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Pääkirjoitus

Jumanpalvelusfoorumi

Yhteinen vastuumme
J
o alkukristillinen seurakunta tuli tunnetuksi siitä, että se piti huolta kaikkein heikoimmassa asemassa olevista
lähimmäisistä. Lesket, orvot ja spitaaliset
saivat suojan juuri kristityiltä. Laurentius
niminen mies toimi diakonina Roomassa 200-luvulla. Laurentiuksen tehtäviin
kuului auttaa köyhiä ja avuntarvitsijoita
sekä pitää samalla huolta kirkon rahavaroista. Rooman valtio eli lama-aikaa ja
mietti kuumeisesti kuinka paikata valtion
kurjistuvaa taloutta. Valtiovallan mieleen
juolahti kristillisen kirkon julistus peltoon
kätketystä aarteesta sekä Jumalan valtakunnan rikkauksista. Roomalaiset tiukkasivat diakoni Laurentiukselta kirkon
aarteista. Turhaan Laurentius yritti selittää rikkauksien vertauskuvallisuutta ja
turhautui lopulta kiistelyyn ja lupasi tuoda esivallan eteen kolmen päivän kuluessa
kaikki kirkon rikkaudet.
Laurentius käytti kolme päivää aarteen
keräämiseen. Hän kiersi kaupunkia ja otti
mukaansa köyhät, rammat, sairaat, vanhukset, raajarikot ja nälk i i nt y n e e t
kerjäläiset.
Tämän
surkean
näköisen

joukon kanssa Laurentius marssi täpötäyteen oikeussaliin ja ilmoitti: ”Tässä ovat
kirkon aarteet!” Kristillisen lähimmäisen
rakkauden konkreettinen toteuttaminen
koitui lopulta Laurentiuksen kohtaloksi,
sillä kirkon aarteet näytettyään hän kuoli
marttyyrikuoleman Rooman vallan käsissä.
Inhimillinen hätä ja kärsimys olivat totisinta totta myös 70 vuotta sitten sodan
jälkeisessä Suomessa. Sodan kurimuksen
jälkeen koetelleet hallavuodet pahensivat tilannetta erityisesti Pohjois- ja ItäSuomessa. Pahimmassa hädässä olivat
erityisesti lapsiperheet. Yhteiskunnan tukiverkkojen puuttuminen sai kirkon toimimaan. Päätettiin järjestää suurkeräys,
jonka nimen, Yhteisvastuu, ideoi silloinen
Varkauden kirkkoherra Kustaa Sarsa. Sarsa oli puhunut jo saarnoissaan palvelevan
lähimmäisen rakkauden tarpeellisuudesta
ja yhteiskunnallisesta oikeudenmukaisuudesta. Seuraavana vuonna ensimmäistä kertaa järjestetty Yhteisvastuukeräys
tuotti nälkäänäkeville lapsiperheille 60
miljonaa silloista markkaa. Suomalaisten
lähimmäisenrakkaus yllätti, sillä keräystuotto oli kaksinkertainen asetettuihin tavoitteisiin nähden.
Seuraavina vuosina kerätyt varat osoitettiin monille tukea tarvitseville ryhmille.
Avunsaajien joukossa oli niin leskiä, orpoja, työttömiä, asunnottomia kuin kehitysvammaisia ja invalideja. Tänä vuonna
keräys on suunnattu jälleen lapsiperheille
ja erityisesti vanhemmuuden tukemiseen.
Perheiden haasteet ovat tänä päivänä moninaisia. Vanhemmat saattavat nääntyä
työelämän vaatimuksissa tai olla kokonaan vailla toimeentuloa. Äkillinen sairaus suistaa elämän raiteiltaan, kapinoivat
murrosikäiset vievät vanhempien voimat
äärirajoille. Tukeamme tarvitaan yhä armon vuonna 2020 niin täällä Suomessa
kuin kauempanakin.
Lienee hyvä muistaa Kristuksen sanat:
”Minun oli nälkä, ja te annoitte minulle ruokaa. Minun oli jano, ja te annoitte
minulle juotavaa. Minä olin koditon, ja
te otitte minut luoksenne. Minä olin alasti, ja te vaatetitte minut. Minä olin sairas,
ja te kävitte minua katsomassa. Minä olin
vankilassa, ja te tulitte minun luokseni.”
(Matt.25:35-36)

Siunattua sydäntalvea toivottaen
Kirkkoherra Jarkko Piippo

Tule keskustelemaan
jumalanpalveluksesta
Kangaslammilla

Tuntuuko tympeältä ajatella jumalanpalvelusta, jossa pappi ja
kanttori ovat äänessä ja muu seurakunta passiivisena yleisönä?
Niin kuuluukin. Seurakunta viettää messun yhdessä. Jumala antaa
meille suurimman lahjansa, Jeesuksen Kristuksen, ja me annamme kiitokseksi omat lahjamme
hänen käyttöönsä.
Kangaslammin kappeliseurau-

kunnassa tällaista ihannetta kohti edetään niin, että järjestämme
aluksi jumalanpalvelusfoorumin,
jossa yhdesssä keskustellen mietimme, minkälainen olisi varkautelainen jumalanpalvelus.
Tule kertomaan omat ajatuksesi
kaikkien yhteiseksi hyväksi messun jälkeen su 15.3. klo 13 alkaen.
Yhdessä tehden Kangaslammin
messussa vain taivas on rajana!

Keskustelusarja
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Sana

Jaakobin kirje luku 1 jakeet 12-15 (Jaak.1:12-15)
Autuas se, joka koettelemuksessa kestää. Sen kestettyään hän on
saava voitonseppeleeksi elämän. Jumala on sen luvannut niille, jotka
häntä rakastavat. Älköön kukaan kiusauksiin jouduttuaan ajatelko,
että kiusaus tulee Jumalalta. Jumala ei ole pahan kiusattavissa, eikä

hän itse kiusaa ketään. Jokaista kiusaa hänen oma himonsa; se häntä
vetää ja houkuttelee. Ja sitten himo tulee raskaaksi ja synnyttää synnin, ja kun synti on kasvanut täyteen mittaan, se synnyttää kuoleman.

Lähetystyö ja kansainvälinen vastuu

Tervetuloa tutustumaan
lähetyspiirien toimintaan
Tiia Klemettilä

S

eurakunnassamme toimii tällä hetkellä kolme lähetyspiiriä. Kävin
tutustumassa piirien toimintaan.
Jokaisen piirin kokoontuminen alkaa hartaudella, kahvin siunausvirrellä ja
kahvihetkellä. Sitten paneudutaan johonkin ajankohtaiseen tai muuhun ohjaajan
valitsemaan aiheeseen. Kaikkien piirien
toimintaan voi vapaasti ottaa osaa jokainen lähetystyöstä kiinnostunut. Tässä tietoa piirien ominaispiirteistä ja kokoontumisaikatauluista.

Lähetysnäyttelyt su 29.3.
klo 10-14.30 ja ma 30.3.
klo 17-19 pääkirkon
päiväkerhotilassa
* Ilo sulle ja mulle - Lasten lähetysnäyttely. Tutustumme Afrikan, Aasian ja Etelä-Amerikan lasten elämään
ja koulunkäyntiin. HUOM! Päiväkodit ja koulut voivat varata oman
esittelykierrokset Tarjalta p. 040 718
5333.
* Tarinoita varkautelaisten tekemästä
lähetystyöstä.

Harjuntien pojat, Erkki
ja Raimo huhtikuun ajan
Varkauden kirjastossa
* Erkki Hynösen ja Raimo Holopaisen kirjoja ja esineitä Afrikasta.

Kommilan lähetyspiiri

Kommilan lähetyspiiri kokoontuu Pääkirkon vieressä Hannun salissa parittoman viikon tiistaisin klo 13.00–14.30. Yhteyshenkilö ja ohjaaja Pirkko Iivarinen p. 040 7493
262. Tämän lähetyspiirin juuret ulottuvat
noin sadan vuoden taakse. Piiri kokoontui
alun perin kodeissa. Piiriläiset ompelivat
lasten vaatteita tai repivät lakanoita Afrikkaan lähetettäviksi sidetarpeiksi. Mukana
on alusta saakka ollut paljon opettajia, sairaalahenkilökuntaa ja kodinhoitajia.
Piiriläiset valmistavat joka kevät simatalkoot. Simat myydään lähetystyön hyväksi
vappumyyjäisissä. Piiri on tukenut noin
kymmenen vuoden ajan Suomen Lähetysseuran (SLS) työtä vammaisten parissa
Nepalissa ja lasten koulutielle saattamista
Angolassa. SLS lähettää työnsä kannattajille säännöllisesti uutiskirjeitä, jotka luetaan
piirissä niiden saavuttua.
Kuoppakankaan lähetyspiiri

Kuoppakankaan lähetyspiiri kokoontuu

Kuoppakankaan lähetyspiiri
Kuoppakankaan
seurakuntakeskuksen
kahviossa parillisen viikon maanantaisin
klo klo 13.00–14.30. Yhteyshenkilö ja ohjaaja Riitta Nieminen p. 045 8507 467.
Kuoppiksen piirin kummikohteita ovat
SLS:n Nepalissa tekemä työ vammaisten
ja syrjäytymisvaarassa olevien lasten ja
nuorten parissa sekä Medialähetysjärjestö
Sanansaattajien medialähetystyö maailmalla. Piirissä tutustutaan näiden lähetyskohteiden toimintaan, luetaan uutiskirjeitä
ja keskustellaan ajankohtaisista lähetysasi-

oista arkisesti kahvikupin ääressä.
Ohjaaja Riitta kutsuu kokoontumiskerroille vierailijoita, joskus tehdään käsitöitä
tai askarteluja. Joka kerta rukoillaan lähetystyön puolesta. Piiriläiset osallistuvat
myyjäisten järjestämiseen kaksi kertaa
vuodessa, vappuna ja adventtina.
Könönpellon lähetyspiiri

Könönpellon lähetyspiiri kokoontuu Könönpellon seurakuntakeskuksessa parillisen viikon keskiviikkoisin klo 13.30–15.00.

Tiia Klemettilä

Tiia Klemettilä

Kommilan lähetyspiiri

Yhteyshenkilö ja ohjaaja Liisa Vuohelainen
p. 040 8219 990.
Könönpellossakin lähetyspiiri on muodostunut alun perin kodeissa kokoontuneista lähetys- ja ompeluseuroista. Kun
Könönpellon seurakuntakeskus vihittiin
käyttöön vuonna 1954, toiminta siirtyi sinne. Piirissä tehdään yhä käsitöitä. Köpeläisillä on yhteinen lankavarasto ja valmiiden
tuotteiden myyntipiste seurakuntakeskusen aulassa. He ovat lahjoittaneet sukkia,
pipoja ja lapasia myös oman seurakunnan
diakoniatyön kautta jaettaviksi.
Joka marraskuu könönpeltolaiset järjestävät Marraskuun makkarakeitto –tapahtuman, jolla he keräävät varoja vaihtuville
kohteille ulkomailla. Viimeisin suuri yksittäinen projekti oli Sakun seurakunnan
rahoittamiseen osallistuminen Virossa.
Piiriläiset aikovat tehdä kirkon vihkiäisiin
retken, kun kutsu saapuu.

