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Ota talteen
Tässä lehdessä kerromme kesäajan tapahtumista.
Muutokset ovat mahdollisia.
Seuraamme hallituksen ja terveysviranomaisten
ohjeistuksia ja toimimme niiden mukaisesti.
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Poikkeusolot

Tapahtukoon sinun
tahtosi
Kesäkuun alusta alkaen voi seurakuntakin
avata hallitusti toimintojaan. Tätä pääkirjoitusta tehdessäni olen juuri saanut seurakuntamme suntiolta tiedon eri tilojemme
turvallisista henkilömääristä. Tilojemme
henkilömäärät on nyt kesäksi mitoitettu
viranomaisten antamien turvavälisuositusten mukaisesti.
Olemme tehneet kovasti työtä koronarajoitusten antamien reunaehtojen puitteissa, jotta olemme pystyneet hoitamaan
seurakunnan laajan perustehtävän. Etäisyyksiä on ollut pakko pitää, henkilömääriä tilaisuuksiin vahvasti rajoittaa
ja käsiä ahkerasti pestä.
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Useat tapaamiset on hoidettu puhelinta tai
sähköpostia käyttäen.
Jumalanpalvelus ja hartauselämä on ollut pakko siirtää Facebook- ja Youtubealustoille. Palautteesta päätellen ne ovat
hyvin löytäneet paikkansa ihmisten elämässä. Lenkkipolulla tai kotisohvalla on
kuulema kuunneltu ja katseltu tuttujen
työntekijöiden hartauksia. Kovin on myös
odotettu, että vihdoinkin pääsisi käymään
kotikirkon jumalanpalveluksissa.
Hyvin yllättävä koronaviruksen maailmanlaajuinen leviäminen on pakottanut
monet meistä miettimään oman elämän
perustuksia. Usealla muuttui elämän turvallinen ja seesteinen kulku epätietoisuudeksi ja jopa peloksi tulevaisuudesta. Sairastunko minä tai läheiseni? Kuinka käy
toimeentulon? Jäänkö minä nyt yksin?
Kysymykset ovat askarruttaneet mieltä.
Meidät on pakotettu miettimään mikä elämässämme on lopulta tärkeää ja luovuttamatonta.
Ainakin omalla kohdalla ne asiat, jotka
vielä vaikkapa viime vuoden loppupuolella mietityttivät tai aiheuttivat lähes
stressiä, tuntuvat nyt tässä tilanteessa
täysin mitättömille. Isä meidän -rukouksen kohta, tapahtukoon sinun tahtosi, on tullut entistä tärkeämmäksi.
Voinko minä muuta kuin luottaa hyvän ja rakastavan Jumalan tahtoon ja
johdatukseen. Tapahtui mitä tahansa
elämässä niin ole sinä, hyvä Jumala,
minun kanssani ja kanna minua yli
epävarmuuden ja pelon.
Pian saamme kokoontua yhteen laajemmalla joukolla. Vaikka meidän on
huomioitava fyysiset turvavälit jokapäiväisessä elämässämme niin älkäämme
luoko esteitä tai välimatkoja välittämiselle
ja lähimmäisenrakkaudelle. Pestään käsiä
ja pidetään toisistamme huolta.
Siunattua kesää toivottaen
kirkkoherra
Jarkko Piippo

Seurakuntavirastolla
palvellaan ajanvarauksella
Seurakuntavirastolla palvellaan
ajanvarauksella. Ulko-ovet pysyvät lukittuina ja sisään pääsee
vain kelloa soittamalla. Henkilökunta ohjeistaa virastolla asioivia käsienpesusta ja mahdollisuudesta varata aika.
Papit ovat tavattavissa sielunhoitokeskusteluihin myös kasvotusten. Työhuoneet tai kodit
ovat usein liian pieniä turvavälin
säilyttämiseen. Siksi keskustelut
sovitaan usein kirkkotiloihin.
Diakoniatyöntekijät ottavat
ihmisiä vastaan tarvittaessa seurakuntavirastolla ajanvarauksella. Tapaamisia varten on valmisteltu suurempi huone viraston
toiseen kerrokseen.
Diakoniatyöntekijöiden yhteystiedot löydät keskiaukeamalta. Keskusteluajan papin kanssa
voit varata numerosta 040 702
7748. Haudanhoito ja hautalaskutus: p. 040 570 5050. Pappien
ja seurakunnan tilojen varaukset kaste-, vihki- ja hautajaistoimituksiin: p. 040 702 7748. Virkatodistukset, sukuselvitykset,
sukututkimukset, seurakuntaan
liittyminen: p. 040 183 1172. Viraston sähköposti: varkauden.
seurakunta@evl.fi

Sallitut henkilömäärät
seurakunnan tiloissa
Kesäkuun alusta alkaen perhejuhlat voidaan järjestää seurakunnan tiloissa. Papit ja kanttorit voivat osallistua tilaisuuksiin
myös seurakunnan tilojen ulkopuolella, mikäli perhe on terveenä ja turvavälit voidaan säilyttää.
Kirkollisissa toimituksissa, perhejuhlissa, jumalanpalveluksissa ja muissa tilaisuuksissa ovat
voimassa seuraavat henkilörajat:
Pääkirkon kirkkosali:
104 henkilöä: joka kolmas penkkirivi käytössä, neljä henkilöä/
penkki. Penkit, joissa ei voi istua
merkitään.
Pääkirkon seurakuntasali:
30 henkilöä.
Könönpellon seurakuntasali:
20 henkilöä.
Kangaslammin kirkkosali:
30 henkilöä (jumalanpalvelukset) tai 20 henkilöä (muistotilaisuudet).
Kuoppakankaan seurakuntakeskus: 20 henkilöä.
Puurtilan seurakuntakoti:
20 henkilöä.
Luttilan kappeli:
20 henkilöä.

Jumalanpalvelukset ja
messut 1.6.2020 alkaen
Varkauden seurakunnassa jumalanpalveluksiin on mahdollista
osallistua pääkirkossa ja Kangaslammin kirkossa 7.6. alkaen. Kesäkuussa järjestetään vain sanajumalanpalveluksia. Ensimmäinen
messu on heinäkuussa. Kirkoissa
istutaan säilyttäen kahden (2)
metrin väli seuraavaan perhekuntaan.
Ehtoollisen vietossa noudatetaan 1.6.2020 alkaen yhteistoiminnassa Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin tartuntataudeista
vastaavan ylilääkäri Irma Koivulan kanssa valmisteltuja hygieniaperiaatteita:
1. Terveys:
Pappi ja muut jumalanpalveluksen toimittajat tulevat töihin vain
ja ainoastaan terveinä.
2. Turvavälit:
Kirkon sisäänkäyntiin on asetettu seurakuntalaisille tarkoitettu
käsien desinfiointipiste sekä ohje
turvavälejä sekä yskimis- ja aivastushygieniaa varten. Seurakuntalaiset ohjataan istumaan väljästi.
Tämä ei koske saman perheen
jäseniä.
3. Käsihygienia:
Pappi ja kaikki ehtoollisen jakamisessa avustavat pesevät kätensä
huolellisesti välittömästi ennen
jumalanpalveluksen alkua. Liturgi ja kaikki ehtoollisessa avustavat
puhdistavat kätensä huolellisesti
ja näkyvällä tavalla desinfiointiaineella. Tämän jälkeen hän ei
kosketa kasvojen aluetta. Mikäli
näin kuitenkin tapahtuu, kädet
desinfioidaan uudelleen.
4. Ehtoollisen jako:
Seurakuntalaiset tulevat ehtoollispöytään yksitellen tai perhekunnittain. Suntio tai muu henkilö voi ohjata seurakuntalaisia
osallistumaan ehtoolliselle eri
vuoroissa penkkirivi kerrallaan,
jotta kuoriosaan ei synny ruuhkaa. Vaikka turvaväli hetkellisesti
alittuisi esimerkiksi ohi kuljettaessa, sillä ei ole olennaista merkitystä. Ehtoollisleipä jaetaan ehtoollisvieraan kämmenelle niin,
että käsien koskettamista pyritään välttämään. Ehtoollisviini
jaetaan maljasta yksityispikariin
samalla periaatteella. Jakosanat
lausutaan normaalisti. Jakosanat
ovat lyhyet eikä merkittävää altistusta tapahdu, vaikka jakaja olisi
oireeton taudinkantaja.
Tarkemmat toimintaohjeet ehtoollisen vietosta kerrotaan kirkkoon saapuville messun aikana.
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Sana

Paavalin kirjeestä roomalaisille luku 2 jakeet 1-11
”Sen tähden et voi mitenkään puolustautua, ihmisparka, sinä joka tuomitset
muita, kuka sitten oletkin. Tuomitessasi toisen julistat tuomion myös itsellesi,
koska sinä, toisen tuomitsija, teet itse samoja tekoja. Me tiedämme, että Jumala
on oikeassa tuomitessaan ne, jotka tekevät tällaista. Kuvitteletko sinä välttäväsi
Jumalan tuomion, kun teet itse sellaista, mistä tuomitset muita? Halveksitko sinä
Jumalan suurta hyvyyttä, kärsivällisyyttä ja pitkämielisyyttä? Etkö ymmärrä, että
Jumalan hyvyys johtaa sinut kääntymiseen? Mutta sinä olet kova etkä sisimmässäsi tahdo kääntyä. Näin kartutat vihaa, ja se kohtaa sinut vihan päivänä, jolloin

Jumalan oikeudenmukainen tuomio tulee julki. Silloin Jumala maksaa jokaiselle
hänen tekojensa mukaan.
Niille, jotka uupumatta hyvää tehden etsivät kirkkautta, kunniaa ja katoamattomuutta, hän antaa ikuisen elämän, mutta niitä, jotka ovat itsekkäitä ja tottelevat
totuuden sijasta vääryyttä, kohtaa ankara viha. Tuska ja ahdistus tulee jokaisen
osaksi, joka tekee pahaa, ensin juutalaisen, sitten myös kreikkalaisen. Kirkkaus,
kunnia ja rauha taas tulee jokaisen osaksi, joka tekee hyvää, ensin juutalaisen,
sitten myös kreikkalaisen, sillä Jumala ei tee eroa ihmisten välillä.”

