamisissa.
Rukousklinikka on matalan
kynnyksen paikka, jossa ihminen
huomioidaan kokonaisvaltaisesti. Syyskaudella Rukousklinikka palvelee parillisten viikkojen tiistaisin klo 18–20 alkaen
1.9.2020 osoitteessa Kauppakatu 24. Yhteinen ja avoin kii-

tos- ja ylistyshetki alkaa klo 18 ja
henkilökohtainen rukouspalvelu
klo 18.30–20. Lisätietoja Healing
Rooms –toiminnasta löydät netistä: www.healingrooms.fi
Kirjoittaja on Varkauden vapaaseurakunnan pastori, ViaDia
Pohjois-Savo ry:n Varkauden päiväkeskuksen ohjaaja ja Healing
Rooms -tiimiläinen.

Kotiviesti

8

Torstai 20.8.2020

Pääkirkon torstait syksyllä 2020
Tule huokaisemaan keskellä päivää
pääkirkon seurakuntasaliin. Musiikkihetken jälkeen on mahdollista jäädä
vielä neulojaisiin. Neuloja, otathan
omat puikot ja langat mukaan, lankoja
on saatavilla satunnaisesti. Keskipäivän musiikkihetki ja diakoniatyön
neulojaiset klo 12–14, arkiehtoollinen klo 12–12.45.

20.8. Keskipäivän musiikkihetki ja
diakoniatyön neulojaiset
3.9. Arkiehtoollinen
17.9. Keskipäivän musiikkihetki ja
diakoniatyön neulojaiset
1.10. Arkiehtoollinen
15.10. Keskipäivän musiikkihetki ja
diakoniatyön neulojaiset
5.11. Arkiehtoollinen

19.11. Keskipäivän musiikkihetki ja
diakoniatyön neulojaiset
3.12. Arkiehtoollinen
HUOM! Kaikki torstain toiminta
tapahtuu lokakuun loppuun saakka
seurakuntasalissa kirkkosalin
remontin vuoksi. Lisätiedot
diakoniatoimisto, p. 040 701 6630.

Uudessa tehtävässä

Jumalan varassa
Tiia Klemettilä

Tiia Klemettilä

K

angaslammin kappeliseurakunta sai 3.8. uuden kappalaisen Risto
Huotarista. Olet jo
saattanut tavata hänet Kangaslammin sanajumalanpalveluksissa tai kuulla viime perjantaina
julkaistussa hartaudessa Varkauden seurakunnan Facebooksivuilla.
Hartaudessa Risto puhui rukouksesta. Risto uskoo, että siitä
seurakunnan elämässä on lopulta
kysymys.
– Rukous on yhtä välttämätöntä hengelliselle elämällemme,
kuin hengittäminen on ruumiille. Sanatonkin rukous on Pyhän
Hengen työtä meissä.
Kappalainen kokee seurakunnan olevan kuin rauhallinen
saareke monikanavaisessa maailmassa, jossa ärsykkeitä pääsee
pakoon huonosti.

nuorisotoiminnassa mukana ollessaan hän tuli ajatelleeksi, ettei
kirkossa työskentely olisi ollenkaan hassumpaa. Ylioppilaskirjoitusten jälkeen koitti muutto
Helsinkiin teologian opintojen
pariin. Pääkaupungin tiedekunnassa olisi mahdollisuus opiskella mahdollisimman monipuolisesti.
Tiedonjano ja asioiden syvällinen pohtiminen ovat kantaneet
näihin päiviin saakka. Ensimmäinen työpaikka seurakuntapastorina oli Jyväskylän maaseurakunnassa. Viime vuosina Risto on
työskennellyt pääasiassa Kuopion
seudulla. Ennen Varkauden viran
varmistumista Risto ehti hoitaa
Imatran seurakunnassa kappalaisen sijaisuutta neljän kuukauden
ajan.
Elämään mahtuu myös noin 20
vuotta peruskoulun erityisopettajana. En malta olla kysymättä,
miten hän opettajana uskoo, että
nuoret saataisiin parhaiten mukaan ja sitoutumaan seurakuntaan.
– Missään ei ole viisasten kiveä
siihen, miten se tehdään. Rippikoulutyö on tärkeää, mutta monia uusia tapoja kohdata nuori
täytyy kehittää koko ajan.