Könönpellon lähetyspiiri
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Kirkon kirjat
KUOLLEET: Maija Rakel Kolari 93 v, Erkki Eemeli Laitinen 91 v, Toini Maria
Pelkonen 91 v, Aino Inkeri Järvisalo 89 v, Asta Onerva Natunen 88 v, Heikki
Juhani Kannisto 86 v, Rauha Esteri Antikainen 74 v, Riitta-Liisa Kortelainen 73 v,
Erkki Matti Tapio Savinen 62v, Jukka Tapio Huupponen 60 v, Anne Marita
Tirkkonen 43 v.
KASTETUT: Helmi Saara Emilia Kilpeläinen, Miio Esa Juhani Lappalainen, Julius
Erkki Vihtori Mäkinen, Kuopion Kallaveden srk, Elias Hannu Ensio Pihlman

Sairaalapapeilla
oli yli 56 000
kohtaamista
vuonna 2019
Kirkon tiedotearkisto
Sairaalapapeilla oli viime vuonna
yli 56 000 yksilökohtaamista. Kohtaamisista noin 60 prosenttia oli
potilaiden kanssa. Noin joka viides kohtaaminen oli läheisen tai
sairaalan henkilökunnan kanssa.
Useimmin keskusteltiin terveydestä ja sairaudesta, elämänkriiseistä, sairauden aiheuttamista
kriiseistä, elämän merkityksestä
ja uskosta sekä ihmissuhteista.
Muu syy, työ ja opiskelu sekä
debriefing olivat viime vuonna
edellisvuotta useamman keskustelun syy.
Sairaalasielunhoito on vakaumuksen mukaista eksistentiaalista tukea. Sairaalasielunhoidossa
pyritään ihmisen auttamiseen ja
ikuu elämän muutostilantukemiseen
teissa, vakavassa sairastumisessa
ja kuoleman läheisyydessä. Tavoitteena on tukea ihmistä oman
elämän syvempään ymmärtämiseen ja merkityksellisyyden löytämiseen. Sairaalapappi on myös
työpaikkapappi. Hän tukee henkilökuntaa hoitotyön arjessa ja
vaativissa tilanteissa.
Sairaalapapit ovat koulutukseltaan teologian maistereita, ja
heillä on pappisvihkimys sekä
lisäksi
sairaalasielunhoitajan
erityiskoulutus.
Sairaalapappi
työskentelee terveydenhuollon
tai sosiaalihuollon yksikössä; sairaalassa, kotisairaalassa, kotisairaanhoidossa, palveluasumisen
yksiköissä ja avohoidossa.
Sairaalapapit
työskentelevät
pääasiassa arkisin, mutta he päivystävät myös viikonloppuisin.
Viikonloppupäivystykseen osallistuvat joillakin paikkakunnalla
myös seurakuntapapit.
Vuosina 2018 ja 2019 sairaalapappien virkoja on vähennetty.
Tämän näkyy mm. työtehtävien
määrän vähenemisessä. Sairaalapappeja on myös eläköitynyt ja
virkoihin on valittu uusia työntekijöitä. He osallistuvat erityiskoulutukseen, joka suoritetaan työn
ohessa. Koulutusjaksoilla he ovat
poissa vahvuudesta.

Varkauden seurakunnassa ei ole
erillistä sairaalapapin virkaa vaan
yhden pastorin työalaan on perinteisesti kuulunut sairaalasielunhoito. Seurakunnassa on meneillään
hakuprosessi toisen seurakuntapastorin viran täyttämiseksi. Virkaan valittavan työalavastuuksi
on määritelty sairaalasielunhoito.
Virka täytetään 1.4.2020 alkaen tai
sopimuksen mukaan.

Varkaus on ollut Petroskoin ensimmäinen ystävyyskaupunki vuodesta 1965. Juhlamatkalaiset asettautuivat Varkauden kaupungin lahjoittaman Ystävyys-nimisen veistoksen lomaan Äänisen rannalla aivan Petroskoin keskustan tuntumassa: Heikki Alanen (vas.), Sinikka Pulkkinen, Seija Kotilainen, Riitta Sulkko, Ismo Kivi, Pirjo Hynninen, Kaisa Mäntymaa (edessä), Mari Marjokorpi, Jarkko Piippo, Katja Saraketo,
Kari Iivarinen, Olli Siivola, Taina Nissinen, Tarja Natunen ja Pauli Paatsola.

Ystävyysseurakunta
sai lahjaksi kuvan
Varkauden kirkosta
Tiia Klemettilä

L

ähtöpäivänä
istumme
pikkubussissa, joka on
saapunut
Petroskoista
hakemaan seurakuntamme kirkkoneuvoston jäsenistä
ja työntekijöistä koostuvan retkueemme. Mikrofoni kiertää.
Moni ymmärtää kertoa nimensä
ja kiittää seurakuntaa mahdollisuudesta päästä matkaan. Paitsi
tiedottaja, joka lukee Petroskoin
10 kasvot opaskirjasesta, että
Petroskoin vuoden ajan tietää
siitä, kulkevatko ihmiset kadulla
takki kiinni vai auki.
Kirjasen autoon on tuonut
Sakari Lainamo. Hän on lu-

pautunut vapaaehtoiseksi matkaoppaaksemme. Lainamo oli
mukana myös Petroskoin evankelisluterilaisen
seurakunnan
30-vuotisjuhlissa sekä vuonna
2009, kun nykyinen kirkkorakennus vihittiin käyttöön. Vihkiäislahjaksi oli viety Tuulikki
Lainamon kastemalja. Tällä
kertaa lahjaksi annetaan Väinö Rouvisen akvatinta syövytys
Varkauden kirkko.
Ystävyysseurakuntamme Petroskoissa on varautunut juhlimaan suomalaisten vieraiden
kanssa kaksi päivää. Ensimmäisenä päivänä kuullaan onnitte-

lupuheita, toisena vietetään juhlajumalanpalvelus. Molemmat
tilaisuudet tulkataan suomeksi
ja venäjäksi. Lauantain juhlan
on määrä alkaa ensimmäisen
kirkkorakennuksen muistolaatan kiinnittämisellä. Seurakunta
ei kuitenkaan vielä ollut saanut
siihen lupaa. Niinpä laatta paljastetaan uudessa kirkossa.
Papit ovat iloisia siitä, että nyt
ihmiset, jotka käyvät vanhan kirkon paikalla, saavat tietää, ettei
kirkko ole kadonnut minnekään.
Ensimmäinen kirkko rakennettiin aikana, jolloin se ei saanut
ulospäin muistuttaa kirkkoa.

Kirkko rakennettiin kokonaan
lahjoitusvaroilla, joita varoja
myös varkautelaiset ovat olleet
kokoamassa. Ilman valtioiden
rajat ylittävää viranomaisyhteistyötä rakennusprojekteista ei
olisi selvitty. Nykyinen kirkko sijaitsee Petroskoin keskustassa ja
sen torni kohoaa korkealle.
Karjalan alueella työntekijöitä
on vähän, välimatkat pitkiä ja
työtä paljon ainoalle palkatulle
seurakunnan työntekijälle. Kirkkoherra Aleksei Krongolm kertookin juhlahetken olevan ainutlaatuinen, kun melkein kaikki
rovastikunnan papit ja nykyinen
ja uusi piispa ovat koolla Petros-
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Yhteisvastuu

Yhdessä hyvää - Lasten ja nuorten yhteisvastuukonsertti
Keskiviikkona 25.3 klo 18.00-19.00 järjestetään pääkirkossa Yhdessä hyvää -Lasten ja nuorten yhteisvastuukonsertti. Mukana ovat muun muassa Waltterin yläkoulun
musiikkiluokat sekä seurakunnan lasten ja nuorten

musiikkiryhmiä. Käsiohjelma 10 euroa.
Konsertin tuotto tilitetään Yhteisvastuukeräykselle.
Sydämellisesti tervetuloa
<3

Tiia Klemettilä

Tiia Klemettilä

Juhlajumapalveluksessa alttari täyttyi lapsista, heidät kutsuttiin siunattaviksi ennen ehtoollista. Petroskoin evankelisluterilaiseen kirkkoon kuuluu tällä hetkellä noin 150 jäsentä.

Petroskoin luterilainen seurakunta rekisteröitiin 10.6.1969. Omakotitalo Gvardeiskajakadulla hyväskyttiin kirkoksi tammikuussa 1970.
Muistolaattaa pitelemässä edellinen piispa Aarre Kuukauppi (vas.) ja
helmikuun 9. päivä uudeksi Inkerin kirkon piispaksi vihitty Ivan Laptev.

Tiia Klemettilä

Ystävyysseurakunta

Petroskoin ystävyysseurakuntatoiminnan taustaa
Olli Siivola
Kotiviestin arkisto

koin Pyhän hengen kirkossa.
Karjalan rovastikunnan seurakuntien edustajien lisäksi paikalle on saapunut Karjalan tasavallan oikeusasiamies, Petroskoin
piirihallituksen puheenjohtaja ja
Karjalan tasavallan kansallisen ja
alueellisen politiikan ministeri,
joka toi tervehdyksen Karjalan
tasavallan päämieheltä. Katolisen kirkon ja Karjalan Evankelisen seuran edustajat onnittelivat
myös. Suomesta saapuneista ystävyysseurakunnista Varkauden
delegaatio on suurin 19 jäsenellään.
Lahjamme luovuttavat kirkkoherra Jarkko Piippo, hallintojohtaja Olli Siivola ja kirkkovaltuuston puheenjohtaja Heikki
Alanen.
– Kun te katselette kirkkomme
kuvaa, muistakaa, että me rukoilemme teidän puolestanne. Kun
minä katselen kännykästäni teidän kirkon kuvaa, ajattelen, että
siellä he rukoilevat meidän puolestamme, Piippo lausui onnittelupuheessaan.
Sunnuntaina jumalanpalveluksen jälkeen meitä odotti iloinen
yllätys. Näimme seurakuntamme
lahjan käytössä, kun silminnähden onnellisen kirkkoherran poika kastettiin.