Remontti

Pääkirkon kellotorni
sai uuden koneiston
Tiia Klemettilä

Diakoniatyö
kiittää
lahjoittajia
Tiia Klemettilä

P

ääkirkon
kirkonkellot
lakkasivat
lopullisesti
toimimasta pääsiäisen
alla. Kirkonkellokoneisto
remontoitiin ja automatisointiin
huhtikuussa. Remonttiin saakka
kelloja myös soitettiin kellotornin luukut kiinni, koska luukkujen avausmekanismi oli epäkunnossa. Remontin jälkeen kellojen
soitto kuulunee entistä paremmin, kun luukutkin avautuvat.
Myös kellotornin kyljessä olevat aikakellot liitettiin urakan
yhteydessä internetaikaan. Tulevaisuudessa aika päivittyy siis
suoraan netin kautta.
– Kellojen toiminta oli ollut
epävakaata jo vuosien ajan. Kovilla pakkasilla ajastus ei toiminut ja aikaa näyttävä kello alkoi
jätättää, ylivahtimestari Carita
Suhonen kertoo.
Kellotornista tullaan kantamaan rautaromua alas omana työnä vielä pitkään. Varsinaisen kelloremontin teki
jyväskyläläinen
kellotornien
hienomekaniikkaan ja automaatioon erikoistunut Suveko Oy.
Kokonaisuudessaan kellotornin
korjaustyöt tulivat maksamaan
noin 25 000 euroa.

Seurakunnan
tilinpäätös
2019 on
alijäämäinen

Kellon oikeassa alalaidassa näkyy vanhan rautaisen kielen jättämä jälki. Uusi kieli hakkaa kellon reunaa
sähkön voimalla ajastetusti.
Tiia Klemettilä

Tiia Klemettilä

Kellon vanha kieli oli huomattavasti uutta automatisoitua kieltä
suurempi.

Vanha aikakellon koneisto vasemmalla. Uuden koneiston ansiosta
kellonaika päivittyy internetistä.

Tiia Klemettilä

Luukkujen avausmekanismi.

Diakoniatyö on saanut kevään aikana lahjoituksia ja kiittää niistä
lämpimästi. Lahjakorteista:
Zonta Naiset/Katja Saraketo
K-Market Pirkka
K-Market Herttu
Anonyymi lahjoittaja
Lahjoitus lapsiperheiden taloudelliseen auttamiseen:
Pohjois-Savon psykologiyhdistys ry

Seurakunnan tilinpäätös 2019 oli
122 000 euroa alijäämäinen. Yhtälö on yksinkertainen: kulut olivat
menoja suuremmat. Syitä budjetin ylitykseen olivat toimintatuottojen väheneminen 60 000 eurolla
sekä puukauppojen tulojen tilitysten siirtyminen tuleville vuosille
noin 46 000 euron arvosta.
Suurin yksittäinen selitys ovat
ennakoitua pienemmät verotulot.
Verokertymä jäi noin 140 000 euroa alle arvioidun siitä huolimatta,
että arvio oli tehty vuodelle 2017
tasolle. Hallintojohtaja Olli Siivola
arvioi tänä vuonna verokertymän
laskevan entisestään, myös koronalomautusten vaikutuksesta.
Kirkkoneuvosto kokoontui 6.5.
etänä. Neuvosto hyväksyi seurakunnan tilinpäätöksen ja myönsi
ylitysoikeudet kiinteistötoimelle, seurakuntapalvelulle, yleiselle
seurakuntatyölle sekä taloushallinnolle. Suurin ylitys oli kiinteistötoimella seuraaville vuosille
siirtyneiden puukauppatulojen
ja turvallisuussyistä seurakuntaviraston katolle asennettujen
lumiesteiden vuoksi. Toisaalta keittiötoimen myyntitulo jäi
suunnitellusta.

Puurtilassa remontoidaan kesälläkin
Tiia Klemettilä
Puurtilan seurakuntakodin majoitustilojen huonosta sisäilmasta on valitettu pitkään. Ilmanvaihtoremontti saatiin valmiiksi
huhtikuussa. Majoitustiloissa on
nyt koneellinen tulo- ja poistoilma. Ilmanvaihtojärjestelmä

myös muutettiin lämmöntalteenottavaksi nykyisen
koneellisen poistoilmanvaihdon sijaan. Uusi järjestelmä on
sekä ympäristön kannalta että
taloudellisesti parempi.
– Noin 22 asteisesta poistoilmasta saadaan talteen 10-11 as-

tetta, kertoo seurakunnan oma
remonttireiska, ertyisammattimies Kari Pakarinen.
Tähän saakka huoneisiin on
saatu korvausilma seinissä olevista räppänöistä. Räppänät on
nyt tukittu ja eristetty. Ilmanvaihtokone on sijoitettu yhteen

majoitushuoneista. Majoitustilaa
on siis jatkossa kahden hengen huoneen verran vähemmän.
Toisaalta konehuonetta olisi
mahdollista käyttää esimerkiksi
yövalvojien huoneena, liinavaate- tai siivousvälinevarastona.

Puurtilan rantasauna joutui
remonttiin kevään aikana tapahtuneen vesivanhingon vuoksi. Rakennuksen kaikki sisäpinnat uusitaan saunaa lukuun
ottamatta tulevan kesän aikana.
Rantasauna ei ole kesällä käytössä.
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Kirkon kirjat
KUOLLEET: Sirkka Liisa Korhonen 99 v, Elsa Tuomainen 97 v, Viljo Olavi Rahkonen 96 v, Anna Sofia Eronen 95 v, Esteri Laitinen 95 v, Aino
Maria Väänänen 95 v, Kauko Kalervo Pakarinen 94 v, Aino Elina Annikki Luostarinen 93 v, Hilkka Marjatta Mikkonen 91 v, Aune Kerttu Kaarina
Berhmann 90 v, Heli Annikki Kosunen 90 v, Sisko Marjatta Rossi 90 v, Sulo Tapio Nissinen 89 v, Kaarlo Antero Sallinen 89 v, Anja Kyllikki Turunen 89 v, Martti Päiviö Laamanen 87 v, Eino Aatami Lankinen 86 v, Aatto Johannes Ala-Mantila 85 v, Irja Pikkarainen 85 v, Anja Rahikainen 85 v,
Ritva Anelma Soilikki Immonen 84 v, Helmi Mirjam Kainulainen 84 v, Aimo Johannes Räsänen 82 v, Kaisa Ropponen 81 v, Seppo Ilmari Immonen 79 v, Hannu Tapani Huopalainen 78 v, Juha Antero Keinonen 78 v, Pauli Juhana Makkonen 78 v, Pentti Juhani Jokimäki 77 v, Vieno Holopainen 76 v, Taisto Olavi Itkonen 75 v, Erkki Heikki Kinnunen 73 v, Väinö Hannu Aulis Koponen 71 v, Harri Juhani Rappe 71 v, Kari Olavi Boman 65
v, Eija Helena Hahtala 65 v, Ahti Tapio Koponen 58 v, Jyri Kalevi Pöllänen 57 v, Markku Juhani Laitinen 54 v, Kati Maarit Suhonen 48 v.

Riina

Luomakunta

Kiitos
luontokuvakilpailuun
osallistuneille

K

asvatustyö järjesti luontokuvakilpailun 25.3.–13.4.
teemalla ”Heräävä kevät”.
Kilpailusarjoja oli kolme:
lapsiperheille,
alakouluikäisille
ja nuorille (alle 18 v). Kilpailuun
osallistui 30 kuvaa. Kilpailuun oli
mahdollista osallistua digikuvalla.
Pääpalkinnon voitti Riina Lahtinen
(12 v) kuvalla Kevään helmet. Muut
palkinnot jaettiin sarjakohtaisesti.
Lapsiperheet: Helmi (5v), Tuuli-

nen päivä ja Mila (5v), Aalto.
Kouluikäiset: Sanni (9v), Peikkometsä ja Oskari (9v), Ruoho kasvaa.
Nuoret: Mikke, Aurinko pilkistää
puiden takaa.
Taulumäen päiväkodille annettiin kunniamaininta lapsi kuvaajana kuvista. Lapset olivat itse
valinneet kuvattavan kohteen, kuvanneet ja samalla saaneet harjoitella tabletin käyttöä. Palkinnot on
lähetetty voittajille postitse.
Sanni

Kevään helmet.

”Maa versoi
vihreyttä”
1.Moos.1:12
Oskari

Ajankohtaista
hautausmailla
Kangaslammin
hautausmailla Lepolassa ja Rauhalassa
järjestettiin talkoot 13.5. Paikalle saapui kymmenkunta innokasta haravoimaan ja muuten
siistimään paikkoja. Osallistujille tajoitltiin yksittäispakatut
sämpylät ja kämmintä juotavaa.
Työskentely ja tauot onnistuttiin hoitamaan turvavälit säilyttäen.

Peikkometsä.

Ruoho kasvaa.
Mila.

Aalto.

Helmi

Mikke

Aurinko pilkistää puiden takaa.

Tuulinen päivä.

Luttilan hautausmaan tuhkahauta-alue otettiin käyttöön
keskiviikkona 27.5. Tilaisuudessa puhuivat kirkkoherra
Jarkko Piippo ja seurakuntapuutarhuri Seija Kotilainen.
Paikan päällä osallistuivat hautausmaatyöntekijät
turvavälein. Facebookin livelähetyksen
kautta tilaisuutta kävi seuraamassa viitisenkymmentä henkilöä.Tuhkahauta-alue sijaitsee
Luttilan hautausmaan vuonna
2006 käyttöön otetulla alueella,
T-lohkosta erotetussa S-lohkossa.
Tuhkahauta-alueelta voi nyt
varata hautapaikkoja. Tuhkahauta-alueella on noin 900
paikkaa tuhkan maahan kätkemiselle ja noin 2000 hautasijaa
uurnille. Varkauden seurakunnan hautapaikoista voit tiedustella hautausasiakaspalvelusta p.
040 702 7748.

Seija Kotilainen

Aiottuna talkoopäivänä 12.5.
sataneet lumet sulivat seuraavaksi päiväksi. Kangaslammin
talkoolaiset pääsivät kevättöihin 13.5.
Kesäkausi kestää touko-syyskuun ajan, jolloin hautausmailla
työskentelee yhteensä 32 kausityöntekijää. Noin kolmasosa on
uusia, kaksi kolmasosaa aiempina vuosina työskennelleitä.
Tehtäviin kuuluu muun muassa kukkatilojen perustamista,
kukkien istutusta, nurmen hoitoa. Huhtikuun loppuun mennessä suoritettujen hoitosopimusmaksujen perusteella tänä
vuonna haudoille istutetaan
noin 4000 kesäkukkaa. Sääolojen salliessa kukkien istutus alkaa kesäkuun toisella viikolla.
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VIHITYT:
La 9.5.2020 Esa Tapio Ensio Kukkonen ja Marika Janina Huttunen.
KASTETUT:
Eino Ilmari Kuronen (Mikkelin tuomiokirkkosrk), Luka Jeremias Lepistö
(Joroisten srk), Eemil Aleksanteri Monni, Frans Lauri August Niemi (Malmin srk), Noel Eelis Armas Paukkonen, Alisa Enna Sofia Peippo, Niilo
Viljami Poimela, Ada Anneli Siviä Pulliainen, Bea Iina Alisa Sorsa.