Seurakunta antaa siis ihmisille mahdollisuuden hengähtää,
mutta myös pitää esillä ihmisen
tarvetta taukoon, hitauteen ja hiljaisuuteen. Suuria ihmismääriä
ajatellen erityisesti joulu ja pääsiäinen tarjoavat yhä luonnollisen, kulttuurista nousevan väylän
osallistua kirkon menoihin.
– Pohjimmiltaan jokainen jumalanpalvelus on rukousta. Parhaimmillaan saarnakin on mietiskelyä.
Rukous on ihmisen tapa olla yhteydessä Jumalaan. Ajattelen, että
ihminen on koko ajan Jumalan varassa. Vaikka ihminen ei puhuisi
Jumalalle, kuitenkin Jumala tietää,
mitä ihminen tarvitsee.

Kangaslammin kappalaisen
Risto Huotarin yhteystiedot
040 617 2873
risto.huotari@evl.fi

– Se, että ihmisiä ei näy kirkoissa
ei tarkoita, ettei ihmisiä kiinnosta, Risto ajattelee.

Riston tie kirkon työntekijäksi
alkoi Kajaanista. Seurakunnan

Elämä ja media

Videokirkot voivat madaltaa kynnystä tulla kirkkoon
Tiia Klemettilä

K

irkon vuoteen 2026
ulottuvassa strategialuonnoksessa Ovet
auki todetaan, ettei nykyään ole itsestään selvää, että
hengellisissä
kysymyksissään
ihmiset kääntyisivät ensimmäi-

senä kirkon puoleen. Nuoret
aikuiset haluavat ottaa asioista
selvää itse, muodostaa näkemyksensä ja vakuuttua perusteluista.
Sosiaalinen media ja internet
tarjoavat ihmisille mahdollisuuden siihen. Siellä voi keskustella, rakentaa minäkuvan ja

maailmankatsomuksen uusiksi.
Media ole enää vain väline. Se
on osa elämismaailmaa, kirkon
strategialuonnoksessa sanotaan.
Usko on Suomessa vakava asia
eikä omista hengellisistä kokemuksista tai pohdinnasta välttämättä keskustella kevyesti työpaikan taukotiloissa. Moni etsii

itseään sosiaalisesta mediasta
ja keskustelupalstoilta tai pohtii
uskoaan ja arvojaan anonyymisti netissä. Nettivideotkin voivat
toimia keskustelukumppaneina.
Jumalanpalvelukseen on turvallista tutustua anonyymisti
verkon välityksellä. Seurakunnan työntekijät myös kertovat

paikallisseurakunnan toiminnasta Facebookissa, Instagramissa ja YouTubessa. Paikallisia
jumalanpalveluksia on kuvattu ja kuvataan myös siksi, että
se saattaa madaltaa ihmisten
kynnystä tulla kirkkoon paikan
päälle. Tuttua on aina helpompi
lähestyä.
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Urpo Häkkinen

Nuorten leiri

Tule Kuoppikselle kuulemaan nuorten
kansainvälisestä telttaleiristä
Julsoe 2021 leiri suuntaa Tanskaan ensi kesänä kansainväliselle leirimatkalle. Infotilaisuus Varkauden Pääkirkon seurakuntasalilla 17.9. klo 17.30-19.00. Retki on suunnattu Varkauden seurakunnan
12-14-vuotiaille tytöille ja pojille. Infotilaisuuteen kutsutaan kaikki leirimatkasta kiinnostuneet vanhemmat ja lapset. Syksyn aikana halukkaista lähtijöistä kootaan ryhmä, jonka kesken suunnittellaan ja
valmistellaan tulevaa matkaa. Lisätietoja Urpo Häkkiseltä p. 0400 428 673.