Varkauden seurakunnan delegaatio vieraili Petroskoissa ensimmäisen kerran vuonna 1990
seurakunnan 20-vuotisjuhlallisuuksissa. Tuolloin matka suoritettiin bussi-yöjunayhdistelmällä
ja se kesti lähes vuorokauden
suuntaansa. Silloinen kirkkoherra Jaakko Kontkanen oli innokas
ystävyysseurakunta-aktiivi ja vieraili Petroskoissa jonkin kerran
myös omin kyydein.
Noihin aikoihin Varkauden
seurakunta kustansi kahden petroskoilaisen nuoren opiskeluja
Helsingin yliopistossa. Toisella näistä jäivät opinnot kesken,
mutta toinen heistä Viktor Grinevits, valmistui teologian maisteriksi ja hänestä tuli Petroskoin
seurakunnan ensimmäinen vakinainen kirkkoherra.
Varkauden seurakunta oli yhtenä rahoittajana myöskin hankkimassa Petroskoin seurakunnalle
kerrostaloasuntoa, joka oli tarkoitettu seurakunnassa käyville
vierailijoille ja kerhotoiminnalle.
Varkauden seurakunta oli uuden kirkon suunnittelu- ja va-

Varkauden seurakunta oli uuden
kirkon suunnitteluja varainhankintatyössä aktiivisesti
mukana heti niiden
alkuajoista.

rainhankintatyössä aktiivisesti
mukana heti niiden alkuajoista.
Kirkkoherra Reino Eskelisen eläköidyttyä Kirkon rakennustoimikunnan jäsenenä suunnittelu- ja
toteutusvaiheessa toimi seurakunnan edustajana hallintojohtaja Olli Siivola. Hän toimi myös
toimikunnan asettamassa projektiryhmässä varapuheenjohtajana.
Taustavaikuttajana kirkon rakennustonttia valittaessa ja tonttiasian käsittelyssä Petroskoin
kaupungin elimissä toimi silloinen Varkauden kaupunginjohtaja
Matti Reijonen ja rakennustoimikunnan jäsenenä kaupunginjohtajan silloinen toinen varamies,
kansliasihteeri Sakari Lainamo.
Kuopion hiippakunnan tuomiokapitulin edustajana toimikunnan jäsenenä toimi edesmennyt
dekaani Markku Elonheimo
Kuopiosta. Rakennustoimikunta organisoi kirkkorakennuksen
suunnittelun ja rahoituksen lisäksi muun muassa tontti- ja rakennuslupa-asioiden hankinnan
ja vapaaehtoisvoimin suoritettujen talkootöiden aikataulutuksen.
Vuodesta 2004 lähtien varattiin
Varkauden seurakunnan talousarvioon vuosittainen 20 000 euron projektiraha uuden kirkon
rakentamishanketta varten. Saman vuoden syksyllä aloitettiin
rakennustyöt.
Kirkon harjannostajaisia vietettiin syyskuussa 2006 ja niihin
osallistuivat rakennustoimikunnan jäsenet Kalajoen rovastikunnan järjestämällä yhteiskuljetuksella.
Toinen käynti ajoittuu vuodelle
2009, jolloin vietettiin uuden kirkon vihkiäisiä. Petroskoin kirkon

vihkiäisiin osallistui 12 hengen
ryhmä Varkaudesta: seurakunnan virallisina edustajina kirkkoneuvoston varsinaisia jäseniä,
henkilökohtaisia
varajäseniä,
hallintojohtaja, kirkkovaltuuston
puheenjohtaja ja tiedottajan tehtäviä suorittanut toimittaja.
Varkauden kaupungin lahjana
luovutettiin Petroskoin seurakunnalle tilaustyönä suunniteltu
yllä mainittu kastemalja, jonka
suunnittelija, varkautelainen lasitaiteilija Tuulikki Lainamo oli
tilaisuudessa mukana.
Varkauden seurakunnan muis-

tamisena oli teetetty arkkitehdin
laatimien piirustusten mukaan
kastepöytä, jonka olivat valmistaneet seurakunnan lähetysaktiiveista koostuvan puutyöpiirin
jäsenet. Varkauden kaupungin
ja seurakunnan toisiinsa liittyvät
lahjat luovutettiin yhdessä.
Vuoden 2009 jälkeen vietettiin
ystävyysseurakuntatoiminnassa
hiljaiseloa, kunnes toteutettiin
kolmas virallinen vierailu tänä
vuonna helmikuun ensimmäisenä viikonloppuna Petroskoin
seurakunnan juhliessa 50-vuotispäiviään.
Vesa Moilanen

Vuonna 2009 Petroskoin luterilaisen kirkon vihkiäisjuhlaan osallistuivat Heikki Alanen (vas.), Timo Hämäläinen, Lilli Korhonen, Kauko
Ahonen, Susanna Tikkanen ja Pertti Laitinen kirkkoneuvostosta, kastemaljan luoja Tuulikki Lainamo, Sakari Lainamo Varkauden kaupungin edustajana, Marjut Mykrä kirkkoneuvostosta, kirkkovaltuuston
puheenjohtaja Marja-Muusa Hämäläinen sekä hallintojohtaja Olli
Siivola.

Kotiviesti
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Tapahtumat 20.2.–25.3.2020
JUMALANPALVELUKSET JA
HARTAUDET
su 23.2.
klo 10 Messu pääkirkko.
Päivärinta, Tuura.
klo 12 Messu Kangaslammin kirkko. Pehkonen,
Tuura.
klo 15 Laskiaissunnuntain perhemessu Kuoppakankaan seurakuntakeskus.
Mustonen,
Marjokorpi,
lapsikuoro Pisarat. Leikkiä,
liikettä ja musisointia koko
perheen voimin.
ke 26.2.
klo 18 Tuhkakeskiviikon
messu pääkirkko. Tanskanen, Majuri, seurakuntakuoro.
su 1.3.
klo 10 Toivevirsien messu pääkirkko. Pehkonen,
Päivärinta, Majuri, pop up
laulu-ja soitinryhmä.
klo 12 Sanajumalanpalvelus Kangaslammin kirkko.
Tanskanen, Majuri.
klo 14 Messu Kuoppakankaan seurakuntakeskus.
Pehkonen, Tuura.
to 5.3.
klo 12 Arkiehtoollinen
pääkirkko. Päivärinta, Marjokorpi.
su 8.3.
klo 10 Messu pääkirkko. Päivärinta, Tanskanen,
Marjokorpi.
klo 12 Messu Kangaslammin kirkko. Iivarinen, Marjokorpi.
klo 15 Siioninvirsiseurat
Könönpellon seurakuntakeskus. Iivarinen.
su 15.3.
klo 10 Messu pääkirkko.
Pehkonen, Tuura.
klo 12 Sanajumalanpalvelus Kangaslammin kirkko.
Iivarinen, Tuura.
klo 18 Levollisuuden
ankkurimessu Kuoppakankaan
seurakuntakeskus.
Mustonen, Taavitsainen,
Marjokorpi, nuorten musiikkiryhmä.
su 22.3.
klo 10 Messu pääkirkko, yhteiset syntymäpäivät. Pehkonen, Tanskanen,
Tuura.
klo 12 Messu Kangaslammin kirkko. Iivarinen,
Tuura.
klo 17 Rukouksen, sanan
ja musiikin ilta Kuoppakankaan seurakuntakeskus.

ja keskiviikkoisin klo 10-15. Poikkeus: suljettu hiihtoloman takia
3-4.3. Kirpputorille voi lahjoittaa
ehjiä ja puhtaita vaatteita, huonekaluja ja muuta kodin tavaraa (ei
laskettelusuksia, kirjahyllyjä, eikä
aikuisten kirjoja). Olethan etukäteen yhteydessä suurimpien tavaraerien ja huonekalujen osalta Piaan, p. 040 5727 810. Kirpputorin
tuotto menee helmi-maaliskuulla
Yhteisvastuukeräykseen, jolla tuetaan vanhemmuutta Suomessa
ja maailman katastrofialueilla.
Huomaathan, että maksuvälineenä käy vain käteinen. Tavaroita ei
voi varata.

Eiserin eläkeläiset lk 1 ma 3.3.
/ 17.3. / 28.4. klo 11. Tied. Helli
Suhonen p. 0400 172 730.
Hyvän olon kerho lk.1 ke 26.2.
/ 11.3. / 25.3. klo 13. Tied. Leena
Juutilainen p. 040 701 0400.
Miesten piiri kahviossa pe 21.3.
/ 28.2. / 6.3. / 13.3. / 20.3. / 27.3.
klo 18. Tied. Raimo Miettinen p.
0400 120 415.
Näkövammaisten kerho ti 10.3.
klo 11.30. Tied Ellen Väntti 040
523 7960.
Yhdessä elämään ryhmä to klo
18–20.Tied. Jaana Naumanen p.
040 522 5168. Pirkko Lind p. 040
766 9222

IKÄIHMISTEN KERHOT
KEVÄT 2020

Könönpellon seurakuntakeskus, Atolantie 1
Aamun
rukouspiiri
to
20.2./27.2./5.3./12.3./19.3.
klo
8.30. Tied. Marjatta Lappeteläinen p. 0400 914 322.
Tuolijumppaa
ma
24.2./2.3./9.3./16.3./23.3 klo 9.
Tied Irja Lesonen 040 8327632.
Keskustelu- ja Raamattupiiri su 1.3./15.3./29.3. klo 18. Tied
Seija Mattila p. 0400 253477.
Könönpellon miestenpiiri to
20.2./27.2./5.3./12.3./19.3 klo 18
tied. Markku Kujanpää p. 040 844
5024.

Kyllikinkadun korttelikerho
ma 2.3./ 16.3. klo 13–14.30. Kyllikinkatu 6 kerhotila. Kerhon ohjaaja: ja Irma Pessi. Lisätiedot p.
040 572 7810.
Joutenlahden ystäväkerho ma
24.2./ 9.3. klo 10–11.30. Porukankuja 6 kerhohuone. Kerhon ohjaajat: Eira Luotinen ja Pia Hosio.
Lisätiedot Pia, p. 040 572 7810.
Pääkirkon kerho parittoman
viikon maanantaisin 2.12. / 13.1.
klo 13–14.30 Hannun Sali, Savontie 1. Yhteyshenkilö Raija Räsänen, p. 040 740 2903.
Hongistonkatu 1 palveluasumisen ystäväkerho ti 25.2. /
10.3. klo 13–14.30. Kerhon ohjaaja Pirkko Kuvaja
Kuoppakankaan kerho ke 26.2.
/ 11.3. / 25.3. klo 13–14.30. Kuoppakankaan srk-keskus. Kerhon
ohjaajat Raili Heiskanen ja Juhani
Kettunen. Raili, p. 040 585 3417.
Luttilan
ystäväkerho
ke
26.2./11.3. klo 13 -14.30. Luttilan
palvelukeskus. Kerhon ohjaaja Maarit Ristikangas p. 040 741
9994.
Könönpellon kerho to 27.2.
Maarit Ristikangas kertomassa
pääkirkon freskon tarinan. Ke
11.3. / 25.3. / klo 13.30 -15.00.
Könönpellon seurakuntasali. Kerhon ohjaaja Riitta Raak puh. 040
083 1880.
Harjurannan kerho ti 10.3. klo
13.30-15.00 Harjurannan Pikkukammari, Kentänpäänkuja 3. Kerhonohjaaja Anne Ikonen. puh.
040 537 3000.
Kangaslammin kerho ti 17.3 klo
13-14.30. Kangaslammin kirkko.
Kerhonohjaaja Pirkko Iivarinen
puh. 040 7493 262.

