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Pääkirjoitus

Ja katso, minä olen
sinun sydämessä

K

esä on rippikoulujen aikaa. Korona muutti tämän todellisuuden
hetkeksi, mutta tänä kesänä tuhannet nuoret ovat taas voineet
pakata laukkunsa ja suunnata yhdessä ikätovereidensa kanssa viettämään viikkoa seurakuntien leirikeskuksissa. Toki rippikoulun
voi käydä monin eri tavoin, ei ole siinäkään
yhtä oikeaa tapaa. Mutta vuosittain juuri kesällä pidettävän leirijakson valitsee liki 45
000 nuorta, riippuen ikäluokan koosta.
Rippikoulu ei suinkaan kosketa vain
nuorta itseään, vaan heidän perheitään ja
läheisiään, kummeja ja ystäviä. Sekä lisäksi
meitä tuhansia kirkon työntekijöitä, jotka
vuosittain kohtaamme alueidemme nuoria ja heidän perheitään rippikouluvuoden
merkeissä. Mekin pakkaamme laukkumme ja elämme viikon poissa kotoa, jakaen
nuorten elämää, unelmia ja pettymyksiä.
Yrittäen pitää heistä huolta ja jollain ymmärrettävällä tavalla kertoa Suurimmasta
Rakkaudesta. Joskus onnistumme, toisinaan emme, yritämme parhaamme.
Rippikoulun ytimessä on edelleen kristinuskon suuri kertomus Jumalan loppumattomasta rakkaudesta ihmistä kohtaan, Hänen Poikansa rististä, sekä siitä, että elämä
on lahjaa ja se tulisi käyttää parhaan kykyn-

sä mukaan. Ytimessä on edelleen myös ihminen kaikkine puutteineen ja vikoineen,
mutta joka Elämänantajan silmissä on aina
yhtä korvaamaton ja pelastuksen arvoinen.
Ja se, että taivas on koti, jossa kaikki on viimein hyvin.
Jutut ovat samat, mutta paljon on muuttunut sitten vuosikymmenten.
Kymmenien leirien jälkeen minua ei lakkaa hämmästyttämästä nuoren ihmisen
viisaus ja syvä kyky nähdä asioissa olennainen; sen kaltainen viisas yksinkertaisuus,
joka tuntuu karisevan ikävuosien karttuessa. Siksipä haluan jakaa teille kokemuksen
tämän kesän 5.rippikoulun ajalta.
Eräs ryhmämme tyttö on suorittamassa
”ulkoläksyä”. Niitä muuten kutsutaan nykyään ”By heart” -sydämen läksyiksi. Tytölle
on vähän hankalaa muistaa kaste- ja lähetyskäskyn loppua, jonka me rippikoulun
käyneet luonnollisesti muistamme. Se on
tärkeä kohta, se on kirjoitettuna Matteuksen evankeliumin viimeisen luvun päätteeksi. Ja niinhän se on, että viimeiseksi
sanotaan se tärkein: olet rakas, aja varovasti, nähdään pian, muistitko avaimet. Tuon
lähetyskäskyn loppu kuuluu: ”Jeesus sanoo:
ja katso, minä olen teidän kanssanne kaikki
päivät maailman loppuun asti.”
”Ja katso, minä olen… Ja katso, minä
olen…” Loppua ei tunnu löytyvän. Tyttöä
kannustetaan sanomaan jae omin sanoin,
sanomaan, miten hän sen ymmärtää.
”Ja katso, minä olen sinun sydämessä”.
Näin tyttö kiteyttää tuon kauniin kohdan,
jossa Jeesus vakuuttaa, ettemme ole koskaan yksin. Leiriläinen pistää mielestäni
melkein paremmaksi kuin itse evankelista.
Jos joku on sinun sydämessä, se on sitten
kyllä todella lähellä. (Tällaisia timanttisia
hetkiä leirillä oli paljon, sillä koolla oli timanttinen joukko.)
Olisitko muuten itse muistanut lähetyskäskyn lopun?
”Ja katso, minä olen sinun sydämessä”, käy oikein hyvin.
Niina Pehkonen
kappalainen, vs. kirkkoherra

Työmaa-alueelle on pääsy
kielletty

Pääkirkon kellotapuli on työmaa-aluetta. Maalaustelineille ei saa
kiivetä ilman lupaa.

Paanukatto saa uuden
tervapinnan

Pirttiniemen sankarihautausmaalla sijaitsevan vanhan kirkon
kellotapulin paanukattoa tervataan parhaillaan. Valmista arvioidaan olevan ennen heinäkuun loppua.

Lainattavia työvälineitä
Luttilassa

Luttilan hautausmaalla konehallin seinällä roikkuu työvälineitä,
joita hautojahoitavat voivat lainata iltaisin ja viikonloppuisin.
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Sana

Sananlaskut luku 3 jakeet 27–32
Älä kiellä apuasi, jos toinen on avun tarpeessa / ja sinä pystyt tekemään hänelle hyvää. / Älä sano lähimmäisellesi: / ”Mene nyt ja tule toiste, huomenna minä annan!” / - kun sinulla kuitenkin on mitä antaa. / Älä puno juonia
naapuriasi vastaan, / joka pitää sinua ystävänään. / Älä ryhdy käräjöimään,

/ jos toinen ei ole tehnyt sinulle pahaa. / Älä kadehdi väkivallantekijää, /
älä mieli niille teille, joita hän kulkee. / Väärämielistä Herra kammoksuu, /
mutta oikeamielisen hän ottaa suojaansa.