Hartaus

Suvi Pitkänen

Luonto tarjoaa
pyhiä kokemuksia
Tiina Taavitsainen

K

yllä sydän huokaa onnesta, kun päivä on kulunut luonnon keskellä. Yhdellä marjastaen,
toisella sienestäen, kolmannella
kalastaen. Kelloa ei ole vilkuiltu eikä puhelimessa lörpötelty,
vaan annettu mielen levätä mielekkäässä puuhassa, joka ottaa
aikansa.
Luonnon keskellä aistikokemukset rauhoittavat niin kehoa
kuin mieltä: tuoksut, äänet, tuulen vire sekä metsän vehreys tai
veden sini. Ympärillä voi astia
elämää kuhisevan systeemin,
johon ihminen liittyy – tiedostipa sitä itse tai ei.
Luontokokemukset
myös
liittävät meidät sukupolvien
ketjuun. Mieleen saattaa tulla lapsuuden muistot luontoretkistä tai tutuista paikoista.
Miltä maistuikaan mummon
mustikkapiirakka yhdessä poi-

mituista marjoista tai miten
tuuli keinutti venettä, kun papan kanssa oltiin ennen kalassa.
Ja kuinka monet ennen meitä
näissä samoissa puuhissa ovat
askaroineet.
Meille kristityille maailma on
Jumalan maailma. Täällä kaikella on arvonsa ja merkityksensä
– ja ihmisellä vastuu. Hyödyn
ja hoivan tasapaino on tärkeä.
Vanha kristillinen elämänohje,
rukoile ja tee työtä, pätee hyvin
luontoa ja ympäristöä ajatellessa. Luonto tarjoaa meille hyviä
ja pyhiä kokemuksia ja samalla
kasvamme tekemään osamme
sen säilymisestä.
Luonnossa liikkuminen voi
olla kuin mietiskelevää rukousta: itsensä kohtaamista ja Jumalan ihmettelemistä. Hiljaisuuden keskellä oman ponnistelun
sijaan Jumala tekee työtään
meissä. Vastaavasti sitten arjen keskellä kiitollisin mielin
kannamme kortemme kekoon:

– Lounaskuljetus kotiin joka pävä
– Perhejuhlapalvelu – Muistotilaisuudet

tehden vastuullisia valintoja ja
toimien luonnon monimuotoisuuden ja puhtauden säilymisen puolesta.

”Herra, kasvata meissä
ymmärrystä siitä, että
kuulumme yhteen kaikkien elävien olentojen
kanssa. Sinä olet antanut maapallon kaikkien
yhteiseksi kodiksi. Auta
meitä
ymmärtämään,
että muut elävät olennot
eivät elä meitä varten,
vaan itseään ja Sinua varten ja että nekin rakastavat elämän suloisuutta,
kuten mekin ja palvelevat
Sinua.”
Walter Rauchenbusch
1910

Hammaslaboratorio

VARKAUDEN
TEKARIPAJA OY
Erikoishammasteknikko

Keijo Pesonen

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

Asiantuntevaa
HAUTAUSPALVELUA
jo 19 vuotta
ajatuksella ja vankalla
ammattitaidolla

Kauppakatu 50, 78200 Varkaus
017 852 636 / 040 702 8587
www.hautauspalveluursin.net
Liikkeessämme Kaavin Kiven edustus

Kauppakatu 11,
78200 Varkaus

p. 017 5528660

Rukouspyyntö
Haluatko, että puolestasi
rukoillaan? Voit jättää
rukouspyynnön seurakuntaan nimettömänä
netissä osoitteessa: varkaudenseurakunta.fi/
rukouspyynto
Rukouspyyntöjen
puolesta rukoillaan jumalanpalveluksissa ja
rukouspiireissä.

Yksilöllistä palvelua
ja laadukasta työtä

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

Ilmainen tarkastus. Tervetuloa!

