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Ota talteen

Kotiviesti on Varkauden seurakunnan
oma lehti jo vuodesta 1959.

Pääkirjoitus

Hyvyyden voiman
uskolliseen suojaan
Kirjoitan tätä pääkirjoitusta tiistai-iltana
tietäen, että huomenna keskiviikkona
18.3 Suomi siirtyy valmiuslainsäädännön mukaiseen poikkeustilaan. Olemme
tilanteessa, josta tuskin kellään meillä on
syvempää kokemusta. Seniorikansalaisten liikkumista rajoitetaan, kouluja suljetaan, tilaisuuksien maksimi henkilömäärä rajataan 10-henkilöön ja niin edelleen.
Mieli on täynnä epävarmuutta ja kysymyksiä, kuinka käy toimeentuloni, mistä minä san lääkkeeni ja ruokaa, jäänkö
aivan yksin. Massiivisista toimenpiteistä
huolimatta saattaa pelottaa, riittääkö edes
nämä toimenpiteet vakavan epidemian
pysäyttämiseksi.

Valmiuslain mukaiset toimenpiteet
ovat vaikuttaneet myös seurakunnan
toimintaan. Kaikki kokoava toiminta on
pitänyt korona-viruksen vuoksi laittaa
tauolle. Saattoväki hautajaisissa tai ystävät kastetilaisuudessa on määrältään nyt
tarkoin rajattava. Tuntuu, että niin monia asioita on vältettävä tai rajoitettava.
Huolta ja murhetta omasta tai rakkaitten selviytymisestä riittää. Tämän kaiken
epätietoisuuden ja turvattomuuden keskellä on hyvä muistaa, että niin pysyvät
ne kolme, usko, toivo ja rakkaus, mutta
suurin niistä on rakkaus. Kristityt ovat
kautta aikojen tulleet tunnetuiksi juuri
siitä, että he erityisesti vaikeina aikoina
ovat olleet valmiita auttamaan ja rakastamaan lähimmäistä. Keskinäistä välittämistä ja huolenpitoa tarvitaan nyt erityisesti. Vaikka joudumme sulkemaan
tiloja ja tilaisuuksia, älkäämme sulkeko
lähimmäisiämme yksinäisyyteen ja turvattomuuteen. Puhelinsoitto, tekstiviesti tai pieni videonpätkä osoittavat, että
minä välitän sinusta ja tässä tilanteessa et
ole yksin. On hyvä muistaa, että vaikka
seurakuntakin on joutunut rajoittamaan
laajempia kokoontumisia, haluamme ja
voimme kulkea Sinun rinnallasi. Tarjoamme niin keskustelu- ja sielunhoitomahdollisuutta kuin vaikkapa kaupassakäynti apua. Ota vain rohkeasti
yhteyttä seurakuntaan, älä jää yksin
kantamaan murhetta ja surua. Nyt on
hyvä myös rukouksin muistaa kaikkia niitä, jotka pitävät meistä huolta ja
mahdollistavat meidän arkemme näissä
poikkeuksellisissa olosuhteissa.
Toivotan Sinulle virren 600 sanoin hyvän Jumalan rauhaa ja siunausta
”Jos ahdistuksen tie on edessämme,
myös silloin Kristus meitä kuljettaa.
Annamme Isän käsiin elämämme.
Hän itse meille rauhan valmistaa.”
kirkkoherra Jarkko Piippo
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Seurakunnan palvelut
valmiuslain aikana

Tulethan tapaamisiin
terveenä

Presidentti Sauli Niinistökin on muistuttanut, että koronaepidemian
leviämisen estämistoimet auttavat vain, jos annettuja ohjeita noudatetaan. Siksi tervehdimme, lohdutamme ja olemme läsnä toisillemme
muilla tavoin, kuin tähän asti olemme tottuneet.
Koronavirusepidemian ehkäisemiseksi tehdään lujasti töitä koko
Suomessa. Keskiviikosta 18.3.
alkaen koko Suomi astuu valmiuslain aikaan. Varkauden seurakunnassa tämä tarkoittaa sitä,
että kaikki kokoavat tilaisuudet
on peruttu toistaiseksi.
* Kirkolliset toimitukset, häät,
kasteet ja hautajaiset toimitamme
hallituksen ohjeiden mukaisesti.
Paikalla saa olla yhteensä enintään 10 henkilöä.
* Seurakuntavirasto (Ahlströminkatu 19) palvelee toistaiseksi ajanvarauksella maanantaista
perjantaihin klo 9–15.30. Ovesta
pääsee sisälle soittamalla ovikelloa. Pyörätuolilla virastoon pääsee sisäpihan kautta (käynti ulkoovesta katsottuna oikealla).
* Tilaisuuksien peruminen
koskee myös jumalanpalveluksia. Seurakunnan työntekijät
tuottavat hartausmateriaalia viikoittain seurakunnan YouTubekanavalle ja Facebookiin. Hartaudet ja videot ovat katsottavissa
myös kotisivuillamme www.varkaudenseurakunta.fi
* Tiedotamme tilanteen muutoksista sekä Facebookissa että
kotisivuillamme osoitteessa varkaudenseurakunta.fi
* Seurakuntamme työntekijät
ovat tavoitettavissa henkilökohtaista keskustelua ja sielunhoitoa
ja papit ehtoollista varten ajan-

varauksella. Heidän yhteystietonsa löydät tämän lehden keskiaukeamalta.
* Haluamme tarjota kiireetöntä asiointiapua sitä tarvitseville
yhteydenottopyynnön
kautta.
Voimme auttaa välttämättömässä
asioinnissa kaupassa ja apteekissa. Ota yhteyttä toimistosihteereihin Reijo Leppäseen 040 701
6630 tai Minna Riihimäki-Sutiseen 040 099 6340.
* Yhteistyössä Varkauden
kaupungin
perhepalveluiden
kanssa kasvatustyön työntekijät
tarjoavat tukea perheiden haastavaan arkeen mm. ulkoilun merkeissä. Perheen lapset voivat lähteä työntekijäparin kanssa max 2
tuntia esim. puistoon, ulkopeleille tai metsäretkelle, ja vanhemmat pääsevät hoitamaan asioita
tai hengähtämään hetkeksi. Apua
voidaan tarjota perheille, jossa
kaikki ovat terveenä. Yhteydenotot kaupungin perhepalveluiden
kautta tai seurakuntaan: vastaava lastenohjaaja Paula Boman
0405014950.
* Toivomme, että yhteyttä otetaan ennakoidusti, jotta oikea
apu tulee perille oikea-aikaisesti.
Seurakunnan työntekijät jalkautuvat, koska toiminnan perumisen vuoksi meillä on resursseja
tarjota luotettavaa apua.
* Jos sinulla on kysymyksiä,
älä jää yksin.
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Sana

Johanneksen evankeliumi luku 20 jakeet 11–18
”Maria seisoi haudan ovella ja itki. Siinä itkiessään hän kurkisti hautaan ja näki,
että siinä, missä Jeesuksen ruumis oli ollut, istui kaksi valkopukuista enkeliä,
toinen pääpuolessa ja toinen jalkopäässä. Enkelit sanoivat hänelle: ’Mitä itket,
nainen?’ Hän vastasi: ’Minun Herrani on viety pois, enkä tiedä, minne hänet on
pantu.’ Tämän sanottuaan hän kääntyi ja näki Jeesuksen seisovan takanaan, mutta
ei tajunnut, että se oli Jeesus. Jeesus sanoi hänelle: ’Mitä itket, nainen? Ketä sinä
etsit?’ Maria luuli Jeesusta puutarhuriksi ja sanoi: ’Herra, jos sinä olet vienyt hänet

täältä, niin sano, minne olet hänet pannut. Minä haen hänet pois.’ Silloin Jeesus
sanoi hänelle: ’Maria.’ Maria kääntyi ja sanoi: ’Rabbuuni!’ - se on hepreaa ja merkitsee: opettajani. Jeesus sanoi: ’Älä koske minuun. Minä en vielä ole noussut Isän luo.
Mene sinä viemään sanaa veljilleni ja sano heille, että minä nousen oman Isäni ja
teidän Isänne luo, oman Jumalani ja teidän Jumalanne luo.’ Magdalan Maria riensi
opetuslasten luo ja ilmoitti: ’Minä olen nähnyt Herran!’ Sitten hän kertoi, mitä
Herra oli hänelle sanonut.”

Kristillinen meditaatio

Mietiskelijä asettuu Jumalan
katseltavaksi

Tiia Klemettilä

S

eurakuntapastori Karoliina
Mustonen osallistui vuonna 2018 pastoraalikurssille, jossa pohdittiin oman
spiritualiteetin eli hengellisyyden
ja hengellisen elämän hoitamista.
Kurssilaiset kokeilivat myös mietiskelyä. Karoliinasta se tuntui
luontevalta ja turvalliselta, omalta. Niinpä jo seuraavan vuoden

alussa varkautelaisilla oli mahdollisuus osallistua kristilliseen mietiskelyyn Kuoppakankaan seurakuntakeskuksen liikuntasalissa.
Myös luterilaisuuden isähahmo
Martti Luther puhui mietiskelyn,
meditaation puolesta. Lutherille
oikeaa mietiskelyä oli annettuun
materiaaliin, kuten Isä meidän
–rukoukseen, uskontunnustukseen, käskyihin ja Raamatun teks-

teihin, keskittyminen. Kristillinen
meditaatio tapahtuu siis aina suhteessa Jumalan Sanaan, tavalla tai
toisella. Itämaisissa mietiskelyn
muodoissa ihminen keskittyy itseensä. Kristillisessä mietiskelyssä mietiskelijä tiedostaa olevansa
Jumalan ympäröimä, olevansa Jumalan kanssa.

hiljaa kotona, katselin kirjaa tutkivaa lastani, kiitin Jumalaa mielessäni ja huomasin mietiskeleväni Psalmien kirjaa: ”Minä olen
ihme, suuri ihme, ja kiitän sinua
siitä. Ihmeellisiä ovat sinun tekosi, minä tiedän sen.” (Ps.139:14)
Ne olivat Jumalan sanoja hiljaisuudessa.