SEURAKUNNAN
PIENRYHMÄT

Toimistosihteeri Reijo Leppänen,
p. 040 701 6630
Johtava diakoniaviranhaltija
Riitta Sulkko, p. 040 541 13 99
Diakoniatyöntekijät:
Pia Hosio, p. 040 572 7810
Heli Kylmänen, p. 040 573 6050
Antero Saarelainen, p. 040 747
6200
Ellen Väntti, p. 040 523 7960
Pia Paananen, p. 040 526 7623

Tule tutustumaan toimintaan tai
kysy lisää piirin yhteyshenkilöltä.
Olet lämpimästi tervetullut mukaan!
Pääkirkolla, Savontie 1-3
Etsivien piiri to 27.2. / 12.3. /
26.3. klo 18 Hannun sali Tied.
Eila Raatikainen p. 040 577 7939.
Sotaorvot ti 10.3. klo 13 seurakuntasalissa. Tied. Raili Tikkanen
p. 040 581 92 68.
Pro-miehet Hannun salissa ke
26.2. / 4.3. / 11.3. / 18.3. / 25.3. klo
19. Tied. Jouko Airas p. 040 539
7880.

Elintarvikkeiden jako vähävaraisille maanantaisin klo
11–11.30 Kuoppakankaan srkkeskuksessa.
Vähävaraisten
arkiateria
Kuoppakankaan srk-keskuksessa
tiistaisin klo 11. Hinta 3 euroa.
Diakoniatyön kirpputori, Kissakoskenkatu 5, on auki tiistaisin

Kuoppakankaan seurakuntakeskus, Kuoppakankaank. 11
Aamurukouspiiri sakastissa arkisin klo 7-8.30. Ei arkipyhinä.
Tied. Annikki Heikkinen p. 040
838 0378.
Askel-piiri ma 24.2. / 2.3. / 9.3. /
16.3. / 23.3. Tied. Airi Lankinen p.
040 831 1680.

DIAKONIA

Haukankujan kerhotila, Haukankuja 1
Raamattupiiri
ma
24.2./2.3./9.3./16.3./23.3. klo 17.
Tied. Raimo Miettinen p. 0400
120 415.
Ylistys- ja rukousryhmä su
1.3./15.3/29.3. klo 18. Tied. Eila
Raatikainen p. 040 577 7939.
Puurtilan srk-koti, Murhilahdentie 94
Työikäisten naisten saunaillat to 19.3. klo 18. Luvassa ihanat löylyt, ja kaunistavat voiteet,
makeat ruuat ja tietenkin hyvää
seuraa. Nautimme myös seurakuntakodin emäntien laittaman
terveellisen iltapalan.
Miesten saunapiiri parillisten
viikkojen tiistaina 17.3. / 31.3./
14.4. / 28.4. sauna klo 18-19, saunan jälkeen iltapalaa ja keskustelua Raamatun pohjalta. Tutkimme Johanneksen evankeliumia.
Tied. Jorma Salonen, p. 040 830
3963. Valtteri Flankkumäki, p.
040 749 0197.
Kaiken kansan sauna- ja peliillat 18.3. klo 17. Iltapalamaksu 2
euroa. Mikäli tarvitset kyytiä, ota
yhteys diakoniatyön toimistoon
edelliseen maanantaihin mennessä p. 040 701 6630. Edestakainen
kuljetus 5 euroa.

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

RAAMATUN OPETUSTA
Hyvän sanoman illat Kuoppakankaan srk-keskuksessa
Ti 25.2. klo 18. Puhujana Rauno
Perälä.
Ti 24.3. klo 18. Puhujana Jouko
Kauhanen.
Tilaisuudet aloitetaan kahveilla
17.30. Tilaisuudet järjestää Suomen Raamattuopisto ja Varkauden ev. lut. seurakunta. Lämpimästi tervetuloa mukaan!
Sisälle sanaan -illat Kuoppakankaan seurakuntakeskuksessa

Ti 10.3. klo 18 ”Palvelija vai ystävä?” Raimo Lappi.
Kahvitarjoilu klo 17.30 alkaen.
Tilaisuuden järjestää Etelä-Savon
Ev. lut. Kansanlähetys ja Varkauden ev. lut. seurakunta.
Rukouksen, Sanan ja musiikin
ilta Kuoppakankaan seurakuntakeskuksessa
Su 22.3. klo 17. Viipymistä Raamatun, rukouksen ja musiikin
äärellä. Mukana toteuttamassa
seurakuntalaisia.

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

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

KIRKKOMUSKARIT
Keskiviikkoisin aamupäivällä
Kuoppakankaan seurakuntakeskuksella . Vapaita paikkoja kirkkomuskareihin voi kysyä Jaana
Kiveltä puh. 040 7490 191.
Avoin kirkkomuskari tiistaina
3.3. klo 17.30–18.30 Kuoppakankaan seurakuntakeskuksella.

KONSERTIT JA MUSIIKKITILAISUUDET
to 20.2.
klo 12 Keskipäivän musiikkihetki pääkirkko
klo 13 Yhteisvastuulaulajaiset
Olohuone, Kauppakatu 13 .
klo 18 Uusien veisujen ilta
Kuoppakankaan srk-keskus
ma 24.2.
klo 13 Virsimiehet Kuoppakankaan srk-keskus, luokka 1.
klo 14 Kangaslammin palvelukeskuksen lauluhetki
ke 26.2.
klo 13 Yhteislaulutilaisuus Käpykankaan
palvelukeskuksen
juhlasali
ma 9.3.
klo 13 Virsimiehet Kuoppakankaan srk-keskus, luokka 1.
to 19.3.
Keskipäivän musiikkihetki pääkirkko klo 12.
ma 23.3.
klo 13 Virsimiehet Kuoppakankaan srk-keskus, luokka 1.
ma 23.3.
klo 13 Yhteislaulutilaisuus Käpykankaan
palvelukeskuksen
juhlasali
ke 25.3.
klo 18 Yhdessä hyvää Lasten
ja nuorten yhteisvastuukonsertti
pääkirkko.

VARHAISKASVATUS
Perhekerhot ja avoin kerhotoiminta
Ma klo 17.30–19.00 Pääkirkko,
Savontie 1

Ke klo 9.30–11.30 Kaura-aho,
Repokankaantie 35
Ke klo 9.00–11.00 Harjuranta,
Kentänpääntie 3
To klo 9.00–11.00 (Avoin kerhotoiminta) Könönpelto, Atolantie 1
Pe klo 9.30–11.30 Kuoppakankaan seurakuntakeskus, Kuoppakankaantie 11
Kerhot ovat avoimia kohtaamispaikkoja pienten lasten perheille
ja kotona työskenteleville perhepäivähoitajille.
Perhekerhoissa
opitaan ja välitetään kristillistä
perinnettä sekä tuetaan perheitä
arjen keskellä. Jokaiseen kerhoon
kuuluu myös hartaushetki ja välipalatuokio. Avoimeen kerhoon
voi tulla myös 3-5 v ilman huoltajia. Sovi tästä etukäteen ja lisätietoja saat Sari Maunula p. 040 749
0192.
Kuoppakankaan seurakuntakeskuksessa, Kuoppakankaankatu 11 tapahtuva viikkotoiminta:
Vauvaryhmä maanantaisin klo
13.30–15.30. Vauvaryhmä on tarkoitettu kaikille alle 1-vuotiaille
vauvoille ja heidän vanhemmilleen.
Taaperoryhmä torstaisin klo
9.30–12.00 Taaperoryhmä on tarkoitettu 1–2 vuotiaille taaperoille
ja ja heidän vanhemmilleen.
Liikkakerho 5-8v. lapsille torstaisin klo 14.00-15.00 Mukaan omajuomapullo, liikuntaan sopivat
vaatteet, sisätossut tai sisäkengät.
Liiku ja leiki-illat perheille torstaina 27.2, 12.3, 26.3, 9.4, 23.4 ja
7.5 klo 17.30-19.00. Tervetuloa
viettämään yhteistä aikaa touhuten, liikkuen ja hiljentyen.
Lapsiparkki klo 16-19 välisenä
aikana torstaina 20.2, 19.3, 2.4,
16.4 ja 30.4 Perheentalossa, Kauppakatu 32. Lapsiparkkiin otetaan
alle kouluikäisiä, yli 2-vuotiaita
lapsia. Parkki on maksuton. Mukaan mahtuu 10 lasta. Lapsiparkki on mukavaa yhteistä tekemistä.
Lapsille kerhotossut ja muut tarpeelliset asiat mukaan. Huom! Jokaiseen kertaan ilmoittaudutaan
testiviestillä ennakkoon, edellispäivänä klo 16 mennessä p. 040
7183 591. Vapaita paikkoja voi
tiedustella vielä samana päivänä
klo 12.00 mennessä. Vahvistamme tulleet ilmoittautumiset.
Pyhäkoulu kokoontuu sunnuntaisin klo 16.00–17.00, Haukankuja kerhotila, Haukankuja 1.
Pyhäkouluun on tervetulleita
jokainen 4-12-vuotias lapsi ja sitä
pienimmät lapset oman aikuisen
kanssa.

TYTÖT JA POJAT
ALPO avointen ovien toiminta
4-6 lk tytöille ja pojille tiistaisin
klo 14-16 Kuoppakankaan seurakuntakeskus. Mukaan mahtuu
hyvin uusia kävijöitä! Mahdollisuus rauhoittua koulupäivän jälkeen läksyjen tekoon ja yhdessä
puuhaamiseen. Alpossa tarjotaan
välipala ja joskus myös kokkaillaan, pelataan erilaisia pelejä kerhohuoneessa ja liikuntasalissa.
Yhteystiedot kotiin kerätään lomakkeella, jonka saa vetäjältä. Lisätietoja Urpo Häkkinen p. 0400
428 673.
Kevätkaudella
(tammi-toukokuu) on tulossa monenlaista
toimintaa: leirejä, retkiä ja tapahtumia, josta lisää seuraavassa
Kotiviestissä, sekä seurakunnan
verkkosivuilta.
Kummin kanssa hohtokeilausta pe 27.3. klo 18-20 Varkauden
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www.varkaudenseurakunta.fi
Julkaisija:
Varkauden ev.lut. seurakunta

Seurakuntavirasto
Ahlströminkatu 19, 78250 Varkaus

Kustantaja:
Savon Media Oy

Taitto: Warkauden Lehti

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

keilahallilla. Hei sinä 9-14 v tyttö
tai poika. Ota kummi mukaan ja
tule keilaamaan. Hinta: aikuiset
10 e / lapset 5 e. Hintaan sisältyy
tossut, rata toisen parin kanssa
sekä oheisohjelma ja keilahallin
herkkutarjoilu. Ilmoittaudu mukaan viim 12.3. mennessä tulen.
mukaan@evl.fi. Ilmoittautuessa
mainitse nimi, osoite, vanhempien sähköpostiosoite, kummin
nimi sekä allergiat. Mukaan mahtuu max 32 hlöä. Lisätietoja Urpo
Häkkinen p. 0400 428 673.
Kanootti-retkikerho alkaa hiihtoloman jälkeen to 19.3. Kuoppakankaan srk keskuksella kokoontuen joka toinen viikko. Kerhossa
pelataan, leikitään ja visaillan ja
tutustutaan. Luvassa turvallisuusja vesillä liikkumistietoutta,
erä- ja retkitaitoja ja sekä suunnitellaan kesän kolmen päivän
kanoottiretkeä! Retki 9.-11.6.
Asiasta lisää myöhemmin Kotiviestissä. Kerhon koko max.10
kerholaista.
Ilmoittautuminen
seurakunnan kotisivujen kautta
12.3. mennessä. Lisätietoja Urpo
Häkkinen, 0400 428 673

