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Ota lehti talteen
Seuraava Kotiviesti ilmestyy 27.5.
Keskiaukeamalta löydät tilaisuudet ja
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Karoliina Mustonen

Pääkirjoitus

Älkää pelätkö

O

n enää hetki kristikunnan suurimman juhlan, pääsiäisen, alkuun. Kiirastorstaina alttari
puetaan mustaan väriin muistuttamaan
meitä Kristuksen kärsimyksestä. Lopulta
pitkäperjantain suru saa väistyä pääsiäisaamuna juhliessamme kuoleman vallan voittanutta Jumalaa.
Korona-viruksen takia on jouduttu
siirtämään ja perumaan monia asioita.
Toivo ja epätoivo ovat vaihdelleet korona-aaltojen kurittaessa koko maailmaa.
Lukuja koronan vaikutuksista talouteen
sekä henkiseen ja fyysiseen hyvinvointiin on ollut surullista lukea. Inhimillistä
kärsimystä tuskin voidaan edes mitata
millään mittareilla.
Minun uskoani koronakriisin voittamiseksi on vahvistanut ihmisten hyvyys

toisia kohtaan. Julkisuudessa on puhuttu paljon hiihtokeskusten bilettäjistä ja
koronarajoitusten itsekkäistä rikkojista.
Vähemmälle ovat jääneet ne lähimmäiset, jotka ovat pyyteettömästi auttaneet
toisia. Joulun alla oli liikuttavaa tavata
vaikeassa tilanteessa eläviä henkilöitä,
jotka halusivat kuitenkin antaa seurakunnan kautta omastaan niille, joilla on
vieläkin vaikeampaa.
Eräs iäkkäämpi seurakuntalainen piti
huolta oman kerrostalonsa kohtalotovereista. Pahimpana korona-aikana hän
kävi kuulemma kysymässä postiluukun
kautta, onhan naapureilla kaikki hyvin.
Lähimmäisenrakkautta ja välittämistä ei
koronakaan voi perua!
”Älkää te pelätkö”, saivat kuulla epätoivon ja surun keskellä elävät Jeesuksen
haudalle tulleet naisetkin. Enkeli sanoi
heille: ”Minä tiedän, että te etsitte ristiinnaulittua Jeesusta. Ei hän ole täällä, hän on noussut kuolleista, niin kuin
itse sanoi.” Yhdessä opetuslasten kanssa
Mariat veivät viestiä ylösnousseesta Jeesuksesta. Alkukristillinen seurakunta
tuli tunnetuksi huolenpidostaan. Oman
onnensa nojaan jätetyt ihmiset saivat ihmisarvon ja avun kristittyjen yhteisöstä.
Marginaalissa eläneet ihmiset tulivat hyväksytyiksi, rakastetuiksi ja lohdutetuiksi. Myös Sinulle kuuluu tänään
enkelin rohkaisevat sanat: ”Älä
pelkää”.
Tämä aika haastaa myös meitä toimimaan yhdessä erityisesti kaikkein heikoimmassa
asemassa olevien hyväksi.
Koronan
kukistamiseksi
tarvitsemme pyyteetöntä lähimmäisenrakkautta ja toisiamme.
Tuokoon pääsiäisen ilosanoma kuolemankin kukistaneesta Vapahtajastamme, Jeesuksesta Kristuksesta rauhan
ja ilon Sinun sydämeesi.
Jarkko Piippo
kirkkoherra

#jarkkoavantoon

Kirkkoherra pulahti
Jarkko pisti itsensä kirjaimellisesti likoon Yhteisvastuukeräyksen hyväksi. Hän lupasi mennä
avantoon, jos 500 euroa täyttyy
5.3. mennessä. Helmikuun lopussa järjestetty lipaskeräys tuottikin yli 1000 euroa ja niinpä
kirkkoherra pulahti Varkauden
Ladun ylläpitämässä avannossa
Honkapirtin rannassa miesten
vuorolla maanantaina 8.3. iltapäivällä. Uimaria odotti lämpimät löylyt Honkapirtin uudessa
saunassa.
Pulahduksesta kuvatulla videolla Jarkko kiittää kaikkia Yhteisvastuukeräykseen lahjoittaneita
ja kannustaa edelleen osallistumaan keräykseen. Tämän vuoden

keräyskohteena ovat taloudellisessa ahdingossa elävät vanhukset Suomessa ja Ugandassa.
Keräykseen on mahdollista osallistua vuoden loppuun
saakka. Lahjoita suoraan tililtäsi osoitteessa yhteisvastuu.fi/
varkaus tai MobilePayllä tunnuksella 15727. Muista myös
lipaskeräykset kauppojen ovilla
huomenna 26.3. ja seurakunnan
nuorten keräys huhtikuussa.
Myös muita Yhteisvastuutempauksia järjestetään pitkin vuotta. Seuraa ilmoitteluamme Kotiviestissä, Warkauden Lehdessä,
Sinun Savossa, somekanavillamme sekä osoitteessa varkaudenseurakunta.fi/yhteisvastuu
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Sana

Psalmi 31 jakeet 20–23
”Kuinka suuri onkaan sinun hyvyytesi! / Se on ehtymätön aarre /
niille, jotka sinua pelkäävät. / Kaikkien nähden sinä annat apusi /
niille, jotka turvautuvat sinuun. / Sinä suljet heidät armosi suojiin, /
otat heidät turvaan majaasi. / Sinne eivät ulotu ihmisten juonet, /

eivät syyttävät puheet. / Kiitetty olkoon Herra! /
Hän osoitti minulle ihmeellistä hyvyyttään, / kun olin saarrettuna. /
Hädissäni minä sanoin: / ”Minut on repäisty pois sinun luotasi!” /
Ja sinä kuulit rukoukseni, / kun huusin sinua avuksi.”

Yhteisvastuu

Päihteet ja korona

Päihdeklinikalla
autetaan korona-aikanakin
Tiia Klemettilä

Tiia Klemettilä

T

yö toimii elämän rytmittäjänä ja ehkäisee
liiallista päihteidenkäyttöä. Korona ei
näytä vaikuttaneen
suomalaisten päihteiden käytön
lisääntymiseen, mutta etätöihin
siirtyminen on saattanut madaltaa kynnystä tarttua pulloon tai
tölkkiin myös arkena. Erityisen
huolissaan ollaan heistä, jotka
ovat kuluttaneet alkoholia kohtuullisen riskikäytön rajoilla jo
ennen koronaa.
– Tähän saakka työpaikalle
meneminen on voinut rajoittaa
viikolla tapahtuvaa alkoholin
käyttöä, apulaisosaston hoitaja
Päivi Hämäläinen Varkauden
kaupungin Päihdeklinikalta arvioi.
Myös Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) muistuttaa
Neuvoja päihteiden käyttäjille
koronapandemian aikana – sivustollaan, että poikkeusoloissa
alkoholia kohtuullisesti käyttävien kulutus voi huomaamatta liukua haitallisen käytön puolelle.
Poikkeustilanne voi myös lisätä
alkoholiriippuvuudesta toipuvien riskiä lisätä juomista tai aloittaa juominen uudelleen. THL
arvioi noin 600 000 suomalaisen
käyttävän alkoholia niin paljon,
että haittojen riski on kohonnut.
Varkautelaisten
päihteiden
käytöstä
tuoreimmat
luvut
löytyvät Selvästi vähemmän
- Päihdetyön strategiasta vuosille 2016–2018. Asukaslukuun
suhteutettuna Varkaudessa on
enemmän asiakkaita päihdehuollon avopalveluissa kuin
Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin
alueessa tai valtakunnallisesti.
Myös päihteiden vuoksi sairaaloiden ja terveyskeskusten vuodeosastoilla hoidettujen osuus
on Varkaudessa suurempi koko
maan tilastoihin nähden.
Vuosittain Varkauden päihdeklinikalla on 4500-5000 asiakaskäyntiä. Lukuun on laskettu
mukaan myös päihdeomaisten
käynnit. Klinikalla on tarjolla
keskusteluapua, vertaisryhmätoimintaa, arvioidaan pidempiaikaisen laitoskuntoutuksen tarvetta sekä annetaan lääkehoitoa
sitä tarvitseville. Normaaliaikana

Tule
YV-torille
Yhteisvastuu-torilla myynnissä
huonekasvien pistokkaita, astioita sekä kahviotuotteia. Tule tekemään löytöjä lauantaina 10.4.
klo 10-12 Kuoppakankaan seurakuntakeskukselle (Kuoppakankaankatu 11).
Myynnissä diakoniatyölle lahjoitettuja Arabian ja Iittalan astioita sekä viherkasvien pistokkaita. Tori toteutetaan yhdessä
Puurtilan Marttojen kanssa.
Voit tehdä hyvää myös lahjoittamalla myytäviä pistokkaita ja
astioita. Huonekasvien pistokkaita voi tuoda seurakuntakeskuselle jo perjantaina 9.4. klo 14-16.30.
Voit myös sopia sinulle paremman ajankohdan Pian kanssa.
Jos sinulla on astioita, jotka
voisit lahjoittaa Yhteisvastuukeräyksen hyväksi, ole yhteydessä
Piaan. Pia Hosio p. 040 5727 810
tai pia.hosio@evl.fi
Torin koko tuotto menee Yhteisvastuukeräykseen. Keräyksen
tuotolla autetaan vähävaraisia
vanhuksia Suomessa ja maailman
katastrofialueilla.

Päihdeklinikka palvelee Hyvinvointikeskus Aallon neljännessä kerroksessa. Ovessa lukee toistaiseksi
psykiatrinen osasto. Päihdepäivystys sijaitsee lasiovien takana huoneessa 1. Odotusaula 18 on lasiovien
takana oikealla.
päihdeklinikalla järjestetään vertaistukiryhmiä myös päihdeomaisille, huumeita käyttävien
nuorten läheisille ja antabus-hoidossa oleville. Koronan vuoksi
ryhmät eivät kokoonnu normaalisti.
Päihdetyö on vuorovaikutustyötä ja luonteeltaan sellaista,
että fyysinen kontakti asiakkaan
ja hoitohenkilökunnan välillä on oikeastaan välttämätöntä.
Pandemian puhjetessa viime
maaliskuussa asiakkaat vetäytyivät ja peruivat aikojaan herkästi
pientenkin flunssaoireiden takia.
Kuitenkin jo kesään mennessä päihdepalveluissa oli palattu
melko lailla normaaliin.
– Asiakkaita tavataan henki-

lökohtaisesti maskit kasvoilla ja
turvaetäisyys säilyttäen. Maskien
käyttö on ollut haastavaa, etenkin uusien asiakkaiden kanssa,
kun näemme toisistamme vain
silmät. Mutta kyllähän tähänkin
on tottunut, Hämäläinen kuvailee.
Myös päihdekuntoutujille tukipalveluja tarjoavan Savonkodin
vastuuohjaaja Noora Savela kertoo maskien ja henkilömäärärajoitusten olevan arkipäivää myös
Savonkodin arjessa.
– Avoin ryhmätoiminta on
jouduttu nyt laittamaan tauolle,
mutta meillä pääsee silti käymään päivittäin, kymmenen
henkilöä kerrallaan. Ihmiset tulevat seurustelemaan, lukemaan
päivälehden, hakevat ViaDian

• Päihdepäivystys p. 017 579 4413 (avoinna ma-pe klo 8-11).
• Päihdepäivystys sairaanhoitaja p. 040 573 9013.

toimittamia lahjoituselintarvikkeita ja pelaamaan pelejä. Päivittäin meillä käy 10-15 talon ulkopuolista kävijää.
Päivi Hämäläinen kannustaa ihmisiä ottamaan herkästi
yhteyttä, jos oma tai läheisen
päihteiden käyttö huolestuttaa.
Asiakkaan lähipiiri pyritään ottamaan mukaan kuntoutukseen
mahdollisimman
varhaisessa
vaiheessa.
– Tieto ja ymmärrys päihderiippuvuudesta sairautena on
tärkeää sekä kuntoutujalle että
läheisille, Hämäläinen toteaa.
Päihdeklinikalla panostetaan
ennaltaehkäisevään työhön ja
siksi työtä tehdään tiiviissä yhteistyössä mahdollisimman monen tahon, kuten kotihoidon,
lastensuojelun, koulujen, poliisiin ja seurakunnan, kanssa.
– Yksin päihdetyötä ei voi tehdä. Tarvitaan muita ympärille.