Aamumietiskelyn lisäksi itseään on voinut haastaa hiljaisuudella retriiteissä Puurtilan kauniissa maisemissa kaksi kertaa
vuodessa. Viikonlopun mittaisia
hiljaisuuden retriittejä on järjestetty seurakunnassamme vuodesta 2015. Maaliskuun lopun
retriitti on peruttu. Seuraava retriitti järjestetään toivon mukaan
syksyllä.
Retriittiohjaajaksi kouluttautunut nuorisotyön johtavaviranhaltija Tiina Taavitsainen kertoo hiljaisuuden puhuvan usein sanoja
enemmän. Samalla, kun ihminen
asettuu katselemaan ja kuuntelemaan Jumalaa, kyselemään, mitä
Jumala haluaa sanoa, ihminen
asettuu myös Jumalan katseltavaksi. Retriitissä ihmisten ei tarvitse kantaa mitään roolia. Siitä
syntyy kokemus, että kelpaan tällaisena. Se on hoitavaa.

Lähteet:
hiljainentila.fi (viitattu 12.3.2020)
Mikä tekee meditaatiosta kristillistä? (viitattu 12.3.2020)
Martti Luther: Tienviittoja. Suom.
Timo Junkkaala 2009. Perussanoma Oy.

Jään miettimään omia kokemuksiani hiljaisuudesta. Pienen
lapsen äidin arkeen hiljaisuutta
mahtuu elämään vähemmän kuin
ennen. Viimeksi, kun olimme

”Minun on pantava tunteeni syrjään, kuunneltava
korvillani pelkkää Sanaa, kirjoitettava se sydämeeni
ja pysyttävä siinä, vaikka ei näyttäsikään siltä, että
syntini on otettu minulta pois., vaan tuntisin ne vielä
sisimmässäni. Tunteita minun ei tule katsella, vaan
pysyä lujana siinä, että kuolema, synti ja helvetti
on voitettu, vaikka minusta tuntuisikin, että olen
vielä niiden vallassa. Vaikka synti tuntuukin pysyvän meissä, sen tarkoitus on pelkästään ajaa meitä
uskoon ja vahvistaa uskoa niin, että otamme Sanan
vastaan kaikista tunteista huolimatta ja sidomme
sydämemme ja omantuntomme aina Kristukseen.”
Martti Luther (Suom. Timo Junkkaala 2009).

Arkkipiispan tervehdys

Uurnat
valmistuivat
ennen kokoontumiskieltoa

”Hän pitää teistä huolen”
Tapio Luoma
Elämä ei aina kulje suunniteltuja reittejä, eikä huomista voi
tietää etukäteen. Koronavirusepidemia synnyttää epävarmuutta ja huolta ympäri maailman. Se vaikuttaa myös meidän
suomalaisten arkeen. Se vaatii
meitä muuttamaan tapojamme, jotta olemme yhteiskuntana tilanteen tasalla. On tärkeää
huolehtia erityisesti niiden tur-

Jos olet kiinnostunut kristillisestä
meditaatiosta,
kirjoja on olemassa. Esimerkiksi kannattaa tutustua Ignatius de Loyolan
ja Franciscus Assisilaisen kirjallisuuteen. Tuoreimmista oppaista nostettakoon esille Laurence
Freemanin teos Kristillinen meditaatio –opas päivittäiseen harjoitukseen
vuodelta 2018.

vallisuudesta, joille tartunta on
suurin riski.
Apostoli kirjoittaa: ”Heittäkää kaikki murheenne Jumalan
kannettavaksi, sillä hän pitää
teistä huolen.” (1. Piet. 5:7) Jumala on luonut meidät kaikki. Hän tietää ajatuksemme,
tunteemme, koko elämämme.
Missä olemmekin, hän ei hylkää meitä vaan on luvannut olla
siellä meidän kanssamme.

Pia Hosio
Helmikuussa aloittanut uurnaryhmä sai uurnansa valmiiksi
juuri ennen kuin korona-epidemian aiheuttama kokoontumiskielto astui voimaan.
Kaikki sujui mallikkaasti Tauno Luotisen ohjauksessa. Seuraava ryhmä käynnistynee ensi
syksyn aikana.
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Kirkon kirjat
KUOLLEET: Kauko Ilmari Kuronen 97 v, Lauri Aukusti Raatikainen 95 v, Olga Siponen 94 v, Armas Gunnar Kauhanen 93 v, Sirkka Liisa Pehkonen 92 v, Hilkka Hilja Ilona Taskinen 92 v, Pentti Jalmari Rajala 91 v, Väinö Pertti Kilpeläinen 90 v, Maila Anna-Liisa Maijanen 90 v, Kauko Olavi Nykänen 90 v, Anja Puranen 89 v, Hilkka Kaarinen Holopainen 88 v, Olavi Rainer Huovinen 88 v, Helmer Toivo Kullervo Hyvönen 86 v, Irja Kyllikki Räsänen 83 v, Heikki
Leskinen 81 v, Riitta Liisa Savolainen 80 v, Seppo Kalevi Väätänen 79 vuoden ikäisenä, Osmo Olavi Nevalainen 76 v,
Liisa Annikki Kotilainen 73 v, Sirkka Liisa Timonen 71 v, Aimo Albert Leppilampi 69 v, Esko Olavi Seppänen 67 v
Joroisten seurakunnasta, Eeva Liisa Orvokki Reijonen 68 v, Ilpo Kalevi Henriksson 66 v, Jere Samuli Koponen 48 v,
Jaakko Johannes Tiilikainen 36v.

Seurakunnan jäsenmäärä

Seurakuntataloutta johdetaan
henkilöstösuunnitelman ja lähimmäisistä
välittämisen avulla
Toimistosihteeri Satu Pehkonen
ampui ensimmäistä kertaa. Hän
ampui seurakunnan parhaan tuloksen.

Varkauden
seurakunnan
joukkueet eivät
yltäneet pistoolipuulaakikilpailun
finaaliin
Varkauden Reserviupseerikerho ry järjestää joka vuosi
pistoolipuulaakiammunnat.
Tänä vuonna ammuntoihin
osallistui 18 joukkuetta. Neljä
parasta joukkuetta kilpailee
voitosta 24.4.2020. Varkauden
seurakunnasta ammuntoihin
osallistui kaksi joukkuetta.
Mukaan ammuntoihin voi
ilmoittautua yrityksen tai yksityishenkilöiden joukkueella.
Joukkueessa on oltava kolme
jäsentä. Kukin ampuu 25 kilpailulaukausta.
Joukkueen
yhteistulos ratkaisee. Yleensä kilpailu voitosta käydään
muut vastaan Poliisit.
Kilpailun paras henkilökohtainen tulos ennen finaalia on
241/250 pistettä. Seurakunnan paras henkilökohtainen
tulos on 215 pistettä. Finaalin pisteraja on tänä vuonna
690, mikä on seuran mukaan
melko tavanomainen. Seurakunnan joukkueiden tulokset
olivat 559 ja 581 pistettä.

Tiia Klemettilä

Tiia Klemettilä

K

uopion
hiippakunnan
piispa Jari Jolkkonen kertoi Savon Sanomien (SS
1.3.2020) merkkipäivähaastattelussaan kestohuolestaan,
kirkosta eroamisesta. Kirkosta
erottaessa jäsen eroaa paikallisseurakuntansa jäsenyydestä. Se
tarkoittaa kirkollisverojen vähenemistä paikallistasolla. Kirkollisverosta noin puolet kohdistetaan
lapsia, nuoria ja diakoniatyön asiakkaita varten. Jolkkosen mukaan
eroamiset koskevat siksi kipeimmin juuri heihin.
Varkauden seurakunnan jäsenmäärä on 2019 vuoden lopussa
ollut 14 923. 2010-luvulla seurakuntamme kokonaisjäsenmäärä
on laskenut vuosittain noin 335
henkilöllä. Kirkosta ja siten seurakunnastamme erotaan kolme
kertaa useammin, kuin siihen
liitytään. Viime vuonna seurakunnastamme erosi 177 ja sitä
edeltävänä vuonna 190 henkilöä.
Vuonna 2019 seurakuntaan liittyi
44 henkilöä ja vuotta aikaisemmin 41.
Kuitenkaan eroamiset eivät kokonaan selitä jäsenmäärän laskua.
Tilastokeskuksen vuoden 2018
vahvistettujen tietojen mukaan
Varkaudessa syntyi 124 lasta ja
kuoli 281 henkilöä. Varkaudessa
lähes kaikki syntyneet kastetaan.
Hautaansiunauksia on kuitenkin noin kaksi ja puoli kertaa
enemmän kuin kastetilaisuuksia.
Lisäksi viime vuonna seurakun-

Hallintojohtaja Olli Siivola vieraili Kangaslammin Ystävän kammarilla helmikuussa.