Kauppakatu 37, 78200 Varkaus
Erikoishammasteknikko Jaana Liukko
Pirtinranta 2 C 30, Varkaus p. 050 404 82 87

Kukkakauppa: 017 5523 305 Hautauspalvelu: 017 5523 091
info@perakyla.fi www.perakyla.fi
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Lastenhoitoapu

Verkostot vähissä ja oma aika kortilla?
Tukea ja apua lapsiperheen arkeen. Seurakunnan
lastenohjaajat tarjoavat lastenhoitoapua maksutta.
Lastenohjaajat voivat käydä lasten kanssa ulkona taiu
ottaa lapsia mukaan leikkimään seurakunnan tiloihin,
kun vanhemmilla on tarve hoitaa asioita tai saada hetki
omaa aikaa. Hoitoapua tarjoamalla haluamme kannustaa vanhempia huolehtimaan omasta hyvinvoinnista
ja helpottaa arjen sankareiden, vanhempien, tehtävistä

suoriutumista.
Aikoja voi varata aamu- tai iltapäivisin puoleksitoista
(1,5) tunniksi kerrallaan sopimuksen ja tarpeen mukaan. Näin korona-aikana olemme tarkkoja siitä, että
työntekijämme eivät työskentele yskäisinä tai nuhaisina. Edellytämme siksi, että myöskin hoitoon tulevat
lapset ovat terveinä.
Soita ja sovi Paula Bomanin kanssa p. 040 501 4950.

Eläkkeelle

Tiedän, etten jää tyhjän päälle
Tiia Klemettilä

K

ontkanen,
Eskelinen,
Tynkkynen, Piippo. Kirkkoherrojen lista kertoo
pitkästä työhistoriasta.
– On vähän sellainen samanlainen huijarifiilis kuin silloin, kun
siirryin osa-aikaeläkkeelle. Että
ihan hyvinhän minä voisin tehdä
enemmänkin, ylivahtimestari Carita Suhonen kertoo laskeuduttuaan alas pääkirkon kellotornista.
Kolme vuotta sitten polvivaivat
ja jäätynyt olkapää ajoivat Caritan
työterveyslääkärin vastaanotolle.
Lääkäri kysyi, oliko Carita ajatellut mahdollisuutta siirtyä osaaikaeläkkeelle.
Ehdotuksen taustalla oli myös
krooninen syöpäsairaus, joka todettiin ensimmäisen kerran 2006.
Syöpä uusiutui 2015.

”Suurin saavutus
äitinä on, että olen
pystynyt osoittamaan ja opettamaan
empatiaa.”
– En tiedä miten olisi käynyt,
jos en olisi ollut niin hyvässä kunnossa fyysisesti. Toisaalta työssä
oleminen on ollut minulle tärkeä
osa parantumisprosessia.
Nytkään kellotornin lähes 200
portaan nouseminen ei tuota vaikeuksia.
– Kävelen säännöllisesti pitkiä
lenkkejä. Viime vuosina ei ole tullut niin paljon hiihdettyä, kun ei
ollut kelejäkään.
Pitkiä lenkkejä tulee myös puolison kanssa yhteisestä golf-harrastuksesta. 26 vuoteen mahtuu
aika monta kierrosta. Lajin harrastajille kerrottakoon, että Caritan paras tulos on 6 lyöntiä yli
ihannetuloksen.
Varkauden seurakunnan palvelukseen Carita tuli 1.9.1988 osaaikatöihin Käpykankaan seurakuntatalon siivoojaksi.
– Alun alkaen hain osa-aikatöitä ihan siksi, että 3- ja 5-vuotiaita
lapsia ei tarvitsisi viedä hoitoon.
Työkavereiden silmin Carita on
ahkera ja lämmin ihminen, jonka
apuun on voinut luottaa. Ennen
kaikkea muuta hän itse tuntee
olevansa äiti ja isoäiti.
– Jos voittaisin lotossa, antaisin
lapselleni mahdollisuuden olla
kotiäitinä. Olen huomannut, että
hänkin nauttii siitä. Suurin saavutus äitinä on, että olen pystynyt