P.S. Huomenna perjantaina 26.3.
järjestetään Yhteisvastuun lipaskeräyspäivä kauppojen ovilla.
Kiitos lahjoituksestasi!

Kasvatustyö

Lastenohjaajahaku
Varkauden seurakunnassa oli
avoinna haku määräaikaiseen
lastenohjaajan tehtävään 8.24.2.2021. Hakemuksia saapui
määräaikaan mennessä kahdeksan (8) kappaletta. Tehtävään päteviä hakijoista oli kuusi. Heistä
neljä haastateltiin 17.3. Kirkkoneuvosto valitsee lastenohjaajan
huhtikuussa. Lastenohjaajan on
määrä aloittaa tehtävässään 1.5.
tai sopimuksen mukaan.
Lastenohjaaja
palkataan
31.12.2022 saakka.
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Kirkon kirjat
Kuolleet:
Vilho Kinnunen 96 v, Martti Kalevi Järvisalo 95 v, Aarne Olavi
Eronen 94 v, Sanni Anna Suutarinen 94 v, Ellen Kaarina Taskinen 94
v, Jenny Maria Asikainen 93 v, Lauri Oskari Tuure 91 v, Raili Inkeri Kauhanen 90 v, Raili Anneli Käck 89 v, Terttu Irmeli Purtsi 89 v,
Leena Marjatta Hypén 88 v, Urho Ilmari Kaukonen 88 v, Martta Liisa
Poimela 88 v, Kerttu Kaija Kyllikki Silvast 88 v, Anja Kaarina Dag 87
v, Enni Helena Pesonen 87 v, Antti Räsänen 87 v, Unto Ensio Tiiti-

Tule mukaan

nen 87 v, Leila Onerva Tuhkanen 87 v, Aili Mirjam Kankkunen 86 v,
Kyösti Uolevi Koponen 85 v, Raija Pirkko Marjatta Reinikainen 85 v,
Pauli Antero Arokoski 84 v, Lilli Huotari 84 v, Kaisa Elina Kasanen
83 v, Rauni Helena Ropponen 83 v, Pauli Aatos Kalervo Hallikainen
82 v, Pirkko-Liisa Hillevi Kaukonen 82 v, Toivo Tuomas Tirkkonen
81 v, Onni Kalevi Torvinen 81 v, Armas Ensio Lyytikäinen 80 v, Raili
Mirjam Kaarina Savolainen 79 v, Urpo Ensio Nuutinen 77 v, Matti
Kalervo Ruuskanen 77 v, Pertti Antero Kosonen 76 v.

Kirkon jäsenyys

Kirkkoon liitytään kasteen
kautta aikuisenakin
Tiia Klemettilä

S
Syysretki
Kairosmajalle
Lähde mukaan Varkauden
ja Heinäveden seurakuntien yhteiselle syysretkelle
Kairosmajalle
2.–8.10.2021
syksyisen Metsä-Lapin rauhaan. Kairosmaja sijaitsee
Pelkosenniemellä Pyhä-Luoston tunturijonon suojassa.
Ota itsellesi aikaa ulkoilla eri
mittaisilla vaelluksilla ja istua
laavulla nuotion äärellä. Revontulikappeli tarjoaa mahdollisuuden hiljentyä ja Kairosmajan ympäristössä viihtyy
mukavalla porukalla.
Retken hinta muodostuu
yhteiskuljetuksesta 40€ (Lähtö
Varkaudesta) ja majoituksesta Kairosmajalla. Majoituksen hinta on huonevalintojen
mukaan henkilöä kohden
396–528€ / 6 vrk (sisältäen
liinavaatteet, ruokailut, retkieväät = lounas). Majoittuminen
1–3 hengen huoneissa. Yhden
hengen huoneen lisä 20€/yö.
Matka toteutuu, mikäli lähtijöitä on tarpeeksi. Ainoa
edellytys retkelle lähtijälle on
kyky huolehtia itsestään.
Retkeilemme kuruissa ja
tuntureilla. Vaellusreitit sovitaan päivittäin ja valittavana
on vaihtoehto oman kunnon
ja jaksamisen mukaan.
Vaelluksen jälkeen saunomme Pyhäjärven rannalla.
Nautimme Kairosmajalla päivällisen ja viihdymme Revontulikappelin iltaohjelmassa.
Lisätietoa ja ilmoittautumiset
Niina Pehkonen, p. 0400 132
980.

Tiia Klemettilä

aara Kainulainen (28)
mietti pitkään, missä
hengellisessä yhteisössä
tuntisi olevansa turvassa
ja ajatustensa ja arvojensa kanssa kuin kotonaan. Lopulta
evankelisluterilainen kirkko tuntui sellaiselta. Toisin kuin monet
ikäpolvensa edustajat Saara kokee, että kirkon opettamaan uskoon on helppo sitoutua.
Kirkkoon liittyminen ja kasteelle
meneminen tulivat ajankohtaisiksi, kun Saara alkoi puolisonsa
kanssa suunnitella kirkkohäitä.
Kirkkoon liittymisen ja kirkosta
eroamisen syitä seurataan kirkossa
säännöllisesti. Vuoden 2019 Gallup Ecclesiastica- kyselystä selvisi,
että 15 vuotta täyttäneiden yleisin
yksittäinen kirkkoon liittymisen
syy oli kirkolliset toimitukset (42
prosentilla vastanneista). Seuraavaksi yleisimmät syyt liittyivät
kirkollisen ja kristillisen perinteen
arvostamiseen (30 %) ja kirkon
roolin tärkeäksi kokemiseen suomalaisessa yhteiskunnassa (23 %).
Kirkon tutkimuskeskuksen tutkija Veli-Matti Salminen arvioi,
että tulevaisuudessa kirkkoon
liittymisen syihin on odotettavissa muutoksia ainakin kirkollisten
toimitusten osalta, koska entistä
harvempi valitsee enää kirkollisen
toimituksen.
– Samoin kulttuurikristillisyys,
jossa perinteitä arvostetaan ilman
vahvaa henkilökohtaista uskoa, on
myös heikkenemässä nuoremmissa sukupolvissa. Tällöin on mahdollista, että kirkon yhteiskunnallinen rooli, auttamistyö ja toisaalta
usko ja hengellisiin tarpeisiin vastaaminen nousevat tärkeämmiksi
tekijöiksi kuin nykyään, Salminen
pohtii.
Niin sanottu aikuiskaste on luterilaisessa perinteessä melko harvinainen sakramentin muoto, sillä
tyypillisesti kirkkoon yhä liitytään
noin kahden kuukauden ikäisenä. Varkauden seurakunnassa on
kastettu 2000-luvulla kahdeksan
täysi-ikäistä, 28 rippikouluikäistä
ja 16 1-13-vuotiasta. Loput 2971
kasteesta olivat perinteisiä lapsikasteita. Päätös kirkkoon liittymisestä ja kasteen vastaanottamisesta
on silloin lapsen vanhempien.

Kirkko on Saaralle paikka, jossa hiljennytään, jossa voi kuunnella ja
tutkailla elämää. - Kaste oli sinetti mun valinnalle, että haluan olla
osa kristittyjen yhteisöä ja seurata Jumalaa.
Jeffjacobs1990 / pixabay

Kirkkoherra Jarkko Piippo kuvaa pienen vauvan kastetta kirkon
opin mukaisesti pyhänä toimituksena, joka välittää Jumalan armoa.
Kaste on ainutkertainen ja kantaa
koko elämän. Ihminen saa luottaa
hyvän Jumalan huolenpitoon kaikissa elämänsä vaiheissa.
– Kovin vähillä eväillä ihmislapsi tulee tähän maailmaan. Kasteessa Jumala kutsuu ihmisen nimeltä.
Hänen puolestaan rukoillaan hänen läheistensä ympäröimänä.
Osa kirkon jäsenistä jättää lapsensa kastamatta ja perustelee sitä
sillä, että lapsi saa myöhemmin
valita itse, mihin ja miten uskoo.
Perhe on silti yhä se paikka, jossa
opitaan ihmisenä olemisen perustaitoja ja -arvoja. Uskonnollisten
vanhempien lapset ovat todennäköisemmin uskonnollisia. Saaran
kohdallakin on käynyt näin. Saaran vanhemmat eivät kuuluneet
evankelisluterilaiseen kirkkoon,
mutta olivat jäseninä toisessa kristillisessä kirkkokunnassa.
Veli-Matti Salmisen esiin nostama, kirkon nelivuotiskertomuksessakin (Uskonto arjessa ja juhlassa 2020) kuvattu, tutkimustulos
uskonnollisuuden arvostuksen vähentymisestä 1980-luvun jälkeen
syntyneiden keskuudessa herättää
siis ymmärrettävästi huolta kirkon
tulevaisuudesta.
Vuonna 2018 kaikista varkautelaisiksi syntyneistä lapsista 73
prosenttia kastettiin. Vielä vuonna
2010 osuus oli 87 prosenttia. Kirkkoon kuuluu (31.12.2020) noin 71
prosenttia varkautelaisista. Viime
vuonna Kuopion hiippakunnan
alueella 82 prosenttia kirkkoon
kuuluvien lapsista kastettiin ja liitettiin kirkon jäseniksi, koko Suomessa osuus oli 76 prosenttia.
Ajatusta siitä, että lapsi saa itse
päättää uskonnostaan Saara pitää
kauniina, mutta kertoo lapsena
surkutellessaan sitä, ettei häntä
ollut kastettu.
Tulevaisuudessa Saara aikoo
viedä lapsensa kasteelle, sillä lapsi voi kirkon jäsenenäkin pohtia
oma uskoaan ja vakaumustaan
vapaasti.
– Minusta luterilainen tapa ajatella esimerkiksi kasteesta lahjana
on ihana. Ihminen on hyväksytty
juuri sellaisena kuin hän on. Se on
helpottavaa.
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Kirkonkirjat
Kuolleet:
Varpu Aulikki Häyrinen 74 v, Timo Tapio Herman Kosunen 73 v, Pentti
Heikki Juhani Ahlfors 72 v, Hannu Otto Kustaa Hypén 72 v, Ossi Olavi
Koponen 70 v, Harri Tapani Voutilainen 70 v, Yrjö Olavi Taavitsainen 66 v,
Oke Petri Antikainen 65 v, Antti Jussi Korhonen 65 v, Timo Kalevi Markkanen 64 v, Aini Maritta Bräyschy 63 v, Sari Birgitta Miettinen 55 v, Satu
Pauliina Turunen 55 v, Ulla Helena Rantatupa 40 v.