”Miksi sinä haluat kuulua Varkauden
paikallisseurakuntaan?
Kerro se tiedottajalle tiia.klemettila@evl.fi.
Nimitietojasi ei julkaista. Vastauksista voidaan kertoa Kotiviestissä ja seurakunnan
internetsivuilla varkaudenseurakunta.fi”
nastamme on muuttanut pois 653
henkilöä ja seurakuntaan muutti 579 henkilöä, mikä tarkoittaa
erotuksen olevan 74 henkilöä
miinuksella.
Kirkkoherra Jarkko Piippo haluaa suhtautua jäsenkehitykseen va-

rovaisen positiivisesti. Seurakunta haluaa olla seurakunta, jonka
jäsenet tuntevat seurakuntaan
kuulumisen merkitykselliseksi.
Tämän vuoden strategiaan se on
kirjattu sekä seurakunnan tehtäväksi ”Elämme yhdessä arjessa
ja pyhässä, jotta voisimme kokea

seurakunnan merkityksellisenä”
että tulevaisuuden tavoitteeksi
”Varkautelaiset haluavat olla osa
kotiseurakuntaansa”.
Helmikuussa Kangaslammin
Ystävänkammarilla vieraillessaan
hallintojohtaja Olli Siivola kertoi,
ettei seurakunnalla ole tällä hetkellä velkaa. Aikaisempien vuosien ylijäämäisistä tilinpäätöksistä
ylijäämiä on taseessa ja niillä voidaan tukea taloutta vaikeudenkin
aikojen yli. Se kertoo pitkään hyvin hoidetusta taloudenpidosta.
Henkilöstömenojen osuus seurakunnan taloudesta on kolme
neljäsosaa. Käytännössä se on
kulu, josta on karsittu ja tullaan
tulevaisuudessakin tarvittaessa
nipistämään. Varkauden seurakunnassa noudatetaan yhdessä
eri työalojen kanssa laadittua ja
kirkkoneuvoston
hyväksymää
henkilöstösuunnitelmaa. Suunnitelma on voimassa 2018–2022.
Sen mukaisesti eläköitymisen
seurauksena vapautuvia virkoja
voidaan lakkauttaa tai yhdistellä.
Kirkosta eroamisen syyt vaihtelevat. Joku haluaa välttää kirkollisveron, joku suuttuu julkisuudessa käydystä keskustelusta, joku
ei usko niin kuin kirkko opettaa.
Osa eroajista liittyy myöhemmin
takaisin kirkkoon, osa vaihtaa toiseen kristilliseen kirkkokuntaan.
Miksi sinä haluat kuulua Varkauden paikallisseurakuntaan? Kerro
se tiedottajalle tiia.klemettila@
evl.fi. Nimitietojasi ei julkaista.
Vastauksista voidaan kertoa Kotiviestissä ja seurakunnan internetsivuilla varkaudenseurakunta.fi.

Seurakuntaviraston kevätkuulumisia

Tilintarkastajat vierailivat seurakunnassa etänä
Tiina Suomalainen
Seurakuntaviraston ja taloushallinon vuoden kierrossa saadaan kevättalvisin tervehtiä
tilintarkastiajia. Seurakuntamme tilintarkastajina ja tilintarkastusyhteisönämme kuluvalla
valtuustokaudella toimii KPMG
Oy: Kati Lappalainen (HT, JHT)
ja Lauri Nikkinen (HT). Yhteis-

kunnan ollessa poikkeustilassa
17.3.2020 sovittu tarkastuskäynti
saatiinkin toteuttaa tavanomaisesta poikkeavalla tavalla, kun
seurakunnan tilintarkastuspäivä
toteutettiin täysin sähköisesti
Teams-sovelluksen avulla.
Alkupalaverissa kukin osallistuja avasi Teams-kokoustilan
työpisteellään ja keskustelut käy-

tiin kuulokemikrofonien kanssa.
Seurakunnan puolesta tilintarkastukseen osallistuivat hallintojohtaja Olli Siivola, kirkkoherra
Jarkko Piippo sekä kirjanpitäjä
Tiina Suomalainen. Sähköisen
kokouksen jälkeen tilintarkastajien tarvitsemat lisäselvitykset ja
raportit toimitettiin KPMG Oy:n
palvelimelle erillisen sovelluksen

kautta.
Varsin helposti vaikuttaa tilintarkastus onnistuvan näinkin.
Sopivat tietotekniset sovellukset
ja aukoton tietoturva oli tietenkin ehdoton edellytys molemmille osapuolille. Nyt jäädään
vain odottamaan tilintarkastajien lausuntoa päättyneen tilivuoden 2019 taloudenpidosta.
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Kirkon kirjat
VIHITYT: 20.02.2020 Juha Antti Keinonen ja Nina Susanna Luostarinen, 29.02.2020
Mika Erkki Kristian Hokka ja Maria Helena Immonen.
KASTETUT: Jooa Justus Tapani Aholainen, Topi Pekka Iisakki Airaksinen, Hilla
Ilona Härkönen, Saga Elli Kamilla Kaikkonen, Alina Hertta Maaria Kipinoinen, Luca
Alvar Koponen, Alina Noora Karoliina Korhonen, Vivian Helmiina Kosunen Jyväskylän seurakunnasta, Beeda Marketta Taskinen, Jasper Väinö Aleksi Thorstensson, Saaga
Elle Adele Tulikanto, Ella Amalia Orvokki Romo.

Liikkuva seurakunta

Kolumni

Höntsäliikunnassa
kenenkään ei tarvitse
olla NHL-varaus
Karoliina Mustonen

Höntsäliikunnan iloa parhaimmillaan! Liikuntainnostajat harjoittelevat hyvällä sykkeellä Partaharjun salissa uutta koripallo-käsipallo-jalkapallo-palloa.

Mira Sipilä

H

elmikuun Kotiviestissä sivuttiin huolta
herättävää
aihetta,
joka pinnalla olonsa
vuoksi on saavuttanut myös monet seurakunnat ympäri Suomen:
lasten ja nuorten liikkumattomuus.
Viime lokakuussa syksyisessä
Partaharjussa järjestettiin Luotu
Liikkumaan –hankkeen starttiviikonloppu, johon myös Varkauden
seurakunta osallistui. Helmikuun
lopulla hanketta jatkettiin kokoontumalla jälleen Partaharjun
leirikeskukseen yhdessä Kajaanin,
Kuopion sekä Varkauden seurakuntien kesken. Kokoontumisessa
seurakuntaamme oli edustamassa
nuorisotyönohjaaja Jere Koskenlaita, seurakuntapastori ja liikunta-agentti Karoliina Mustonen
sekä heidän kanssaan neljä nuorta:
Aada Vänttinen, Pia Pöysti, Helga
Laukkanen sekä Mira Sipilä.

Viikonloppukoulutuksen tavoitteena oli antaa nuorille eväitä
toimia vertaisohjaajina liikuntaryhmissä, joita pyritään järjestämään kevään mittaan. Toimintamallia on tarkoitus päästä
liittämään myös tulevan kesän
rippileireille. Viikonlopun aikana ideoitiin matalan kynnyksen
liikuntaa - ‘’höntsäliikuntaa’’ käytännön esimerkkien pohjalta.
Moni pääsikin tunnustamaan,
ettei ole koskaan pelannut pehmolelupalloilla kori- ja jalkapalloa samanaikaisesti. Sunnuntaina
Partaharjulta poistui virkeä kourallinen uusia liikuntainnostajia.
- Koulutus jätti todella hyvän
fiiliksen, kertoo mukana ollut
Pia.
- Odotan innolla pääseväni toteuttamaan kaikkea mahdollista.
Koulutuksessa oli mukana todella hyvä porukka - olisin voinut
jäädä vielä pidemmäksikin aikaa.
Hyvä ryhmähenki on aina plussaa!

- Höntsäpeleihin tutustuminen
oli kivaa, ne toimivat koulutusmatskuna todella hyvin. Porukka
oli todella kiva ja eri paikkakuntien isosiin tutustuminen oli mukavaa. Hanke on mielestäni todella hyvä; uskon, että tämän avulla
saadaan porukkaa liikkeelle, muistelee molemmissa viikonloppukoulutuksissa mukana ollut Helga.
- Viikonlopun aikana oppi uusia höntsäliikuntamuotoja sekä
hauskoja variaatioita perinteisiin
peleihin. Pidempäänkin olisin
viihtynyt!, kommentoi Aada.
- Molemmat koulutusviikonloput ovat olleet tuloksekkaita ja todella kivoja! Uudet tuttavuudet ja
hauskat höntsäpelit veivät opiskelun tunnun viikonlopuista pois, ja
uusia asioita oppiessa huomasi pitävänsä oikeasti hauskaa. Erityistä tässä hankkeessa lienee se, ettei
liikuntaa edistääkseen tarvitse
olla ammattiurheilija tai ykkösvaraus NHL:stä, vaan voi olla ihan
normaali isonen, Mira kertoo.