NUORET
Nuortenilta tiistaisin klo 18-20
Kuoppakankaan
seurakuntakeskuksella. Yoda-ilta – ohjelmallinen nuorten ilta. Suunnittelemme nuorten kanssa iltojen
ohjelmien ja hartauksien sisältöjä, joita toteutamme yhdessä. ei
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hiihtolomalla!
ILPO - Nuorten iltapäivän olohuone - toimintaa yläkoulu ikäisille ja sitä vanhemmille torstaisin klo 14–17 Kuoppakankaan
työkeskuksella. Huomio! Hiihtolomallakin lomailpoillaan, tule
tuppaan!
Ankkurimessu ja Nuorten
kohtaamispaikka klo 18 alkaen kokoaa nuoret Kuoppakankaan seurakuntakeskuksella kerran kuukaudessa sunnuntaisin.
Messun jälkeen jatkamme iltaa
nuorten omalla teehetkellä. Tule
sinäkin mukaan! Koontuen
1xkk seuraavasti: 15.3. / 19.4. ja
17.5.2020.
ILPO YÖ 20-21.3. (perjantai-lauantai) välinen yö. Tule viettämään
yö Ilpon kanssa Kuoppakankaan
työkeskuksella ja selvittämään
mitä Ilpo puuhaa öisin. Ovet sulkeutuvat perjantaina kello 18.00
ja aukenevat lauantaina kello
07.00. Hinta 5 e sisältäen sisäänpääsyn, vakuutuksen, ruokaa ja
öistä laatuohjelmaa. Ilmoittautuminen pe 6.3. mennessä. Lisätietoja Jere Koskenlaita p. 040 523
7962.
Ohjaajakurssi Ohku 3 ja jatkokurssi 3.-5.4.2020 ensimmäisen ja
toisen vuoden ohjaajille Ruusuhovissa, Rantasalmella. Hinta 30
e. Ilmoittautuminen viim. to 12.3.
mennessä kotisivujen kautta.
Rippikoulu 2020
Rippikoulut ovat käynnistyneet
ja jatkuvat ryhmien ohjelmien

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

mukaisesti. Lisätietoja rippikoulusta johtava kasvatustyön viranhaltija Tiina Taavitsainen, tiina.
taavitsainen@evl.fi tai puh. 040
5568 506. Kurkista myös kotisivuilta: varkaudenseurakunta.fi/
nuoret ja rippikoulu.
Ohjaajahaku hiihtoloman isostehtäviin on päättynyt. Ennakkotietona; kesän isostehtäviin
hakuaika 1.-13.4.2020 kotisivujen
kautta: varkaudenseurakunta.fi

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

Mediamyynti
Anne Virtanen
myyntineuvottelija
040 745 0402
anne.virtanen@media.fi
Mika Venäläinen
avainasiakaspäällikkö
050 342 9411
mika.venalainen@media.fi
Seuraava Kotiviesti ilmestyy
to 26.3.2019. Aineisto Kotiviestin
toimitukseen ti 12.2. klo 16 mennessä
sähköpostilla varkauden.kotiviesti@
evl.fi

KANGASLAMMIN
KAPPELIN ALUEEN
TOIMINTAA
Ystävänkammarilla tapahtuu keskiviikkoisin alkaen klo
10. Tervetuloa!
26.2. Srk:n hallintojohtaja Olli
Siivola
4.3. Keskustelupiiri
11.3.
Hartaushetki/Valtteri
Flankkumäki
18.3. Turvallinen elämä/Raimo Laako
25.3. Arvoituksia ja tietokilpailu
Avoimet ovet Kangaslammin
kirkossa seuraavina tiistaina:
10.3. ja 7.4. klo 14-16. Toimintaa eri ikäisille, yhteinen kahvihetki ja hartaus. Kutsumme
mukaan kaikkia seurakuntalaisia avoimien ovien toimintaan.
Kangaslammin palvelukeskuksen lauluhetket 24.2. ja
23.3. klo 14.

Kannen kuva:
Tiia Klemettilä

Ikäihmisten Toukola-kerho
Viljolahdentie 1717 ti 10.3. klo
13-14.30. Mukana Valtteri Flnakkumäki.

LAPSET JA PERHEET
Valtsun sähly maanantaisin
Kangaslammin liikuntatalolla
klo 17-18. Tervetuloa liikkumaan! Lisätietoja Valtterilta p.
040 749 0197.
KAMU! (Kaikki mukaan)
kerho keskiviikkoisin alakouluikäisille tytöille ja pojille klo
17-18. Kerhossa askarrellaan,
pelaillaan ja ollaan yhdessä hyvässä seurassa – Tule mukaan!
Lisätietoja Tarjalta p. 040 718
5333. Ei hiihtolomalla.

NUORET
Kappelin nuorten illat – tiistaisin klo 16–18 Kangaslammin kirkolla. Tule mukaan! (Ei
hiihtolomalla.)

Rovastikunnan lähetyspyhä
29.3. Messu pääkirkossa klo 10.
Messun jälkeen lähetyslounas ja
kahvit (10e). Ruokailun jälkeen
lähetysrastit, joihin ilmoittaudutaan etukäteen. Lisätietoja kotisivuiltamme tai suoraan Tarjalta.
Ilmoittautuminen Tarja Natuselle
p. 040 718 5333.

Diakoniatyö Konsertti
Lämmin kiitos Pekka Laukkarinen -trio 18.3.
lahjoittaneille
Luvassa iloista ja mukaansa temMika Pakarinen

Piirakkapaja / Katja Miettinen,
PeeÄssä / Prisma Varkaus, Tilija yrityspalvelu Tarja Jurvanen,
Uimahalli Ilonpisara, Varkauden
teatteri / Riitta Pasanen

Seurakunnan tapahtumat
Talvi-Vekara
Tervetuloa Kuoppakankaan seurakuntakeskuselle:
ti 3.3. Avoimeen kirkkomuskariin klo 17.30-18.30
Avoin kirkkomuskari on tarkoitettu kaikille lapsille ja lastenmielisille ilman ilmoittautumista.
Ilta sisältää 30 minuuttia musisointia ja leikkiä, jonka jälkeen
mehutarjoilu ja vapaata oleskelua.
pe 6.3. Kuoppiksen avoimiin
oviin klo 10-13
Seurakuntanuoret järjestävät
avoimien ovien tapahtuman lap-

paavaa musisointia 18.3. klo 18
pääkirkossa. Vapaa pääsy! Kaikille avoin konsertti, erityisesti rippikoululaiset ja isoset on kutsuttu
paikalle.

Vähävaraisten
arkiateriat
kevät 2020
Kuoppakankaan
seurakuntakeskus
Kuoppakankaankatu 11,
klo 11–12

sille ja alakouluikäisille. Luvassa
kivaa toimintaa, mm. temppurata, askartelua, touhua ja leikkimistä sekä maksullinen kahvio.
Katso Talvi-Vekara tapahtumaviikon muu ohjelma osoitteesta www.vekara-varkaus.fi

25.2. Hernekeitto
3.3. EI ARKIATERIAA
10.3. Makkarakeitto
17.3. Kanakastike
24.3. Uunimakkara
31.3. Kaalikääryleet
7.4. Tomaattinen pastavuoka
14.4. Kalakeitto
21.4. Perunasoselaatikko
28.4. Nakit ja muusi
5.5. Jauhelihakastike

Siioninvirsiseurat

Lämpimästi tervetuloa veisaamaan Siioin virsiä Könönpellon
seurakuntasaliin
sunnuntaina
8.3. ja 26.4. klo 15. Sinulla ei
tarvitse olla omaa Siionin virret
–kirjaa. Papilla on niitä mukana
riittävästi.

Kotiviesti
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Yhteinen keittiö
Mikä on yhteinen keittiö? Yhteinen keittiö on ihmisiä yhteen kokoava toiminta,
jossa tarjotaan edullista ruokaa, yhdessä
olemista ja myös mahdollisuuden osallistua aterian laittoon. Ruoan valmistuksesta vastaavat seurakunnan
emännät ja Martat.
Kenelle keittiö on tarkoitettu? Keittiö on avointa toimintaa ja toimii

ihmisten kohtaamispaikkana. Ruokaa on tarjolla niin kauan kuin sitä
riittää. Ruoka maksaa 2€.
Yhteisen keittiön aikataulua keväällä 2020 Olohuoneella (Kauppakatu 13) Keskiviikko-soppa keskiviikkoisin klo 11 alkaen. / To 5.3. klo
12.45-13.45 Pääkirkko / Ke 18.3. klo 11-12.30 Haukakujan kerhotila /
Maksuton keittolounas klo 11.00 Varkauden Helluntaiseurakunnassa
(Osmajoentie 8) kuukauden viimeisenä perjantaina 28.2.

Lähetystyötä 100v Varkauden seurakunnasta

Lähetystyössä Ambomaalla
Kari Hynösen kotialbumi

Kari Hynösen kotialbumi

Aino Hynönen Elimin lähetysaseman portilla.

Erkki huoneessaan lähetyskoulussa.

Riitta Nieminen

V

arkauden seurakunnasta on tehty lähetystyötä 100 vuotta. Riitta
Nieminen on kirjoittanut kaksiosaisen artikkelin
ensimmäisestä varkautelaisesta
lähetystyöntekijästä Erkki Hynösestä. Juttua varten Riitta on lukenut Hynösen kirjoittamia kirjoja
ja haastatellut Erkin sukulaisia.
Erkki Rudolf Hynönen syntyi

Varkaudessa 1908. Hänen vanhempansa olivat sahatyömies
Otto Hynönen ja vaimonsa Selma. Nelilapsinen perhe asui A.
Ahlströmin omistamassa Niittylässä. Erkki kävi keskikoulun
ja suunnitteli opiskeluja kauppaopistossa ja työtä kirjanpitäjänä.
Suunnitelmat muuttuivat, kun
Erkki Hynönen tutustui pastori
Kustaa Sarsaan. Tampereella ollessaan Sarsa oli saanut vaikutteita Ambomaan lähetyssaarnaaja Frans Hannulalta. Vuonna
Kari Hynösen kotialbumi

Erkki (yhlhäällä toinen vasemmalta) kuvattuna lähetyssaarnaajakoulun opiskelijoiden kanssa 18.1.1918.