Kastetut:
Hugo Mauri Mikael Hyttinen, Jaada Ellen Auroora Ihalainen,
Peetu Samuli Kauppinen, Hertta Annikki Koponen, Topias Sulo
Heikki Laitinen, Ilmari Onni Juhani Lappi, Netta Elvira Nevalainen (Porvoon suomalainen srk), Aata Vilja Orvokki Pirinen Jaada Ellen Auroran Ihalaisen jälkeen: Eeli Peter Kaspian Ikonen,
Ilmari Onni Juhani Lapin jälkeen: Jimi Eemi Anton Lipponen.

Jonna Tuovinen

Kolumni

Toiveita
paremmasta

T
Pääsiäinen

Kulje pitkin
hiljaista viikkoa
Karoliina Mustonen
Pääsiäistä edeltävää viikkoa kutsutaan hiljaiseksi viikoksi. Se on
paastonajan viimeinen viikko,
jolloin muistellaan Jeesuksen
maanpäällisen elämän viimeisiä
tapahtumia. Kutsun sinut kulkemaan pitkin hiljaisen viikon
päivien erilaisten tekojen, pysähtymisten, sanojen ja musiikin
kautta aina pääsiäissunnuntain
iloon ja riemuun.

Kellokeskiviikkona
Lue psalmia 69:1 ”Vastaa minulle, Herra! Sinä olet uskollinen,
katso puoleeni, sinä armollinen.”
Lue psalmi 69:1 kädet ristissä. Lue
psalmi 69:1 kädet kohotettuina ja
avoinna taivasta kohti. Polvistu ja
lue psalmi 69:1. Lue psalmi 69:1
ja tee sen päätteeksi ristinmerkki
kädelläsi.

Palmusunnuntaina
Käy virpomassa ystäväsi toivotuksella: Virvon varvon,
tuoreeks’ terveeks’ tulevaks’
vuodeks’ Jeesuksen Kristuksen Jerusalemiin ratsastamisen muistoks’. Jumala sinua
siunatkoon!
Malkamaanantaina
Rukoile Isä meidän rukous.
Lausu uskontunnustus. Siunaa
itsesi Herran siunauksella. Katso sitten Katekismuksesta, mitä
pyysitkään rukouksessa, mihin
kerroit uskovasi tunnustuksessa,
mitä sait pyytäessäsi siunausta.
Tikkutiistaina
Katso Yle TV 1 ohjelma Pisara
klo 16.05. Ohjelmassa opiskelija
Kieng Heikkilä kertoo, mitä hiljaisen viikon tekstit merkitsevät
hänelle ja miten pääsiäisen tekstit
kehottavat anteeksiantamiseen.

Kiirastorstaina
Valitse ystävistäsi joku, johon
et ole ollut vähään aikaan yhteydessä. Soita hänelle ja kysy kuulumisia. Toivota hyvän pääsisäisen
odotukset, siunausta ja voimia
kevääseen.
Pitkäperjantaina
Vieraile Varkauden pääkirkossa
klo 10-14. Katsele mustiin puettua
alttaria. Kerro Jumalalle huolesi ja
murheesi. Hän on kantanut ne.

Lankalauantaina
Lue Joh. 8:12: ”Minä olen
maailman valo. / Se, joka seuraa
minua, / ei kulje pimeässä, / vaan
hänellä on elämän valo.”
Lähde kävelylle hautausmaan
rauhaan. / Katsele ympärillesi.
Löydätkö valon kajastuksen hautausmaalta?
Pääsiäissunnuntai
Keitä kahvit, maistele pääsiäismunia ja mämmiä. Laula tai
kuuntele virsi 88 Lensi maahan
enkeli.
1) Lensi maahan enkeli, / joutuisampi tuulta. / Suuren kiven
vieritti / hän syrjään haudan
suulta. / Suuren kiven vieritti /
hän syrjään haudan suulta.
2) Kivelle hän istahti, / puhui
iloisesti: / Jeesus nousi haudastaan / ja elää ikuisesti. / Jeesus
nousi haudastaan / ja elää ikuisesti.
3)Jeesus, taivaan kuningas, /
kuolon vallan voitti. / Jälkeen
pitkäperjantain / näin pääsiäinen
koitti. / Jälkeen pitkäperjantain /
näin pääsiäinen koitti.
4) Niin kuin taivaan enkeli /
mekin iloitsemme. / Saamme
rientää kertomaan: / Nyt elää
Jeesuksemme. / Saamme rientää
kertomaan: / Nyt elää Jeesuksemme.
Iloitse yhdessä maailmanlaajan
kirkon kanssa!

errierimme Milon kanssa lenkillä ollessa mietin,
kuinka moneen asiaan tämä pandemia vaikuttaakaan. Omalla kohdallani työ, vaikka onkin hyvin
mieluisa, on aika paljon muuttunut puitteiltaan.
Luottamustoimet Teamsissa, tai tapaamiset vahvasti suojattuna. Konsertit peruutettu ja uusia on vaikea suunnitella, kun
osapuolet ovat varovaisia tulevaisuuden lupauksissaan. Tämä
on jokapäiväistä faktaa, jonka kanssa elämme tällä hetkellä.
Pandemia-aika on tuonut kuitenkin myös mahdollisuuksia.
Mukavat lenkit koiran kanssa pitenevät, ruoanlaittoharrastus
on jo niin kiivasta, että saa aikaan ”ymmärtäväisiä” kommentteja niin perheeltä kuin työkavereiltakin. Monesta muustakin
asiasta on tullut tietyllä tavalla yhteisesti tärkeämpiä. Kaikilla
on yhteinen haaste.
Seurakunnan asioista seuraan suurella mielenkiinnolla pääkirkon urkujen huoltoa. Se on minulle tärkeä soitin Tampereen Tuomiokirkon pääurkujen ohella, joka sekin soitin on
huollossa. Olen todella iloinen siitä, että Varkauden pääkirkon urut säilytetään. Koululla olen jo jutellut, että joskohan
sitten kun urut on kunnostettu, pääsisimme oppilaiden kanssa niihin tutustumaan.
Yleisesti ottaen toivon ihmisten olevan toiveikkaita ja luottavaisia tulevaisuuden suhteen joka asiassa. Yhteiskunta toipuu vähitellen
aikanaan, ja kaikki hienot tapahtumat ja tilaisuudet varmasti jatkuvat
vielä. Ollaan yhdessä vastuussa siitä,
että toive paremmasta toteutuu.
Seurakunnalla ja sen toiminnalla
on suuri merkitys toiveikkuuden luomisessa. Keskustellessani ihmisten kanssa, on
usein noussut esille tarve
päästä osallistumaan, on
kyse sitten seurakunnan
jostakin harrastuspiiristä
tai tilaisuudesta. Toivottavasti pian pääsemme taas
olemaan yhdessä.
Kunnioitan sitä jaksamista ja sitkeyttä, millä
seurakunnan
työntekijät
työtään tekevät. Muuttavat
suunnitelmia niin että tilaisuudet voidaan tavalla tai toisella
hoitaa ohjeistusten
mukaan.
Tehdään jokainen
osamme toistemme
ja itsemme hyväksi.
Pauli Ketola
Kirjoittaja on
seurakuntapalvelun johtokunnan
jäsen.

Kotiviesti
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Säännöllinen toiminta, tapahtumat ja tilaisuudet 25.3–27.5.2021
JUMALANPALVELUKSET
JA HARTAUDET
ennakkoon
ilmottautuneille

mukaan mahtuu max 20 hlöä.
su 28.3. ilm. Laura Tanskaselle
040 572 7900.
klo 10 Messu pääkirkko. Pehkonen, Piippo, Leinonen.
klo 12 Messu Kangaslammin
kirkko. Huotari, Leinonen.
klo 15 Siioninvirsiseurat pääkirkon seurakuntasali. Päivärinta.
su 11.4. ilm. Niina Pehkoselle
0400 132 980.
klo 10 Messu pääkirkko. Pehkonen, Tanskanen, Majuri.
klo 12 Messu Kangaslammin
kirkko. Päivärinta, Majuri.
su 18.4. ilm. Risto Huotarille
puh. 040 617 2873.
klo 10 Messu. Päivärinta, Marjokorpi.
klo 12 Sanajumalanpalvelus
Kangaslammin kirkko. Huotari,
Marjokorpi.
klo 18 Ankkurimessu ”Swing
low” Kuoppakankaan srkkeskus. Tanskanen, Mäiseli,
Leinonen.
su 25.4. ilm. Karoliina Mustoselle p. 040 572 7850.
klo 10 Pyhän Yrjön messu pääkirkko, striimaus. Mustonen,
Päivärinta, Leinonen.
klo 12 Messu Kangaslammin
kirkko. Pehkonen, Majuri.
klo 15 Siioninvirsiseurat Könönpellon srk-keskus. Huotari.
ti 27.4. ilm. Laura Tanskaselle
040 572 7900.
klo 10 Veteraanipäivän hartaushetki sankarihautausmaalla. Piippo, Majuri.
klo 12 Veteraanipäivän
hartaushetki Kangaslammin
kirkon sankarihautausmaalla.

SEURAKUNNAN TILAT
Pääkirkko, pääkirkon srk-Sali,
Hannun Sali - Savontie 1-3.
Kangaslammin kirkko –
Asematie 1.

Kuoppakankaan srk-keskus –

Kuoppakankaankatu 11.

Könönpellon srk-keskus –

Atolantie 1.

Luttilan srk-talo, Luttilan kappeli

– Voimatie 3.

Haukankujan kerhotila –
Haukankuja 1.

Harjurannan kerhotila –

Kentänpäänkuja 3.

Puurtilan srk-koti –
Murhilahdentie 94.

DIAKONIA
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.
Ellen Väntti, p. 040 523 7960.
Pia Paananen, p. 040 526 7623.

Ikäihmisten kerhot
Harjurannan kerho ti 13.4.

ehtoollishartaus klo 13.30-15, Niina
Pehkonen, Harjurannan kerhotila.
Kerhonohjaaja Anne Ikonen, p. 040
537 3000.