Usko, toivo, rakkaus
ja totuus

M

itä nämä sanat merkitsevät elämässäsi, mitä
ne merkitsevät minun elämässäni? Toivon,
että ne olisivat elämäni talon neljä kivijalkaa, jonka varassa taloni vakaana seisoo - on
sitten jäätävä sade ja viima, tai armoton helle. Paistaako
tänään päivä lempeän lämpöisesti saaden kaiken kauniin
loistamaan, vai onko elämä jostain sisäisestä tai ulkoisesta
syystä suistumassa raiteiltaan.
Kaikkea tätä ja paljon muuta mahtuu ihmisenä olemiseen. Ei tiennyt Maria kapaloidessaan vastasyntynyttä Jeesus-lasta eläinten seimeen Betlehemin kaupungissa, mitä
tuo lapsi toisi tullessaan. Miten elämä kuljettaisi Jumalan
pojan lopulta ristille kuolemaan maailman ihmisten syntien sovittamiseksi. Ei Maria varmaan ymmärtänyt enkelin ilmoitusta, että hänenkin sydämensä läpi on miekka
käyvä.
En tiennyt minäkään millainen elämä on edessä. Kuusi lasta, kaksi poikaa ja neljä tyttöä vajaan yhdentoista
vuoden aikana syntyi perheeseemme. Vipinää ja vaihtelua riitti, välillä työttömyyttä ja sairautta, mutta eteenpäin
elävän mieli. Elämä kiisi eteenpäin. Tuli myös surua, kun
kaksi tytöistämme olemme joutuneet antamaan jo Taivaan kotiin.
Marian ei tarvinnut odottaa kauan surun pimeydessä,
vaan kolmantena päivänä auringon nousun aikaan hauta oli tyhjä ja Jeesus lähetti haudalle tulleet naiset julistamaan: ”Herra on noussut ylös, kuolema on voitettu”.
Tämä kaikki on totta. Meillä on, sen uskoessamme, osuus
Jumalan lapseuteen ja ikuiseen
elämään. Jumalan rakkaus luomaansa ihmistä kohtaan on
niin suuri, ettei Hän säästänyt poikaansakaan kärsimästä puolestamme. Me saamme
luottaa Jumalan lupauksiin
Raamatun sanasta: ”Älä
pelkää, minä olen
sinun
kanssasi!”
(Jes.41:10)
”Minä
olen teidän kanssanne kaikki päivät
maailman loppuun
asti.” (Matt.28:20)
”Minä olen tie, totuus ja elämä.”
(Joh.14:6) Jeesus tulee hakemaan omansa ikuiseen rauhaan ja
iloon. Odotus jatkuu,
toivo elää.
Pirkko Lind
Kirjoittaja on evankeliomistyön työryhmän jäsen.
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Tapahtumat tauolla toistaiseksi
JUMALANPALVELUKSET JA
HARTAUDET
Toistaiseksi emme
kokoonnu kirkon tiloihin.
Sunnuntaisin klo 10
hartaus seurakunnan
Facebook-sivulla ja
YouTube-kanavalla.
Torstaisin klo 12
Keskipäivän rukous seurakunnan Facebook-sivulla.
Joka päivä klo 18
hartaus seurakunnan
Facebook-sivulla
Papit:
Jarkko Piippo, kirkkoherra
p. 040 037 7066.
Kari Iivarinen p. 040 572 7800.
Karoliina Mustonen p. 040 572

Luontokuvakilpailu
Luonnossa
on lupa liikkua
Kun ei jaksa enää olla sisällä,
miten olisi luontoretki? Lataa
puhelimen ja kameran akut, pukeudu sään mukaisesti ja pakkaa
eväät mukaan! Omasta lähiluonnosta voi löytää paljon kuvattavaa!
Varkauden seurakunta järjestää lapsille, perheille ja nuorille
LUONTOKUVAKILPAILUN
ajalla 25.3.–8.4. teemalla ”Heräävä kevät”. Kilpailusarjoja on
kolme: Lapsiperheet, Alakouluikäiset ja Nuoret (alle 18v). Valokuvaamalla voi tutkia kiinnostavia kasveja, eläimiä ja muita
luontokohteita, maisemia ja niin
edelleen. Kuvassa saa olla myös
ihmisiä, mutta luonnon tulee
olla pääosassa.
Palkinnot (mm. lahjakortteja)
jaetaan sarjakohtaisesti. Kilpailun tuomaristo on kasvatustyön
työntekijöistä ja valokuvausharrastajista koottu.
SÄÄNNÖT:
* Kilpailuun osallistutaan digikuvilla (JPG tai PNG). Kuvaa ei
saa muokata tai parannella myöskään suodattimia ei saa käyttää.
Kuva ei saa olla aiemmin julkaistu tai jaettu missään.
* Yksi kuvaaja voi lähettää max.
2 kuvaa kilpailuun. Mukana tulee
olla teksti, jossa kuvaaja kertoo
kuvan suunnittelusta ja aiheen
merkityksestä itselle sekä kuvan
nimi.
* Laita sähköpostiin selkeästi
sarja johon osallistut ja omat yhteystiedot. Jos kuvassa esiintyy
ihmisiä, heiltä tulee olla kuvaan
julkaisulupa (huoltajalta alle 18v)
ja se tulee mainita lähettäessä.
* Osallistumalla kilpailuun annat
Varkauden seurakunnalle oikeuden julkaista, asettaa näytille,
painaa tai käyttää kilpailukuvia
missä tahansa muodossa omassa
viestinnässään.
* Kuvat lähetetään osoitteeseen
varkaus.luontokuva@gmail.com
8.4.2020 mennessä.

7850.
Niina Pehkonen 040 013 2980.
Arja Päivärinta p. 040 572 7820.
Laura Tanskanen p. 040 572
7900.

DIAKONIATYÖ
Reijo Leppänen,
toimistosihteeri p. 040 701 6630.
Riitta Sulkko,
johtava diakoniaviranhaltija
p. 040 541 1399.

DIAKONIATYÖNTEKIJÄT:
Pia Hosio, p. 040 572 7810.
Heli Kylmänen, p. 040 573 6050.
Antero Saarelainen, p. 040 747
6200.
Ellen Väntti, p. 040 523 7960.
Pia Paananen, p. 040 526 7623.

KERHOT JA PIENRYHMÄT

KIRKKOMUSKARIT

kaikki toiminta tauolla toistaiseksi.

toistaiseksi tauolla, seuraa ajankohtaista tilannetta kotisivuilta.
Konsertit ja musiikkitilaisuudet toistaiseksi tauolla, seuraa ajankohtaista tilannetta
kotisivuilta.

MUSIIKKI
Kanttorit:
Mari Marjokorpi, johtava kanttori, konserttiasiat p. 040 578
5218.
Tapani Majuri p. 040 5785 998.
Riikka Tuura p. 040 5785 711.
Ota yhteyttä. Kanttorit tavoitettavissa parhaiten keskiviikosta
sunnuntaihin sähköpostitse tai
puhelimella. Sähköposti etunimi.sukunimi@evl.fi.

KUOROT
toistaiseksi tauolla, seuraa ajankohtaista tilannetta kotisivuilta.

VARHAISKASVATUS
Kasvatustyön toimisto Minna
Riihimäki-Sutinen p. 040 099
6340.
Paula Boman, vastaava lastenohjaaja p. 040 501 4950.
Kerhot, tilaisuudet, tapahtumat ja muu kokoava toiminta
tauolla toistaiseksi.

NUORET
Tiina Taavitsainen, johtava nuorisotyön viranhaltija

p. 040 556 8506.
Nuorisotyöntekijät ovat tavoitettavissa puhelimitse ja netissä.
Urpo Häkkinen p. 040 042 8673
Elijas Kokko p. 040 524 3330.
Jere Koskenlaita p. 040 523
7962.
Tarja Natunen p. 040 718 5333.
Valtteri Flankkumäki p. 040 749
0197.
Rippikoulu jatkuu etäopiskeluna. Muu toiminta tauolla.

LÄHETYSTYÖ JA
KANSAINVÄLINEN
VASTUU
Rukousta lähetyksen ja koko
maailman puolesta voi jatkaa
kotoa käsin. Lähetyspiirit eivät
kokoonnut toistaiseksi. Rahalahjoitukset lähetysjärjestöjen
nettisivujen kautta.

Kirkon kasvatus ja perheasiat -yksikön blogista

Miten puhua lasten,
nuorten ja perheiden kanssa
koronaviruksesta?
Kirkon kasvatus ja
perheasiat -yksikön
asiantuntijat

K

oronavirus ja sen ympärillä oleva uutisointi voi
herättää lapsissa, nuorissa
ja perheissä monenlaisia pelkoja.
Pelolla voi olla monia eri sävyjä ja asteita. Pelkäävän lapsen
ja nuoren ajatuksia voi sävyttää
kokemus uhattuna olemisesta.
Pelottavia asioita ajatellessa pelon tunne vahvistuu ja elimistön
pelkoreaktiot voimistuvat. Pelkäävän sydän voi tykyttää kiivaasti, hän voi hikoilla tai vatsa
voi olla kipeä. Pelokas lapsi voi
itkeä, piiloutua tai olla aggressiivinen. Pelko voi purkautua
monin eri tavoin. Tällöin lapsi ja
nuori kaipaa turvallista aikuista
ja läheisyyttä. Vaikka pelko olisi
ohimenevää, lasta tai nuorta ei
saa jättää pelkonsa kanssa yksin.
Pelkäävä lapsi tai nuori kaipaa
aikuisen kokemusta ja turvaa
tunteiden ilmaisulleen. Jakaessaan vaikean tunteensa vanhempansa kanssa, lapsi ja nuori saa
varmuuden siitä, ettei ole hätää,
ei ole vaarallista pelätä ja kaikista
asioista sekä tunteista voi läheisilleen puhua.
On tärkeää, että lapsi ja nuori
saa ikätasonsa mukaisia vastauksia mahdollisiin kysymyksiinsä. Vastaukset on hyvä perustaa
luotettuihin, terveysviranomaisten antamiin tietoihin. Lasta ja
nuorta on hyvä varjella väärältä
tai provosoivalta tiedolta. Aikuisen tehtävänä on korjata oudot
käsitykset ja väärinymmärrykset Lapsi kuulee helposti ym-

päristöstään asioita ja vaikeita
termejä, joita hän ei ymmärrä.
Tällaisia vaikeita termejä ovat
mm. karanteeni, korona, uhka,
pandemia tms. Yhdessä on hyvä
pohtia myös sitä, katsotaanko tai
kuunnellaanko uutisia.

ten aikuisten kanssa. On hyvä
pysähtyä kuuntelemaan, mikä
minua itseäni tämän kaiken keskellä eniten huolettaa. Tämän
jälkeen on helpompi ottaa vastaan lapsen ja nuoren hätää ja
rauhoittaa häntä.