Seurakuntavirasto
palvelee

Tukea taloudenhoitoon

Kysy taloudenhoitamisesta
Talousneuvolasta

H

y v i nv o i n t i k e s k u s
Aallossa kesäkuun
alussa aloittanut Talousneuvola toiminta
on lähtenyt hyvin käyntiin. Palvelulle on riittänyt kysyntää.
– Ihmiset ottavat yhteyttä
ihan olemassa olevien ongelmien kanssa. Yhteydenotot eivät
ole olleet vain kevyttä kyselyä,
talous- ja velkaneuvoja Heikki
Savolainen Pohjois-Savon oikeusaputoimistosta kertoo.
Koronan vuoksi palvelu aloitettiin puhelinpalveluna. Se on

ollut avoinna kerran viikossa.
Palvelu on tarkoitettu kaikille
kuntalaisille. Ihmiset voivat ottaa yhteyttä missä tahansa rahaasioihin liittyvässä mieltä askarruttavassa asiassa.
– Tilanne voisi olla vaikka
sellainen, että henkilö tarvitsee tietoa ulosotosta, laskujen
maksamisesta tai perinnästä,
Savolainen listaa esimerkkejä
asioista, joiden kanssa Talousneuvolaan voisi ottaa yhteyttä.
Talousneuvola on otettu alun
perin käyttöön Tampereella

osana oikeusministeriön Ennakoivan talousneuvonnan hanketta. Hankkeen tavoitteena ylipäänsä on parantaa kansalaisten
neuvontaa
henkilökohtaisen
talouden hallinnassa ja ehkäistä
velkaongelmien muodostumista
sidosryhmäyhteistyöllä.
Varkaudessa
Talousneuvolassa asiakkaiden kysymyksiin
ovat vastaamassa Pohjois-Savon
oikeusaputoimiston talous- ja
velkaneuvoja, ulosoton asiantuntija, Varkauden seurakunnan diakoniatyöntekijä sekä

Varkauden kaupungin talous- ja
velkaohjaaja. Velkajärjestelyä
tarvitsevat asiakkaat ohjataan
Kuopioon.
Tiedetään, että ihmiset ujostelevat talous- ja velka-asioiden
hoitamista. Heikki Savolainen
muistuttaakin, että talousneuvolassa kuntalaisia palvellaan anonyymisti kaikissa kysymyksissä.
– Nimeään ei siis tarvitse soittaessaan kertoa.
Talousneuvola jatkaa toimintaansa kesätauon jälkeen 5.8.klo
12-15.
oikeus.fi

Seurakuntavirastossa palvellaan
läpi kesän ma-pe klo 9–15.30. Viraston pääulko-ovi on suljettuna
28.6.-30.7. Tuona aikana sisään
pääsee ovikelloa soittamalla. Esteetön kulku tapahtuu sisäpihan
kautta. Virastolla toivotaan yhteydenottoja ensisijaisesti puhelimitse tai sähköpostitse. Työntekijöiden suorat yhteystiedot
löytyvät kotisivuilta www.varkadenseurakunta.fi/yhteystiedot ja
puhelinnumerot löydät myös tämän lehden keskiaukeamalta.

Diakoniaviranhaltijat
valittiin
Varkauden seurakunnassa oli
avoinna haku kahteen diakoniavirkaan 26.4.–10.5.2021. Hakuaikana hakemuksia saapui
kymmenen. Hakijoista kuusi oli
päteviä. Haastattelut järjestettiin 26.5. Kirkkoneuvosto päätti
kokouksessaan 2.6. henkilöstöjaoston esityksen pohjalta valita virkoihin sosionomi (AMK),
diakoni Pia Paananen Varkaudesta ja sosionomi (AMK), diakoni Petra Mykrä Varkaudesta.
Jommankumman mahdollisen
kieltäytymisen varalle valittiin
sairaanhoitaja (AMK), diakonissa Milla Vekkeli Varkaudesta. Viranhaltijoiden on tarkoitus aloittaa viroissa 1.9.2021 alkaen.

Talousneuvola
• aloitti toimintansa Varkaudessa 3.6.2021.
Palvelu on tarkoitettu kaikille kuntalaisille.
• Palvelu on avoinna 5.8. alkaen torstaisin klo 12-15 välisenä aikana. Aukioloaikana talousneuvolassa vastataan
numerosta 050 4344 027.

•
•
•
•

Jos saat laskun, jota et
pystykään maksamaan

yritä sopia pidemmästä maksuajasta
yritä sopia pienemmästä kuukausierästä
tee maksusuunnitelma
kysy apua velkojien kanssa neuvottelemiseen talous- ja
velkaneuvojilta