Hongistonkadun palveluasumisen kerho klo 13 -14.30. tiistait

30.3. / 13.4. / 27.4. / 11.5. Kerhonohjaaja Pirkko Kuvaja p. 040 733 2900.
Kuoppakankaan kerho ke 31.3.
/ 14.4 / 28.4 klo 13-14.30. Kerhon

Huotari, Majuri.
su 2.5. ilm. Laura Tanskaselle
040 572 7900.
klo 10 Messu pääkirkko,
lähetystyö 100 v, lähetyslouna.
Huotari, Majuri.
klo 12 Sanajumalanpalvelus
Kangaslammin kirkko. Tanskanen, Leinonen.
klo 14 Messu Kuoppakankaan srk-keskus. Pehkonen,
Leinonen.
to 6.5. ilm. Niina Pehkoselle
0400 132 980.
klo 12 Arkiehtoollinen pääkirkossa. Päivärinta, Majuri.
su 9.5. ilm. Niina Pehkoselle
0400 132 980.
klo 10 Messu pääkirkko. Tanskanen, Marjokorpi.
klo 12 Messu Kangaslammin
kirkko. Huotari, Majuri.
klo 14 Messu Könönpellon srkkeskus. Pehkonen, Majuri.

ma 10.5. ja ti 11.5.

klo 18 Kouluun lähtevien siunaaminen pääkirkko. Mustonen, Boman, Marjokorpi.
to 13.5. ilm. Arja Päivärinnalle
p. 040 572 7820.
klo 10 Messu pääkirkko. Piippo,
Päivärinta, Majuri.
klo 14 Retkikirkko Harjurannan luontokirkko. Mustonen,
Majuri.
su 16.5. ilm. Arja Päivärinnalle
p. 040 572 7820.
klo 10 Messu pääkirkko,
kesäohjaajien siunaaminen.
Mustonen, Piippo, Taavitsainen, Venejärvi, Majuri.
klo 12 Sanajumalanpalvelus
Kangaslammin kirkko. Huotari,
Majuri.
klo 18 Ankkurimessu ”Suvivirsi”
Kuoppakankaan srk-keskus.
Mustonen, Taavitsainen,
Leinonen.
ohjaajat Raili Heiskanen ja Juhani
Kettunen. Raili, p. 040 585 3417.

Kyllikinkadun korttelikerho

Ehtoollishartaus 29.3 klo 13 -14.30.
Kyllikinkatu 6 kerhotila. Arja Päivärinta ja Mari Marjokorpi. Kevään
viimeiset kerrat 19.4 / 17.5. Kerhon
ohjaajat Irma Pessi ja Irene Happonen. Lisätiedot p. 040 523 7960.
Könönpellon kerho ke 14.4. /
28.4. / 12.5. klo 13-14.30. Könönpellon srk-sali. Lisätiedot Ellen ja Pia P.
Luttilan ystäväkerho ke 31.3. /
14.4. / 28.4. klo 13 -14.30. Luttilan
srk-talo. Kerhon ohjaaja Maarit
Ristikangas, p. 040 741 9994.
Pääkirkon kerho ehtoollishartaus ma 29.3. klo 13-14.30. Niina
Pehkonen, Hannun Sali, Savontie 1.
Kevään viimeiset kerrat: 12.4 / 26.4.
Kerhon ohjaaja Raija Räsänen, p.
040 740 2903.
Tauolla: Joutenlahden ystäväkerho. Kerhotilassa ei voida noudattaa
turvavälejä.

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

Pääkirkko:
Askel-piiri ma klo 18 Hannun

sali, 29.3. / 12.4. / 19.4. / 26.4. / 3.5.
/ 10.5. / 17.5. Tied. Airi Lankinen p.
040 831 1680.
Etsivien piiri to klo 18 Hannun
sali, 1.4. / 15.4. / 29.4. Tied. Eila
Raatikainen p. 040 577 7939.
Sotaorvot ti klo 13 seurakuntasalissa, 6.4. / 4.5. Tied. Raili Tikkanen p.
040 581 92 68.

PÄÄSIÄISEN AIKA
SEURAKUNNASSAMME
ma 29.3. ilm. Arja Päivärinnalle
040 572 7820
klo 18 Hiljaisen viikon ehtoolliskirkko Kuoppakankaan srk-keskus. Päivärinta, Marjokorpi.
klo 18-20 pääkirkon ovet avoinna. Mahdollisuus hiljentymiseen
ja sielunhoitoon.
ti 30.3. ilm. Arja Päivärinnalle
040 572 7820.
klo 18 Hiljaisen viikon ehtoolliskirkko Kangaslammin kirkko.
Pehkonen, Marjokorpi.
klo 18-20 pääkirkon ovet avoinna. Mahdollisuus hiljentymiseen
ja sielunhoitoon.
ke 31.3. ilm. Arja Päivärinnalle
040 572 7820.
klo 18 Hiljaisen viikon ehtoolliskirkko Könönpellon srk-keskus.
Tanskanen, Majuri.
klo 18-20 pääkirkon ovet avoinna. Mahdollisuus hiljentymiseen
ja sielunhoitoon.
to 1.4. ilm. Risto Huotarille puh.
040 617 2873.
klo 12 Arkiehtoollinen pääkirkossa. Piippo, Leinonen.
klo 18 Kiirastorstain ehtoolliskirkko pääkirkko. Pehkonen, Piippo,
Tanskanen, Leinonen.
klo 18-20 pääkirkon ovet avoinna. Mahdollisuus hiljentymiseen,
Pro Miehet ke klo 19. Hannun Sali,

31.3. / 7.4. / 14.4. / 21.4. / 28.4. / 5.5.
/ 12.5. Tied. Jouko Airas p. 040 539
7880.

Kuoppakankaan srk-keskus:
Eiserin eläkeläiset lk 1 klo 11, ti

20.4. / 4.5. / 18.5. Tied. Helli Suhonen p. 0400 172 730.
Miesten piiri klo 18, pe 26.3. / 4.4.
/ 16.4. / 23.4. / 30.4. Tied. Raimo
Miettinen p. 0400 120 415.

Yhdessä elämään raamatturyhmä klo 18, to 25.3. / 8.4. / 22.4./

6.5.Tied. Jaana Naumanen p. 040
522 5168.

Könönpellon srk-keskus:
Aamun rukouspiiri klo 8.30, to

25.3. / 1.4. / 8.4. / 15.4. / 22.4. / 29.4.
/ 6.5. / 13.5. / 20.5. Tied. Marjatta
Lappeteläinen p. 0400 914 322.
Tuolijumppaa klo 9, ma 29.3. /
12.4. / 19.4. / 26.4. Tied. Irja Lesonen
040 8327632.
Keskustelu- ja raamattupiiri klo
18, su 4.4. / 18.4. / 2.5. / 16.5. Tied
Seija Mattila p. 0400 253477.
Miestenpiiri klo 18, ke 7.4. / 14.4.
/ 21.4. / 3.5. / 19.5. Tied. Markku
Kujanpää p. 040 844 5024.

Puurtilan srk-koti:
Miesten saunapiiri klo 18, ti 6.4. /

RAAMATUNOPETUSTA
sielunhoitoon ja ehtoolliseen.
klo 18 Kiirastorstain ehtoolliskirkko Kangaslammin kirkko.
Huotari, Majuri
klo 18-20 Kangaslammin kirkon
ovet avoinna. Mahdollisuus
hiljentymiseen, sielunhoitoon ja
ehtoolliseen.
pe 2.4. ilm. Risto Huotarille puh.
040 617 2873.
klo 10 Sanajumalanpalvelus pääkirkko. Pehkonen, Majuri.
klo 10-14 pääkirkon ovet avoinna. Mahdollisuus hiljentymiseen
ja sielunhoitoon.
klo 12 Sanajumalanpalvelus
Kangaslammin kirkko. Huotari,
Majuri.
klo 15 Kristuksen kuolinhetken
hartaus Facebookissa. Piippo,
Majuri.
su 4.4. ilm. Risto Huotarille
puh. 040 617 2873.
klo 10 Messu pääkirkko. Pehkonen, Tanskanen, Majuri.
klo 10-13 pääkirkon ovet
avoinna. Mahdollisuus hiljentymiseen ja sielunhoitoon.
klo 12 Messu Kangaslammin
kirkko. Huotari, Majuri.
ma 5.4. ilm. Risto Huotarille
puh. 040 617 2873.
klo 10 Messu pääkirkko. Pehkonen, Leinonen.
klo 13 Messu Toukola. Huotari,
Leinonen.
tilan srk-kodilla 14.4. klo 17-19.
Iltapalamaksu 2 €. Kuljetusta ei
järjestetä. Saunomaan mennään
porrastetusti. Ilmoittautuminen ja
lisätiedot diakoniatoimisto, p. 040
701 6630.
Näkövammaisten kerho 13.4 /
11.5. klo 11.30-13.30 Kuoppakankaan srk-keskus. Ohjaajat Raija
Rautanen p. 040-7364830 ja Leena
Sutinen p .050 404 8288.
Diakonian Kirpputori auki ti ja
ke klo 10–15 ja la klo 10–13., Kissakoskenkatu 5. Kirpputorin puhelin
040 874 2021.
Huom. suljettu 3.4. ja 7.4. Mikäli
Yhteisvastuu tori voidaan järjestää
la 10.4. klo 10–12 Kuoppakankaan
srk-keskuksella, kirpputori on silloin
kiinni. Tiedon voi tarkistaa seurakunnan kotisivuilta tai soittamalla
Pia P:lle. Kirpputorille voi lahjoittaa
ehjiä ja puhtaita vaatteita ja kodin
tavaraa (ei laskettelusuksia, kirjahyllyjä, eikä aikuisten kirjoja). Olethan
etukäteen yhteydessä suurimpien
tavaraerien ja huonekalujen osalta
Piaan. Kirpputorin tuotto menee
kevään osalta Yhteisvastuukeräykselle, joka torjuu vanhuusköyhyyttä
Suomessa ja maailman katastrofialueilla. Maksuvälineenä käy käteinen eikä tavaroita voi varata.

20.4. / 4.5. Tied. Jorma Salonen 040
830 3963.

Työikäisten
naisten saunaillat

Haukankujan kerhotila:
Raamattupiiri klo 17, ma 29.3.

kerran kuussa torstaisin klo 18-20
Puurtilan srk-kodilla 18.3. Niina
ja Laura / 15.4. Karoliina ja Niina /
27.5. Karoliina ja Mari.

/ 12.4. / 19.4. / 26.4. Tied. Raimo
Miettinen p. 0400 120 415.
Ylistys- ja rukousryhmä klo 18,
su 4.4. / 18.4. / 16.5. /30.5. Tied. Eila
Raatikainen p. 040 5777939.

Muu toiminta
Elintarvikejako toistaiseksi
tauolla.

Huoma ryhmä henkirikoksen

uhrien läheisille tauolla. Lisätiedot
Kari Teittinen p. 050 313 0003.
Mahdollisesta jatkosta ilmoitetaan
myöhemmin. Henkirikoksen uhrien
läheisten ry https://www.huoma.fi/
Kaiken kansan saunailta Puur-

Liikelauantai
Kerran kuussa lauantaisin:
17.4. klo 15 Sulkapallo Kuoppakankaan srk-keskuksen liikuntasalissa.
22.5. klo 15 Retki Harjurannan
luontokirkolla.

Työstä vapaiden
aamulenkki
klo 8 Lähtö Kuoppakankaan srkkeskukselta ke 14.4. / ke 28.4. / ke
12.5. / ti 25.5.

Kuoppakankaan srk-keskuksella:
Sanan ja rukouksen ilta 25.4.
klo 17. Mukana järjestämässä Pro
Miehet. Ilmoittautuminen Arjalle:
tekstarilla p. 040 572 7820.
Hyvän sanoman illat klo 18 ti
30.3. / 27.4. Kahvitarjoilu klo 17.30
alkaen. Mukana Jouko Kauhanen ja
Leo Louhivaara. Tiaisuudet järejstää
Suomen Raamattuopisto ja Varkauden seurakunta.
Sisälle sanaan illat klo 18 ti 13.4.
Kahvitarjoilu klo 17.30 alkaen. Mukana Matti Manninen. Tilaisuudet
järjestää Etelä-Savon ev.lut. Kansanlähetys ja Varkauden seurakunta.