Koronavirukseen varautuminen on vaikeaa, koska sitä ei
tunneta ennestään. Juuri outous
ja tuntemattoman ennakoimattomuus saattavat ruokkia pelkoa
myös aikuisen omassa mielessä.
Olisikin tärkeää, että myös aikuiset voisivat pohtia ja jakaa omaa
hämmennystään rauhassa tois-

Pelko sairastumisesta ja kuolemasta voi kuormittaa lapsen
tai nuoren elämää. Vanhempi ja
muut turvallinen aikuinen voi
hälventää pelkoja. Arjen tutut
rutiinit ja levollinen yhdessä oleminen tuovat rauhaa ja vahvistavat perusturvallisuutta.
Kuolemaa ja sairauksia ei silti

tarvitse piilottaa lapsilta ja nuorilta. Usein lapsi ja nuori saa
kokemuksen turvasta, kun hänen ajatuksiaan ja kysymyksiään
kuullaan.
Lapsen ja nuoren kanssa voi
myös rukoilla. Rukouksessa saa
jättää pelon ja huolen tunteet
Taivaan Isälle, suurempiin käsiin.
”Jumalan kämmenellä ei pelkää ihminen. Jumalan kämmenellä ei kukaan ole turvaton.”
(Virsi 499)

Kirkkohallitus
Julkaistu alunperin 11.3.2020.
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Kirkon kasvatus ja perheasiat -yksikön blogista

Mikä voisi auttaa parisuhdetta
paineen keskellä
Anne Anttonen

K

oronaviruksen vastainen
taistelu on edennyt eristämisvaiheeseen. Viruksen
voittamiseksi ihmisiä on kehotettu vetäytymään koteihinsa ja
pysymään siellä. Turvapaikan
sijasta koti voi kuitenkin alkaa
tuntua vankilalta, jos siellä on
pakko olla.
Viikkokausien karanteeni käy
kenen tahansa hermoille ja normaaliolojen ristiriidat voivat
hautua uusiin mittasuhteisiin.
Perheen aikuisten ensimmäiset
päivät menevät käytännön ongelmien ratkomiseen ja tsemppihengen luomiseen lapsille ja
nuorille. Aikuisen oma jaksaminen saattaa samalla olla lujilla.
Käsillä oleva tilanne on kaikilla
ennenkokematon ja ennakoimaton.
Kuinka parisuhdekumppanit
pystyvät säilyttämään keskinäisen solidaarisuutensa poikkeusoloissa? Seuraavassa muutama
ohjenuora tulevien viikkojen
varalle:

1

Älä yritä suojella toista
omilta peloiltasi vaan
jakakaa, mikä ahdistaa.
Miettikää yhdessä mikä on realistista ja mikä nousee yleisestä
epävarmuudesta. Mitä enemmän
jaatte pelkoja ja epävarmuutta keskenänne, sitä vähemmän
pinnan alle jää kytemään epämääräistä ahdistusta seuraavan
riidan sytykkeeksi. Koettakaa
myös muistaa, että kun mieli on
kuormittunut, pikkuasiat ärsyttävät. Koettakaa siis ennemmin
huojentaa mieltä kuin taistella
kaapin paikasta.

2

Kun pinna kiristyy, yritä
nähdä, että puolisosi on
samassa veneessä. Vaikka juuri hän olisi se, joka ärsyttää, ärsytyksen syy voi silti olla
muualla. Taistelette molemmat
samaa vihollista vastaan. Pistäkää vaikka koronaviruksen kuva
jääkaapin oveen ja käykää huutamassa sille yhdessä!
Harmin aiheen ulkoistaminen
toimii tässäkin. Parisuhteen konfliktikierteet saavat usein molemmat kumppanit otteeseensa
ja silloin häviää taju yhteisestä
tavoitteesta. Muistuttakaa toisi-

anne, mikä on teidän tavoitteenne tänään.

3

Käyttäkää mielikuvitusta
oman tilan löytämiseksi. Kiihkeän elämänrytmin
muuttuminen kotikaranteeniksi
voi olla tottumattomalle suorastaan ahdistavaa. Jos huoneet ovat
täynnä elämää, raivatkaa vaikka
vaatehuoneeseen viihtyisä kolo,
jossa saa sovitusti olla rauhassa,
vuorotellen.

4

Arvosta erilaisuutta erityisesti
kriisiaikoina.
Saatat luulla, että vaikeassa
paikassa toisen kanssa olisi helpompaa, jos olisitte samanlaisia.
Tosiasiassa juuri täydentävät omi-

naisuudet tekevät teistä hyvän tiimin. Erilaisuus on usein hankalaa
siksi, että se herättää kateutta. Toisen huolettomuus ärsyttää, vaikka itsekin haluaisin osata ottaa
rennommin. Toisen herkkyys on
raivostuttavaa, koska en itse uskalla näyttää tunteitani. Erityisesti
poikkeusoloissa on hyvä, jos joukkueessa pelaa erilaisia pelaajia.
Siedä siis sitä, että hän ei ole niin
kuin sinä, luojan kiitos.

5

Vahvistakaa hyvää toisissanne. Joskus yritämme
muuttaa toista siedettävämmäksi kommentoimalla hänen
puutteitaan. Kuitenkin tehokkaampaa olisi korostaa sitä, mikä
hänessä on rakastettavinta. Hel-

pottaa omaakin oloa, jos suuntaa
oman huomion päälle kaatuvien
asioiden sijasta niihin, jotka vielä
toimivat ja pitävät pakettia kasassa. Hyvistä asioista kannattaa tehdä iso numero.

6

Pitäkää linjat auki ulkomaailmaan.
Fyysisen
kontaktin välttäminen ei
nykymaailmassa tarkoita eristäytymistä. Vaihtakaa kuulumisia,
luokaa WhatsApp rinkejä, olkaa
yhteydessä ystäviin tavalla tai toisella. Jos mieli alkaa kuormittua yli
sietokyvyn, ottakaa yhteyttä auttaviin tahoihin esim. paikalliseen
perheasiain neuvottelukeskukseen
tai kirkon keskusteluapuun. Monet palvelut ovat lisänneet resurs-

seja, ettei kenenkään tarvitsisi olla
yksin. Älä epäröi hakea apua, jos
seinät kaatuvat päälle.
Monien tutkimusten mukaan
ihminen jaksaa paremmin yhdessä kuin yksin. Toimiva, turvalliseksi koettu parisuhde vahvistaa
fyysistä vastustuskykyä ja kasvattaa henkistä kestävyyttä. Nyt jos
koskaan kannattaa ottaa rakkaansa kädestä kiinni ja tunnistaa se
vähintään potentiaaliseksi voimavaraksi.

Kirjoittaja on perheneuvonnan
asiantuntija ja kouluttaja Kirkon
kasvatus ja perheasiat -yksiköstä. Julkaistu alunperin Kirkon
kasvatus ja perheasiat -blogissa
18.3.2020.
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Kirkon Ulkomaanapu

Voit auttaa myös etänä
Kirkon Ulkomaanapu on aloittanut nopeasti työn koronaviruksen ennaltaehkäisemiseksi kaikkein haavoittuvaisimmilla alueilla, kuten pakolaisleireillä. Pakolaisleirien ihmiset ovat jo valmiiksi heikossa asemassa. Koronaviruksella voi olla tuhoisat
seuraukset, koska hygienia ja terveydenhuolto ovat puutteelliset.
Esimerkiksi Pohjois-Ugandan pakolaisleirien koulut ovat täpötäysiä ja oppilaita on
luokassa jopa 200. Hygienian parantaminen näissä olosuhteissa on välttämätöntä.
Lahjoituksesi avulla Kirkon Ulkomaanapu muun muassa:

* järjestää hygieniakoulutusta oppilaille, opettajille ja hyvinvointikomiteoille
* lisää kouluihin käsienpesupisteitä ja hankkii käsidesiä, saippuaa ja desinfiointiaineita
* painaa koronavirukseen liittyviä infolehtisiä eri kielillä ja tiedottaa radion kautta
hygienian tärkeydestä.
Nopeasti etenevää virusta vastaan on toimittava välittömästi. Lahjoita ja anna suojaa pakolaisleirien perheille osoitteessa: kirkonulkomaanapu.fi/lahjoita/korona

Raimo Holopainen

Ambolaisia lapsia.