osoittamaan ja opettamaan empatiaa.
Suntioiden lähiesimiehen tehtävästä eläkkeelle 1.7. siirtyvä Carita ei tiennyt seurakuntaan töihin
tullessaan, mitä suntio tekee. Pari
kesää hän oli työskennellyt hautausmailla, useampana Puurtilan
keittiössä.
– Opettelin silloin pitopalvelun
perusteet. Olen jo emännälle lupautunut ekstratyöntekijäksi tarvittaessa, Carita nauraa.
– Elämässä ei ole tullut eteen
sellaisia töitä, joita en olisi ryhtynyt tekemään. Kaiken voi opetella.
Carita aloitti kokopäiväisenä
suntiona vuonna 1997 Kuoppakankaan silloisella työkeskuksella
(nyk. seurakuntakeskus). Silloin
seurakunnan jokaisessa kiinteistössä työskenteli kaksi suntiota
kahdessa vuorossa.
– Työtä tehtiin kello 7-21 välillä.
Päivän aikana Kuoppiksella saattoi käydä noin 350 ihmistä.
Myöhemmin Carita suoritti
suntion ja teknisen osaamisen
ammattitutkinnot sekä työpaikkaohjaajan koulutuksen. Nyt hän
tietää, mikä suntion tehtävässä on
tärkeintä.
– Hyvä suntio on palveluhenkinen. Tätä työtä tehdään seurakuntalaisia varten. Suntio tulee
aamulla ensimmäisenä paikalle.
Hän tarkistaa, että piha ja tilat
ovat kunnossa ja avustaa muita
työntekijöitä työn suorittamisessa. Suntion tehtävä on katsoa, että
”koti on siinä kunnossa, että vieraat voivat tulla”.
Elämän suurin voimavara on
perhe. Neljä lastenlasta odottavat
jo mummin eläkepäiviä. Lasten
kanssa olemisen lisäksi, mikäli
terveyttä riittää, Carita suuntaa
eläkkeellä metsään ja hyvin hoidetuille nurmille. Sienestäminen,
marjastaminen ja golfaaminen
ovat yhä tärkeitä harrastuksia.
– Ja parisuhdettakin pitää hoitaa, Carita toteaa hymyssä suin
lähes 40 avioliitossa vietetyn vuoden jälkeen.

”Paras kiitos töistä on siinä, kun
ihmiset sanovat, että on ihana
nähdä sinua ja vaihdetaan kuulumisia”. Erityisesti sairastumisensa aikoina Carita koki, kuinka
seurakuntalaiset kannattelevat
työntekijöitä: ”Huomasin rukouksen voiman”.

Tiia Klemettilä
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Mikkelinpäivä

Tervetuloa enkelikirkkoon 4.10.2020
Enkelin siipien havina kutsuu meitä mikkelinpäivän enkelikirkkoon sunnuntaina 4.10.2020 klo 10
Kuoppakankaan seurakuntakeskukselle.
Höyhenen kevyt on enkelin siipi.
Hän maailman lapsia hoitaa.
Höyhenen kevyt on enkelin siipi.
Hän Luojansa voimaa kantaa.
H. Vapaakallio

Mikkelinpäivää vietetään enkelien päivänä. Enkelit kuvataan
Raamatussa Jumalan sanansaattajina, jotka suojelevat ja opastavat ihmistä. Enkelien sunnuntai on koko perheelle hyvä päivä
tulla kirkkoon. Silloin voi laulaa enkeleistä ja aistia Jumalan
valoa, jota enkelitkin sädehtivät. Tule juhlaan, joka kokoaa
yhteen eri-ikäiset seurakuntalaiset ja antaa tilaa toimia, nauraa,
hiljentyä, liikkua ja kiittää! Jumalanpalveluksen jälkeen tarjolla
on keittolounas. Vapaaehtoinen maksu lähetystyön hyväksi.