Liikkuva seurakunta

Kolumni

Seurakunta liikkuu
etänäkin

Liikunta-agentti on innoissaan: tästä on hyvä jatkaa yhdessä eteenpäin.

Karoliina Mustonen

S

eurakuntamme liikuntaagentti Karoliina Mustonen valittiin alkuvuodesta Kuopion hiippakunnan
liikunta-agentiksi ja äitienpäivänä, unelmien liikuntapäivänä
paljastui, että Kirkon liikuntaja urheiluneuvottelukunta on
myöntänyt Karoliinalle tunnustuksena työpanoksesta vuoden
2019 Liikunta-agentti-palkinnon.
– Olen innoissani valinnasta
Hiippakunnalliseksi
liikuntaagentiksi. Palkinto sen sijaan oli
minulle täysi yllätys. On hienoa,
että oma työni ja kaikkien Varkauden seurakunnan työntekijöiden työ Liikkuva seurakuntatoimintamallin edistämiseksi saa
valtakunnallisen tunnustuksen.
Tästä on hyvä jatkaa toimintamallin kehittämistä eteenpäin
sekä meidän seurakunnassamme
että koko hiippakunnassamme,
Karoliina iloitsee.
– Liike, liikkuminen on edelleen tärkeä osa ihmisen hyvin-

vointia, vaikka maailma onkin
kevään aikana kääntynyt päälaelleen. Onkin ollut hienoa huomata itsessäkin, että erikoinen
aika saa liikkumaan aivan huomaamatta, Karoliina jatkaa.
Kuluneena keväänä iso osa
varkautelaisten ajasta on kulunut ulkosalla liikunnan merkeissä. Lenkkeilijöitä, pyöräilijöitä ja
pihalla puuhastelijoita on näkynyt tavallista kevättä enemmän.
Aivan kuin pieni ulkoilu- ja liikuntakärpänen olisi puraissut.
Liikuntainnostaja ja liikuntakärpäsen puraisema Pia Pöysti
kertoo etänä:
– Liikunta on mulle elintärkeätä
tällä hetkellä. Se tuo päiviin sisältöä ja pieni lenkki piristää. Liikunnasta tulee ylipäänsä virkeä olo.
– Luotu liikkumaan -hankkeen nuorten avoimet liikuntavuorot ovat nyt jäähyllä.
Koulutettuihin nuoriin liikuntainnostajiin pidetään yhteyttä
etänä ja kesälle on jo ideoitu liikunta mahdollisuuksia nuorille.
Kesän aikana suunnittelemme

yhdessä myös tulevaa syksyä ja
liikuntainnostamista, Karoliina
jatkaa.
Liikkuva seurakunta näkyy
myös sosiaalisessa mediassa.
Oman seurakuntamme Facebook-sivulle ilmestyy viikoittain
pieniä
aamujumppavideoita.
Kannattaa seurata myös Liikkuvan seurakunnan sosiaalisen
median tilejä, joista voit saada
lisää ideoita kotiliikuntaan:
www.facebook.com/
liikkuvaseurakunta
www.instragram.com/
liikkuvaseurakunta

Luonnon kirkossa
joka aamu

J

oskus sitä asettelee itselleen outoja tavoitteita, joiden alkuperää on vaikea hahmottaa. Liki koko aikuisikäni olen kuvitellut, että uusi parempi elämä
alkaisi, kun päivän aloittaisi varhaisella aamulenkillä. Monenlaisia parannuksia olen vuosien mittaan hahmotellut, mutta terhakka aikomus on usein jäänyt tympeästi kummittelevaksi haaveeksi.
Viime syksynä koitti se surkeuden päivä, että kuopuskin muutti pois kotoa. Tuolloin mietin kuumeisesti,
löytyisikö meille hylätyille vanhemmille yhteinen liikuntaharrastus. Ehdottelin turhaan paritanssia, kendoa,
joogaa ja kahvakuulailua. Maaliskuussa puolison etätöiden myötä putkahti ajatus yhteisellä aamulenkillä käymisestä. Syntymänuukaa ilahdutti lisäksi harrastuksen
maksuttomuus.
Ja niin he sitten aloittivat. Arkiaamuna herätys kuudelta, inkiväärishotti, vettä, hedelmä ja lenkille. Viikonloppuna armeliaasti vähän myöhäisempi herätys.
Näinä kevääseen käveltyinä aamuina olen tuntenut
olevani kuin luonnon avarassa kirkossa, sinisen, valoisan taivaan alla. Lintujen kuoro on suuren
urkurin johdolla esittänyt joka aamu
uusia teoksia. Harmittaa, kun niin
harvoin tulee käytyä kirkossa, missä
rukous tuntuu jotenkin vahvemmalta. Varkauden seurakunnan
mahtavan digiloikan ansiosta
voi kuitenkin seurata jumalanpalveluksia, hartauksia ja
ajankohtaisia tapahtumia
kätevästi omalta ruudulta.
En ole aamulenkin myötä saanut uutta elämää,
mutta tämä vanha tuntuu
niin paljon paremmalta.
Oman tomuisen temppelin
ulkoiluttaminen keventää mieltä, parantaa unta ja tuo iloista
jaksamista elämään. On hyvä
havahtua siihen, että terveys on
suuri lahja. Siitä kiitän joka päivä ja kannustan lämpimästi liikkumaan enemmän luomakunnan
kauniilla poluilla!
Marita Rundelin
Kirjoittaja on kirkkoneuvoston
edustaja viestintätoimikunnassa.
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Tapahtumat 28.5.–20.8.2020
JUMALANPALVELUKSET JA
HARTAUDET
su 7.6.
klo 10 Sanajumalanpalvelus pääkirkko. Mustonen,
Piippo, Majuri.
klo 12 Sanajumalanpalvelus Kangaslammin kirkko.
Iivarinen, Liisa Väisänen.
su 14.6.
klo 10 Sanajumalanpalvelus pääkirkko. Pehkonen,
Majuri.
klo 12 Sanajumalanpalvelus Kangaslammin kirkko.
Iivarinen, Majuri.
klo 18 Kesäillan hartaus
Luttilan kappeli. Piippo,
Väisänen.
la 20.6.
klo 10. Sanajumalanpalvelus pääkirkko. Iivarinen,
Mustonen, Tuura.
su 21.6.
klo 10 Sanajumalanpalvelus
pääkirkko, Luomakunnan
sunnuntai. Mustonen,
Majuri.
klo 18 Kesäillan hartaus
Kangaslammin kirkko. Mustonen, Tuura.
su 28.6.
klo 10 Sanajumalanpalvelus pääkirkko. Päivärinta,
Tanskanen, Tuura.
klo 12 Sanajumalanpalvelus Kangaslammin kirkko.
Pehkonen, Majuri.
su 5.7.
klo 10 Messu pääkirkko.
Mustonen, Pehkonen,
Väisänen.
klo 12 Messu Kangaslammin kirkko. Tanskanen,
Majuri.
su 12.7.
klo 10 Sanajumalanpalvelus
pääkirkko. Piippo, Marjokorpi.
klo 12 Sanajumalanpalvelus Kangaslammin kirkko.
Tanskanen, Väisänen.
su 19.7.
klo 10 Sanajumalanpalvelus pääkirkko. Mustonen,
Väisänen.
klo 12 Sanajumalanpalvelus Kangaslammin kirkko.
Piippo, Väisänen.
su 26.7.
klo 10 Sanajumalanpalvelus pääkirkko. Päivärinta,
Tanskanen, Väisänen.
klo 18 Kesäillan hartaus
Kangaslammin kirkko. Tanskanen, Marjokorpi.
su 2.8.
klo 10 Messu pääkirkko.
Pehkonen, Väisänen.
klo 12 Messu Kangaslammin kirkko. Päivärinta,
Väisänen.
su 9.8.
klo 10 Sanajumalanpalvelus pääkirkko. Päivärinta,
Marjokorpi.
klo 12 Sanajumapalanpalvelus Kangaslammin kirkko.
Pehkonen, Marjokorpi.
klo 15 Luontokirkko Luttilan
kappeli. Pehkonen, Tuura.
su 16.8.
klo 10 Sanajumapalanpalvelus pääkirkko. Tanskanen, Tuura.
klo 12 Sanajumalanpalvelus Kangaslammin kirkko.
Pehkonen, Tuura.
klo 18 Ankkurimessu Kuoppakankaan seurakuntakeskus. Mustonen, Tuura.

Suoriin lähetyksiin ja nauhoitettuihin tilaisuuksiin pääset
kätevästi osoitteessa: www.facebook.com/varkaudenseurakunta
to 28.5. klo 12 Keskipäivän rukous - suora lähetys pääkirkosta.
su 31.5. klo 10 Sanajumalanpalvelus (nauhoitettu).
su 14.6. klo 10 Nallekirkko (nauhoitettu) Vekara-Varkaus tapahtuma.
pe 19.6. klo 18 Juhannuskokko.
su 19.7. klo 10 Perhekirkko (nauhoitettu).
joka su klo 10 Kirkkohetki.
joka kk viimeinen su klo 10 suora lähetys jumalanpalveluksesta.

Osallistuthan vain terveenä.
Noudatetaan yhdessä
ohjeistusta turvaväleistä ja
hygieniasta.

RETRIITTIPÄIVÄT
Puurtilan srk-kodilla to 2.7. ja
pe 3.7. klo 9–20. Tule viettämään hiljaisuuden päivää, levon, rauhan ja kiireettömyyden
keskelle. Päivässä ruokailujen
ja rukoushetkien rytmittämänä
asetutaan yksinkertaisesti vain
olemaan ja näin saadaan voimaa jaksaa arjessa eteenpäin.
Hinta 20 €. Voi ilmoittautua
yhteen tai kahteen päivään.
Mukaan mahtuu 12 hlö/pv.
Ilmoittaudu 22.6. mennessä Tiinalle p. 040 556 8506 tai tiina.
taavitsainen@evl.fi

HAUTATOIMI
Perjantaina 5.6. on maailmanympäristöpäivä. Järjestämme
Luttilan hautausmaalla lajitteluopastusta klo 12–15. Tervetuloa mukaan.