Lähetystyötä 100 v Varkauden seurakunnasta

Lähetystyössä Ambomaalla
Minä tapasin Erkki Hynöstä serkkujeni Liisan ja Karin kodeissa vieraillessani. Selkein
muistikuva on hänen vierailustaan Varkauden lähetysjuhlilla 1960-luvulla. Hän kertoi
elävästi bushmannien köyhästä, erilaisesta elämästä. Hänellä oli myös mukana ensimmäinen ambolainen piispa Leonard Auala. Silloin tapasin ensi kertaa afrikkalaisen ihmisen.
Erkki Hynösen esikuva ja rakkaus Afrikkaan viritti minussa ajatuksen lähtemisestä lähetystyöhön. Monien vuosikymmenien päästä haave toteutui.
Riitta Nieminen

V

aikka Aino ja Erkki Hynösen päätyö oli ollut
ambolaisten evankelioiminen, he varhain tutustuivat
maan alkuperäisasukkaisiin, joita siihen aikaan kutsuttiin bush-

manneiksi. Nykyisin tuo nimi
koetaan loukkaavaksi ja heitä
kutsutaan sani-kansaksi. Tässä
artikkelissa kuitenkin käytetään
bushmanni nimitystä. Huomattiin, että tuon keräilijäkansan
asuinalue pieneni, elinolosuhteet kurjistuivat. He olivat am-

bolaisten halveksimia ja elivät
eristäytyneinä.
Eino ja Eeva Pennanen aloittivat lähetys- ja kehitysaputyöt
bushmannien keskuudessa Ambomaan Kongossa. Aino ja Erkki
Hynönen saivat jatkaa sitä työtä
vuodesta 1962. Erkki Hynösen

kirjoissa Olubandu, suuren kiitoksen leiri, Bushmannien puolesta ja Bushmannit viimeisellä
hiekkadyynillä on perusteellinen ja humaani kuvaus, miten
luottamus syntyy, uudet elintavat, pysyvät asumiskäytännöt ja
rinnakkaiselo ambolaisten kanssa mahdollistuu.
Eläkevuodet alkoivat Erkki
Hynösellä vuonna 1969. Kotimaahan palattuaan hän kiersi
kertomassa työstään ja Munkkivuoren seurakunnassa oli
kuulijoiden joukossa professori Kalle Achté. Psykiatrina
hän kiinnostui kuulemastaan.
Tuon illan seurauksena syntyi

Lähetysnäyttelyt on peruttu.
Kun kirjasto jälleen avaa
ovensa, Varkauden kirjastossa
on esillä näyttely Harjuntien
pojat Erkki ja Raimo – Erkki
Hynösen ja Raimo Holopaisen
kirjoja ja esineitä Afrikasta.

bushmannien elämää käsittelevä haastattelututkimus. Erkki
teki kolme matkaa Ambomaalle
(1970, 1971 ja 1973) ja suoritti
Achtén laatimat haastattelut.
Työn tulokset esitellään kirjassa
Tabut-unet-rituaalit, jonka ovat
kirjoittaneet Kalle Achté, Taina
Shakir, Erkki Hynönen ja AnnaMaija Achté, kustantaja on Psykiatrian tutkimussäätiö 1981.
Kirjan esipuheessa tekijät
kirjoittavat: – Kuinka samankaltaiset ilmiöt kertautuvat eri
yhteiskunnissa niiden sijainnista ja kulloisestakin aikakaudesta riippumatta ja kuinka paljon
niissä elävät ja niissä eläneet
ihmiset muistuttavat toisiaan.
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Välitämme luomakunnasta

Vietä lauantai-iltaa kynttilän valossa
Luonto antaa meille kaiken, mitä tarvitsemme: puhtaan veden, ravitsevan ruoan
ja ilman, jota hengittää. Monimuotoinen luonto on myös yksi parhaista liittolaisistamme ilmastonmuutosta vastaan. Meidän täytyy juhlia, suojella ja ennallistaa
luontoa. WWF:n Earth Hour -tapahtumaa vietetään lauantaina 28. maaliskuuta
kello 20.30–21.30. Tällöin on tarkoitus sammuttaa valot ja mahdollisesti muutkin

Raimo Holopainen

Musiikki on tärkeä osa ihmisten
elämää kaikissa kulttuureissa.
Esimerkiksi
varhaiskantaiset
kulttuurit, joihin länsimainen
ihminen on tavannut suhtautua
ylimielisesti hymyillen, muistuttavat monessa suhteessa omaa
kulttuuriamme.
Erkki Hynösen sisaren tytär
professori Liisa Tyrväinen sai
ensimmäisen kosketuksen kansainvälisyyteen enonsa kautta.
Kerran Erkin mukana tuli ky-

lään ambolainen piispa Amakutua, jota Erkki oli taloudellisesti
tukenut opiskelussa. Piispa ehdotti, että hänen tyttärensä Marianne ja Liisa alkaisivat kirjeenvaihtoon ja se jatkuikin vuosien
ajan.
Liisan mieluisin lahja oli Aino
Hynösen lahjoittama piano. Liisasta tuli hyvä pianiksi ja myöhemmin Erkki-eno halusi äänittää hänen soittoaan mukaansa
Ambomaalle. Vilkas keskustelu
syntyi kahden sukupolven välille, kun tuli puhe Ambomaan
itsenäistymisestä. Erkki ei jaksanut nähdä sitä mahdollisuutta ja
uskoa sen pysyvyyteen, nuoren
Liisan oli helppo sitä puolustaa.
Namibia itsenäistyi 1990.
Erkki Hynönen kuoli 1993.
Häneltä jäi huomatta määrä
Ambomaalta tuotua esineistöä,
joukossa buhmanneilta saatuja
harvinaisia kulttiesineitä. Hän
oli kerännyt ambolaisia sananlaskuja ja selittää myös niiden
taustaa Psykiatria Fennican julkaisussa numero 47 vuodelta
1982.
Erkin veljenpoika, rehtori Kari
Hynönen sai tehtäväkseen selvittää jäämistön, johon kuului
myös runsaasti kuvamateriaalia,
laaja kirjasto ja kirjeenvaihto.
Suurin osa esineistä meni Suomen Lähetysseuran Lähetysmuseoon ja sieltä Kansallismuseoon. Kirjallinen materiaali

Palvelua vuodesta 1928

sähkölaitteet tunnin ajaksi. Näin olemme yhdessä kantamassa huolta ilmastostamme ja näyttämässä tukemme ripeille ilmastotoimille ja luonnon monimuotoisuuden pelastamiselle! Sosiaalisessa mediassa voi osallistua hastagilla #EarthHourSuomi. Valomerkki ilmastolle on myös valomerkki luonnolle! Kekseliäisyyttä koteihin,
kun iltaa vietetään kynttilän valossa!

Raimo Holopainen

on Kansallisarkistossa. Loput
esineistä Kari Hynönen luovutti
2015 Varkauden seurakunnalle
seurakuntavirasto Majakkaan,
jonne on sijoitettu myös Erkki
Hynösen muotokuva.
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.
Varkauden 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.

Jauhojen siivilöintiä.

– Lounaskuljetus kotiin joka pävä
– Perhejuhlapalvelu – Muistotilaisuudet

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

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

Yksilöllistä palvelua
ja laadukasta työtä
Ilmainen tarkastus. Tervetuloa!

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

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

Hammaslaboratorio

Huomasitko
luontokuvakilpailun
sivulla 6?

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
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Kirkolliset toimitukset valmiuslain aikana

Kasteet, häät ja hautajaiset järjestetään nyt pienimuotoisesti
Hautaan siunaaminen
Ota aina ensin yhteyttä seurakuntavirastoon puhelimitse: Satu Pehkonen
p. 040 702 7748. Hoidamme vain välttämättömät asioinnit kasvotusten ajanvarauksella. Vahvistus siunauksesta sekä muut tarvittavat asiakirjat luovutetaan asiakkaalle turvasähköpostilla tai kirjepostilla.
Mikäli mahdollista, siunaaminen sovitaan haudalle. Siunaustilaisuudessa sekä
muistotilaisuudessa vieraita toivotaan olevan paikalla enintään 10. Mahdollisista

Lukijan runo

Elämä on
kaunis
Emme odota emme halua elämäämme
sairauksia - kuolemia ongelmia - tuskaa, kärsimyksiä,
niitä elämä vaiheineen
tuo tapahtumineen.
Kaikki ei ole järjellistä eikä mitä voi ymmärtää.
Elämä on
että yrittää ymmärtää
elämän arvoituksen,
elämän hetkellisyyden
- mutta elämä on aina kaunis.
Tietoisuus, totuus
Jumalan jatkuvasta läsnäolosta,
armollisuudesta,
ikuisesta rakkaudesta
tuo ilouutisen
Elämä on kaunis.
Liisa Vainikka

Oodi
vanhuudelle
Vanhuus on elämänvaihe,
jota ei kaikille anneta.
Kun se on nyt elämässäni tämän
päivän todellisuutta,
kyselen, mitä se merkitsee
minulle.
Oman kehoni muutokset
kertovat siitä.
Kun olen rehellinen, näen ne
kielteisinä asioina.
Onko se oikein? Enkö halua
kohdata niitä lahjana?
Kun tarkastelen olemustani,
näen oman elämäni historian
sen arvissa, kolhuissa
ja mustelmissa.
Voin olla kiitollinen niihin
kätkeytyvistä myönteisistä
kokemuksista. Olen selvinnyt
pahoista paikoista,
saanut yllättäviä elämyksiä,
jotka ovat rikastuttaneet
kokemusmaailmaani.
Kun muistelen työtehtäviäni,
iloitsen hyvistä työtovereista,
innostavista esimiehistäni,
eri yhteyksissä kokemastani ystävyydestä, kaikista ystävistä.
Aika on lahjaa, jota voin käyttää
haluamallani tavalla.
Voimat määräävät, mitä jaksan.
En saa paljon aikaan,
mutta ei se ole tarpeenkaan,
enää ei ole kysymys
suorituksista.
Tämä on oodi vanhuudelle.
Tänään ihmettelen menneiden
vuosikymmenten rikkautta.
Tänään kiitän hyvistä,
onnellisista hetkistä.
Pirkko Lehtiö

ylityksistä piispojen antamaan ohjeeseen vedoten sovitaan erikseen ja etukäteen.
Nimen lukeminen kirkossa tapahtuu poikkeustilanteesta johtuen videoidussa
jumalanpalveluksessa internetissä seurakunnan some-kanavilla.
Kasteet ja häät
Ota aina ensin yhteyttä seurakuntavirastoon puhelimitse: Satu Pehkonen
p. 040 702 7748. Tilaisuudessa vieraita voi paikalla olla enintään 10.
Nämä ohjeet ovat voimassa myös jo aiemmin sovituissa tilaisuuksissa.