1920 perustettiin Varkauden
ensimmäinen lähetyspiiri ja
vuodesta 1923 järjestettiin lähetysjuhlia, vieraita saapui naapuripitäjistäkin.
Seurakunnan nuorten keskuuteen virisi lähetysinnostus.
Ollessaan 19-vuotias Erkki Hynönen hakeutui Suomen Lähetysseuran lähetyssaarnaajakouluun vuonna 1927. Koulu
oli tuolloin seitsemänvuotinen.
Myös varkautelaisesta Saara Jussilasta tuli lähetystyöntekijä.
Erkki Hynösen opiskelu päättyi
1934 ja hänen lähetettiin Ambomaalle, nykyiseen Namibiaan
(vuodesta 1990). Sinne saapui
myös diakonissa Anni Holopainen, Erkin morsian. Pari vihittiin
vuonna 1934. Elimin lähetysasemalla työ alkoi. Surullinen käänne nuoren parin elämässä sattui
neljän vuoden päästä. Pari odotti
ensimmäistä lastaan, mutta kaikki ei mennyt hyvin ja äiti ja lapsi
menehtyivät.
Seuraavana vuonna Erkki Hynönen solmi toisen avioliiton
maisteri Aino Hallamaan kanssa. Sotavuodet tulivat, jolloin
elämä oli erityisen haastavaa.
Yhteydet kotimaahan olivat
kokonaan poikki. Ainoa tieto
Suomesta tuli Suomen Punaisen
Ristin kautta, että Eino-veli oli
haavoittunut.

1940-lvuvulla Erkki suoritti
pap
pistutkinnon ja toimi Engelan
seurakuntaopiston
johtajana.
Siellä koulutettiin ambolaisia
evankelistoiksi ja järjestettiin
myös lyhyempiä raamattukursseja. Erkin kielitaitoa tarvittiin,
kun käännettiin Raamattua ja
hengellistä kirjallisuutta heimokielille. Erkki Hynöselle myönnettiin rovastin arvo 1960 näistä
ansioista.
Lähdekirjallisuus:
Achté, Kalle ym. Tabut – unet –
rituaalit: transkulturaalinen psykiatria bushmannitutkimuksen
valossa. Pyskiatrian tutkimussäätiö 1981.
Hynönen, Erkki, Ambolaisia
sananlaskuja ja niiden taustaa.
Psychiatria Fennica 47/82. Societas pro Psychiatria Fennica
1982.

Hynönen, Erkki, Bushmannien puolesta. Päiväkirja Nkongon bushmannileiristä vuodelta
1963 tammikuusta syyskuuhun.
Suomen Lähetysseura. Pieksämäki 1964.
Hynönen, Erkki, Bushmannit
viimeisellä
hiekkadyynillään.
Toinen painos. Juva 1981.
Hynönen, Erkki, Olupandu,
suuren kiitoksen leiri. Suomen
Lähetysseura. Kuopio 1963.

Yksikään ihminen ei
ole syntynyt sepäksi.”
Sananlaskun sanoma: Ihminen ei ole
syntynyt tähän maailmaan jotain osaavana. Hänen tulee
oppia.”
Kari Hynösen kotialbumi

Otto ja Selma Hynösen perhe.
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Naisten päivä
Seurakuntamme juhlii naistenpäivää järjestämällä yhteistyössä paikallisten yrittäjien
kanssa Naistenpäivän etkot tapahtuman Puurtilassa lauantaina 7.3. klo 10–14.
Mukana myös Naisten Pankin vapaaehtoiset myymässä leivonnaisia. Keittolounas vitosella (vain käteinen) klo 11–13. Etkoilla tuote-esittelyjä (vaatteet, alusvaatteet, sisustus,
astiat ja keittiötarvikkeet), minihoitoja 15min/10€ (korttimaksu mahdollinen). Puurtilan luontopolut ja rantasauna kutsuvat rentoutumaan. Tervetuloa myös kaikenikäisten
naisten yhteiseen saunailtaan niin ikään lauantaina 7.3. alkaen klo 17.

Hartaus

Rakkaus karkottaa pelon
Pixabay

Kari Iivarinen

V

anha juutalainen tarina kertoo opettajasta, joka kysyi oppilailtaan:
”Milloin
on valoa?” Oppilas vastasi: ”Jos
kaukaa voi erottaa lampaan koirasta. Silloin on valoa.” Opettaja
ei ollut tyytyväinen vastaukseen.
Toinen oppilas vastasi: ”Jos voi
erottaa viikunapuun viiniköynnöksestä. Silloin on valoa.” Tämäkään vastaus ei tyydyttänyt
opettajaa.
Nyt oppilaat pyysivät opettajaa
paljastamaan oikean vastauksen.
Opettaja vastasi näin: ”Jos vastaan tulevan ihmisen kasvoissa
näen lähimmäisen. Silloin on
valoa.”
Jeesus sanoo: ”Minä olen maailman valo. Se, joka seuraa minua, ei kulje pimeässä, vaan hänellä on elämän valo.” (Joh.8:12)
Kun seurakunta tekee lähetystyötä, vie ilosanomaa Jeesuksesta eteenpäin lähellä ja kaukana,
se levittää silloin valoa. Valon
lähestyessä pimeys väistyy ja me
alamme nähdä paremmin, näemme lähimmäisen. Jokainen

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

Jos vastaan tulevan
ihmisen kasvoissa
näen lähimmäisen.
Silloin on valoa.
Lähetystehtävä saadaan siis
kasteessa ja se sisältää Jessuksen
lupauksen olla kastetun kanssa
joka päivä maailman loppuun
asti. Tämän parempaa ja turvallisempaa lähtökohtaa seurakunnan perustehtävälle, lähetystehtävälle, ei voi olla. Ilosanoman
eteenpäin vieminen ei riipu mi-

Hammaslaboratorio

Kesätyö

VARKAUDEN
TEKARIPAJA OY

nun innostani, ei minun näystäni, ei minun ratkaisuistani, ei
minun palavuudestani, ei minun
tunteistani. Lähtökohta on Isän
Jumalan armopäätös; perusta on
Jeesus Kristus ja hänen työnsä.
Muuta perustusta ei ole.
Sellaiselle, joka luottaa omiin
kykyihinsä, omiin ratkaisuihinsa, omiin päätöksiinsä, edellä
sanottu on loukkaus. Niinpä
meille kaikille apostoli Paavali
sanoo: ”Kun Jumalan, meidän
pelastajamme hyvyys ja rakkaus ihmisiä kohtaa tuli näkyviin,
Hän pelasti meidät, ei meidän
hurskaiden tekojemme tähden,
vaan pelkästä armosta. Hän pelasti meidän pesemällä meidät
puhtaiksi, niin että synnyimme
vedestä ja Pyhä Henki uudisti
meidät.” (Tiit.3:4-5)
Armon saanut osaa lähimmäistään armahtaa. Armon saanut näkee vieraassa ja muukalaisessa lähimmäisen. Ei ihme,
että moni Paavalin kirje päättyy
toivotukseen: ”Armo teille kaikille!” Ja niin valo lisääntyy ja
pimeys väistyy.
Kirkasta paastokevättä toivottaen lähetyspappi.

Yksilöllistä palvelua
ja laadukasta työtä
Ilmainen tarkastus. Tervetuloa!

Erikoishammasteknikko

Keijo Pesonen

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

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

p. 017 5528660

– Lounaskuljetus kotiin joka pävä
– Perhejuhlapalvelu – Muistotilaisuudet

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

Jumalan luoma on lähimmäinen, veli ja sisar.
Tuo Jeesuksen sana valosta
lausutaan jokaisessa kastetilaisuudessa, kun pappi ojentaa
pääsiäiskynttilästä
sytytetyn
kastekynttilän lapsen vanhemmille. Kastekynttilä siis loistaa
ylösnousseen Kristuksen valoa.
Kastekynttilän liekki muistuttaa
Kristus-valosta ja kristityn tehtävästä olla tämän valon todistaja elämällään.

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

Asiantuntevaa
HAUTAUSPALVELUA
jo 18 vuotta
ajatuksella ja vankalla
ammattitaidolla

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

Tuhkakeskiviikon messu pääkirkossa keskiviikkona 26.2. klo 18.–19.00
Jumalan tuuli puhaltaa, tuhkasta tuli nousee.
Paastonaika alkaa laskiaisen jälkeisestä keskiviikosta, tuhkakeskiviikosta, joka on saanut nimensä paastoon liittyneestä tuhkan sirottelemisesta pään päälle. Se oli katumuksen ja parannuksen vertauskuva.

Tuhkakeskiviikkona tunnustamme, että olemme syyllisiä Kristuksen
kärsimykseen. Kadumme ja pyydämme anteeksi syntejämme luottaen
hänen sovituskuolemaansa. Pyydämme myös voimaa antaa anteeksi
lähimmäisillemme.

Eeva Johansson

Lähetystyötä

Apu menee perille
Anna-Maija Ihalainen

Riitta (kuvassa), Markus ja Anna-Maija järjestivät lapsille juhlan Suomeen palaamista edeltävänä päivänä.
Tiia Klemettilä

N

oin 130 kilometrin
päässä Etiopian pääkaupungista Addis Abebasta länteen sijaitsee noin
94 000 asukkaan kaupunki Ambo.
Sen pääkadulla ilmansaasteet painavat keuhkoja ja taksit haisevat
kaksitahtibensalta. Mutta ihmiset
ovat äärettömän ystävällisiä. Tuttavia tervehdittiin kättelemällä ja
asettamalla olkapäät vastakkain.
Näin muistelee Varkauden seurakunnan kirkkovaltuuston ja seurakuntapalvelun johtokunnan jäsen
Anna-Maija Ihalainen, jolle matka
Amboon viime syyskuussa oli ensimmäinen Afrikan mantereella.
Mukana oli 150 kiloa vaatteita ja
kenkiä. Ne oli jaettu kannettavaksi
matkalaisten Anna-Maijan, Riitta
Voutilaisen ja Markus Nurmesniemen, kesken. Omia matkatavaroita ei mukaan juuri mahtunut. Viemiset oli saatu lahjoituksina ja ne
jaettiin ambolaisen Heralds of The
Coming of Christ -seurakunnan
pastori Eyu Kebeden kautta. Riitta
oli tutustunut pastoriin ollessaan
Etiopiassa ensimmäisen kerran
tammikuussa 2019.
Suomeen palattuaan Riitta kertoi
kokemuksistaan Anna-Maijalle.
Orvoista, jotka asuvat kaduilla ja
yksinhuoltajaäitien lapsista, jotka
tarvitsisivat apua jokapäiväiseen
ruoka-annokseen ja koulupuvun
käydäkseen koulua. Anna-Maija
oli heti innokas järjestämään kotikutsut kootakseen aiheesta kiinnostuneita yhteen. Pian naiset
olivat jo perustaneet yhdistyksen,
Bethel Apu ry, toimintansa vakiinnuttamiseksi ja toiminnan virallistamiseksi. Riitta on yhdistyksen

puheenjohtaja, Anna-Maija rahastonhoitaja.
Helmi-maaliskuun vaihteessa
28.2.-16.3. luvassa on uusi matka Amboon. Anna-Maijan sijasta
matkaan lähtee hänen tyttärensä,
yhdistyksen sihteeri Jasmina Smolander. Matkan tarkoituksena on
tutustua uusiin orpolapsiin ja yksinhuoltajaäitien perheisiin ja mennä katsomaan, mitä aiemmin avustetuille lapsille ja perheille kuuluu.
Yhdistyksen toiminnan tavoitteena on auttaa ihmisiä auttamaan
itseään. Viime syksynä AnnaMaija ja Riitta avustivat myös hedelmäkojun ja kahvilan viimeistelemisessä seurakunnan yhteyteen,
kenkien huoltotarvikkeiden hankinnassa ja opettipa Anna-Maija
yhdelle lahjakkaalle naiselle hieronnan alkeitakin.
– Eyun kertoi, että nyt kun tulemme käymään, tulemme hämmästymään mitä siellä on tapahtunut, Riitta kertoo tulevaa matkaa
odotellessaan.
Pastori Kebeden kanssa Riitta
pitää säännöllisesti yhteyttä ja saa
tietää konkreettista apua tarvitsevista lapsista ja nuorista ja heidän
kuulumisistaan. Yhteydenpito ja
ystävyys takaavat tiedon siitä, että
varat menevät oikeasti apua tarvitseville.
Lisää tietoja yhdistyksen toiminnasta löydät osoitteesta bethelapu.fi
Tervetuloa tapaamaan matkalaisia
ja kuulemaan ja katsomaan kuulumisia Etiopian matkasta kuvien
ja videoiden välityksellä Kuoppakankaan seurakuntakeskukselle la
28.3. klo 14.