DIAKONIA
Ajanvaraus työntekijöille ja
lisätiedot tapahtumista: toimistosihteeri Reijo Leppänen,
p. 040 701 6630.
Johtava diakoniaviranhaltija
Riitta Sulkko, p. 040 541 1399.
Diakoniatyöntekijät:
Heli Kylmänen, p. 040 573 6050.
Antero Saarelainen, p. 040 747
6200.
Ellen Väntti, p. 040 523 7960.
Pia Paananen, p. 040 526 7623.
Puistojumppa ja Yhteisen
keittiön picnic klo 10.30–
12.00.
Tule jumppaamaan ja nauttimaan kesäsäästä pienen purtavan kera. Säävaraus. Eväsmaksu
2 €.
ke 17.6. Könönpellon Lenkkipuisto (Lenkkikuja).
ke 8.7. Könönpellon Lenkkipuisto.
to 6.8. Joutenlahden korttelipuisto (Lemmensillantie,
talojen keskellä).
Liikkuva kesäkahvila
klo 13-15.
Bongaa seurakunnan punainen
pakettiauto ja tule kahvittelemaan muiden kanssa. Kahvit
tarjoillaan ulkona. Tulethan
vain terveenä! Noudatetaan
yhdessä ohjeistusta turvaväleistä ja hygieniasta. Kahveilla on
mahdollisuus osallistua herkkukorin arvontaan. Säävaraus.
to 4.6. Myllärinraitti.
to 11.6. Pääkirkko.
to 18.6. Louhitie 3.
to 25.6. Kuoppakankaan srkkeskus.
to 2.7. Tirmulantori.
to 9.7. Pääkirkko.
to 23.7. Kangaslammin kirkko.
to 30.7. Kuoppakankaan srkkeskus.
Elintarvikejako Kuoppakankaan seurakuntakeskuksella 6.7.
alkaen maanantaisin klo 12–13.

Ruoka jaetaan valmiiksi kasseihin pakattuna. Tulethan vain
terveenä! Noudatetaan yhdessä ohjeistusta turvaväleistä ja
hygieniasta.
Torstain yhteiset pyöräretket
Ilmoittautuminen viikkoa ennen retkeä diakoniatoimistoon
p. 040 701 6630.
Retkelle mahtuu mukaan 10
hlö. Pyöräilykypärä on pakollinen turvaväline kaikilla. Säävaraus. Mukana Antero, Ellen ja
Jorma-vapaaehtoinen.
Reitit: lähtö Pääkirkolta klo 12.
to 18.6. Harjurannan luontokirkko noin 20 km, omin eväin.
to 30.7. Puurtilan kierto noin
18 km, kahvit esim. Kukkakievarissa.
to 20.8. Honkakoski noin 16
km omin eväin.
Avoin leiripäivä Puurtilassa
24.6. klo 10–15.
Tule ulkoilemaan Puurtilaan,
järjestettyä ohjelmaa ei ole.
Lounasta on tarjolla klo 11–13
liukuvasti hintaan 10 €. Myös
kota on avoinna omien eväiden
grillaamista varten. Työntekijä
paikalla. Sauna ei ole käytössä
remontin vuoksi.

MUSIIKKI
Mari Marjokorpi, johtava kanttori, konserttiasiat p. 040 578
5218.
Tapani Majuri, kanttori p. 040
5785 998.
Riikka Tuura, kanttori p. 040
5785 711.
Kuorot
Lapsikuoro Pisarat ke klo
17–17.45 Kuoppakankaan srkkeskus, alkaen 12.8.
GOSPEL-kuoro nuorille ke klo
16–17 Kuoppakankaan srkkeskus, alkaen 12.8.
Varkauden seurakuntakuoro
ke klo 17 Kuoppakankaan srkkeskus, alkaen 2.9.
Kangaslammin kuoro noin
joka toinen to klo 14 pääkirkon
srk-sali, alkaen 3.9.
Laalajat to klo 17.30 Kuoppakankaan srk-keskus, alkaen 3.9.
Kirkkomuskarit
Keskiviikkoisin aamupäivällä
Kuoppakankaan srk-keskuksella, alkaen 12.8.
Vapaat paikat ja ilmoittatumiset Jaana Kivi p. 040 749 0191.
Avoin kirkkomuskari
ti 1.9. klo 17.30–18.30 Kuoppakankaan srk-keskuksella.

KONSERTIT JA
MUSIIKKITILAISUUDET
to 4.6. klo 18 Musiikki-ilta
pääkirkolla.
ke 10.6. klo 10 ”Ilon
siivillä”konsertti lapsiperheille
(nauhoitettu) / Vekara-Varkaus.
to 11.6. klo 10 Kesämuskari
”On ilo olla yhdessä” (nauhoitettu) / Vekara-Varkaus.
to 11.6. klo 11 Kesämuskari
”On ilo olla yhdessä” (nauhoitettu) / Vekara-Varkaus.
to 11.6. klo 18 Musiikki-ilta
Kangalaslammin kirkolla.

to 18.6. klo 18 Musiikki-ilta
Kuoppakankaan srk-keskuksella.
to 25.6. klo 18 Musiikki-ilta
Könönpellon srk- keskuksella.
to 2.7. klo 18 Musiikki-ilta
pääkirkolla.
to 9.7. klo 18 Musiikki-ilta
Kangaslammin kirkolla.
to 16.7. klo 18 Musiikki-ilta
Kuoppakankaan srk- keskuksella.
to 23.7. klo 18 Musiikki-ilta
Könönpellon srk- keskuksella.
to 30.7. klo 18 Musiikki-ilta
pääkirkolla.
to 20.8. klo 12 Keskipäivän
musiikki pääkirkolla.

VARHAISKASVATUS
Päiväkerhoilmoittautumiset
toimintakaudelle 2020–2021
netin kautta Varkauden seurakunnan kotisivujen kautta:
www.varkaudenseurakunta.fi
30.6 mennessä.
Päiväkerhoryhmät 2-5 vuotta
täyttäneille lapsille. Pienimpien ryhmä kokoontuu kerran
viikossa, isompien kaksi kertaa
viikossa. Päiväkerhot ovat maksuttomia.
Avoin liiku ja leiki aamupäivä perheille Ma 1.6. / 8.6. /
15.6. / 6.7. / 13.7. ja 20.7. klo
9.30–11.30. Kuoppakankaan
srk-keskus, Kuoppakankaankatu 11. Mukaan mahtuu 30 hlö.
Tulethan terveenä.
Avoin kesäkerho 4-6 vuotiaille klo 9–12. Ti 2.6. / 9.6. ja 16.6.
Kuoppakankaan srk-keskus,
Kuoppakankaankatu 11.
To 4.6. / 11.6. ja 18.6. Könönpellon srk-keskus, Atolantie 1.
Kerho on ilmainen. Mukaan
mahtuu 8 lasta / kerho. Jokaiseen kertaan ilmoittaudutaan
testiviestillä ennakkoon edellisenä päivänä klo 16 mennessä
p. 040 749 0196. Vahvistamme
tekstiviestillä tulleet ilmoittautumiset.
KAMU-kerho ke klo 10–12
ajalla 3.6.–29.7. Kangaslammin
Kappelin kerhotilassa alakouluikäisille Lisätietoja Tarja p. 040
718 5333.
Heinäkuun toiminnasta sekä
elokuun koululaisten leireistä
löydät tietoa kesäkuun lopussa
osoitteesta: www.varkaudenseurakunta.fi/tule mukaan/
lapsille 0-14 v

Päivän Kanoottiretki 12–14v.
Ti 28.7. Lähtö Puurtilan seurakuntakodilta. Reitin pituudessa
huomioidaan sää sekä osallistujien taidot. Reitti kulkee
järvialueella. Kanootit ovat
kaksipaikkaisia avokanootteja.
Hinta 20 e. (sis. kanootin ja
veneilyliivien käyttö, eväät ja
ruokailu, vakuutus). Melontatai soutukokemus on suositeltavaa, mutta ei pakollinen. Mukaan mahtuu enintään 10 hlö.
Ilmoittautuminen kotisivujen
kautta 13.7.mennessä. Ohjaajina Urpo Häkkinen (p. 040 0428
673) ja Tarja Natunen.
Päivän kanoottiretki 14–17v.
To 30.7. Lähtö Kangaslammilta.
Reitin pituudessa huomioidaan
sää sekä osallistujien taidot.
Reitti tulee kulkemaan järvialueella. Kanootit ovat kaksipaikkaisia avokanootteja. Hinta 20€
(sis. eväät ja ruokailu, ohjaus ja
vakuutus). Melonta- tai soutukokemus on suositeltavaa,
mutta ei pakollinen. Mukaan
mahtuu enintään 10 hlö. Ilmoittautuminen kotisivujen kautta
13.7. mennessä. Ohjaajina Urpo
Häkkinen ja Tarja Natunen (p.
040 718 5333).

NUORTEN KESÄ
Somessa ollaan tavattavissa
päivittäin.
Striimikeskiviikko klo 16–18
seuraavasti: 3.6. / 10.6. / 17.6.
/ 1.7. / 8.7. / 15.7. / 22.7. ja
29.7.
KesäIlpo joka to klo 15–17
Kuoppakankaan srk-keskuksella
kesä-heinäkuun ajan.
Superliikuntaa klo 17–19
nuorten liikuntainnostajien
kanssa Kuoppakankaan srk-keskuksella: ti 9.6. Aarteen etsintä
/ 23.6. Amazing Huruslahti race
/ 7.7. Pehmopallotaisto / 21.7.
Super jumppatuokio ja jalkapalloa.
Nuorten ”beach”-illat klo
17–19 Puurtilan srk-kodilla: ti
16.6. / 30.6. / 14.7. ja 28.7.
Nuorten kesisilta klo 13–15
Kangaslammin Kappelin kerhotilassa joka ke ajalla 3.6.–29.7.
Lisätietoja Tarja p. 040 718
5333.

TYTÖT JA POJAT 11–14V
Kesän leiripäivät Puurtilassa
alakoululaisille
Ti 2.6. / 9.6. / 16.6. / 30.6. /
7.7. ja 14.7. klo 9–15. Pelailua,
kisoja ja visoja, askartelua, sään
salliessa uintia, hyvää ruokaa
ja mukavaa seuraa. Päivää kohden mukaan mahtuu 15 lasta
ilmoittautumisjärjestyksessä.
Jokaiseen leiripäivään on oma
ilmoittautumisaika noin viikkoa
ennen leiripäivää kotisivuillamme. Hinta srk:n jäsenet 5€,
muut 9€ (sis. tarvikkeet, ateriat
ja vakuutuksen).

Hei sinä, vapaaehtoinen!
Tarkkaile postiasi.
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Kotiviestin korona-ajan gallup

”Oli jo aikakin”
Tiia Klemettilä

Liisi Lahtinen, 9.lk Waltterin koulu.
Vilma Lankinen

Jyri Laitinen, 9.lk Waltterin koulu.
Harri Mäntymaa

Kaisa Mäntymaa, yksilövalmentaja Nuorten paja
Jaana Rissanen

Jyrki Rissanen, 9.lk Waltterin koulu.
Jesse Kolari

Juuso Rosvall, 9.lk Waltterin koulu.
Pirkko Siivola

Pirkko Siivola, eläkeläinen Vantaa.
Karin kotialbumi

Kari Tyrväinen, samanaikaisopettaja Waltterin koulu.