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

Kuorot
Lapsikuoro Pisarat keskiviikkoisin klo 17-17.45 Kuoppakankaan
srk- keskus, Marjokorpi

Varkauden seurakuntakuoro
keskiviikkoisin klo 17 pääkirkko,
Majuri

Kangaslampi-Könönpelto
lauluryhmä torstaisin klo 13.30

pääkirkon srk-sali, Majuri
Laalajat (avoin kuoro kaikille)
torstaisin klo 17.30 Kuoppakankaan
srk- keskus, Leinonen

Kirkkomuskarit
Keskiviikkoisin aamupäivällä
Kuoppakankaan srk-keskuksella.
Vapaita paikkoja kirkkomuskareihin
voi kysyä Riikka Leinoselta puh. 040
5785711.

Virsimiehet
Joka toisen viikon torstaina 25.3. /
8.4. / 22.4./ 6.5. / 20.5. klo 14 Hannun salissa, kahvitarjoilu.

Konsertit ja
musiikkitilaisuudet
to 15.4. klo 12 Keskipäivän musiikki.
to 20.5. klo 12 Keskipäivän musiikki.

VARHAISKASVATUS
Ilmoittautuminen päiväkerhoon toimintakaudelle 2021-2022 tapahtuu
12.4-14.5.2021. Päiväkerhoryhmät
ovat 2-5 vuotta täyttäneille ja 3-5
vuotiaille. Ryhmät kokoontuvat
kahdesti viikossa. Huom! Kaksi
vuotta täyttäneet voivat ilmoittautua ryhmään, joka kokoontuu kerran
viikossa kahden tunnin ajan. Ilmoittautua voi kerhossa tai Varkauden
seurakunnan kotisivuilla osoitteessa:
www.varkaudenseurakunta.fi/paivakerhoonilmoittautuminen

Perhekerhot
Kaura-aho (Repokankaantie 35)

ke klo 9.30-11.30.
Pääkirkko (Savontie 1) ke klo
17.30-19.00.
Harjuranta (Kentänpääkuja 3) klo
9.00-11.00: ke 14.4. / 28.4. / 12.5.
Könönpelto (Atolantie 1) klo
17.30-19.00: 1.4. / 15.4. / 29.4. /
20.5.
Kuoppakangas (Kuoppakankaankatu 11): pe klo 9.30-11.30.

Kuoppakankaan
seurakuntakeskuksessa:
Liiku ja leiki illat perheille

Kotiviesti

Torstai 25.3.2021

Kotiviesti
Varkauden
seurakuntalehti
61. vuosikerta

www.varkaudenseurakunta.fi
Julkaisija:
Varkauden ev.lut. seurakunta
Kustantaja:
Savon Media Oy
Päätoimittaja:
Kirkkoherra Jarkko Piippo		
p. 0400 377 066
jarkko.piippo@evl.fi
Toimitus:
Tiedottaja Tiia Klemettilä		
p. 040 512 6207
tiia.klemettila@evl.fi

maanantaisin klo 17.30-19.00. Tervetuloa viettämään yhteistä aikaa
touhuten, liikkuen ja hiljentyen.
Naperoryhmä torstaisin klo
9.30-11.30 ryhmä on tarkoitettu 0-2
vuotiaille ja heidän vanhemmilleen.
Lapsiparkki klo 16-19 välisenä
aikana torstaisin seuraavasti: 25.3.
/ 8.4. ja 22.4. HUOM! Muuttunut
paikka. Lapsiparkki on tarkoitettu
3-6-vuotiaille. Parkki on maksuton.
Mukaan mahtuu 8 lasta. Lapsille
kerhotossut ja muut tarpeelliset
asiat mukaan. Jokaiseen kertaan
ilmoittaudutaan testiviestillä
ennakkoon, edellispäivänä klo 16
mennessä p. 040 749 0192. Vahvistamme tulleet ilmoittautumiset.

OLKKARIT 1-3 luokkalaisille.

Oleilua, pientä puuhailua, yhdessä
oloa ja pieni välipala (max. 18 hlö).
Kuoppakankaalla tiistaisin klo
14–16. Lisätietoja Urpolta 0400
428673 tai Paulalta 040-5014950.
Könönpellossa torstaisin klo
12.30–15. Lisätietoja Sarilta p. 040
7490 192. HUOM! Kerhoryhmä on
täysi.
Käpykankaalla Haukankujan
kerhotilassa torstaisin klo 14–16.
Lisätietoja Paulalta 040 501 4950.

Pyhäkoulu
kokoontuu klo 16-17 sunnuntaisin
28.3. / 11.4. ja 18.4. Haukankujan
kerhotilassa. Pyhäkouluun ovat
tervetulleita 4-12-vuotiaat. Sitä pienemmät oman aikuisen kanssa.

Kouluun lähtevien
siunaukset
10.5 ja 11.5 koteihin tulee kutsut päiväkodin ja pientenkoulujen kautta.
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Taitto: Warkauden Lehti

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

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

Mika Venäläinen
avainasiakaspäällikkö
050 342 9411
mika.venalainen@media.fi

Painopaikka:
Lehtisepät / Pieksämäen paino

Seuraava Kotiviesti ilmestyy
to 27.5.2021. Aineisto Kotiviestin
toimitukseen ma 17.5. klo 15 mennessä
s-postilla tiia.klemettila@evl.fi

Toimituksen käyntiosoite:
Seurakuntavirasto
Ahlströminkatu 19, 78250 Varkaus

Jakelu: Savon Jakelu

TYTÖT JA POJAT 11-14-V.

aikana vielä: 2.4. / 16.4. / 7.5. / 21.5.

Säpäkerho 7-12v.pojille. Kuoppa-

Muut tapahtumat

kankaan srk-keskuksella keskiviikkoisin klo 16.30-17.30. Ota vaaleapohjaiset kengät mukaan. Oman
mailan saa tuoda. Tule iloisella
mielellä pelaamaan! Osallistujatiedot kerätään pelipaikalla.
Arkipyhisleiri 11-14 v. ajalla 23.25.4. Leirille voidaan ottaa mukaan
15 leiriläistä. Leirin hinta 30e (40e.
ei srk:n jäsenet) Sisarale -50% srk:n
jäsenille. Hinta sis. majoitus, ruuat,
ohjelma ja vakuutus. Ilmoittautuminen ke 9.4 mennessä tulen.
mukaan@evl.fi. Lisätietoja Urpo
Häkkinen 0400 428673.
Yrjönpäivän messu tytöille ja
pojille 25.4. klo 10 Varkauden pääkirkossa. Tarkista läsnäolomahdollisuus nettisivuiltamme lähempänä
ajankohtaa. Ohjelma myös striimataan ja on katsottavissa kotona.
Lisätietoja Urpo Häkkinen p. 0400
428 673.
Isien ja poikien ilta 19.5. Puurtilan srk-kodilla, osallistujamäärä
koronarajoituksen mukainen,
ilmoittautuminen tulen.mukaan@
evl.fi. viimeistään 12.5. mennessä.
Lisätietoja Urpo Häkkinen 0400
428673.
Äitien ja tytärten ilta 20.5. Puurtilan srk-kodilla, osallistujamäärä
koronarajoituksen mukainen,
ilmoittautuminen tulen.mukaan@
evl.fi. viimeistään 13.5. mennessä.
Lisätietoja Tiina Taavitsainen p. 040
556 8506.
Kanoottiretki 12-15 v. tytöille ja
pojille 15.-17.6. Majavareitille. Lisätietoja seuraavassa Kotiviestissä.

NUORET

Koululaisten kesäleirit

Sosiaalisessa mediassa nuorisotyön
tiimi toimii: IG / FB / Snapchat

Puurtilan srk-kodilla: 9-10-vuotiaille 7.–8.6. / 7-8-vuotiaille
28.–29.6. Leirin hinta 20 e (25 e, ei
srk: jäsenet.) Sisarale -50% leirikohtainen srk:n jäsenille. Hinta sis. majoitus, ruuat, ohjelma ja vakuutus.
Leirille otetaan 15 lasta.
11-14-vuotiaille 21.–23.6. Leirin
hinta 35 e (45 e.) Samat ehdot ja lisätiedot kuin yllä. Ilmoittautuminen
ke 28.4. mennessä tulen.mukaan@
evl.fi. Lisätietoja Paula Boman 040
5014950 tai Urpo Häkkinen 0400
428673.

Kuoppiksella. Lisätietoja Tuija p.
0405243330
Nuorten ILPO iltapäivän olohuone - avointen ovien toimintaa
yläkoulu ikäisille ja sitä vanhemmille kutsuu palaamaan, hengaamaan,
välipalalle. Torstaisin klo 14-18
Kuoppiksella.
Nuorten aikuisten ilta Kuoppiksella perjantaisin klo 18-20. Tule
mukaan! Kokoonnumme kevään

Nuorten avoin liikuntasalivuoro tiistaisin klo 16.30-17.30
Nuorten illat tiistaisin klo 18 – 20

Kaikki hammasproteesipalvelut ammattitaidolla
- toiveittesi mukaan

Varaa aikasi ilmaiseen tarkastukseen.

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

Ilpo yö Kuoppiksella 7.-8.5. Ilmoit-

tautuminen tulen.mukaan@evl.fi
viimeistään 15.4. mennessä. Osallistumismaksu 5 e (sis. majoitus, ruuat,
ohjelma ja vakuutus) kerätään
yhteisvastuulle.
Hiljaisuuden ilta Nuorille aikuisille 11.4. klo 18-20 Pääkirkolla.
Yhteinen ohjattu pysähtyminen
hektisen elämän keskellä. Vinkkejä ja harjoituksia hiljentymiseen,
rauhoittumiseen ja rentoutumiseen. Ilm. tulen.mukaan@evl.fi 1.4.
mennessä.

Rippikoulut 2021
Rippikoulutapaamiset jatkuvat ryhmäkohtaisesti rajoitusten puitteissa.
Ryhmien kokoontumistiedot omilta
rippikouluopettajilta tai muita
lisätietoja tiina.taavitsainen@evl.fi
0405568506.

Ohjaajakoulutus 2021

minen 045 8507 467 sekä Marketta
Tuovinen p. 040 5291 806.
Kommilan lähetyspiiri: Pääkirkon Hannun salissa parittomat
tiistait klo 13.00-14.30 Lisätietoja:
Pirkko Iivarinen p. 040 7493262.
Könönpellon lähetyspiiri: Könönpellon seurakuntakeskuksella
parilliset keskiviikot klo 12.00-14.00
Liisa Vuohelainen 040 8219 990
sekä Anja Rosvall p. 040 7043 188.
Vapputori 30.4. klo 9-13 Kuoppakankaan seurakuntakeskuksen pihassa. Tilaisuus
järjestetään,
mikäli korona
rajoitukset sen
sallivat. Lisätietoja Tuijalta
p. 040
5243330.