Sadonkorjuujuhlassa on kyse kiitollisuudesta. Meidän täytyy muistaa kiittää siitä ravinnosta, jota
luonto meille tarjoaa.

Terveiset Senegalista
Eeva Johansson

E

nsimmäinen vuosi täällä Senegalissa tuli juuri
täyteen. Vuotta rytmittää
joka vuoden helmikuussa pidettävä Senegalin luterilaisen kirkon sadonkorjuujuhla,
johon sain osallistua viime viikonloppuna jo toista kertaa.
Jumalanpalveluksen lopuksi
seurakunnat toivat tanssivana
saattueena oman lahjansa. Monet tuovat rahaa, mutta lahjoina
kertyi myös monta säkkiä riisiä
ja monta kiloa banaaneja. Viime
vuonna lahjakulkueessa oli myös
eläviä lampaita. Tämä kuva on tämän vuoden juhlasta.
Menneen vuoden aikana itselläni on ollut paljon syitä kiitollisuuteen. olen saanut tehdä työtä
yhdessä monien upeiden ihmisten kanssa ja työ on vienyt minua
paikkoihin, joihin en olisi muuten
koskaan päässyt. On myös ollut
hienoa nähdä työmme tuloksia,
esimerkiksi miten lapset oppivat
lukemaan ja kirjoittamaan päästyään mukaan esiopetukseen,
miten perheet ovat saaneet kipeästi tarvitsemaansa lisäravintoa puutarhanhoidon ansiosta ja
miten koulutuksen ja lukutaidon
myötä yhä useammat naiset ovat
nousseet merkittävään asemaan
omassa yhteisössään.
Nyt juuri on meneillään ”kylmä” vuodenaika. Tänään Fatickissa on iltapäivällä ”vain” +38
astetta, illalla vähän viileämpää.
Muistan, miten tasan vuosi sitten

palelin Dakarin yössä, kunnes
muistin alkaa laittaa iltaisin toppatakin päälle. Vaikka päivällä
on helle, voi yölämpötila laskea
reilusti alle +20 asteen ja Atlantilta puhaltavan viileän merituulen vuoksi voi muutaman viikon
aikana ihan oikeastikin palella
öisin. Näitä raikkaita öitä tulen
totisesti kaipaamaan viimeistään
heinäkuussa, jolloin tukalaa kuumuutta ei pääse pakoon kuin ilmastolaitteen alle (jos on sähköä
ja laite sattuu toimimaan).
Sateiden viivästyttyä maataloudesta toimeentulonsa saavilla
ihmisillä hätä on suuri. Heille
sateet ovat siunaus ja elinehto,
kun meille kaupunkilaisille kaa-

tosateet ovat lähinnä riesa. Täällä
Länsi-Afrikassa ilmastonmuutos näkyy hyvin konkreettisesti
ihmisten elämässä ja yritämme
yhdessä paikallisten ihmisten
kanssa kehittää keinoja selvitä
yhä vaikeammiksi muuttuvissa
olosuhteissa. Viimekin vuonna
moni perhe näki nälkää, kun syksyn sateet tulivat monta viikkoa
myöhässä Senegaliin.
Kirjoittaja työskentelee Suomen
Lähetysseurassa Läntisen Afrikan kehitysyhteistyökoordinaattorina ja on seurakuntamme nimikkolähetti.

Kirjoitus on osa Eevan 10.2. laatimaa kuulumiskirjettä, joka on
luettu lähetyspiireissä.

Puutarhaviljely on monelle köyhälle perheelle tärkeä lisäravinnon
lähde ja mahdollisuus lisätulojen nhankintaan. Hankepuutarhoissa viljellään mm. tomaattia, munakoisoa, sipulia, paprikaa, chiliä,
maniokkia, mangoa, banaania, cashew-pähkinää ja hibiskusta.
Kasteluvesi viljelmille saadaan kaivoista, joista pumpataan aurinkoenergiasta saatavalla sähköllä [toimivilla pumpuilla].
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Kerhotoimintaa

Hei, 2 vuotta täyttäneen vanhempi!
Kuoppakankaan seurakuntakeskuksella kokoontuu 2-vuotiaiden oma päiväkerho
tiistaisin klo 9-11. Kerhossa leikitään, lauletaan, soitetaan, touhutaan ja syödään omat
eväät. Päiväkerho on oiva tilaisuus harjoitella ryhmässä oloa, vaikka ennen päivähoitoon siirtymistä. Jos haluat kuulla lisää kerhosta, ota yhteyttä
Paula Bomaniin p. 040 501 4950. Tervetuloa.

Liikkuva seurakunta

Lisää liikuntaa
seurakuntaan

Kolumni

Jere Koskenlaita

Mitä lähetystyö
minulle tänä
päivänä merkitsee?

M

Helga Laukkanen (vas.), Niko Lehtonen, Jere Koskenlaita ja Mira Sipilä ovat posket punaisina höntsäliikunnasta Partaharjulla Luotu liikkumaan –hankkeen starttiviikonlopussa.
Karoliina Mustonen

T

utkimusten
mukaan
vain puolet alakouluikäisistä pojista ja kolmasosa
tytöistä liikkuu terveytensä kannalta riittävästi. Murrosiässä liikunnan määrä vähenee
edelleen.
– Seurakuntamme liikuntaagenttina, sunnuntaihiihtäjänä ja
kahden lapsen äitinä minua huolestuttaa tämä kehitys. Liikunnan
tulisi olla tavoitteellisen harrastamisen ohella myös arkeen nivoutunutta liikuntaa yhdessä perheen
tai ystävien kanssa ilman paineita
onnistumisesta, pohtii pastori
Karoliina Mustonen.
– Viime syksynä iloitsin kovasti, kun seurakuntamme pääsi pilottiseurakunnaksi Nuori kirkko
ry:n Luotu liikkumaan –hankkeeseen, jota opetus- ja kulttuuriministeriö tukee. Hankkeen
tavoitteena on tukea nuorten
arjessa jaksamista, vähentää yksinäisyyttä ja lisätä sekä fyysistä
että henkistä hyvinvointia, Karoliina jatkaa.
Oikein toteutettuna liikunnalla
on näitä kaikkia asioita edistävä
vaikutus. Liikunnan merkitys hyvinvoinnin edistämisessä ja myös
syrjäytymisen ennaltaehkäisyssä
on todettu lukuisissa tutkimuksissa.

Lokakuun viimeisenä viikonloppuna joukko nuoria ja seurakuntien työntekijöitä Varkaudesta,
Kajaanista, Sotkamosta ja Kuopiosta kokoontui Pieksämäen
Partaharjulle Luotu liikkumaan
-hankkeen starttiviikonloppuun.
Varkauden seurakuntaa edusti
nuorisotyönohjaaja Jere Koskenlaidan kanssa kolme seurakuntamme nuorta: Mira Sipilä, Niko
Lehtonen ja Helga Laukkanen.
– Starttiviikonlopussa tutustuimme hankkeeseen ja toisiimme. Pääsimme myös harrastamaan höntsäliikuntaa. Tästä on
hyvä lähteä kehittämään tätä
hommaa eteenpäin. Liikuntahan on parasta, koska se on niin
monipuolista ja sitä voi harrastaa
omalla tasollaan ja ihan omien
mieltymyksien mukaan, Jere kertoo.
– Liikunta on mulla iso osa elämää, kun treenailen tanssia useasti viikossa ja käyn salilla. Olen
myös lukiossa sporttiluokalla.
Starttiviikonlopusta jäi hyvä fiilis ja luulen, että hankkeen avulla saadaan varmasti porukkaa
enemmän liikkumaan, Helga intoilee.
Starttiviikonlopun tavoitteena oli yhdessä tuumin ideoida
riittävä
lisäkoulutusmateriaali
höntsäliikuntaa vetäville isosikäi-

sille vapaaehtoisille eli liikuntainnostajille ja näin lisätä liikuntaa
rippikouluihin sekä pidemmällä
tähtäimellä luoda isosten vetämää höntsäliikuntaa jo rippikoulun käyneille nuorille.
– Me ryhmäydyttiin ja keskusteltiin liikunnasta ja siitä, kuinka
erilaista se on eri seurakunnissa.
Näitten juttujen pohjalta kelailtiin
pienryhmissä, miten tulevaisuuden seurakuntatoimintaan voi
lisätä liikuntaa. Oli kiva viikonloppu. Mieltä avartavaa oli saada
tietoa eri seurakunnista. Huomasin, mitenkä erilaista eri puolilla Suomea on. Kivaa oli kanssa
tutustua uusiin ihmisiin ja jäi superkiva fiilinki! Mira muistelee.
Hankkeen koordinaattori Markku Autio on koostanut liikuntainnostaja-koulutusohjelman
starttiviikonlopun työskentelyjen
pohjalta. Hanke jatkuu helmikuun viimeisenä viikonloppuna
Pieksämäen Partaharjulla. Silloin
yhdessä samojen seurakuntien
kanssa pilotoidaan koulutusohjelma ja koulutetaan ensimmäiset
liikuntainnostajat seurakuntiin.
Seurakunnastamme mukaan lähtee Jere, Karoliina ja seitsemän
nuorta.
– Seuraavassa Kotiviestissä kerromme hankkeen kuulumiset,
Karoliina vinkkaa.