Lähde: oikeus.fi/talousjavelkaneuvonta

Suunnittele talouttasi
• Omaa rahankäyttöä täytyy suunnitella, jotta talous pysyy tasapainossa. Ilman suunnitelmaa rahaa saattaa kulua yllättävän
paljon.
• Jos tulosi eivät riitä arkisiin menoihin, pysähdy pohtimaan,
mistä menoista voisit luopua. Luotolla ei kannata maksaa arkisia menoja vaan rahankäyttö tulisi mitoittaa tuloihin. Jos otat
jatkuvasti lisää luottoa, se voi johtaa ylivelkaantumiseen.
• Suunnittelemalla voit ennakoida tulevia hankintoja ja säästää
niihin etukäteen. Esimerkiksi kodinkoneen tai talvivaatteen
hankinta voi lisätä yhden kuukauden menoja merkittävästi. Jos
tiedät tarpeen hyvissä ajoin, voit säästää etukäteen ja hyödyntää
tarjouksia ja alennusmyyntejä.
• Tulojen ja menojen kirjaaminen auttaa sinua selvittämään taloudellista tilannettasi. Kun tunnet taloutesi, suunnitelmien tekeminen perustuu tietoon. Ennakointi ja suunnittelu helpottavat taloudellisen tasapainon saavuttamisessa.
Lähde: oikeus.fi/talousjavelkaneuvonta

Hakuaika seurakuntapastorin
virkaan päättyi
Varkauden seurakunnan II seurakuntapastorin virka oli haettavana
21.6. saakka. Viran erityistarpeena
on laaja-alainen yleinen seurakuntatyö, työalana on nuoriso- ja
rippikoulutyö. Valittavan henkilön
tulee olla papiksi vihitty evankelisluterilaisen kirkon konfirmoitu jäsen. Hakuajan päättymiseen mennesä hakemuksia saapui kuusi (6).
Hakijoista yksi (1) täyttää hakuehdot. Varkauden seurakunnan henkilöstöjaosto haastattelee hakijan
29.7.2021. Kuopion hiippakunnan
tuomiokapituli antaa virkaan viranhoitomääräyksen tai jatkaa hakuaikaa. Virka on tarkoitus täyttää
1.10.2021 lukien tai sopimuksen
mukaan.
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Kuolleet
Otto Johannes Mononen 94 v, Alpo Sakari Nyyssönen 93 v, Henry Helmuth
Höhl 91 v, Lempi Inkeri Mannerto 91 v, Sisko Kyllikki Tarkkonen 91 v, Aila
Sinikka Laakso 89 v, Aulis Kalevi Sievänen 88 v, Reino Veikko Pitkänen 86 v,
Raija Anneli Vanhanen 86 v, Paavo Herman Tuovinen 85 v, Maila Kyllikki
Holopainen 82 v, Matti Seppo Sakari Viljanen 82 v, Iida Esteri Malmberg 81 v,

Lastenohjaajien
valinta
Lastenohjaajan määräaikaiseen
työsuhteeseen 31.12.2022 saakka on valittu lastenohjaaja Tiina
Brusila Joroisista ja hänen kieltäytymisensä varalle lastenohjaaja
Heidi Utriainen Joroisista. Kirkkoneuvosto päätti asiasta henkilöstöjaoston esityksen mukaisesti
kokouksessaan 7.4.2021. Brusilan
on määrä aloittaa tehtävässään
1.8.2021.
Heidi Utriainen on palkattu
kesälastenohjaajaksi kesä-heinäkuun ajaksi. Utriainen on mukana tänä kesänä myös rippikoulutyössä.
Lastenohjaaja, muskariopettaja Jaana Kiven siirtyessä muihin
tehtäviin määräaikaiseksi lastenohjaajaksi vuoden 2021 loppuun
saakka on valittu lastenohjaaja
Anne Turunen Sorsakoskelta.
Muskaritoiminnassa mukana jatkaa jo tänä keväänä muskareissa
Kiven sijaisena toiminut Outi
Sappinen-Rautiainen.

Kellotapulin
maalaus
Pääkirkon kellotapulin maalausurakka alkoi 28.6. Arvioitu kesto
oli yhdeksän viikkoa, mutta työt
ovat sujuneet arvioitua nopeammin. Maalaustelineet saatiin
kasattua ja tarkastettua viikossa.
Maalaustyötkin saataneen valmiiksi viikolla 27, jolloin telineiden purku tapahtuu viikolla 28.
Pääkirkon ja pappilarakennuksen ulkoseinien rappaukset
uusittiin tarvittavilta osin viimeksi vuonna 1998. Huonokuntoinen rappaus piikattiin pois ja
ruiskutettiin uutta tilalle. Silloin
käytetty pinnoite oli läpivärjättyä, joten ulkoseiniä ei tarvinnut erikseen maalata. Remontti
ajoittui niin pitkälle syksyyn,
että kellotapulin pinnat jäivät
käsittelemättä. Toisaalta, tapulin
pinnoite oli ollut sen verran hyväkuntoinen, ettei se tarvinnut
välitöntä huoltoa.
Kellotapulin värimalli on otettu pääkirkon seinästä. Asbestia
tornin pinnoitteista ei löytynyt.
Urakan tekee kokonaisuudessaan (telineurakointi+maalaus)
kuopiolainen Pinnoitus-Pekka
Oy. Urakan valvojana toimii
Heimo Pöllänen.
Kirkkolehdossa on voinut vierailla maalauksen aikana Kosulankadun puoleiselta P-paikalta
ja Kosulankadun päästä ennen
asuinkiinteistöjä. Sisäänkäynnit
ovat esteettömiä.

Risto Heikki Nojonen 81 v, Pauli Antero Väätänen 78 v, Kari Paavo Juhani
Mujunen 75 v, Raimo Juhani Kinnunen 73 v, Matti Juhani Niemi 73 v, Pirjo
Anneli Turunen 72 v, Tuomo Ilmari Janhunen 62 v, Jukka Tapani Immonen
61 v, Veli-Pekka Luukkonen 61 v, Sointu Ismo Puustinen 58 v, Paula Maritta
Neuvonen 51 v.