K

orona kevät on vaikuttanut eri ikäisten ihmisten elämään eri tavoin.
Kirkon tutkimuskeskuksesta kerrotiin huhtikuussa,
että alle 30-vuotiaat kokevat eniten kuormitusta koronakriisin
aikana. Siksi tähän galluppiin on
jututettu pääasiassa nuoria tai
heidän kanssaan työskenteleviä.
1) Miten koronarajoitukset
vaikuttivat arkeesi?
2) Miltä tuntui, kun rajoituksia
ryhdyttiin purkamaan?
3) Millä mielin odotat kesää?
Liisi:
1) Poikkeusoloissa eletty arki oli
aika raskasta. Oli vaikee hyväksyä, että tälle ei mahda mitään.
Sosiaalisten kontaktien puute
teki surulliseksi. Koronatoimien seurauksena ysien tanssit
ja luokkaretki, johon oli kerätty
musiikkiluokkana 7 vuotta rahaa, peruuntui. Käyn yhä kuntosalilla, mutta siellä ei ole enää
ryhmäliikuntatunteja ja väki
vähentynyt muutenkin. Kesällä piti lähteä perheen kanssa
Kroatiaan, se on peruuntunut.
Tanssitunnit on nykyään etänä. Minua huolestuttaa myös
Suomen taloudellinen tila. Osa
mun ystävistä väsyi etäopiskeluun.
2) Olen ollut paljon onnellisempi ja on ollut niin sanotusti
helpompi hengittää. Kouluun
paluu ei jännittänyt, olin niin
iloinen että pääsin takas ja saan
olla kavereitten kanssa.
3) Odotan kesää innolla ja postiivisesti. Jos jotain tapahtumia
tulee, niin aion kyllä osallistua.
En halua jäädä kotiin pelkäämään, kun ei se mitään muuta.
Totta kai vanhempien mielipiteitä asioihin kuuntelen, mutta
kyllä mä haluan nauttia tästä
kesästä.
Jyri:
1) Se on ollut aika vaikeeta, kun
nuorisotilat ovat olleet kiinni
eikä ole saanut kokoontua isoihin porukoihin. Ja koulunkäynti
oli haastavaa etänä. Päivät tuntuivat tylsän raskailta ja pitkiltä.
Eniten mietityttää, menetänkö
kesätyöpaikan tämän epidemian
myötä.
2) Ei ne ole oikeen tuntunut miltään eikä kouluun palaaminenkaan jännittänyt.
3) Iloisin mielin odotan kesää.
Uskaltamisesta
tapahtumiin
osallistuminen ei ainakaan ole
kiinni.
Kaisa:
1) Huhtikuun aikana työni oli
”työajatonta”, koska nuorten
päivärytmi muuttui. Oman verkostoni kanssa olen tehnyt tiivistä yhteistyötä nuorten asioista, mutta tärkein työtehtäväni
on ollut yhteydenpito nuoriin.
Ruokajakelu on toiminut yhteistyössä ViaDian kanssa siten, että
nuoret ovat ilmoittaneet minulle
tarpeistaan ja minä olen pakannut tuotteet pusseihin. Osa nuorista on hakenut pussit pajalta,

osalle olen vienyt parkkipaikalle ja samalla on tavattu sopivan
välimatkan päästä. Muutaman
nuoren kanssa olen lenkkeillyt.
Työskentelen myös perhetyöntekijänä. Tässä työssäni tuli koululaisten koulutehtävät mukaan
työhöni.
2) Normaaliarkeen palaamisessa
on jänskättänyt, tavoitetaanko
ne nuoret, joihin ei nyt ole voitu
pitää yhteyttä. Kyllä mua huolestuttaa, se mikä nuoria itseäänkin
selkeästi huolestuttaa: päivärytmi, joka on just saatu hyvään
malliin, on taas huonollaan, kun
eletään yöelämää. Yksinäisyys
on ollut voimakkaampaa, mikä
lisää myös mielenterveyden
pulmia, kuten ahdistusta. On
paljon nuoria, joilla ei ole siinä
kotona tai kämpillä ketään läheistä. Mutta se lohduttaa, että
iso osa nuorista jo odotti pajalle
palaamista. Ovet avattiin 6.5. Ollaan otettu vastaan viisi nuorta
kerrallaan kahdessa vuorossa ja
osan kanssa aloitettiin etävalmennus Zoom-alustalla.
3) Ihan positiivisella mielellä.
Ennen Nuorten paja oli heinäkuun kiinni, tänä vuonna ollaan
auki. Tavoitteena on saada 1.6.
jokainen nuori mukaan joko lähipäivään pajalle tai etävalmennukseen. Olen yllättynyt, miten
hyvin tämä etävalmennus on onnistunut. Nuoret ovat motivoituneita. Tarjoamme etävalmennusta myös kaupungin muiden
työpajojen asiakkaille. Maltetaan
vielä pitää etäisyyttä ja pestä käsiä.
Jyrki:
1) Koronatoimien johdosta en
tietenkään pyörinyt kaupungilla
vaan pääsääntöisesti pysyin kotona. Poikkeusoloissa eläminen
on ollut ihan mukavaakin, koska
olen siltikin päässyt kalaan. Kaverit tai minä ei olla stressattu
koronaviruksesta. Se tulee kuitenkin.
2) En oikein ymmärrä, mikä kiire nyt tuli niitä kaikki rajoituksia
purkamaan. Ne olisi voitu tehdä
vähän myöhemmin.
3) Odotan kesää innolla sen takia, että pääsee pois peruskoulusta. Ja myös kalaan. En ole
koskaan ollut mikään yleisötapahtumissa kävijä. Viihdyn ennemmin kavereiden kanssa.
Juuso:
1) Poikkeusoloissa eletty arki
oli tylsempää, kun ei ollut mahdollista olla kavereitten kanssa.
Kouluhommien jälkeen ei ollut
oikeen mitään tekemistä. Yleensä tuli pelattua kavereiden kanssa pleikkaria etänä yhdessä. Kavereilla on ollut stressiä koulun
suhteen.
2) Rajoitusten purku on tuntunut kovin oudolle. Oli outoa
palata koulun penkille pitkän
kotona olon jälkeen. Kouluun
jännitti kyllä mennä, mutta se
loppui hyvin äkkiä, kun sinne
pääsi.
3) Kesää odotan hyvin innolla,
kun pääsee rentoutumaan eikä
tarvitse miettiä koulua. En vielä
tiedä mitä muuta aion tehdä kesällä töiden lisäksi.

Pirkko:
1) Olin granny-au pairina Italiassa, kun koronaepidemia
puhkesi, ja viettämässä vapaata
viikonloppua Liguriassa, kun
sain tietää, etten pääse takaisin
Milanoon isäntäperheen luokse hakemaan matkatavaroitani.
Matkustin puolityhjällä viikonloppurepulla takaisin Roomaan,
sieltä Riikaan, Pärnuun ja lopulta Savoon mökille vapaaehtoiseen karanteeniin. Matkalaukku
Milanosta tuli kuukauden kuluttua kotiin Vantaalle. Itsekseni
elävänä ihmisenä koronarajoitukset eivät ole muuten paljon
vaikuttanut. Vain teattereihin
tai museoihin ei pääse. Nyt olen
nautiskellut ulkoilusta katsellen
lasten leikkiä rannalla ja merellä
kulkevia purjeveneitä.
2) Kun Uusimaa aukesi, tuli tunne, että on mahdollisuus mennä.
Äitienpäivänä kävin Suonenjoella juttelemassa äidin kanssa
ikkunan takaa. Hyvä, että lapset
pääsivät kouluun ja elämään tulee rytmi. Oli jo aikakin kokeilla
purkua, kun meillä on niin hyvin
pysynyt kasassa koko touhu. Ja
onhan varaus rajoitusten uudelleen kiristämiseen yhä olemassa.
3) Toiveikkaasti, totta kai. Jos
säät sallivat vietän mahdollisimman paljon aikaa mökillä. Italiaan en ole menossa ainakaan
muutamaan lähivuoteen, mutta
syksyksi olen jo miettinyt ulkomaan reissuja.
Kari:
1) Aamuisin kävelin koulun sijasta tietokoneen ääreen opettamaan tai hoitamaan muita
työhön liittyviä asioita. Luottamustoimiin liittyvät kokoukset
oli peruttu tai hoidettiin etänä.
Etäopettaminen sujui oikeastaan
yllättävänkin hyvin. Suurin osa
oppilaista oli motivoituneita ja
halusivat oppia tarvittavat asiat poikkeustilasta huolimatta.
Meidän opettajien oli pakko olla
aika luovia, jotta mm. tehtävien palautus saatiin toimimaan.
Opettajien oli myös muistettava,
että töiden vaativuusaste ei voinut olla sama kuin lähiopetuksessa. Osa oppilaista tarvitsee
paljon tukea tehtävien tekemiseen eikä se etänä aina onnistu.
Suurta huolta minulle tuotti, että
osa oppilaista ”katosi” eli he eivät vastanneet Wilma-viesteihin
eivätkä puhelimeen. Silloin on
ollut suuri vaara jäädä jälkeen.
Ison osan työajasta onkin vienyt
juuri näiden kateissa olevien lasten etsiminen.
2) Paluu on vaatinut todella paljon erilaisia järjestelyjä ja alkuun
tuntui, ettei tässä ole mitään järkeä. Aikaa olisi kuitenkin vain
11 päivää ja arvosanatkin olivat
hyvin pitkälle jo valmiina. Nyt
olen kuitenkin tullut toisiin ajatuksiin; todennäköisesti syksyllä
jatketaan samalla tavalla ja tämä
toukokuun loppu on ollut hyvää
harjoitusta siihen.
3) Kesä tulee todella tarpeeseen,
on ollut aika raskas kevät. Osallistun tapahtumiin ainakin täällä
kotiseudulla, meillähän ole ollut
yhtään tartuntaa yli kuukauteen
(koputtaa puuta...).
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Rakkausklinikka

Muistetaan jutella puolison kanssa –
vaikeistakin asioista
Myös parisuhteet ovat voineet olla koetuksella tänä keväänä. Avun hakeminen on tosi ok. Joskus riittää, kun saa kuulla,
ettei me ollakaan ainoita, joilla on haasteita näiden asioiden kanssa. Solmut voivat aueta, kun pulmista saa puhua puolison
tai jonkun muun kanssa, jonkun, joka ymmärtää. Tartu tilaisuuteen ja lähetä kysymyksesi nimettömänä kirkon Rakkausklinikalle. Vastaajina toimivat perheneuvojat Nina Kauppinen ja Pekka Puukko. Lisätietoja, blogitekstejä ja näkökulmia
parisuhteeseen, lasten kasvatukseen ja ihmissuhteisiin löydät osoitteesta www.terve.fi/teemat/rakkausklinikka

Ajanviete

Tietovisa
Pia Paananen

?