Vapaaehtoistyö

Maailmaan tarvitaan hyviä tekoja
Tiia Klemettilä

K

un kesätyö jäi saamatta, välivuottaan Varkaudessa vanhempiensa luona viettänyt

Niina Ollikainen päätti käyttää
kesänsä tekemällä hyvää. Vapaaehtoistyo.fi -sivuston kautta
Niina löysi Varkaudesta monia
mielenkiintoisia tehtäviä.
Vapaaehtoistyo.fi on sivusto,

jossa Varkauden kaupunki ja
seurakunta sekä järjestöt ilmoittelevat avoinna olevista vapaaehtoistehtävistä. Tällä hetkellä
tarjolla on useita seurakunnan
vapaaehtoistehtäviä Kotiviestin
Tiia Klemettilä

äänilehden lukemisesta kolehdin kantamiseen, satunnaisesta
vanhusten kauppa-avusta pyörätuolin työntäjään.
Niinan kokemuksen mukaan
sivusto toimii hyvin ja tehtävään
ilmoittautumislomake oli helppo täyttää. Lomakkeen lähettämisen jälkeen vapaaehtoiseen
otetaan melko nopeasti yhteyttä
ja hänet kutsutaan haastatteluun.
Vapaaehtoistyössä on mahdollista opetella uusia taitoja tai
kokeilla olisiko jokin tietty ala itselle sopiva. Vapaaehtoistöistä ei
saada palkkaa. Motivaationa toimii halu auttaa ja tehdä hyvää.
Niina halusi kokeilla kirpputorilla työskentelyä ja pääsi myös
ulkoilukaveriksi yhdelle ikäihmiselle. Hän koki päässeensä
mukaan mahtavaan vapaaehtoisporukkaan.
– Käsitykseni vapaaehtoistyöstä on vahvistunut. Siinä ei
motivoi raha tai tavoite hyötyä
itse. Maailmaan tarvitaan hyviä

tekoja. Meidän pitää huolehtia
toisistamme. Hyvä mieli tulee
siitä, kun autat toista.
Diakoniatyöntekijä
Ellen
Väntti haastatteli Niinaa ja vaikuttui nuoren ihmisen asenteesta hyvän tekemiseen.
– Kyllä meille saa tulla tekemään lyhyitäkin keikkoja ja kokeilemaan, Ellen kannustaa ja
muistuttaa, että monet vapaaehtoistehtävät perustuvat ihmissuhteeseen.
– On ymmärrettävää, etteivät
kemiat välttämättä mene yksiin
heti ensimmäisellä kerralla tai
ensimmäisen ihmisen kanssa.
Niinalle vapaaehtoistyö seurakunnassa on vahvistanut käsitystä siitä, mitä hän haluaa tulevaisuudessa tehdä.
– Töitä ihmisten parissa.
Haave tulee todennäköisesti käymään toteen, sillä kesän
aikana Niina sai varmistuksen
opiskelupaikasta ammattikorkeakoulusta sosiaali- ja terveysalalla.

Niina Ollikainen viihtyi diakoniatyön kirpputorilla.

Konsertti

Kamus konsertoi Varkaudessa elokuun lopussa

P

aikkansa Suomen musiikkielämän huipulla vakiinnuttanut Kamus kvartetti
konsertoi Varkaudessa Kuoppakankaan seurakuntakeskuksessa.
Ohjelma on koottu Ludvig van
Beethovenin
250-vuotisjuhlan
kunniaksi säveltäjämestarin jousikvartetoista.
Vuonna 2002 perustetussa Kamus kvartetissa soittavat Terhi
Paldanius, Jukka Untamala, Jussi
Tuhkanen ja Petja Kainulainen.
Kvartetti kävi laajat opintonsa
kvartettina Sibelius-Akatemiassa,
Euroopan kamarimusiikkiakatemiassa (ECMA) ja Britten-Pears
ohjelmassa Englannin Aldeburghissa.
Aktiivisena toimijana Suomalaisessa musiikkielämässä vaikuttava Kamus toimii TeemaHelsinki-konserttisarjan sekä Meidän
Festivaalin taiteellisena johtajana.