Kesäleikit

Elämä on ihmisen
parasta aikaa

M

ikä suloinen kesä!
Tänäkin
vuonna
suomalaisia kehotetaan matkailemaan
vain kotimaassa. Mutta tarvitseeko sitä aina lähteä lomailemaan
kotipihaa pidemmälle? Lastenohjaajamme kokosivat hauskoja
koko perheen kesäleikkejä lukijoiden lomapäivien ratoksi.

PICNIC OLKKARISSA
Korona-aikana luontoretkeilystä
on tullut muoti-ilmiö. Entäpä
jos välipala tai päivällinen syötäisiinkin olohuoneessa picnictyyliin vilttien päällä tyynyihin
nojaten.
– Lapset muistavat nämä retket
pitkään!

Tumman kartongin päältä hennotkin kukat erottuvat kauniisti.
– Vanhoille valokuvakehyksille
saa kukkatauluilla uuden elämän.
Itse tehty taulu on myös kiva lahjaidea.

ULKOILMA-ATELJEE
Vesiväreillä on hauskaa maalata ulkona, kun ei tarvitse varoa
värien roiskumista ja vesimukin
kaatumista.
– Kokeile maalta myös kiviä!
Niihin sopii parhaiten akryyli- ja
kalkkimaalit.

SNAP-TAIDE
Kiviä, aitoja, varaston ja talon
seiniä on hauskaa maalata myös
pelkällä vedellä! Vesimaalaus
on kivaa, kun on oikein kuuma
päivä. Taideteos näkyy jonkin aikaa kunnes kuivuu. Työvälineiksi käyvät puhtaat isot ja pienet
pensselit.
– Turvallisinta on käyttää uusia ja puhtaita pensseleitä, joista
ei irtoa maali- tai muita jäämiä.
Pensselit eivät maksa kaupassa
paljon.

PUISTOSUUNNISTUS
KASVITAULUT
Kasvien keräily voi olla innostavaa ja opettavaista. Jos kotikirjahyllystä ei löydy kasvikirjaa,
kirjastosta voi lainata sellaisen.
Aloita tunnistamalla oman takapihan tai pihapiirin kasvit, kerää
ja kuivata ne. Kirjan välissä kuivattua kukkia voi myös kehystää.

Varkauden kaupungin sivuilta
löytyy kartta ”Leikkikentät kartata.pdf ”, johon merkitty kaikki
Varkauden leikkikentät. Etsi loman aikana niin monta puistoa
kuin mahdollista. Kartta löytyy
helposti, kun kirjoittaa Googleen hakusanaksi Varkauden
leikkikentät. Tulosta kartta tai
ota kuvakaappaus ja merkitse

käydyt puistot.
– Varkaudessa on melkein 40
puistoa!

pyöreä kivi, maitopurkki, koru,
iso koira, pieni koira… Keksikää
yhdessä voittajalle palkinto.

LOMAKUVAPÄIVÄKIRJA
Miettikää yhdessä illalla, millainen kuva kuvaisi parhaiten teidän
tai kunkin omaa päivää ja ottakaa
sellainen kuva. Kuvien ei tarvitse
ylittää somekynnystä. Ajatus on,
että loman lähestyessä loppuaan
tai vaikkapa jokaisena viikonloppuna kuvia voisi katsella yhdessä
ja muistella, mitä kaikkea onkaan
koettu.
– Loma on hyvää aikaa tutustua omaan perheeseensä. Arki on
helposti täynnä paljon suorittamista.

KIRJOJEN KUUNTELUA
Trampoliinilla ei tarvitse vain
tehdä temppuja. Trampan päälle voi mennä myös kirjaretkelle.
Jos aikuinen ei jaksa lukea, lasten
ja nuorten äänikirjoja on kiva
kuunnella yhdessä (aikuinenhan
saattaa siinä samalla ottaa pienet
päiväunetkin).
– Yle Areena esimerkiksi on
ilmainen ja sieltä löytyy kuunneltavaa kaiken ikäisille.

KUVAMETSÄSTYS
Etsi netistä kuvia tai tee lista asioista, jotka pitää löytää omasta
ympäristöstä päivän tai viikon
aikana. Kaikista löytämistään
asioista otetaan kuva todisteeksi.
Tämä leikki on kivaa myös reissunpäällä. Joka kaupungista löytyy joku patsas, auringonnousu,

JÄÄNSÄRKIJÄ
Pakasta vettä eri muotoisissa astioissa. Muovirasiat lienevät parhaita.
– Jäätyneen palikan heittely pihamaalla on lapsista hauskaa!
Nämä ja monet muut leikit ovat
saaneet hyvän vastaanoton seurakunnan kerhoissa ja leireillä.
PS. Syksystä alkaen lastenohjaajat tarjoavat jälleen lastenhoitoapua koteihin pariksi tunniksi kerrallaan. Kun
vanhempana haluat juoda
kahvit rauhassa, nukkua päiväunet, viettää parisuhdeaikaa tai olla vaan, sovi lastenhoitokäynti kasvatustyön
toimistosta. Tarkemmat tiedot elokuussa Kotiviestistä ja
seurakunnan kotisivuilta.
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Vihityt

Kastetut

8.6.2021 Tenho Kalervo Pakarinen ja Tarja Liisa Syrjälä.
12.6.2021 Jussi Antero Kilpeläinen ja Miija Sini Linnea Palhomaa.
19.6. Tuomo Juhani Reijonen ja Reetta Tuulia Heikkilä.