KESÄ
1) Mikä on Suomen
lämpöennätys?
2) Mikä on Suomen syvin Järvi?
3) Kuinka monta litraa jäätelöä
suomalaiset syövät
vuodessa (per henkilö)?
4) Mikä on keräkurmitsa?
a. hyönteinen b. kasvi c. lintu.
5) Mikä on Suomen, ja samalla
Pohjoismaiden, suurin hengellinen kesäjuhla?
KIRKKO
6) Kuka on Suomen luterilaisen
kirkon arkkipiispa?
7 Mitä tarkoittaa sana ”alba”?
8) Kuinka monta prosenttia
suomalaisista kuului evankelisluterilaiseen kirkkoon (v.2020
alussa)?
9) Minä vuonna Suomen ensimmäiset naispapit vihittiin
virkaansa?
10) Evankelis-luterilaisessa kirkossa on kaksi sakramenttia,
eli pyhää toimitusta. Mitkä ne
ovat?
VARKAUS
11) Mihin käyttötarkoitukseen
Päiviönsaaressa sijaitseva, nykyisin Varkauden museoiden
näyttelytilana toimiva rakennus, alun perin rakennettiin?
12) Kuinka monta kilometriä
Varkauden kaupungilla on rantaviivaa?
13) Mikä on Varkauden vanhin
puinen asuinrakennus?
14) Milloin Varkauden kauppala perustettiin?
15) Kuka on suunnitellut Kinkamon rakennuksen?
SUOMI
16) Mikä on Suomen ainoa saamelaisenemmistöinen kunta?
17) Kenen kuva oli 50 mk:n setelissä?
18) Suomen sanotaan olevan
tuhansien järvien ja vihreän
kullan maa. Mitä on tämä vihreä kulta?
19) Mitä ovat Lokka ja Porttipahta?
20) Mikä on Suomen pisin joki?
URHEILU
21) Kuinka monta olympiakultaa Paavo Nurmi voitti?
22) Kenen kanssa Iivo Niskanen
voitti parisprintin olympiakultaa Sotshissa vuonna 2014?
23) Kuka on viimeisin suomalainen yleisurheilun olympiavoittaja?
24) Mika Häkkinen ajoi F1maailmanmestariksi kahdesti.
Mikä hänen tallinsa oli?
25) Kuinka monta ruutua shakkilaudassa on?

Uusi seurakuntapastori

”Jotkut tahtovat jutella Jumalasta,
toiset ihan muista asioista”
Tiia Klemettilä

Tiia Klemettilä

L

aura Tanskanen valmistui
Itä-Suomen yliopistosta
vuonna 2012 uskonnon
ja historian opettajaksi. Muutaman vuoden ajan hän
työskentelikin opettajana. Sitten
tuli sellainen olo, että jotakin
puuttuu. Lauralla oli voimakas
tunne siitä, että hänen pitäisi olla
pappi.
Niinpä vuonna 2016 Laura
haki uudestaan yliopistoon ja
opiskeli papin virkaan vaadittavat opinnot. Yhden lukuvuoden
opinnot sisälsivät myös seurakuntaharjoittelun. Pappisvihkimystä ei kuitenkaan voi saada
ennen kuin teologian maisteriksi
valmistunut on saanut vähintään
puoli vuotta kestävän työsuhteen. Mutta tehtäviä ei ollut tarjolla.
Laura ehti tehdä töitä erityisopettajana puolitoista vuotta.
Kesken erään sijaisuuden Laura
sai puhelun Järvi-Kuopion seurakunnan kirkkoherralta, joka
tiesi Lauran olevan kiinnostunut
papin työstä ja vihkimyksestä:
Nyt tarpeeksi pitkä sijaisuus olisi
saatavilla.
Laura oli haaveillut pappeudesta niin pitkään, että heittäytyminen
taloudelliseen
epävarmuuteen ei tuntunut
kummoiselta riskiltä. Säyneisten
alueseurakunnassa työskennellessä Lauran kutsumus vahvistui.
Tuntui hyvältä ja oikealta saada
tehdä työtä, jossa koki olevansa omalla paikallaan – ihmisten
kohtaamisissa.
Ennen papin tehtäviä Laura
oli aktiivinen seurakuntalainen.
Kun Lauran lapset olivat pieniä,
he osallistuivat perhekerhoihin.
Laura on toiminut ehtoollisavustajana, ohjannut Bible journaling
-raamatturyhmää, saarnannut
ja istunut jumalanpalveluksissa
melkein joka sunnuntai.
Parhaimmillaan uskovien yhteisöön kuuluminen vahvistaa

Vastaukset:
1) 37,2 celsiusta. Liperi, Joensuun lentoasema 7/2010. 2) Päijänne, syvin kohta yli 95m. 3)
13 litraa. 4) c. tuntureilla pesivä
kahlaajalintu. 5) Suviseurat. 6)
Tapio Luoma. 7) Alba eli messupaita on jumalanpalveluspuvuista yksinkertaisin. Alba on

omaa uskoa ja pitää sen elävänä.
Siksi kirkkoon kuuluminen on
Lauralle tärkeää. Nykyisin oman
hengellisen elämän hoitaminen
messuihin osallistumalla ei vain
yksinkertaiseksi aina ole mahdollista. Vaikka lastenkin kanssa
kirkossa tulee käytyä, äitinä sitä
haluaisi viettää heidän kanssaan
aikaa myös ilman aikatauluja.
Papin työtehtävät painottuvat
viikonloppuihin ja työajat ovat
muutenkin epäsäännölliset. Ajomatka Kuopiosta Varkauteen vie
päivästä kaksi tuntia. Hän tuntee
sopeutuneensa matkantekoon

yllättävän hyvin. Ajaessa saa
myös omaa aikaa, voi kuunnella
äänikirjoja, tehdä papin työhön
paljon kuuluvaa ajatustyötä, rukoilla tai tuijotella vain edessä
ajavan auton perävaloja. Se voi
olla myös rituaali, jonka aikana
irtautuu työasioista.
Kuluneena keväänä tosin työt
ovat väistämättä tulleet myös kotiin. Laurakin on tehnyt etätöitä
niin paljon kuin mahdollista.
Tavallisesti sairaalasielunhoidosta vastaavana pastorina Laura
viettäisi viikoittain aikaa tavaten
potilaita, henkilökuntaa ja omai-

Sairaalateologi on tavattavissa poikkeusolojenkin aikana puhelimitse ja kasvotusten.
Tapaamisaika on hyvä sopia etukäteen puhelimitse suoraan Lauran kanssa p. 040 572 7900. Vierailut osastoilla ovat mahdollisia niin pyydettäessä.
l

lännen kirkossa papin liturginen
valkoinen perusvaate, joka symboloi puhtautta. 8) 68,6 % suomalaisista. 9) 6.3.1988. 10) Kaste
ja ehtoollinen. 11) Tehtaan hotelliksi. 12) 940 km. 13) Varkauden Kotiseutukeskus, rakennettu
1858 tehtaanlääkärille, ”Tyyskän
rakennus”. 14) 1929. 15) Alvar,

rakennus, ja Aino Aalto, sisustus,
v. 1937. 16) Utsjoki. 17) Suomen
ensimmäinen tasavallan presidentti Kaarlo Juho Ståhlberg.
18) Metsän puut. 19) Tekoaltaita
eli tekojärviä. 20) Kemijoki, 550
km. 21) 9. 22) Sami Jauhojärvi.
23) Arsi Harju. 24) McLaren. 25)
64.

sia Varkauden sairaalan eri osastoilla. Korona-rajoitusten vuoksi
osastoille ei ole ollut menemistä.
Puhelimitse on voitu olla yhteydessä.
Laura tietää potilaiden kokeneen hyvänä sen, että on ihminen, jolle voi kertoa tuntemuksiaan siitä, mitä on olla sairas.
Jotkut haluavat jutella Jumalasta,
toiset ihan muista asioista. Jos
potilaat tai omaiset tahtovat, yhdessä voidaan rukoilla tai laulaa
virsiä. Joillekin Laura on lukenut
Raamattuakin. Pyydettäessä sairaalateologi jakaa ehtoollisen.
Ennen psykiatrisen osaston
suljetulla osastolla kävi viikoittain diakoniatyöntekijä pitämässä pienen hartaushetken. Nyt
vierailut siellä ovat Lauran vastuulla. Hän kokee, että diakoniatyön hyvin tehdyn työn ansiosta
hänen on ollut helppo toimia
siellä.
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Polkupyörät

Diakoniatyö vastaanottaa
ajokuntoisia polkupyöriä
Olisiko sinulla lahjoittaa ajokuntoinen polkupyörä tarvitsevalle? Tarvetta on sekä aikuisten että
lasten pyörille. Diakoniatyöntekijä kartoittaa aina avun tarpeen ja ohjaa pyörät eteenpäin.
Mikäli sinulla on tarpeeton ja ajokuntoinen polkupyörä, ja haluat lahjoittaa sen, ota yhteyttä
diakoniatoimistoon p. 040 701 6630.

Hartaus

Sylillinen kerrallaan
Karoliina Mustonen

Karoliina Mustonen

K

otitaloani on pitkään
varjostanut
valtava
kymmeniä ja taas kymmeniä vuosia vanha
kuusi. Kuusesta on ollut myös
muuta haittaa. Terassi on peittynyt aina keväisin paksun siitepölykerroksen alle. Kuusen tiheiden
oksien suojissa vaanivat itikat kesäiltoina valmiina hyökkäämään.
Viime syksynä kuusi vihdoin kaadettiin.
Suuret puupöllit ehtivät maata
takapihalla jokusen kuukauden
aina kevääseen saakka. Syntymäpäivänäni aamulla naapurin mies
sitten soitti: ”Aloitetaanko halkomisurakka?” Aamukahvit sentään sain sänkyyn, mutta kakun
leipominen ja muukin syntymäpäivän herkkuruokien laitto jäi
minulle miesten paiskiessa halkomakoneen ja traktorin kanssa
töitä.
Pilkottujen halkojen kantourakka jäi taas minun harrastukseksi tulevalle viikolle ja niitä
halkoja oli paljon. En ole kovin
voimakas ja osa haloista oli märkiä. Ne tuntuivat painavan tonneja. Osa oli jo kuivunut ja painoivat
tuskin mitään.
Kannoin kasasta halkoja milloin

Pihamme toisen kaadetun puun osittain jo halotut pöllit yhä odottavat kantamistaan.
minkäkin kokoinen sylillinen kerrallaan siisteihin pinoihin puuvajan taaksen. Halkoja tuntui vain
riittävän ja riittävän. Kasa ei pienentynyt, vaikka kuinka kannoin.