Kvartetin levy ”Different Voices”
voitti YLE:n vuoden levy palkinnon 2016. Syksyn 2020 aikana
Kamus toteuttaa Beethoven Effect
-sarjan yhdessä kirjailija Minna
Lindgrenin kanssa. Kaikki Beethovenin jousikvartetot sisältävä
sykli kuullaan Kuopiossa, Tampereella ja Helsingissä.
Kuopion kamarimusiikkiseura
ja Varkauden seurakunta järjestävät Varkauden konsertin yhteistyössä ja se toteutetaan Suomen
Kulttuurirahaston Pohjois-Savon
rahaston tuella. Liput 15€, eläkeläiset ja työttömät 10€, opiskelijat
2€. Tervetuloa.
Sunnuntaina 30.8. klo 14.
Liput 15€, eläkeläiset ja
työttömät 10, opiskelijat 2€.
Tervetuloa!

Maarit Kytöharju
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Virsivinkki

Virsi 489 Sinua, Suuri Jumala
Pian alkaa koulujen uusi lukuvuosi. Erityislaatuisen kevään jälkeen kouluun meneminen voi olla monelle lapselle jännittävä asia. Myös aikuisia uuden kouluvuoden
alku voi mietityttää ja herättää kysymyksiä.
Virressä 489 rukoillaan Anna-Mari Kaskisen sanoin siunausta koululaisille ja heidän läheisilleen. Virressä toivotaan sitä, että kouluihin rakentuisi hyvä yhteishenki,
jotta jokainen voisi tuntea olonsa kotoisaksi ja luottavaiseksi suhteessa omaan

elämäänsä ja koko maailmaan.
Virren teksti on toiveikas ja pohjoissavolaisen kansantoisinnon sävel vahvistaa
sitä kantamaan sukupolvelta toiselle. ”Sinua, suuri Jumala, yhdessä ylistämme.
Työhömme anna iloa, valaise elämämme. Suo, että tässä koulussa voi toinen toista
kuunnella. Luo meihin yhteishenki.”
Virsivinkin laati Riikka Leinonen

Lukijan runo

Seurakuntalaiset

Ystävyys kannattelee
vaikeina aikoina
Tiia Klemettilä

K

un elämässä tapahtuu
isoja asioita, ihminen
joutuu
miettimään,
mikä lopulta on tärkeää.
Lähes koko aikuisikänsä Erkki
Siljanen ja Markku Kivelä ovat
turvautuneet Jumalaan ja toivoneet muidenkin turvautuvan.
Nuorukaisena Markku teki
evankelioivia elokuvia, joista
”Morsian” näytettiin Varkaudessa
järjestetyillä Kirkon Nuorisopäivilläkin.
– Tulin uskoon ylioppilasvuonna Orivedellä seurakunnan nuortenillassa yhdessä nykyisen vaimoni kanssa. Siellä oli menossa
nuorisoherätys.
Erkki kertoo tulleensa mukaan
seurakunnan toimintaan aktiivisemmin samoihin aikoihin
Markun kanssa, vain eri puolilla
Suomea. Uskoontulosta ja Jeesuksesta puhuttiin paljon kolmisenkymmentä vuotta sitten Var-

kaudessakin.
– Nuorena sitä on ehdoton, kiivas ja palava uskossaan, Markku
pohtii. Jollakin tavalla usko oli
ikään kuin enemmän omissa käsissä, kiinni omista valinnoista.
– Nyt on sellainen nöyrä olo
ja tuntu, että Kristus on kuollut
minun syntien ja sairauksieni
tähden, eikä minulla ole mitään
sanomista siihen.
Erkki nyökkää ja lisää, että Taivaan Isästä on tullut omassa mielessä armahtavaisempi.
– Ja sitä kautta itsestäkin tulee.
Markku ja Erkki ovat pyörittäneet
Lähetysyhdistys Kylväjän lähetyspiiriä vuoroviikoin kodeissaan
muutaman vuoden. Alun perin he
tutustuivat juuri Kylväjän kautta,
kun molemmat tukivat varkautelaista Flankkumäen perhettä, joka
työskenteli Tansaniassa 1980-luvulla. Nyt piirissä kerätyllä kahvikassan tuotolla tuetaan Korpin
perhettä Etiopiassa (Löydät Korp-