Jasper Vilho Ilmari Herranen, Aapo Urho Tapio Hilonen, Ella
Sofia Aliissa Hyvärinen, Niia Elea Hyvönen, Aune Saara Mirjami Kainulainen, Sohvi Neea Lyydia Maaranen, Alina Hilma
Aleksantra Onjukka, Julius Lennart Rautio, Ruusa Isabella Tahvanainen (Jyväskylän srk), Jenna Elise Tuomainen, Neela Helvi
Maria Venäläinen.

Kirkkovaltuuston kokous

Kolumni

Seurakunnan talous
on ylijäämäinen

V

arkauden seurakunnan
kirkkovaltuusto
kokoontui tiistaina 22.6.
niin sanottuun tilipäätöskokoukseen pääkirkon seurakuntasalissa. Kokouksen alussa
pidettiin hiljainen hetki Kari Tyrväisen muistolle.
Kokouksessa päätettiin luottamushenkilövalinnoista
pois
nukkuneen Tyrväisen ja paikkakunnalta muuttaneen Katja Sarakedon tilalle. Sarakedon tilalle
valtuustoon kutsuttiin SDP:n
valtuustoryhmän ensimmäinen
varajäsen Tiina Häkkinen. Tyrväisen tilalle kirkkovaltuustoon
kutsuttiin Kokoomuksen ensimmäinen varajäsen Riitta-Leena
Heinonen. Kari Tyrväinen on
ollut kirkkoneuvoston jäsenen
Kaisa Mäntymaan henkilökohtainen varajäsen. Tyrväisen tilalle
Mäntymaan henkilökohtaiseksi
varajäseneksi kutsuttiin Esa Tuovinen.
Kirkkovaltuuston
varajäsen
Anne Marttala on pyytänyt eroa
varajäsenyydestään ja se myönnettiin hänelle. Marttala toimi
myös viestintätoimikunnassa varapuheenjohtajana.

Jorma ja Seppo Salonen ovat
luovuttaneet Varkauden seurakunnalle perikunnan omistuksessa olleen rivitalo-osakkeen
ehtonaan, että varkautelaiset maahanmuuttajat hyötyvät siitä. Kirkkoneuvosto on jo aiemmin helmikuisessa kokouksessaan päättänyt
ottaa lahjoituksen vastaan ja hy-

väksyä lahjakirjan ehdot.
Valtuusto vahvisti hautainhoitorahaston ja seurakunnan tilinpäätökset vuodelle 2020 ja päätti antaa
vastuuvapauden kirkkoneuvostolle
ja muille tilivelvollisille tilintarkastajien lausunnon pohjalta. Viime
vuodesta poiketen hautainhoitorahaston ja seurakunnan tilinpäätökset laadittiin erillisinä kirkkohallituksen ohjeistuksen mukaisesti.
Seurakunnan tilinpäätös 2020
osoittaa noin 188 000 tuhannen
euron ylijäämää. Olennaisimpia
tulokseen vaikuttaneita osatekijöitä olivat muun muassa toimintakulujen pienempi määrä, aiemmin
tehtyjen puukauppojen tulojen
saaminen sekä kirkollisverotulojen määrä. Toimintakulut olivat
talousarvioon verrattuna 385 000
euroa vähäisemmät. Vuosina 2018
ja 2019 tehtyjen puukauppojen tulot ylittivät talousarvion noin 100
000 eurolla. Seurakunta sai kirkollisverotuloja 102 000 euroa budjetoitua enemmän.
Hallintojohtaja kertoi puheenvuorossaan, että kirkkoneuvosto

on päättänyt siirtyä aiemmista
tilimuotoisista talletuksista rahastosijoituksiin miinusmerkkisten
korkojen vuoksi. Toimintakertomuksessa 2020 kerrotaan, että
kirkkoneuvosto on määritellyt
hallintojohtajan sijoitusvaltuudet
seurakunnan taloussäännön mukaisesti; ja esitellään myös seurakunnan sijoitusrahastot, joihin
seurakunta on sijoittanut sekä niiden markkina-arvo 31.12.2020.
Kokouksen
lopuksi
Olavi Martikainen jätti keskustan
valtuustoryhmän nimissä valtuustoaloitteen yhden listan vaalijärjestelmään siirtymiseksi seuraavissa vuonna 2022 käytävissä
seurakuntavaaleissa. Taustalla on
keskustalaisten pidempiaikainen
toive. Ilman puoluelistoja käytävien vaalien toivottaisiin tuovan
lisää ehdokkaita ja kirkon asioista
kiinnostuneita mukaan seurakunnan luottamustehtäviin.
Lue alkuperäinen juttu ”Kirkkovaltuusto vahvisti seurakunnan tilinpäätöksen”: www.varkaudenseurakunta.fi/uutiset