Anna palautetta
varkaudenseurakunta.fi/palaute

Kannen kuva:

Jonna Tuovinen

KANGASLAMMIN
KAPPELIN ALUEEN
TOIMINTA
Kangaslammin kappalaisen yhteystiedot Risto

Huotari p. 040 617 2873, risto.
huotari@evl.fi

Kangaslammin ikäihmistenkerho ehtoollishartaus ti

6.4. klo 13-14.30, Risto Huotari,
Riikka Leinonen. Kangaslammin kirkon srk-sali. Viimeinen
kerho kokoontuu 4.5. Kerhonohjaaja Salme Sutinen, p. 040
706 9800.

Nuorten ilta keskiviikkoisin
klo 16-18. Lisätietoja Tarja p.
040 718 5333.
Kappelin yö tapahtumana
nuorille 7.-8.5. Ilmoittautuminen tulen.mukaan@evl.fi
viimeistään 15.4. Osallistumismaksu 5 e (sis. majoitus, ruuat,
ohjelma ja vakuutus) kerätään
yhteisvastuulle. Lisätietoja
Tarja p. 040 718 5333.

Ohjaajakurssi OHKU 3 ja
jatkokurssi ajalla 9.-11.4. Ohku

kolmoselle kutsumme kaikki ensimmäisen ja toisen vuoden ohjaajat.
Ilmoittautuminen aukeaa kevään
aikana seurakunnan nettisivuilla.
Lisätietoja Jenni Venejärvi puh. 040
523 7962.
HAKU PÄÄLLÄ! Hei kaikki nuoret,
kesätöistä kiinnostuneet! Leirit, päivätapahtumat ja kesän eri toiminnot kutsuvat. Ohjaajahaku kesän
ohjaajatehtäviin ajalla 1.-11.4.2021
varkaudenseurakunta.fi sivujen
kautta. Lisätietoja Tarja Natunen
Puh. 040 718 5333.

Mahdollisista muutoksista ilmoitamme Sinun Savon
Johan on tapahtumia-palstalla ja Varkauden seurakunnan
nettisivuilla www.varkaudenseurakunta.fi/tapahtumat
HUOM! Ryhmissä ja tilaisuuksissa noudatetaan turvavälejä ja tehostettua käsihygieniaa. Jää kotiin, jos sinulla
on pieniäkin oireita. Seuraamme ja noudatamme yleisiä
Korona-ohjeistuksia. Tällä hetkellä Varkaudessa on
voimassa Aluhallintoviraston henkilömäärärajoitus,
jonka mukaan yli 20 henkilön tilaisuudet on kielletty.

Ohjaajatehtäviin siunaaminen 16.5. Pääkirkossa. Aikataulu

tarkentuu rajoitusten mukaisesti
myöhemmin ja nuoret kutsutaan
henkilökohtaisesti tilaisuuteen.

LÄHETYSTYÖ- JA
KANSAINVÄLINEN
VASTUU
Lähetyspiirit kokoontuvat :

Kuoppakankaan lähetyspiiri:

Kuoppakankaan seurakuntakeskuksella parilliset maanantait klo
13.00-14.30 Lisätietoja Riitta Nie-

Asiantuntevaa
HAUTAUSPALVELUA
jo 19 vuotta
ajatuksella ja vankalla
ammattitaidolla

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

Palvelua vuodesta 1928
Ammattitaitoista ja osaavaa palvelua
jo yli 93 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

93
Kauppakatu 37, 78200 Varkaus
Kukkakauppa: 017 5523 305 Hautauspalvelu: 017 5523 091
info@perakyla.fi www.perakyla.fi

Kotiviesti
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Yhteisvastuu

Tule lipaskerääjäksi 22.4.
Ilmoittaudu mukaan Yhteisvastuun lipaskeräyspäivään 22.4. klo 9-18 välisenä aikana. Auta
vähävaraisia vanhuksia Suomessa, Varkaudessa ja Ugandassa. Tähän päivään kutsutaan
keräämään kutsutaan erityisesti kasvatustyön yhteistyökumppaneita ja -ryhmiä, kaiken
ikäisiä, innokkaita, ulospäinsuuntautuneita, ujoja, pitkiä ja lyhyitä... Ilmoittaudu kerääjäksi,
vaikka yhdessä kaverin kanssa, Tuijalle p.040 524 3330, myös WA, 19.4. mennessä.

Virsi
tietovisa
1. Virsikirjassa on virsiä
yhteensä
A 623
B 632
C 629
2. ”Jumalan kämmenellä”
virren on runoillut
A Pirkko Halonen
B Tuomo Nikkola
C Pekka Simojoki
3. Seuraavista otsikoista
virsikirjassa ei ole otsikkoa
A Lapset
B Nuoret
C Vaarit
4. Mikä on yleisin virren aloittava sana
A Kiitos
B Oi
C Voi
5. Montako säkeistöä on virressä ”Nyt sytytämme kynttilän”
A neljä
B viisi
C kuusi
6. Mihin virsikirjan osastoon
kuuluu virsi, jossa on sanat:
”Hänestä kaunein laulu soi, ei
suloisempaa kuulla voi.”
A Pyhä Ehtoollinen
B Koti ja perhe
C Kutsu ja kuuliaisuus
7. Missä virressä esiintyy
harppu, kannel ja huilu?
A 339 Halleluja, kiitos Herran
B 332 Herraa hyvää kiittäkää
C 299 Ei mikään niin voi virvoittaa
Visan ovat laatineet Varkauden
seurakunnan kanttorit.

Oikeat
vastaukset

Sotiemme veteraanit

Varkauden Sotainvalidi
osasto purkautuu
Tiia Klemettilä

Tiia Klemettilä

V

arkauden
sotainvalidien
joukko
pienenee nopeasti.
Tällä hetkellä heitä
on elossa yksi. Vielä kymmenen vuotta sitten eli 30
ja vuonna 2005 69 sotainvalidia.
Riitta-Leena Heinonen on pitänyt kirjaa jäsenistöstä 1.12.2004
lähtien tultuaan Varkauden sotainvalidit ry:n sihteeriksi. Siihen
saakka yhdistys oli kymmenen
vuoden ajan ostanut toimistopalvelut Varkauden seurakunnalta.
Heinosen tärkein tehtävä sihteerinä on ollut jäsenhuolto. Hän
arvioi, että yli puolet työajasta on
kulunut jäsenistön edunvalvontaan ja loput virkistystoiminnan
järjestämiseen. Työ alkoi lakikurssilla.
– Eihän siinä parissa päivässä
kaikkea opi. Työ on ollut jatkuvaa opiskelua ja verkostoitumista.
Koen olevani etuoikeutettu, että
olen saanut olla tässä mukana.
Sotainvalidien parissa tehtävää
työtä säätelee sotilasvammalaki (1948/404), jota on muutettu
sen voimaantulon jälkeen yli 60
kertaa.
Lain mukaan vamma-asteesta
riippuen sotainvalidit voivat saada erilaisia tarvitsemiaan palveluita, esimerkiksi sairaanhoidon
ja koti- tai asumispalveluita.
Puolisoiden ja leskien tuet ovat
riippuvaisia puolison vammaprosentista, samoin valtion maksama huoltoeläke. Etuuksia ei
makseta automaattisesti, vaan ne
on pitänyt erikseen anoa.
Puolisojäseniä on elossa huomattavasti enemmän kuin sotainvalideja, tällä hetkellä 22
leskeä. Joillakin heistä on oma
veteraanitunnus.
– Tehtävänäni on ollut anoa ja
valvoa, että sekä osaston varsinaiset jäsenet että puolisojäsenet
saavat kaikki ne etuudet, joihin
he ovat oikeutettuja.
Sotainvalidien veljesliitto perustettiin 18.8.1940.
– Marsalkka Mannerheim
puhui talvisodan päätyttyä sotainvalideille ja totesi: Teitä ei
voi kukaan auttaa, teidän pitää
auttaa itse itseänne. Sitä varten
valtakunnallinen Veljesliitto perustettiin, Riitta-Leena Heinonen kertoo.

Riitta-Leena Heinonen on toiminut Varkauden Sotainvalidit ry:n toiminnanjohtajana vuodesta 2007.
Hän jatkaa vapaaehtoisena yhdyshenkilönä, jonka puoleen voi jatkossakin kääntyä.
Varkauden osasto perustettiin jo 15.9.1940, ja se on maan
kuudenneksi vanhin osasto. Valtakunnan ensimmäiset sotainvalidien työllistämiskoulutukset
järjestettiin Varkauden tehtailla.
– Sotainvalideja ryhdyttiin
kouluttamaan pian sodan jälkeen, koska monet heistä eivät
kyenneet vammansa vuoksi
entisiin tehtäviinsä tai olivat
joutuneet sotaan niin nuorina,
etteivät olleet ehtineet hankkia
ammattikoulutusta. Monet lähtivät puolustamaan isänmaata
nykylukiolaisten ikäisinä ja olivat

palatessaan 23-27-vuotiaita.
– Liki kaikilla varkautelaisilla
sotainvalideilla oli työura vammatutumisen jälkeen. Eivät he
halunneet olla yhteiskunnan elätettävinä.
Sotainvalidien
Veljesliiton
valtakunnallinen
naisjärjestö
perustettiin 1953. Varkaudessa
naisjaosto oli ollut olemassa jo
vuodesta 1945.
– Naisjaoston ensimmäinen
tehtävä oli kerätä varoja vammautuneiden perheille. Oli
viljakeräyksiä, iltamia, äitien-

päivälounaita, piirakka- ja joululaatikkotalkoita. Varkaudessa
on aina tajuttu naisten merkitys.
Miehet ja naiset ovat alusta asti
toimineet yhdessä.
Kun valtakunnallisen sääntömuutoksen myötä vuonna 2005
puolisojäsenyys tuli mahdolliseksi, naisjaosto lakkautettiin
Varkaudessa ensimmäisten joukossa ja puolisot ja lesket otettiin Varkauden Sotainvalidit ry:n
puolisojäseniksi. Naiset jatkoivat
silti kerhotoimintaansa viime
marraskuun loppuun asti joka
toinen viikko.

• Varkauden sotainvalidit ry teki sääntöjensä mukaisen lopettamispäätöksen 18.2.2021.
• Osaston jäsenet siirtyvät 1.4.2021 lukien Sotainvalidien Veljesliiton Suur-Savon piirin
henkilöjäseniksi.
• Osaston jäljellä olevat varat siirtyvät Suur-Savon piirille. Ne tullaan käyttämään varkautelaisten
puolisojäsenten tarpeisiin.
• Arkisto luovutetaan kansallisarkiston Mikkelin toimipisteeseen (ent. Mikkelin Maakunta-arkisto).
• Lukuisat palkinnot, kirjat ja mitalit jäävät vanhassa pappilassa sijaitsevaan perinnehuoneeseen
(Savontie 3).