pien haastattelun kotisivuiltamme:
www.varkaudenseurakunta.fi/uutiset). Jatkossa kannatusta tullaan
keräämään yksittäisten tempausten kautta. Syksystä alkaen Kylväjän lähetyspiiri ei enää kokoonnu
säännöllisesti.
Kylväjän toiminnassa miehiä
puhuttelee perinteiseen raamattunäkemykseen
sitoutuminen.
Piiri on kokoontunut kerran kuukaudessa pariksi tunniksi keskustelemaan Raamatusta, rukoilemaan ja käymään läpi lähettien
kuulumisia. Koronakeväänä he
kokoontuivat kahdestaan.
– Tuli sillä tavalla ruokittua
omaakin hengellistä elämää.
Tammikuussa Erkki sairastui
vakavasti. Keväällä poikkeusoloissa kaikki joutuivat miettimään, ketkä kuuluvat omaan lähipiiriin. Keitä uskaltaisi tavata.
Erkki erityisesti. Onneksi Markku
asuu naapurissa. Hän kävi ystävänsä luona kahvilla ja kaupassa

tarvittaessa.
– Markku oli ratkaiseva turva,
Erkki kehuu.
Maaliskuussa lääkitys alkoi tehota ja keuhkoissa olleet etäpesäkkeet kuihtuivat. Munuaissyövän varsinainen hoitokeino on
leikkaus ja parhaillaan Erkki on
toipumassa siitä.
Nyt Markun elämässä on kolme syövän sairastanutta ystävää.
Sivusta seuraaminen on ollut raskasta, vaikka kaikki ovatkin selvinneet. Ystävyys antaa kaikesta
huolimatta turvaa elämään.
Erkin ja Markun mielestä ystävyys perustuu avoimuuteen,
rehtiyteen ja rehellisyyteen. Se on
sellaista yhdessä olemista, jossa
ei tarvitse arvailla, mitä toinen
ajattelee. Joskus, jos toiselta joutuukin kysymään, mitä sinä tuolla
tarkoitit, tietää saavansa vastauksen ja asioista voidaan keskustella.
– Ystävyys ei voi olla mitään
peitekielellä puhumista, Erkki tiivistää.
Tiia Klemettilä

Pilvet
Ikiajat pilvet
ovat purjehtineet
loputtomalla
taivaalla ne eivät sammu,
ne eivät häviä,
katoa.
Pilvet kuten elämämme
vaihtelevat väreiltään,
sade, myrskypilvet
tummina, raskaina poutapilvet
valoisia, kevyitä,
kauniita.
Tunteet joita tunnemme,
joita aistimme
kun elämä, veri
vielä virtaa
suonissamme,
aivoissamme
koettelevat sielujamme,
jaksamistamme.
Kaikki ne
ovat elämän,
sen kokemusten
tuomia lahjoja tarvitsemme niitä ne syntyvät
rakkaudestamme elämän,
rakkaudestamme toisiin. rakkaus on
lahja, siunaus
Isältämme Taivaan.

Liisa Vainikka

Seuraava numero
ilmestyy 8.10.
Erkki (vas.) ja Markku ovat pohtineet, miten seurakunnan lähetystoimintaan saataisiin mukaan miehiä ja nuoria aikuisia.
– Ehkä tulevaisuudessa säännöllisten kokoontumisten sijaan tullaan järjestämään enemmän yksittäisiä varainkeruutempauksia.

Luvassa nuorisotyönohjaajien
juttu pelaamisesta. Hartausvuorossa seurakuntapastori
Laura Tanskanen.