Mun ripari
1981

O

ulun tyttö konfirmoitiin Nilsiän kirkossa 40 vuotta sitten.
Vanhempani ilmoittivat minut Aholansaareen körttiriparille. Jännitti, en tuntisi ketään leiriltä. Kaksi viikkoa
tuntui pitkältä.
Tiesin, että leirillä veisataan Siionin virsiä, jotka olivat kyllä tuttuja ja toivat turvaa. Isäni vei minut Kempeleen pappilaan, josta oli
papin poika myös lähdössä saareen. Tuntui, ettei automatka lopu
koskaan, ei juttu luistanut.
Saavuimme saareen Toivo-laivalla, joukko tuntemattomia ympäri
Suomea. Saaressa meidät otetiin isolla sylillä vastaan, Alpo-pappi
tuntui heti turvalliselta. Majoituimme mökkeihin, joissa ei ollut
mukavuuksia. Pahanhajuinen wc ja suihku olivat kontissa.
Mahassa jännittynyt olo: Jos kuorsaan niin kovaa, ettei mökissä
nuku kukaan? Miten pystyn keskittymään ruotsin ehtoihin lukemiseen iltaisin, yksin? Tiesin, etten kykenisi kumpaankaan.
Aholansaaren Leena-emäntä oli pullantuoksuinen ja lämmin. Ensimmäisellä aamupalalla Leenan juuri paistamat sämpylät antoivat
ymmärryksen, ettei ainakaan ruokaa rakastavan tarvi nälissään olla.
Muistan vieläkin sämpylöiden tuoksun ja maun. Niitä
odotettiin jo illalla. Ennen ruokailua veisattiin ”ääressä taivaan pöydän, Jumalan
kattaman, ruuan ja juoman löydän ja
riemun suurimman…” Veisaaminen ja
ruoka yhdisti meidät. Miten komeasti
kaikuikaan veisuu! Ei ollut pientä piipitystä vaan veisuuta joka lähti syvältä.
Rukousta.
Myös isosilla oli iso merkitys.
Malla-isosesta tuli läheinen. Leirillä oli raamattupiirit, oppitunnit ja iltaohjelmat. Muistan ensimmäisinä päivinä
ajatelleeni: tuohon tehtävään minäkin haluan koulutuksen. Näin minäkin
kesäni tahdon viettää.
Rippi-Riihessä ja Ukko-Paavon pirtissä, oli
joka päivä tunnit, hartaudet ja veisuut. Paavon
pirtistä tuli rakas hiljentymispaikka.
Itkusta ei sitten tullutkaan loppua leirin päättyessä. Niin hyvä
oli olla. Tärkeäksi tullut ryhmä
hajosi, kunnes jatkiksella (jatkoripari) tavattiin!
Ai niin, siitä kuorsaamisesta
tuli show. Riparikaverit äänittivät sitä kasetille. Mutta selvisin
huumorilla, ja ymmärryksellä,
ettei kukaan pahalla tarkoittanut. Eikä ruotsin lukemisesta
mitään tullut. Myöhemmin ehdot läpi, varmaan armosta. Se
riitti minulle.
”Sinuhun turvaan, Jumala, Mua
häpeästä säästä. Sä kuule heikon
huutoa, sen korvihis suo päästä. / Ah
armoinen, Sua rukoilen…” (Mukaelma Ukko-Paavon virrestä).
Kaisa Mäntymaa
Kirjoittaja on kirkkovaltuuston, kirkkoneuvoston ja kasvatustyönjohtokunnan
jäsen.
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Säännöllinen toiminta, tilaisuudet ja tapahtumat 8.7.–26.8.2021
JUMALANPALVELUKSET JA
HARTAUDET

MUSIIKKI

VARHAISKASVATUS

NUORET

Kuorot kesätauolla
Lapsikuoro Pisarat keskiviikkoi-

Päiväkerhot ja perhekerhot

Sosiaalisessa mediassa nuorisotyön
tiimi toimii: IG / FB / Snapchat

sin klo 17-17.45 Kuoppakankaan
srk-keskus alk.18.8., Marjokorpi.

su 11.7.

Varkauden seurakuntakuoro

klo 10 Konfirmaatiomessu RK
5 osa 1 pääkirkko. Pehkonen,
Venejärvi, Ilona Korhonen.
klo 12 Konfirmaatiomessu RK
5 osa 2 pääkirkko. Pehkonen,
Venejärvi, Ilona Korhonen.
klo 12 Sanajumalanpalvelus
Kangaslammin kirkko Huotari,
Ilkka Korhonen

keskiviikkoisin klo 17, alk 25.8.,
Majuri.

Kangaslampi-Könönpelto
lauluryhmä torstaisin klo 13.30

pääkirkon srk-sali alk 26.8., Majuri.
Laalajat (avoin kuoro kaikille)
torstaisin klo 17.30 Kuoppakankaan
srk-keskus alk. 26.8, Leinonen.

su 18.7.

klo 10 Konfirmaatiomessu RK
6 osa 1 pääkirkko. Tanskanen,
Mäiseli, Korhonen.
klo 12 Konfirmaatiomessu RK
6 osa 2 pääkirkko. Tanskanen,
Mäiseli, Korhonen.
klo 12 Messu Kangaslammin
kirkko. Huotari, Leinonen.

su 25.7.

klo 10 Konfirmaatiomessu RK 7
A pääkirkko. Mustonen, Taavitsainen, Leinonen.
klo 12 Konfirmaatiomessu RK 7
B pääkirkko. Mustonen, Taavitsainen, Leinonen.

su 1.8.

klo 10 Konfirmaatiomessu RK
1 osa 1 pääkirkko. Päivärinta,
Natunen, Korhonen.
klo 12 Konfirmaatiomessu RK
1 osa 2 pääkirkko. Päivärinta,
Natunen, Korhonen.
klo 12 Sanajumalanpalvelus
Kangaslammin kirkko. Piippo,
Marjokorpi.

su 8.8.

klo 10 Messu pääkirkko. Pehkonen, Korhonen.
klo 12 Messu Kangaslammin
kirkko. Päivärinta, Korhonen.
klo 15 Metsäkirkko Harjurannan luontokirkolla. Päivärinta,
Korhonen.