1B: 632 virttä.
2A: Pirkko Halonen.
3C: Vaarit.
4B: Oi.
5A: Neljä.
6A: Pyhä Ehtoollinen.
7B: 332 Herraa hyvää kiittäkää.
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Diakoniatyö

Tule hyvää tekeville ostoksille
Diakoniatyön Kirpputori löytyy pääkirkon vierestä. Käyntiosoite on Kissakoskenkatu
5. Kirpputori on avoinna tiistaisin ja keskiviikkoisin klo 10–15 ja lauantaisin klo 10–13.
HUOM! Suljettu lauantaina 3.4. ja keskiviikkona 7.4. Lisätietoja löydät keskiaukeamalta. Jos sinulla on kysyttävää kirpputorin toimintaperiaatteista, ole yhteydessä Pia
Hosioon p. 040 5727 810. Tammi-toukokuun tuotto tilitetään Yhteisvastuukeräykselle
#yhteisvastuukeräys #enitenyllättiköyhyys

Hartaus

Armo
Mari Marjokorpi

O

len pyöritellyt ajatuksiani nyt useamman päivän; tehtävänä hartauden
kirjoittaminen ei ole
minulle sitä tutuinta. Sana, joka
on noussut mieleeni monissa eri
yhteyksissä, on armo. Niinpä olen
yrittänyt olla armollinen itselleni
myös tätä kirjoittaessani.

Olen hyräillyt yhtä virren (217:5)
säkeistöä monta päivää kunnes
havahduin tekstiin:
”Läpi elämän ja kuolemankin /
lupauksen kaste meidät kantaa. /
Armon valo jää, kun kaikki sammuu, / armon valo jää, kun kaikki
sammuu.”
Ehkäpä säkeistö on jäänyt mieleeni,
kun olen käynyt läpi isäni jäämistöä
ja etsinyt yhtä hänen kirjoittamaansa hartauskirjoitusta. Etsimääni en
ole vielä löytänyt. Monta muuta
hartautta kylläkin. Löytämistäni
teksteistä löysin yhteisen aiheen armo. Lainaan isäni tekstiä, jonka
otsikkona oli Mitä on armo?:
”Armo on ihmiselle vaikea asia.
On niin kovin työlästä ymmärtää, että en voi Jumalani edessä
mitenkään itse ansaita hyväksymistä, vaan Jumala ihan omasta
rakkaudestaan käsin ottaa minut
huolenpitoonsa tietäen millainen

”

Kun päättyy kerran matkani,
lähetä, Herra, enkeli
luoksesi minut tuomaan.
Ruumiini kerran kätköön maan
nimeesi, Jeesus, siunataan,
se ota armon huomaan.
Kun herätät sen kuolleista,
suo minun taivaan riemussa
katsella kirkkauttasi
ja nähdä rakkaat kasvosi.
Oi Herrani, suot autuuden,
suot autuuden,
ylistys Herran ikuinen!
(Virsi 376:3)

olen. Ole siis rohkeasti vain sitä,
mitä olet, Jumala hyväksyy sinut
armonsa tähden. Se on kaikki
isommassa kädessä.”

Lähestyvä pääsiäinen tuo mieleeni passiot, joita usein esitetään
palmusunnuntaina ja pitkäperjantaina. Passiot lienee sävelletty

juurikin noiden päivien jumalanpalvelusmusiikeiksi. Varsinkin
Bachin Matteus- ja Johannes-passiot kuuluvat monen pääsiäiseen.

Armo on näissäkin läsnä, kuten
Johannes-passion loppukoraalissa
(Virsi 376:3).

Merkkipäivä

Marketta Tuovinen 80 vuotta
Tuija Mäiseli

Tuija Mäiseli
Kuoppakankaan
lähetyspiirissä juhlistettiin Marketta Tuovisen
80-vuotissyntymäpäiviä
22.2.2021. Marketta kotoisin
Mäntyharjulta, missä hän jo lapsena ja nuorena kävi lähetyspiirissä. Nuoruudessaan hän tutustui
lähetystyöntekijä Salli Lamposeen. Kun Lamponen oli Joroisten
seurakunnan lähettinä, Marketta
sai hänen lähettikirjeitään ja seuMarketta on asunut miehensä
kanssa Varkaudessa nyt jo kymmenen vuotta. Miehen kotitilan
hoitoa jatkaa nyt heidän lapsensa.

rasi näin lähetystyötä.
Marketta opiskeli diakonissaksi. Opintojen jälkeen hänen
tiensä vei hänet Kangaslammille
ja Kangaslammin seurakuntaan
diakoniatyöhön seitsemän vuoden ajaksi. Silloin Marketta toimi
myös lähetyspiirien vetäjänä.
Varsinaisen elämäntyönsä Marketta on tehnyt kotisairaanhoitajana Kangaslammilla. Silloinkin
hän osallistui lähetyspiireihin
säännöllisesti.
Iloinen ja sydämellinen Marketta on ollut tukemassa lähetystyössä miltei koko elämänsä ajan.
Varkauteen muutos jälkeen hän
kävi pari vuotta Haukankujan pii-

rissä ja nyt viime vuodet Kuoppakankaan lähetyspiirissä. Marketta
toimi myös Kuoppakankaan piirin varavetäjänä ja huolehtii yhä
piireihin tarjottavia.
– Evankeliointi on yhä elämäntapani, Marketta toteaa.
Samassa tilaisuudessa muistettiin kukilla myös Varkauden seurakunnan entistä lähettiä, Raimo
Holopaista, hänen täyttäessään
90 vuotta.
Kotiviestiarkistosta voit lukea
Raimon lähetysmatkoista Kotiviestin numerosta 5 / 2019, www.
varkaudenseurakunta.fi/kotiviesti/arkisto

Kotiviesti

10

Torstai 25.3.2021

Lapsiparkki

Hei, 3-6-vuotiaan lapsen vanhempi!
Tarvitsetko omaa aikaa? Lapsiparkki on hoitapaikka hetkeksi, kun tarvitset aikaa
itsellesi esimerkiksi asioiden hoitoon. Huom, uusi paikka! Torstaisin 8.4. ja 22.4.
klo 16-19 Kuoppakankaan seurakuntakeskusella. Varaa paikkasi numerosta
040 7490 192.

Suvi Pitkänen

Eläkkeelle
Tiia Klemettilä

T

ulin tähän työhön
kirkon alttarin edessä
siunattuna. Samalla
tavalla myös lähden,
diakoniatyöntekijä
Antero Saarelainen toteaa.
Anteron viimeisenä virallisena
työpäivänä seurakuntaviraston
kahviossa oli tarjolla kahvia ja
pullaa. Samalle päivälle sattui ehtoollishartaushetki, joita Varkauden seurakunta ryhtyi pitämään
ennakkoon ilmoittautuneille koronarajoitusten yhä jatkuessa.
Hartaushetkessä laulettiin virsi 923, joka löytyy vuonna 2016
käyttöön otetusta virsikirjan lisävihkosta. Virren sanat koskettivat. Kokemus sai Anteron pohtimaan, miten helppoa on kiintyä
vanhoihin tuttuihin lauluihin ja
unohtaa kokonaan tutustua uusiin, jotka voisivat olla aivan yhtä
puhuttelevia.
Anna-Mari Kaskisen suomentaman alun perin Mary Elizabeth
Byrnen sanoittaman virren neljännessä säkeistössä sanotaan:
Valta ja suosio jää päälle maan. /
Perinnön taivaassa sinulta saan. /
Aarteeni kallein nyt luonasi on.
/ Lahjoitat rauhan ja tuot sovinnon.
Antero ajattelee, että Jeesuksen valmistamaan taivaalliseen
perintöön kannattaa luottaa ja
uskoa, koska meillä ei ole muuta
kuin tämä hetki. Emme aamulla tiedä, miten asiat illalla ovat.
Siitä hänellä on omakohtaista
kokemustakin. Aivoverenvuoto
vuonna 2012 oli viedä työkyvyn.
Yhtenä aamuna silmissä näkyi
vain sahakuvioita eikä oikea puoli kehossa liikkunut.
– Kyllä maalliset asiat pitää silti
hoitaa. Käsi aurassa ja sydän taivaassa on hyvä elämänohje.

Työ on ollut
Anterolle
elämäntapa
Antero aloitti Varkauden seurakunnan diakoniatyöntekijänä syyskuussa 1999.

Työura on kuljettanut karjalaispoikaa Etelä-Suomen kautta
takaisin itään. Antero on tehnyt
pitkän uran päihdeongelmista
kärsivien ja pitkäaikaistyöttömien parissa. Antero on viettänyt
monta joulua yksinäisten joululeirillä, järjestänyt marjaretkiä, sotaveteraanien leiripäiviä
ja ruoka-apua eri muodoissa.
Työstä muodostui elämäntapa.
– En tiedä, miksi alun perin
päädyin juuri päihdetyön puolelle. Omat vanhemmat olivat
raittiita ja omakohtaiset kokemukset päihderiippuvuudesta
ovat sangen vähäiset.
Auttamistyön pariin Antero
kuitenkin johdatettiin jo nuorena, kun hänet pyydettiin Kansanlähetyksen
lähetyskoulun
jälkeen kotipaikkakunnan ja
-seurakunnan nuorisotyöhön.
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Jonna Tuovinen

Pääsiäinen

Palmusunnuntain perhekirkko
Tervetuloa kaikenikäisten kirkkoon, jossa kuljemme pitkin Jerusalemia pääsiäisen
tapahtumien tahdissa. Mukana nuorisotyönohjaaja Urpo Häkkinen, kanttori Mari
Marjokorpi ja pappi Karoliina Mustonen sekä ääninä lastenohjaajat Jonna Tuovinen
ja Sari Maunula. Video julkaistaan seurakunnan Facebook-sivulla (facebook.com/
varkaudenseurakunta) ja YouTube-kanavalla (youtube.com/c/varkaudenseurakunta)
sunnuntaina 28.3. klo 10.

Kotiviestin arkisto

Kasvatustyö

Vieraisilla Harjurannan
perhekerhossa
Karoliina Mustonen

Diakoniatyöntkeijät Ellen Väntti ja Antero Saarelainen kuvattuna
viikkopalaverissa vuonna 2002. Diakonien toimistotilat sijaitsisvat
silloin osoitteessa Kissakoskenkatu 5.
Diakoniatyötä suositteli seurakunnan diakoniatyöntekijä.
– En silloin ajatellut, että tulisin seurakuntaan töihin, mutta
nyt kun jään täältä eläkkeelle
olen kiitollinen, että olen saanut
olla kirkossa töissä.
Tulevaisuuttaan Antero ei ole
suunnitellut kovin tarkkaan. On
parempi ottaa päivä kerrallaan.
– Tiesin jo viime syksynä, että
jään nyt keväällä eläkkeelle. Silloin mennyt työhistoria alkoi
pyöriä mielessä.
Myös entisissä työpaikoissa
päihdekuntoutusosastolla
sekä Nurmijärven, Vanajan ja
Pirkkalan seurakunnissa tapahtuneet muistot ovat nousseet
pintaan. Jotkut asiat ovat jääneet mieleen toisia paremmin.
Pirkkalan seurakunnassa Antero
teki myös vanhustyötä ja kutsui
kerran kerhoon puhujaksi omaperäisestä pukeutumisestaankin
tunnetun nykyisen Vesilahden
seurakunnan kirkkoherran.