Diakoniatyö

Varkaudessa on asenne kohdillaan
Tiia Klemettilä

Tiia Klemettilä

K

irkkolain mukaan jokaisen seurakunnan jäsenen ja työntekijän tulee
harjoittaa diakoniaa. Siis mitä
pitäisi tehdä, ja miten? Mitä diakoniatyöntekijät tekevät? Näihin
kysymyksiin etsii vastausta diakonian hiippakunnallinen johtokunta, joka vieraili Varkaudessa
12.3.2020.
Neuvottelukunta on perustettu vuonna 2017 Kuopion hiippakunnan piispan Jari Jolkkosen
esityksestä. Sen ensimmäinen
toimikausi päättyy kuluvan vuoden lopussa. Neuvottelukunnan
tehtäväksi annettiin hiippakunnan alueen seurakuntien
diakoniatyön tukeminen ja kehittäminen, toimintaympäristössä tapahtuvien muutosten
seuraaminen ja arviointi, diakoniatyöntekijöiden hengellisen
elämän ja osaamisen tukeminen
sekä seurakuntadiakonian verkostoitumisen vahvistaminen.
Kun kolmivuotinen kausi on lähestymässä loppuaan,
neuvottelukunta arvioi suurimmaksi
saavutuksekseen
diakoniatyöntekijöiden kohtaamisen. Kokoustamalla eri puolilla hiippakuntaa – Kainuussa,
Pohjois-Savossa ja Pohjois-Karjalassa – neuvottelukunta on
tuonut tuomiokapituliin ja piispalle ajantasaista tietoa seurakunnista, millaisten haasteiden
parissa ihmiset elävät ja työntekijät tekevät työtään. Vuosittaisten
hiippakunnallisten
neuvottelupäivien kautta on
työntekijöille tarjottu tarvittavaa koulutusta, johon etenkään
pienissä seurakunnissa ei välttämättä ole resursseja.

Varkautelaisia diakoniatyöntekijöitä tapaamassa kävivät johtava diakoniaviranhaltija Liisa Tiilikainen
(ylhäällä vasemmalla), neuvottelukunnan puheenjohtaja Sirkka Jakonen, lehtori Päivi Thitz, vs. johtava
diakoniaviranhaltija Tanja Reinikainen, rovasti Seppo Marjanen (alhaalla vasemmalla), diakoniajohtaja
Seppo Sulkko sekä talous- ja velkaneuvontalakimies Antero Nieminen. Diakoniatyön hiippakunnalliseen neuvottelukuntaan kuuluvat lisäksi diakoniatyöntekijä Elina Ingman, terveystieteen tohtori Tarja
Välimäki, palvelujohtaja Mervi Paddar sekä neuvottelukunnan sihteerinä toimiva hiippakuntasihteeri
Kati Jansa.
Neuvottelukunta arvioi varkautelaisen diakoniatyön vahvuuksiksi
verkostoitumisen
sekä vapaaehtoistyön määrän ja
laadun. Verkostoitumiseen kunnan, Kelan, terveydenhuollon
viranomaisten, oppilaitosten ja
järjestöjen kanssa on panostettu
ja työtä tehdään paljon yhdessä.
Työntekijöiden on mahdollista
kouluttautua. Melkein kaikilla
diakoniatyöntekijöillä on työpari. Palkattu toimistosihteeri
mahdollistaa sen, että työntekijät voivat keskittyä auttamistyöhön.

Erityisesti neuvottelukuntaan
teki vaikutuksen se asenne, jolla
Varkauden seurakunnan diakoniatyöntekijät työtään tekevät: he tahtovat löytää haavoittuvimmassa asemassa olevat,
jotka eivät saa tarvitsemaansa
apua muualta. Näin ollen Varkaudessa on keskitytty diakonian ytimeen.
Uudella kolmivuotisella kaudella neuvottelukunta pitää
tärkeänä jatkaa seurakuntien
työntekijöiden
kuulemisia.
Hiippakuntarajan
muututtua

vuosikymmenen
vaihteessa
neuvottelukunnalla on uusia
alueita tutustuttavanaan. Neuvottelukunnassa
pohditaan
myös olisiko paikallisiin kuulemisiin hyvä kutsua kunnan
sosiaali- ja terveysjohtoa paikallisten yhteistyötahojen verkostoitumisen edistämiseksi ja
nykytilanteen kartoittamiseksi.
Diakonian esillä pitäminen
mediassa sekä vaikuttamistyö
kirkon sisällä ja yhteiskunnassa
ovat niin ikään alueita, joihin
tulisi tulevaisuudessa kiinnittää
nykyistä enemmän huomiota.

Kaupungin kotihoitoa kiittäen

Äitiä muistaen,
kiittäen
Runolla kiitämme Varkauden kaupungin kotihoitoa (Pilke-tiimi),
sisätauti-kirurgista osastoa ja Kisapuiston ruokapalvelua äitimme
hyvästä kohtelusta, hoidosta ja huolenpidosta.

”Kohtele minua hyvin,
sitten kun en enää muista nimeäni.
Sitten kun tämä päivä on sekoittunut eiliseen.
Sitten kun aikuiset lapseni ovat kasvaneet muistoissani
pieniksi jälleen,
sitten kun en enää ole tuottava yksilö,
kohdelkaa minua silloinkin ihmisenä.
Välittäkää minusta,
antakaa rakkautta,
koskettakaa hellästi.
Kello hidastaa,
eräänä päivänä se pysähtyy kokonaan,
mutta siihen on vielä aikaa.
Antakaa minulle arvokas vanhuus.”

Soili ja Jaana Puranen

(Tuntematon)

Äidillemme, Anja Puraselle, tuo pieni runo oli tärkeä ja rakas.
Hän oli lukenut sen Kotiviestistä ja pitänyt sitä tallessa.
Äidin aika pysähtyi aamulla 21.2.2020.
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Yhteisvastuukeräys

Yhteisvastuu ei nyt pääse ulos,
mutta keräys jatkuu
Tänä vuonna yhteisvastuukeräyksen tuotto kohdennetaan vanhemmuuden tukemiseen Suomessa ja katastrofialueilla.
Voit osallistua Varkauden seurakunnan keräykseen seurakunnan kotisivujen kautta osoitteessa www.varkaudenseurakunta.fi
Etusivulla on tuttu Yhteisvastuu-sydän valkoisena punaisella taustalla. Kuvaketta painamalla pääset Varkauden seurakunnan
Yhteisvastuukeräyksen lahjoituslomakkeelle. Lahjoitus tapahtuu omassa verkkopankissa.

Diakoniatyö

Diakonia on seurakunnan sanoman
ytimessä
sen käytössä olevat veroeurot
vähenevät samalla. Itä-Suomessa ihmisten ongelmat ovat
erilaisia etelän kaupunkeihin
verrattuna – Pitkät välimatkat
tuottavat haasteita osallisuuden
näkökulmasta, sairastavuus ja
työttömyys ovat yleisempiä ongelmia väkilukuun suhteutettuna idässä ja pohjoisessa kuin
lännessä ja etelässä.
Alueelliset erot näkyvät myös
seurakuntien resursseissa, tavoissa ja mahdollisuuksissa tehdä työtä. Isoissa seurakunnissa
työtä tehdään tiimeissä, jolloin
työn henkinen kuormitus on
pienempi verrattuna yksin työskenteleviin diakoniatyöntekijöihin. Suurissa ja keskisuurissa
seurakunnissa on vielä mahdollisuus auttaa asiakkaita taloudellisesti. Pienet seurakunnat
tarjoavat pääasiassa henkistä
tukea eri muodoissa.

Erityisesti lasten ja nuorten tarpeista oppia, kouluttautua ja harrastaa ei voida tinkiä, jos halutaan ehkäistä syrjäytymistä.