Tulossa: Kansanlähetyksen

Syyspäivät 5.-7.9. Kuoppakankaan
srk-keskuksessa. Mukana PohjoisKarjalan Ev.lut. Kansanlähetyksen
pastori, teologian tohtori Gerson
Mgaya.

DIAKONIATYÖ
Liikkuva kesäkahvila
klo 13-15

Kirkkomuskarit
Keskiviikkoisin aamupäivällä Kuoppakankaan srk-keskuksella. Vapaita
paikkoja syksyn kirkkomuskareihin
voi kysyä kanttori Riikka Leinoselta.

kesätauolla. Säännöllinen toiminta
jatkuu viikolla 33.

Kesäkahvila 4.8. klo 9-12 Kuop-

pakankaan srk-keskus. Kesäkahvila
on avointa maksutonta toimintaa
lapsiperheille ja hoitajille lapsiryhmineen liikkuen ja leikkien. Myytävänä puffetissa pientä syömistä.

Perhepäivä 11.8. Puurtilan srk-

kodilla klo 10-14 Tervetuloa lapsiperheet viettämään rentouttava
päivä, vapaana kotitöistä. Päivässä
mahdollista ruokailla edulliseen
hintaan aikuiset 3,50 e lapset 1,50 e.
Lisätietoja Paula Bomanilta. Ilmoittautumiset 4.8. mennessä tulen.
mukaan@evl.fi

Joka toinen torstai klo 14 Hannun
sali alk. 19.8., Flankkumäki.

den riparilaisille ja isosille 15.8. klo
16 Kuoppakankaan srk-keskuksella.
Tarjoilua, puuhaa ja muisteluita.
Ankkurimessu klo 18 alkaen.

Perheleiri 6.–8.8. Puurtilan srk-ko-

dilla. Hinta: lapset alle 4 v maksutta,
5-12 v 10 e ja aikuiset 30 e. Hinta
sis. täyshoidon, perheillä omat huoneet majoitukseen, monipuolista,
reipasta ja rentoa ohjelmaa sisällä ja
ulkona. Mukaan mahtuu 6 perhettä.
Paikat täytetään ilmoittautumisjärjestyksessä. Ilmoittaudu sähköpostilla 23.7. mennessä tulen.mukaan@
evl.fi Ilmoita perheen koko, lasten
iät ja mahdolliset erikoisruokavaliot.
Lisätietoja Paula Bomanilta.

klo 17.30 Kouluun lähtevien
siunaaminen pääkirkolla. Mustonen, Boman, Korhonen.
klo 18.30 Kouluun lähtevien
siunaaminen pääkirkolla. Mustonen, Boman, Korhonen.

Huoltaja, huokaise hetki. Apua

arkeen. Seurakunnan lastenohjaajat
vievät ei-flunssaoireisia lapsia 1,5 h
ulkoilulle pyynnöstä elokuusta alkaen. Ota yhteyttä Paula Bomaniin.

su 15.8.

su 22.8.

klo 10 Messu pääkirkko. Mustonen, Pehkonen, Korhonen.
klo 12 Messu Kangaslammin
kirkko. Huotari, Korhonen.
Pyydämme huomioimaan, että
konfirmaatiomessuissa pääkirkko todennäköisesti täyttyy
konfirmoitavien vieraista.

Konsertit ja
musiikkitilaisuudet

Diakonian kirppis
(Kissakoskenkatu 5) suljettu heinäkuussa, avaamme 3.8.2021.

Nuorten kohtaamispaikka ja
Ankkurimessu joka kuukauden

Rippikouluvuoden 2021 päätöstapahtuma kaikille tämän vuo-

14.
Bongaa seurakunnan punainen
pakettiauto ja tule nauttimaan
kupponen kahvia muiden kanssa.
Kesäkahvit on tarkoitettu kaikille.
Kahveilla sinun on mahdollista osallistua arvontaan, jossa palkintona
on lounas 2:lle. Säävaraus. Kuoppakankaalla ja Pääkirkolla on mahdollisuus osallistua ehtoolliselle.

Keskiviikkoisin 14.7. ja 18.8. klo
17–19 Puurtilan seurakuntakodilla. Illoissa voit jutella tuttavien ja
uusien ihmisten kanssa. Tarjolla
on myös iltapala. Omat pyyhkeet
mukaan. Päätämme illan iltahartauteen. Tarvittaessa kuljetus 5 e/hlö.
Ilmoittautuminen (max. 20 hlö) ja
kyytitarve diakoniatoimistoon viim.
edellisenä maanantaina p. 040 701
6630.

Nuorten illat jatkuu 17.8. tiistaisin
klo 18–20.
Nuorten liikuntasalivuorot jatkuvat
kesän jälkeen tiistaisin 11.8. klo
17–18 sekä sähly keskiviikkoisin klo
17–18.