– Harri Henttinen saapui paikalle kullanvärisissä vaatteissaan
ja koruissaan ja näytti kerubilta
tai enkeliltä. Ajattelin kyllä silloin, mitenhän tämä sujuu, mutta kun hän alkoi puhua, kaikki
kuuntelivat hiljaa. Hän puhui
niin kauniisti.
Ihmisten arvostaminen sellaisina kuin he ovat on yksi Anteron työskentelyä ja elämää ohjanneista arvoista.
– Diakoniatyöntekijä kohtaa
jokaisen ihmisen tämän omien
asioiden kanssa. Ongelmien ei
saa antaa määritellä koko ihmistä. Epäonnistumisten jälkeen on
lupa yrittää uudestaan.
Antero ehti olla lähes kaksikymmentä vuotta naimissa.
Liitosta on kaksi jo aikuista lasta. Koska ero tuntui vaikealta,
Antero hakeutui avioeroseminaariin. Sieltä jäi mieleen lause,
joka on kantanut näihin päiviin
saakka.
– Kuka tahansa voi epäonnistua. Toivoa ei saa menettää.
Kotiviestin arkisto

Anteron järjestämästä yksinäisten joulujuhlasta kerrottiin Kotiviestissä vuonna 2009.

Tarja Natunen (vas.), Taina Mäklin, Roosa, Iita, Peppi, Kasper ja Henna tykkäävät perhekerhon rennosta menosta.

Karoliina Mustonen

H

arjurannan perhekerho
on alkamassa. Osa kerholaisista on jo tullut
paikalle. Mutta kerhotilan ovi
käy vielä ja sisään pelmahtaa
Peppi (melkein 2) ja Iita (5) äitinsä Johannan kanssa.
– Meille tuli kiire lähtö, kun
molempien tyttöjen piti saada
tarrakorvikset laitettua, kertoo
Johanna. Nopeasti tytöt riisuvat
ja vilahtavat leikkeihin kerhokavereiden kanssa.
Kerhon konkarikävijä, perhepäivähoitaja Taina Mäklin, onkin jo odottanut tyttöjä.
– Olen käynyt säännöllisesti
kerhossa 90-luvulta asti. Alkuun
kävin tietysti täällä omien lasten
kanssa ja nyt hoitolasten kanssa. Ihan alussa kerho kokoontui
koulun tiloissa. Nyt kävijöitä on
vähemmän, mutta uusiakin tulee. Tämä on tärkeä paikka.
Myös Henna on lähtenyt kerhoon poikansa Kasperin (2)
kanssa.
– Olemme käyneet täällä syk-

systä saakka. Tämä on oikeastaan ainut paikka Harjurannalla,
jossa Kasper pääsee leikkimään
kavereiden kanssa. Tähän myös
ajaa nopeasti, Henna pohtii.
– Kerhossa meillä on täällä
hyvä henki ja kodikas tunnelma. Lapset saavat kuulua ja heitä
kuunnellaan, kerhonvetäjä Tarja
Natunen kertoo.
Leikkituokion jälkeen on aika
yhdessä raivata lelut ja asettua
piiriin Tarja ympärille. Kynttilä
sytytetään lasten laulaessa Pienen kynttilän sytytän –laulua.
Tänään aiheena ovat esi-isät ja
kirkko. Ensin yhdessä lasten
kanssa mietitään, mitä ne esi-isät
oikein ovat. Vastaukseksi lapset
ehdottavat tosi vanhoja isiä.
– Aivan oikein, Tarja ilahtuu.
– Kuunnellaanpa jo esi-isille
tuttu virsi Ystävä sä lapsien, Tarja jatkaa. Virren jälkeen luetaan
Raamatusta psalmien kirjasta
lapsille sopiva pätkä ja päätetään
leikkiä esi-isien leikkejä ja kohta vedetään nuottaa ja keitetään
porukalla huttua.
Yhteisen hetken lopuksi katso-

taan kuvaa Varkauden kirkosta.
– Minä, kun kävin kirkossa,
kengänpohjaani meni koiran
kakkaa, yksi lapsista kertoo.
– Minäpä pääsin korona-aikana HopLopiin. Sinne piti ilmoittautua, toinen jatkaa. Tarja
innostuu.
– Kirkkoonkin pitää nyt korona-aikana samalla lailla ilmoittautua.
Kerhorukouksen jälkeen Tarja
kysyy, että haluaisivatko lapset
askarrella, ja kaikki haluavat.
Isoimmat osaavat jo itse leikata
saksilla Karjalan käet ja pienempiä vanhemmat sekä Taina ja
Tarja auttavat. Osa käkilinnuista
saa sateenkaaren väriset siivet ja
osa valkoiset. Minkä näköinen
lie oikea Karjalan käki.
Kerho päättyy yhteiseen välipalahetkeen ja nopeimmat ehtivät vielä vähän leikkimäänkin.
– Hei, hei ja nähdään kahden
viikon päästä, Tarja toivottaa
kerholaisten lähtiessä.
Katso Harjurannan perhekerhon kokoontumisajat keskiaukeamalta.
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Virsivinkki

Virsi 105 Aurinkomme ylös nousi
Aurinkomme ylös nousi on täynnä kielikuvia. Aurinko on tietenkin Jeesus,
jonka loiste sulattaa sydämet pääsiäisriemuun voittovuorella, Herran
seurakunnassa. Kesälinnut, leivot ja toukomettiset ovat Jeesuksen omia,
jotka iloitsevat Jumalan rakkauden paisteesta jo nyt ja ikävöivät muuttolintujen tavoin ikuiseen kotimaahan taivaaseen. Jeesus on tuore viinipuu
ja ristin päällä loistava valkea aurinko, jossa ei ole pimeyden eikä synnin
häivääkään. Aurinko on myös verenpunainen. Sovintoveren voima virtailee

Jeesuksesta hänen uskoviensa sydämiin kuin lounatuuli Eedomista, rauhan
tyven ja puhdas ilma. Ilosanoma syntien anteeksiantamuksesta kokoaa ja
kutsuu Jumalan valtakuntaan, puhtaaseen suvi-ilmaan, missä armon Henki
täyttää murheelliset ilolla.
– Laula virsi kanssani Varkauden seurakunnan Youtube-kanavalla.


Virsivinkin laati kanttori Tapani Majuri

Nuorisotyö

Ekopaasto

Ohjaajakoulutus kannattaa
Karoliina Mustonen

Karoliina Mustonen

R

ippikoulun
jälkeen
seurakunnassa
on
mahdollista
jatkaa
ohjaajakoulutukseen.
Koulutus
koostuu
viikonloppuleireistä ja yhteisistä tapaamisista. Mukana ovat jo
rippikoulusta tutut nuorisotyönohjaajat Jenni, Tuija, Tarja, Urpo
ja Tiina sekä Karoliina pappi ja
kanttori Mari. Tämän vuoden
koulutus on jo hyvässä vauhdissa.
Koulutuksessa opitaan ryhmänohjaamiseen liittyviä taitoja,
hartauksien valmistamista sekä
tietenkin uusia pelejä ja leikkejä! Koulutus on kaksivuotinen,
mutta jo ensimmäisen vuoden
jälkeen voi hakea lastenleireille ja
riparille isoseksi, vetää nuorten
avointa liikuntavuoroa tai toimia
ohjaajana pitkin vuotta erilaisissa
tapahtumissa.
Ohjaajatehtäviin ja isoseksi
voivat hakea myös muissa seurakunnissa ohjaajakoulutuksen
käyneet nuoret. Tulevan kesän
ohjaajatehtäviin haetaan seurakunnan nettisivujen kautta.
Haku on avoinna 1.–11.4.2021.
Ohjaajakoulutuksessa toista
vuotta ovat lukiolaiset Reeta

Sutinen (16) ja Niklas Kärtevä
(16). Molemmat lähtivät mukaan oman rippikouluvuotensa
päätteeksi ja ovat jo toimineet
ohjaajatehtävissä.
– Omat isoset olivat mukavia
Karoliina Mustonen

ja tykkäsin muutenkin omasta
riparista, niin päätin lähteä kokeilemaan, Niklas kertoo.
– Ohjaajakoulutuksessa minua kiinnosti lasten ohjaaminen ja uudet kokemukset lasten

ja nuorten kanssa sekä halusin
myös minulle sopivan uuden
ajanviejän, Reeta muistelee.
Reeta ja Niklas kokevat, että
ohjaajakoulutuksesta on ollut
jo nyt hyötyä. Ja kenties tulevaisuudessakin, kun koulutuksesta
saa myös yhden lukiokurssin.
– Tässä oppii vuorovaikutustaitoja ja tiimityötä. Olen
oppinut tulemaan toimeen erilaisten ihmisten kanssa, Niklas
vakuuttaa.
– Minäkin olen oppinut työskentelemään erilaisten ihmisten kanssa ja ryhmänjohtaminen on varmasti hyödyllistä
työelämässäkin, Reeta täydentää.
Nuoret ovat myös yksimielisiä
siitä, kannattaako ohjaajakoulutukseen osallistua ja lähteä
koulutuksen jälkeen ohjaajatehtäviin.
– Todellakin kannattaa lähteä riparin jälkeen ohjaajakoulutukseen, sillä sieltä saa uusia
kavereita ja hienoja kokemuksia! Reeta kannustaa.
– Jos vähänkin kiinnostaa
homma, niin kannattaa lähteä
kokeilemaan. Eikä tämä ole sitovaa eli jos ei sitten kiinnostakaan, niin tietää ainakin kokeilleensa, Niklas sanoo.
Karoliina Mustonen

Vaali vettä

Vie vanhat lääkkeet apteekkiin.
Ekopaasto-kampanja käynnistyi jälleen tuhkakeskiviikkona
(17.2.). Jo kymmenettä kertaa
järjestettävä kampanja jatkuu 3.4.
saakka. Ekopaastossa suomalaisia innostetaan kestävän kehityksen huomioivaan elämäntapaan,
joka samalla hillitsee ilmastonmuutosta.
Tänä vuonna Ekopaastossa
vaalitaan vettä ja vesistöjämme,
jotta myös tulevat sukupolvet
voisivat nauttia puhtaista vesistöistä. Käytännön vinkkejä ja
tietoa tarjoavat Baltic Sea Action
Group, HSY, Martat, Suomen
evankelis-luterilainen kirkko ja
Suomen Ympäristökeskus.
– Ympäristö, vedet ja luonto
eivät tunne rajoja. Se, mitä teen
kotona tai mökillä, vaikuttaa kokonaisuuteen, Kirkkohallituksen
yhteiskunnan ja kestävän kehityksen johtava asiantuntija Ilkka
Sipiläinen summaa.
– [Roskaantumisen aiheuttaminen ongelmien] ratkomiseen tarvitaan laajaa yhteistyötä
erilaisten toimijoiden ja viranomaisten välillä, mutta haluamme tutkimustiedon avulla myös
lisätä ihmisten tietoisuutta muovien ympäristövaikutuksista ja
näin estää roskien päätymistä
luontoon, tutkija Päivi Fjäder
Suomen ympäristökeskuksesta
sanoo.
Ympäristöasiantuntija Marika
Visakova Helsingin seudun ympäristöpalveluista (HSY) muistuttaa, ettei biohajoava pakkaus
hajoa luonnossa kuten teollisissa
prosesseissa, ja siksi on tärkeää,
ettei pakkauksia päädy luontoon.
– Suomessa jätehuollon järjestäminen on erittäin hyvällä tolalla. Roskiksia ja kierrätysmahdollisuuksia on, kunhan niitä
muistetaan myös käyttää, Visakova sanoo.
Vinkkejä omaan paastonviettoon löytyy Ekopaaston Facebook- ja Instagram-tileiltä, joihin päivitetään vinkkejä ja tietoa
useita kertoja viikossa kampanjan ajan.