inulle kehitysmaissa tehtävä kristillinen lähetystyö on mitä suurimmassa merkityksessä kehitysapua. Kun ihmisiä opetetaan lukemaan ja kirjoittamaan, samalla lähetystyöntekijä omalla elämällään
näyttää, että me kaikki olemme luotuja tasa-arvoisiksi ja
jokainen on yhtä tärkeä Jumalalle.
Useissa kristillisissä seurakunnissa tehdään työtä kaikista
vähäosaisempien parissa. Vaikka esimerkiksi Tansaniassa,
joka on yksi maailman köyhimpiä maita, kristityt ovat köyhistä köyhimpiä usein vieläpä vammaisia ja sairaita.
Kun kehitysmaiden elintasoa saadaan parannettua, rakennetaan terveydenhoitoa ja lapsille kouluja pieniin kyliin, vähenee pakolaisuus ja maaseutu pysyy elinkelpoisena.
Kristinusko syrjäyttää pakanallisia uskomuksia ja poppamiesten tekemiä sairaiden puoskarointia. Myös nuorten
tyttöjen silpomiset ovat lähes loppuneet, kun perheet ovat
kääntyneet kristinuskoon.
Raamatulla ei pidä ketään ”lyödä päähän”, vaan se pitää
lahjana rakkaudella ojentaa sitä haluavalle. Kun Raamattua
on jaettu lähetyskentillä nuorille lukutaitoisille ihmisille,
on sana alkanut tekemään ihmeitä. Näistä ihmeistä voit
lukea Gideonien sivuilta kirjan saajien itse lähettämistä
kirjeistä: https://gideonit.fi/katolle-heitetty-testamenttipelasti-tyomiehen/
Evankelioimistyö, diakoniatyö ja nuorisotyö, kuten kaikki kirkkomme tekemä työ, on tärkeätä. Pyhä Henki kuitenkin osoittaa kullekin uskovalle oman paikansa ja tehtävänsä. Jos sinä koet lähetystyön
mielenkiintoiseksi, ei sinun välttämättä tarvitse
lähteä ”papua-uuteenguineaan”, vaan voit lyöttäytyä yhteen asiasta kiinnostuneiden kanssa.
Seurakunnassamme
toimii useita lähetyspiirejä. ”Ei voi
lähteä, jos kukaan
ei lähetä”. Varkauden seurakunnan tuorein lähettisopimus
on sovittu Lähetysyhdistys
Kylväjän kanssa Itä-Afrikan
työhön viime
vuonna. (Lue
Matt. 28: 19-20)

Markku Kivelä
Kirjoittaja on kirkkovaltuuston ja kasvatustyön
johtokunnan jäsen
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Virsivinkki

Virsi 338
Huonossakin repussa voi olla hyvät eväät! Virsirunoilija Lina Sandell
koki kovia elämän tyrskyissä: Tytön ja isän laivamatkalle tuli traaginen
loppu, kun myrskytuuli vei isän meren syvyyksiin. Linan ainoa lapsi
kuoli synnytyksessä. Siitä huolimatta, tai kenties sen johdosta, oli Linan
repussa evästä, mikä maistuu ja ravitsee.

Mikäli luet yhden Lina Sandellin runon päivässä, kuluu siihen aikaa
nelisen vuotta. Minulle yksi yli muiden Linan runoista on virsi 338
Päivä vain. Turvallista matkaa kohti päivää kirkkainta.

Virsivinkin laati Valtteri Flankkumäki

Rippikoulukaverit
lähetyksen asialla

Vaalit
Pappimme Niina
Pehkonen hiippakuntavaltuustoon
Riitta Nieminen

Riitta Nieminen

S

inikka Holopainen kuuli
lähetystyöstä ensimmäisen kerran jo tyttösenä
Helvi Syrjäsen Valonkipinät nimisessä tyttökerhossa.
Todellinen innostus heräsi 1957
Päiväkummussa, Suomen Lähetysseuran leirillä, jonne Varkauden seurakunta lähetti hänet yhdessä Marita Monthanin kanssa.
Leirin ohjaajista Sinikan mieleen
jäivät erityisesti lähetystyöntekijät Pauli Laukkanen ja Tuulikki
Jantunen. Swahilinkielinen laulu
Mungu ni Pendo onnistuu vieläkin ulkomuistista.
Vuonna 1966 Sinikka pääsi lähetysleirille Aholansaareen. Siellä olivat opettajina pastorit Reijo
Mattila ja Abisai Shejavali Namibiasta. Shejavalista tuli myöhemmin merkittävä poliitikko ja
kirkollinen vaikuttaja maassaan.
Noihin aikoihin Varkaudessa toimi Leo Okkosen johdolla
Nuorten lähetyspiiri ja myöhemmin Ambo-piiri, jonka toimesta kerättiin varoja varkautelaisen lähetin Raimo Holopaisen
vammaistyölle Namibiassa.
1970-luvulla toimi aktiivisesti
lähetyspiiri nimeltä Paita ja vaippa. Piiri lähetti runsaasti vaateavustuksia, mutta myös sairaalatarvikkeita kuten sidetarpeita
Tansanian evankelisluterilaisen
kirkon ylläpitämään Ilembulan
sairaalaan, jossa tuolloin työskenteli oululainen lastenlääkäri
Leena Pasanen.

Irja (vas.) ja Sinikka Sinikan 80-vuotispäivillä vyksyllä 2016.
Kaikissa näissä piireissä Sinikka on ollut uskollisesti mukana
ja jatkaa vieläkin työn tukemista. Hän osallistuu nyt aktiivisesti Kommilan, Könönpellon ja
Kuoppakankaan lähetyspiirien
toimintaan.
Sinikan rippikoulukaveri Irja
Hämäläinen oli myös kiinnostunut lähetystyöstä jo nuorena.
Hän tiedusteli varkautelaiselta
lähetystyöntekijältä Erkki Hynöseltä mahdollisuuksista lähteä
lähestyskentälle. Irjalla ei ollut
sopivaa koulutusta, joten Hynönen kehotti opiskelemaan kätilöksi. Siihen Irjalla ei ollut mahdollisuuksia.

Lähetysinnostus täytyi unohtaa, kunnes eläkevuodet koittivat. Irja perusti Käpykankaalle
Käpylähetys-piirin. Piiri oli aktiivinen varainhankinnassa ja
järjesti monet myyjäiset Irjan
toimiessa moottorina. Hänen
herkulliset leivonnaisensa ja joululaatikkonsa tulivat käpykankaalaisille tutuiksi. Irja oli myös
innokas kutoja. Sadat matonkudonnasta saadut eurot ovat lähteneet maailmalle.
Vuonna 2006 Irja täytti
70-vuotta ja halusi antaa syntymäpäivälahjarahat lähetystyölle.
Sattui niin, että varkautelainen

lähetystyöntekijä Riitta Nieminen oli työssä Tansaniassa ja
kuuli kesälomalle lähtiessään
leskivaimosta ja hänen kuudesta
lapsestaan, jotka olivat vaarassa
menettää kotinsa. Irjan lahjarahalla lunastettiin koti perheelle
omaksi.
Irja halusi auttaa myös perheen lasten koulutuksessa. Isot
lapset opiskelivat hotellialaa,
ompelijaksi ja mekaanikoksi.
Pari nuorempaa on vielä koululaisia, joten isosisarukset tukevat
nyt heitä. Vaikka haave lähetystyöstä ei toteutunut Irjan toivomalla tavalla, hänellä on Tansaniassa kiitollinen perhe.

Diakoniatyö

Ystävä- ja lähimmäispalvelun perehdytyspäivä
Kiinnostaako sinua vapaaehtoistyö ikääntyvien parissa? Haluaisitko ryhtyä ystäväksi, ulkoiluseuraksi, juttukaveriksi?
Tule kuulemaan ja saamaan lisää tietoa. Päivä on maksuton ja
siihen kuuluu keittolounas.
Lauantaina 21.3.2020 klo 10–
15.00. Soisalo-opisto, luokka
116. Taipaleentie 24.
Päivän sisältö: vapaaehtoistoiminnan periaatteet, vapaaehtoisen rooli, yksinäisyys haastaa

ystävätoimintaa, vuorovaikutus
ja kohtaaminen, vapaaehtoisen
jaksaminen ja taustayhteisön
tuki.
Päivää luotsaavat SPR:n Varkauden osaston Eila Pennanen
sekä Varkauden seurakunnan
diakoniatyöntekijät
Ellen Väntti ja Pia Hosio. Lisätiedot ja ilmoittautumiset viimeistään maanantaina 16.3. Eila
p. 040 0376 614 tai
Pia p. 040 5727 810.

Kirkolliskokousvaalit ja hiippakuntavaltuustovaalit
toimitettiin
11.2.2020. Kerromme tässä Kuopion hiippakunnan tulokset. Kaikkien hiippakuntien tulokset löytyvät
osoiteesta: evl.fi/uutishuone.
Kirkolliskokoukseen on valittu seuraavat henkilöt kaudelle
1.5.2020-30.4.2024 (nimen perässä
ehdokaslista):
Valitut maallikkoedustajat:
Kaskiniemi Mikko, Pohjois-Karjala
Ketonen Matti, Yhteisellä matkalla
Niiranen Pekka, Yhteisellä matkalla
Pulkkinen Marjatta, Kirkko keskellä arkea
Vehkaoja Tarja, Yhteisen tulevaisuuden rakentajat
Välimäki Tarja, Yhteisen tulevaisuuden rakentajat.
Valitut pappisedustajat:
Hurtig Ruut, Yhteisen tulevaisuuden rakentajat
Mäkinen Aulikki, Yhteisen tulevaisuuden rakentajat
Kemppainen Aila, Yhteisen tulevaisuuden rakentajat.
Hiippakuntavaltuustoon on
valittu seuraavat henkilöt kaudelle
1.5.2020-30.4.2024 (nimen perässä
ehdokaslista):
Valitut pappisedustajat:
Suutari Timo, Kirkon rakentajat
Hurtig Ruut, Yhteisen tulevaisuuden rakentajat
Pehkonen Niina, Yhteisen tulevaisuuden rakentajat
Knuuttila Elina, Yhteisen tulevaisuuden rakentajat
Oikarinen Esa, Yhteisen tulevaisuuden rakentajat
Marin Sanna, Yhteisen tulevaisuuden rakentajat
Mertanen Sanna, Yhteisen tulevaisuuden rakentajat
Valitut maallikkoedustajat:
Välimäki Tarja, Yhteisen tulevaisuuden rakentajat
Vehkaoja Tarja, Yhteisen tulevaisuuden rakentajat
Paavilainen Sauli, Yhteisen tulevaisuuden rakentajat
Ketonen Matti, Yhteisellä matkalla
Niiranen Pekka, Yhteisellä matkalla
Huttunen Markku, Yhteisellä
matkalla
Kopperoinen Juuso, Yhteisellä
matkalla
Iskanius Raija, Yhteisellä matkalla
Ahonen Helena, Kajaanin rovastikunnan
Pulkkinen Marjatta, Kirkko keskellä arkea
Venäläinen Ritva, Kirkko keskellä
arkea
Väistö Eevi, Pohjois-Karjala
Kaskiniemi Mikko, Pohjois-Karjala
Kilpeläinen Heli, Pohjois-Karjala.

Seuraava numero
ilmestyy 26.3.