Tiia Klemettilä
Riitta Sulkko

D

iakoniatyön tarkoituksena on kirkkolain mukaan
kristillisen
rakkauden
innoittamana antaa apua erityisesti niille, joiden avun tarve on
suurin ja joita ei muulla tavoin
auteta. Eikö hyvinvointiyhteis-

kunta tee tarpeeksi? Diakoniatyöntekijöiden
kokemuksen
mukaan aina ei.
Ihmisiä, jotka eivät selviä arjestaan ilman yhteiskunnan palvelujärjestelmän apua, tukea tai
väliin tuloa, sanotaan ammattikielellä huono-osaisiksi. Huono-osaisuus voi kohdata ketä
tahansa pitkän elämän aikana.
Huono-osaisuus on huono-osai-

sen ulkopuolelta annettu määritelmä, mutta se voi olla myös
ihmisen oma kokemus: Asiani
eivät ole niin hyvin, kuin ne olivat aiemmin, eivät niin kuin toivoin tai olisi pitänyt olla.
Äkillinen
sairastuminen,
avioero, työttömäksi jääminen,
eläkkeelle siirtyminen, haasteet
lasten kasvatuksessa, vankeus,
vankilasta vapautuminen tai ys-

tävän kuolema saattavat suistaa
elämän raiteiltaan. Yhtäkkiä rahat menevät sairauden hoitoon
tai vanhan ja vaikeasti kaupaksi
menevän omakotitalon ylläpitämiseen. Ystävät saattavat kadota
ympäriltä. Tulee tehtyä jotain,
mitä katuu eikä saa tekemättömäksi.
Kirkon jäsenmäärän laskiessa

Varkaudessa pystytään tekemään yhteistyötä monipuolisesti niin viranomaisten kuin
yhdistysten ja järjestöjen kanssa. Diakoniatyön asiakkaaksi
tulee viikoittain uusia ihmisiä.
Samaan aikaan osa asiakkaista
pääsee eteenpäin kohti tavallista arkea ja elämää asiakkuuden
jäädessä taakse.
Tietyssä mielessä diakoniatyö
on kriisityötä, jossa reagoidaan
nopeasti muuttuviin tilanteisiin rauhallisella ja levollisella
työotteella. Työkaluina ovat
esimerkiksi myös normaalioloissa käytettävät menetelmät:
ryhmät, retki- ja leiripäivätoiminta. Ne luovat iloa ja lepoa
surevien, kärsivien tai sairaiden
arkeen.
Diakoniatyössä toteutuu myös
ajatus diakonisesta seurakunnasta esimerkillisesti. Voimme
tarjota mahdollisuuden auttaa
oman kaupungin vanhuksia,
perheitä tai erityisessä elämäntilanteessa eläviä ihmisiä.
Yhteiskunnan nopean muutoksen keskellä lainsäädäntö
ei ole kaikin osin ajan tasalla
suhteessa ihmisten elämässä esiintyviin ongelmiin. Siksi
avustusta ruokaan, lääkkeisiin
ja sairaskuluihin tarvitaan koko
ajan. Lasten ja nuorten tarpeista oppia, kouluttautua ja harrastaa ei voida tinkiä, jos halutaan
ehkäistä syrjäytymistä.

Kotiviesti

Virsivinkki

Virsi 78
Vieraalla maalla kaukana, siinä on hieno virsi! Sävelmä on suloinen ja helppo.
Tämän lapsetkin osaavat. Tuoreena säilynyt lastenvirsi 1800-luvulta jatkaa
vanhojen pitkäperjantain virsien perintöä, joissa katsellaan ristillä kärsivää Vapahtajaa. Laulu käsittelee vaikeaa aihetta lapsentajuisesti, valoisasti ja luottavasti. Lyhyt virsi ehtii kertomaan tärkeimmän: Jeesus kuoli, jotta pääsisin Jumalan
lapseksi. Hän sovitti syntini, voitti kuoleman ja avasi tien taivaaseen.

Jumala voi avata ihmisen sydämen uskomaan henkilökohtaisesti tämän anteeksiantamuksen evankeliumin, kun sitä Jumalan valtakunnasta saarnataan.
Uskova saa ikuisen elämän taivaassa ja siitä nousee kiitollisuus: siksi aina sinua,
oi Jeesus, rakastan.

Virsivinkin laati Tapani Majuri

Ajanviete

Tietovisa

D

iakoniatyö on perinteisesti järjestänyt Kaiken
kansan peli- ja saunailtoja Puurtilassa. Saunomisen jälkeen iltapalan ääressä on pidetty
tietovisa. Nyt, kun kokoontuminen ei ole sallittua, julkaisemme
yhdenlaisen tietovisan kaikkien
lukijoiden iloksi. Oikeat vastaukset löydät sivun alalaidasta ylösalaisin. Tietovisan ovat laatineet
Pia Paananen, Kari Iivarinen ja
Tiia Klemettilä.

10) Mistä raamatunkohdasta
löytyy Isä meidän -rukous?
VIRRET

Lukijan runo
Pääskyset,
pihlajanmarjat
Sibelius kasvoreliefi
Helsingissä.

YLEISTÄ
1) Kuka käyttää Kalastajansormusta?
2) Kuka on kirjoittanut Jeesuksen
opetuslapsista kertovan romaanin ”Valtakunnan salaisuus”?
3) Mikä oli reformaatio?
4) Milloin uskonnonvapauslaki
astui voimaan? Entä milloin uusittu uskonnonvapauslaki?
5) Mitä krusifksi kuvaa?

Mistä puusta Nooan arkki rakennettiin?
RAAMATTU
6) Mistä puusta Jumala käski
Nooan tehdä arkin?
7) Minkä merkin Jumala antoi,
kun Hän teki liiton Nooan ja
kaikkien ihmisten kanssa?
8) Kuka näki unta siitä, että aurinko ja kuu ja yksitoista tähteä
kumartuivat hänen eteensä?
9) Mikä on Vanhan testamentin
viimeinen kirja?

sijaitsee

11) Missä virressä lauletaan ”
Suo, että näkisin tien taivaaseen,
vaikka se peittyisi vaivaan, murheeseen.”?
12) Minkä virren toinen säkeistö
menee näin: ”Viisauden lähde,
vie viisauteen. Tietäni ohjaa, kun
matkaani teen. Luottaa voin Isäni
rakkauteen. Kätkeydyn suojaasi
turvalliseen.”?

13) Uuno Kailas kirjoitti vuonna
1931 runon Suomalainen rukous. Minkä virren tekstiksi runo
on päätynyt?
14) Mitkä virret ovat Jean Sibeliuksen (1865-1957) säveltämiä?
15) Kuinka monta virttä on
vuonna 2016 käyttöön otetussa
uudessa virsikirjassa?
Juhani Valtola

SEURAKUNTA
16) Milloin Varkauden seurakunta perustettiin?
17) Kuinka monta seurakuntaa
Suomessa on tällä hetkellä?
18) Kuka on maalannut Varkauden Pääkirkon alttarifreskon?
19) Mikä rakennus nykyinen
seurakuntavirasto oli alun perin?
20) Milloin Kuopion hiippakunta on perustettu ja kuka oli ensimmäinen piispa?
KIRKKOVUOSI
21) Mikä on kirkkovuoden ensimmäinen pyhäpäivä?
22) Mikä kirkkovuoden liturginen väri kuvaa toivoa ja iankaikkista elämää?
23) Marianpäivän liturginen väri
on valkoinen. Mutta mikä on
Neitsyt Marian kirkollinen väri?
24) Kirkkovuoden viimeinen
sunnuntai on Tuomiosunnuntai.
Mikä on Tuomiosunnuntain toinen nimi?
25) Mitä raamatullista tapahtumaa juhlimme loppiaisena?

Ne olivat
kevään airut
hurmaavaan
kesäämme –
lämpö, luonnon
kauneus, kukat
hellivät meitä –
loputon kiitos
jää.
Suurempi kiitos
odotus on
uudesta keväästä –
kesästä –
kaikkein ihanimmista –
niiden ihmeistä –
kevät, kesä
tulevat.
Taivaan Isämme
siunaa, armahtaa
kaikkia meitä
joka hetki –
saamme iloita,
kiittää hetkistämme –
toisistamme –
luonnon ihmeistä.
Kiittäkäämme
elämästämme –
ja rakastakaamme!
Liisa Vainikka

Vastaukset:
1) Paavi. 2) Mika Waltari. 3) Uskonpuhdistus. 4) 1.1.1923. Uusittu 1.10.2010. 5) Kristusta riippumassa
ristillä. 6) Sypressipuusta. 7) Sateenkaaren. 8) Joosef. 9) Malakian kirja. 10) Matteuksen evankeliumista, (Matt.6:6-13) ja Luukkaan evankeliumista (Luuk.11:2-4). 11) Virsi 396, Käyn kohti sinua. 12)
Virsi 923, Silmäni aukaise. 13) Virsi 684, Siunaa ja varjele meitä. 14) Kaksi. 31, En etsi valtaa loistoa
ja 462, Soi kunniaksi Luojan. 15) 710 kpl. 16) 1.1.1932. 17) 378 seurakuntaa. 18) Lennart Segerstråle
vuosina 1953-54. 19) Pankki, Pohjoismaiden Yhdyspankki. 20) 1939, Eino Sormunen. Ensimmäisen
kerran Kuopion hiippakunta perusteettiin jo vuonna 1850. 21) 1.adventtisunnuntai. 22) Vihreä, joka
on myös elämän ja arjen väri. 23) Sininen. 24) Kristuksen kuninkuuden sunnuntai. 25) Itämaan tietäjien vierailua Jeesuksen seimen ääressä. Loppiainen viittaa nimellään myös joulunajan loppumiseen.
Silloin vietetään usein myös lähetyspyhää.

Kalastajansormus

Pääskyset iloitsivat,
kirkuivat laulujaan
lyhyen kesämme
taivaalla –
hetkensä.

Seuraava numero
ilmestyy 28.5.
Juttuja: Kari Iivarinen jää
eläkkeelle ja esittelyssä uusi
seurakuntapastorimme Laura
Tanskanen.