– Lounaskuljetus kotiin joka pävä
– Perhejuhlapalvelu – Muistotilaisuudet

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

Yksilöllistä palvelua
ja laadukasta työtä
Ilmainen tarkastus. Tervetuloa!

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

”Yksi kerrallaan tästä selvitään.
Yksi sylillinen kerrallaan, vaikka
yksikin halko kerrallaan,” huomasin ajattelevani. ”Älä mieti seuraavia halkoja, tämä sylillinen riittää.”

Anna
palautetta
Palautteesi seurakunnan
toiminnasta ja
Kotiviestistä on meille
tärkeää. Voit jättää
palautteesi myös
nimettömänä osoitteessa
www.varkaudenseurakunta.fi/palaute

Lopulta halkokasa oli tyhjä ja
pinot täynnä.
Nyt tässä koneella istuessani
mietin koko tätä maailman aikaa.
Huomisesta en tiedä. Tämän kir-

Hammaslaboratorio

VARKAUDEN
TEKARIPAJA OY
Erikoishammasteknikko

Keijo Pesonen

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

p. 017 5528660

Asiantuntevaa
HAUTAUSPALVELUA
jo 18 vuotta
ajatuksella ja vankalla
ammattitaidolla

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

jotuksen aikana rajoituksien purkamisesta tai tilanteen muuttumisesta ei kukaan tiedä.
”Älkää siis huolehtiko huomispäivästä, se pitää kyllä itsestään
huolen. Kullekin päivälle riittävät sen omat murheet,” sanoo
Jeesus Matteuksen evankeliumissa.

Pyhä Jumala.
Lohduta minua, kun
olen surullinen.
Anna rohkeutta, kun
olen peloissani.
Tuo tyyneyttä epätoivoni keskelle.
Lähetä ystävä
yksinäisyyteeni.
Anna toivoa huolieni
keskelle.
Opeta minua luottamaan,
että sinä suojelet ja
varjelet elämäni
eilen, tänään ja
huomenna.
Aamen.

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

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

Eläkkeelle

Puistoillaan
yhdessä
Perinteiset puistokerhot jatkuvat keskiviikkoisin ajalla 3.6.29.7.2020 klo 9.30-11.30 Kuoppakankaan
leikkipuistossa,
Kuoppakankaankatu 11. Puistokerhossa vietetään yhdessä kesäisiä
päiviä myös ohjatuissa leikkituokioissa. Puistokerhot järjestetään
säässä kuin säässä: kerholaisten tulee siis pukeutua sään mukaisesti.
Hygieniasyistä wc-tilat eivät ole
käytössä eikä puistokerhossa ole
tarjoilua. Omia eväitä voi kuitenkin nauttia. Varkauden Perheentalo on mukana kaikissa puistokerhoissa - keskiviikon aukiolo on
siirtynyt ulkoilmaan.
Puistokerhoja järjestävät yhteistyössä: Lapsen kengissä ry, Vauhtihanke, UNICEF Varkauden vapaaehtoiset, Varkauden seurakunta,
KESTO-hanke, Warkautelaiset ry
ja Waste ry.

Henkilöstömuutoksia
seurakunnassa
Laura Tanskanen aloittaa toisen
seurakuntapastorin vakituisessa
virassa 1.5.2020.
Lastenohjaaja Leila Martikainen-Paatsola on työvapaalla 9.3.–
31.12.2020.
Kati Hoffren työskentelee
lastenohjaajan sijaisena 9.3.–
31.12.2020.
Diakoniatyöntekijä Pia Hosio
on virkavapaalla 18.5.–9.10.2020.
Liisa Väisänen työskentelee kesäkanttorina ajalla 3.6.–2.8.2020.
Tiia Klemettilä aloittaa tiedottajan vakituisessa työsuhteessa
1.6.2020.
Kappalainen Kari Iivarinen
siirtyy eläkkeelle 1.7.2020 alkaen. Kangaslammin kappalaisen
virkaan on valittu Risto Huotari
Kuopiosta. Hänen kieltäytymisensä varalle on valittu Karoliina
Mustonen. Uusi kappalainen tullee aloittamaan virassaan syksyllä.
Ylivahtimestari Carita Suhonen siirtyy eläkkeelle 1.7.2020
alkaen.

Herra on sinun kanssasi,
sinä olet onnellinen mies
Kari Iivarisen kotialbumi

Kari Iivarinen

L

apsena asuin varsin lähellä nykyistä pääkirkkoa. Matka oli aivan liian pitkä pienelle pojalle,
jonka maailma rajoittui lähinaapurustoon. Mummolaan Päiviönsaarelle kuljettiin kuitenkin
kirkonmutkan kautta, suuren
kirkon ohi.
Kirkon tummassa eteisessä oli
lasimaalaus Emmauksen tien
kulkijat. Se tuntui lempeältä ja
turvalliselta varsinkin silloin,
kun aurinko valaisi sen. Lapsen
silmiin alttarifresko vaikutti pelottavan suurelta.
Synnyin maaliskuussa 1954.
Tuolloin kahvi vapautui säännöstelystä ja koko säännöstelytalous Suomessa päättyi. Sotaaika jäi lopullisesti taakse ja
jälleenrakennus jatkui.
Kastejuhlassa kahvia oli tietenkin tarjolla. Sylikummini,
mummini sisar Siiri asettui valokuvaan pieni nyytti sylissään.
Perheemme pitkäaikaisen tuttavan, Kustaa Sarsan, piti kastaa
minut, mutta hän oli jo sairaalloinen ja joutui turvautumaan
apulaisiin. Niinpä minut kastoi
Kristuksen maailmaanlaajaan
kirkon jäseneksi lyseon opettaja,
kirjailija ja suojeluskunta-aktiivi, Sarsan vanha tuttu Helsingistä, Heikki Linnove.
Poikasena osallistuin kirkon
alakerrassa kokoontuneeseen
poikakerhoon. Siellä sain kokeilla ensi kerran autoradan
kaasukahvaa. Auton pitäminen
radalla ei meikäläiseltä onnistunut.
Kerho päättyi aina iltahartauteen. Muistan erään hartauden,
jonka aikana en malttanut olla
hiljaa. Ja niin minut pistettiin
pihalle kerhosta. Monta vuotta
pysyinkin poissa. Myöhemmin
Sahanpitkässä, Savontie 38, talomme isät alkoivat pitää meille
pojille kerhoa pommisuojassa.
Joskus myös seurakunnan poikatyöntekijä Vilho Viitala vieraili kerhossa ja näytti elokuvia.
Kävin rippikoulun 1960-luvulla. Silloinkin haettiin merkintöjä korttiin, pääsääntöisesti jumalanpalveluskäynneistä.
Meidän perhe tai suku ei juuri
kirkossa käynyt. Siksi ajattelin

Tarmon päivänä syntynyt jää Inton päivänä eläkkeelle.
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Kummin kaa

Kummipäivä tulee taas – vietä sitä etänä
Valtakunnallista kummipäivää vietetään tänä vuonna 31.5. Kummipäivän tapahtumia ei voida järjestää
koronatilanteen vuoksi. Tässä vinkkejä Kumminpäivän järjestämiseen:
1. Etäjuhlat videopuhelun välityksellä.
2. Lukuhetki etänä: iltasatu tai muutama runo kummisi suosikkirunoilijan kirjasta?
3. Lautapelailua etänä: Oletko kokeillut pelata Aliasta tai Kimbelä videopuhelun välityksellä?
4. Soita kummilapselle tai kummille. Pienet hetket ja yhteydenpito voivat olla tärkeitä kokemuksia.

Kasvatustyö

Päiväkerho on turvallista ja
kiireetöntä yhdessäoloa
Tiia Klemettilä

Vark
aud

en se
u

rakun

nan a
rkisto

Ainoita kertoja, kun laulutaitojani on kehuttu, oli rippileirillä. Kanttori Ilmo Haario käveli edestakaisin ja kuunteli pienen ryhmän laulamista ja sanoi, että tässä pojat laulavat hyvin. No, toinen kanttori Olli
Rahkonen palautti minut maanpinnalle: antoi koulutodistukseen viitosen musiikista. Toista kanttoria ajattelen lämmöllä, arvaapa kumpaa.
ottaa tutustumiskäynnit tosissaan. Vuoden aikana sain merkintöjä yli 50. Ennätystäni ei ole
vieläkään rikottu. Rippikoulussa
Puurtilan seurakuntakodilla elelimme poikajoukolla pari viikkoa.
Varkaudessa ja Suomessa oli
nuorten parissa hengellistä etsintää 1970-luvun alkupuolella. Silloin monen muun nuoren tavoin
löysin tieni seurakuntaan oikein
kunnolla. Nuorena olin verraten arka ja minulle riitti, kun
sain olla mukana, osallistua ja
kuunnella. Nuorisotyönohjaajat
Kauko Huovinen ja Heikki Alanen viitoittivat viisaasti tietäni
eteenpäin. He saivat minut myös
viimein suostumaan kerhonohjaajaksi Luttilan seurakuntalolle,
jonne poljin pyörällä kerran viikossa.
Silloin poikakerholaisia oli
Luttilassa paljon, vaikka näin jälkeenpäin ajatellen kerhoni olivat
aika tylsiä. Jalkapalloakin pelasimme vain muutaman kerran.
Muuten kuunneltiin ohjaajan
esityksiä ja pidettiin tietokilpailuja. Toimin ohjaajana armeijaan
lähtöön saakka.
Lapsena seurasin suvun hautajaisissa papin toimia. Heikki Mertanen teki vaikutuksen.
Niinpä jo keskikoulussa ajattelin, että papin työ kiinnostaisi.
Kun pääsin lukioon, ostin heti
teologisen tiedekunnan opintooppaan ja jopa pääsykoekirjoja.
Lukioaikana Kuoppakankaan
Työkeskuksella (nyk. seurakuntakeskus) kokoontui nuorten

Raamattupiiri. Siellä tapasin kavereita, myös yhden tytön, josta
tuli vaimoni. Olen siis ollut monella tapaa naimissa seurakunnan kanssa.
Pappisurani alkoi tavallaan
montun pohjalta. Työskentelin
parina kesänä Luttilan hautausmaalla. Haudan kaivaminen oli
paitsi raskasta, myös jännittävää.
Koskaan ei tiennyt milloin naapurihauta romahtaa. Muistan,
kun kahdestaan hautaa kaivettiin, toinen kaivoi ja toinen istui
reunalla. Sitten osat vaihtuivat.
Työtodistukseni kirjoitti legendaarinen seurakunnan puutarhuri Olavi Mäkinen.
Kastepappini Heikki Linnove
kirjoitti 23 vuotta ennen syntymääni eräässä hartauskirjassaan
näin: ”Jumalan tie on sinun tiesi,
Herra on sinun kanssasi ja sinä
olet onnellinen mies.” Tämä tie
alkoi kohdallani pienenä poikana kerran talvisena päivänä
Varkaudessa. Se jatkuu lupauksen varassa yhä. Sitten, kun tiimalasistani viimeinen hiekka on
valunut pois ja siitä on tehty risti
arkulleni, matka on takana päin
ja on perille pääsyn aika.

Tässä kirjoituksessaan 1.7. eläkkeelle jäävä Kangaslammin kappalainen Kari Iivarinen muistelee
tietään seurakuntaan. Läksiäiskahvit seurakunnalle järjestetään
myöhemmin. Jutun pidemmän
version löydät osoitteesta www.
varkaudenseurakunta.fi/uutiset

kaan kerho on tarkoitettu pienimmille.
Omien lasten tuominen mukaan juuri seurakunnan kerhoon oli Serafiinan äidille luonnollinen jatkumo. Outi kävi
lapsena seurakunnan kerhossa
ja piti myöhemmin tyttökerhoa
itsekin. Edullisuus ja ammattitaitoiset ohjaajat tekevät kerhoharrastuksesta miellyttävää ja
turvallista. Syksystä 2020 alkaen
päiväkerhot ovat ilmaisia.

P

äiväkerhoissa tuetaan
lapsen kokonaisvaltaista
kasvua monipuolisesti.
Yhdessä lauletaan, askarrellaan, liikutaan ja leikitään
vapaasti. Silloin tällöin retkeillään ja voidaan viettää myös
juhlia. Serafiina halusi viettää
syntymäpäiviään kerhossa ja
kerhotädit suostuivat siihen.
– Serafiina olisi halunnut kutsua kaikki kerholaiset kotiin,
mutta näin oli helpompaa, äiti
Outi Sappinen-Rautiainen iloitsee ja kehuu kerhonohjaajien
taitoa ja halua heittäytyä, innostua ja olla helposti lähestyttäviä.
Serafiina on tykännyt harrastaa seurakunnan päiväkerhoa
yli kolmen vuoden ajan, koska
siellä oppii kaikkea. Hänen mielestään myös Raamatun tarinat
ovat mielenkiintoisia. Hän on
tutkinut Lasten Raamattuaan
siitä lähtien, kun oppi lukemaan
nelivuotiaana.
Varkauden seurakunta järjestää päiväkerhoja 2–5-vuotiaille
lapsille. Ryhmiä on kolme ja ne
kokoontuvat Kuoppakankaan
seurakuntakeskuksella, Luttilan
seurakuntatalolla sekä Haukankujan kerhotilassa. Kuoppakan-

Seurakunnan kerhoissa tuetaan kotien kristillistä kasvatusta. Päiväkerhossa kirkkovuoden
juhlat ja kristilliset perinteet
ovat esillä ja tulevat lapsille tutuksi luontevasti toiminnan
ohessa.
– Olen tyytyväinen, että joku
puhuu uskonasioista lapsille. Se
ei välttämättä ole kotona niin
helppoa, Outi pohtii.
Mikä Serafiinan mieleen kerhosta on jäänyt?
– Siunaa Jeesus ja loppurentoutukset. Kun maataan patjoilla peittojen alla ja kuunnellaan
satuja. Se oli kivaa.
Päiväkerholaiset tekevät myös
luontoretkiä. Serafiina on tykännyt kerhosta, koska siellä
oppii aina jotain uutta.

Lisätietoja tämän lehden sivulta
6 ja Paula Bomanilta
p. 040 501 4950 (myös WA) tai
paula.boman@evl.fi
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Virsivinkki

574 On kaunis synnyinmaamme
Virsitekstin on tehnyt runoilija Wäinö Havas ja se julkaistiin vasta hänen kuolemansa jälkeen vuonna 1944. Virren juhlava sävelmä on Toivo Kuulan viimeisiä
sävellyksiä. Se syntyi sodan varjossa 1918. Kuulan sävelmä löytyy virsikirjasta myös
virsistä 196 ja 629.
On kaunis synnyinmaamme on keskikesän virsi – ”ei yötä ollenkaan!”. Runoilija

ylistää isänmaansa luonnon kauneutta ja Luojan töitä. Elämä tässä kauniissa maassa ei kuitenkaan ole huolettoman ihanaa, vaan ”tiellä vaikealla maan helle uuvuttaa”. Niinpä kesän tunnelmat johtavat mietiskelemään Taivaan suven autuutta. ”Soi
siellä virret toisin kuin täällä milloinkaan…”
Virsivinkin laati Mari Marjokorpi

Poikkeusolot

Rippikoulut järjestetään
loppukesästä

K

evään aikana rippikoululaisille on lähetetty
etätehtäviä. Vanhemmat ja rippikoululaiset
ovat toukokuun alussa saaneet
sähköpostikirjeenä suunnitelman rippikoulujen järjestämisestä poikkeusoloissa. Suunnitelma
on seurakunnan yhteinen näkemys, jossa on huomioitu maan
hallituksen ja Suomen evankelisluterilaisen kirkon yleiset ohjeet.
– Tahdomme toimia turvallisesti ja siksi kaikki leirit siirtyvät
alkuperäisestä myöhemmäksi.
Myös leiripaikkoihin ja leirien
kestoon on tullut muutoksia,
kertovat kirkkoherra Jarkko Piippo ja johtava kasvatustyön viranhaltija Tiina Taavitsainen.
Näillä näkymin rippikoluleirit järjestettäisiin Ruusuhovissa
Rantasalmella ja Partaharjulla
Pieksämäellä elokuussa ja syyslomalla. Nämä tilat ovat riittävän
suuret, jotta turvavälien pitäminen olisi edes periaatteessa mahdollista yhteensä 33 henkilön
joukon kesken. Puurtilan seurakuntakodilla meininki on tiivistä. Isosille Partaharju ja Ruusuhovi ovat tuttuja paikkoja ja he

ovatkin ottaneet tiedon muutoksesta hyvin vastaan.
Yleisesti isoset ottivat rippikoulumuutokset vastaan vaihtelevasti. Osa oli tyytyväisiä leirien
siirtymiseen syksymmälle, koska
nyt ei tarvitse puntaroida kesätöiden välillä. Toisaalta osalla
nuorista ei ole tiedossa muita kesätöitä rippileirien lisäksi, joten
ripari olisi tuonut kesään mukavaa vaihtelua.
Päivärippikoulu järjestetään

Varkaudessa
Kuoppakankaan
seurakuntakeskuksella syksyn
aikana. Nuoren on mahdollista esimerkiksi terveydellisistä
syistä vaihtaa leirimuotoinen
rippikoulu päivärippikouluun.
Päiväriparilla ei yövytä ja ollaan
väljästi koolla. Mahdollisesta
leirimuodon vaihdosta huoltajilta odotetaan yhteydenottoa
30.5. mennessä. Muita ryhmävaihtoja leirien välillä ei tehdä.

Leirijaksot lyhennetään yhdellä vuorokaudella normaalista suunnitelmasta. Näin ollen
leirin hinta alenee 100 eurosta
80 euroon eikä kuljetuskuluja
leirikeskuksiin tule. Myös Viron
leirin hinta alenee 20 eurolla.
Poikkeusolot ovat tuoneet
moniin perheisiin myös taloudellista huolta. Huoltaja voi tarvittaessa hakea maksuvapautta
rippikoulumaksusta. Tässä tapauksessa huoltajan kannattaa
olla yhteydessä seurakunnan
diakoniatyöntoimistoon ja varata aika diakoniatyöntekijän vastaanotolle. Myös leirimaksun
osa-maksusta voidaan sopia.
Rippikoululaisiin
pidetään
yhteyttä kesäaikana ja alkusyksystä noin kerran kuukaudessa
kuten tähänkin asti leirijaksoon
saakka. Ryhmätapaaminen ja
vanhempainilta järjestetään ennen perusjaksoa. Konfirmaatiot
pidetään leirin jälkeisinä viikonloppuina perinteisesti, mikäli se on turvallista.
– Konfirmaatioiden aikoja ei
vielä ole lyöty lukkoon. Niistä
tiedotamme mahdollisimman
pian.
Talvirippikoulun konfirmaation ajankohtaa pohditaan yhdessä vanhempienkin kanssa.
Vanhempia ja rippikoululaisia pyydetään muistamaan, että
suunnitelmiin voi tulla muutoksia nopeastikin, mikäli Covid-19
epidemia muuttaa maamme
turvallisuustilannetta.
Rippikoululaisille tiedotetaan mahdollisista muutoksista seurakunnasta.

Rippikouluissa
kannustetaan
kestävään,
kohtuulliseen ja
tasapainoiseen
elämäntapaan
Rippikoulun aikana on hyvä
mahdollisuus vahvistaa nuorten myönteistä luontosuhdetta.
Elämme maailmassa, jossa ilmastonmuutos on totta. Se aiheuttaa
nuorissa todellista ilmastoahdistusta. Kirkko haluaa kääntää
nuorten katseen kohti toivoa.
Seurakuntana ja maailman
kansalaisina meillä on mahdollisuus yhdessä vaikuttaa ja tehdä yhteisestä maailmastamme
parempi paikka. Siksi rippikoululaisia ja isosia rohkaistaan ja
kannustetaan rippikoulun aikana
löytämään heille itselleen sopivia
luomakuntaa kunnioittavia ja
ympäristöä säästäviä tapoja kuluttaa, harrastaa ja toimia arjessa.
Ilmastotoivon vahvistamiseksi
rippikoulussa ja isostoiminnassa ilmasto- ja ympäristöasioista
keskustellaan yhdessä. Työntekijöille ja isosille on olemassa
paljon materiaalia keskustelun
ja ajattelun tueksi, sillä kirkko
haluaa kehittää ympäristötietouttaan jatkuvasti. Kirkko on laatinut energia- ja ilmastostrategian,
jonka tavoitteena kirkko on hiilineutraalitoimija vuoteen 2030
mennessä.
Kasvatustyöllä on keskeinen
rooli seurakunnan nuorimpien jäsenten herättelyssä elämään luontoa kunnioittaen. Leireillä liikutaan luonnossa mahdollisimman
paljon ja hyödynnetään lähiympäristöä osana oppimista. Luonto on
myös oiva hiljentymisen ja pyhyyden kokemisen paikka. Rippikoulussa laaditaan ryhmäkohtaiset
ympäristöpelisäännöt, tarkkaillaan kulutusta ja kierrätystä. Leirikeskuksissa nautitaan maukkaasta
ja monipuolisesta kasvispitoisesta
ruokavaliosta.
l Lisätietoja hiilineutraalista
kirkosta löydät osoitteesta:
evl.fi/hiilineutraalikirkko
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