Rippikoulut 2021

To 8.7. Myllärinraitti, Lehtoniemi.
To 5.8. Pääkirkko, ehtoollinen klo

Kaiken kansan saunaillat

olohuone (avointen ovien toimintaa yläkouluikäisille ja sitä
vanhemmille) kutsuu pelaamaan,
hengaamaan, välipalalle sekä oleskelemaan ja tapaamaan kavereita
torstaisin klo 14-17.

kolmas sunnuntai klo 18:
15.8. / 19.9. / 17.10 ja 21.11.

Virsimiehet

ma 9.8.

klo 10 Messu pääkirkko. Piippo,
Marjokorpi.
klo 12 Sanajumalanpalvelus
Kangaslammin kirkko. Pehkonen, Marjokorpi.
klo 18 Ankkurimessu Kuoppakankaan srk-keskus. Pehkonen,
Korhonen.

Kuoppakankaan
srk-keskuksessa tapahtuu:
KESÄILPO - Nuorten iltapäivän

to 8.7. klo 10 Konsertti Varkauden
KesäKlassinen ”Aamuklassinen- trion viemää”, Luttilan kappeli.
su 11.7. klo 18 Konsertti Varkauden
KesäKlassinen ”Päätöskonsertti”,
pääkirkko.
ke 14.7. klo 18 Kesäinen lauluilta,
Kangaslammin kirkko.
ke 18.8. klo 18 Kesäkonsertti Kirsi
Alanko, Petrus Marjanen ja Andra
Kaus, pääkirkko.
la 28.8. klo 18 Urkukonsertti Giampaolo di Rosa, pääkirkko.
la 11.9. klo 18 Sydämen toivomuskonsertti Tiina Räsänen ja Petri
Hervanto, pääkirkko.

Ohjaajakoulutus
Ohjaajakoulutus OHKU 1 10.–
12.9. Ilmoittaudu 20.8. mennessä.
Jatkisten yökoulu 24.–25.9.
Ilmoittaudu 3.9. mennessä. Molempiin ilmoittautuminen sähköpostilla
tulen.mukaan@evl.fi Lisätietoja
Kotiviestissä sekä elokuussa
www.varkaudenseurakunta.fi.

LÄHETYSTYÖ JA
KANSAINVÄLINEN
VASTUU
Lähetyspiirit aloittavat kesätauon
jälkeen elo-syyskuussa. Lisätietoja
seuraavassa Kotiviestissä.

KANGASLAMMIN
KAPPELIN ALUEEN
TOIMINTA
Kangaslammin kappalainen Risto Huotari p. 040 617

2873, risto.huotari@evl.fi
Ystävänkammari suljettu
heinäkuussa. Toiminta jatkuu
keskiviikkoisin elokuussa.
Nuorten ilta kesätauolla,
jatkuu jälleen 18.8. keskiviikkoisin klo 16–18.

TYTÖT JA POJAT 11–14V
Tulossa: Äitien ja tyttärien ilta 8.9.

Puurtilan seurakuntakodilla sekä
Isien ja lasten kanoottiretki 18.9.
Honkapirtti - Hanhenkaula. Lisätietoja seuraavassa kotiviestissä sekä
elokuun lopussa www.varkaudenseurakunta.fi

Tilaisuuksissa ja tapahtumissa
kokoonnutaan säilyttäen
turvavälit. Muistathan jäädä
kotiin, jos sinulla on pieniäkin
flunssaoireita.

Elintarvikejakelu
vähävaraisille
tauolla heinäkuussa. Käynnistyy
ma 2.8. klo 12 Kuoppakankaan
srk-keskus

TYÖIKÄISTEN NAISTEN
SAUNAILLAT
kerran kuussa torstaisin klo 18–20
Puurtilan srk-kodilla 22.7. ja 12.8.
Tule nauttimaan rantasaunan
rentouttavista löylyistä, naisten
seurasta ja iltapalasta. Oma pyyhe
mukaan. Lämpimästi tervetuloa.

Anna meille palautetta
www.varkaudenseurakunta.fi/
palaute
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Kotiviesti
Varkauden
seurakuntalehti
vuodesta 1957

www.varkaudenseurakunta.fi
Julkaisija:
Varkauden ev.lut. seurakunta
Kustantaja:
Savon Media Oy
Päätoimittaja:
Kirkkoherra Jarkko Piippo		
p. 0400 377 066
jarkko.piippo@evl.fi

Pääkirkko,

pääkikon 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 Murilahdentie 94.

YHTEYSTIEDOT
Papit

Jarkko Piippo
p. 0400 377 066.
Niina Pehkonen
p. 0400 132 980.
Risto Huotari
p. 040 617 2873.

Toimituksen käyntiosoite:
Seurakuntavirasto
Ahlströminkatu 19, 78250 Varkaus
Taitto: Mediasepät Oy, Kuopio

Toimitus:
Tiedottaja Tiia Klemettilä		
p. 040 512 6207
tiia.klemettila@evl.fi
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Jakeluhuomautukset:
Jakelupäivystys ma-pe klo 06-16
p. 017 778 3652
Seurakuntavirasto / tiedottaja
p. 040 512 6207
Painopaikka:
Lehtisepät Oy/ Jyväskylä

Arja Päivärinta
p. 040 572 7820.
Karoliina Mustonen
p. 040 572 7850.
Laura Tanskanen
p. 040 572 7900.

Kanttorit

Mediamyynti:
Savon Media Oy
Keski-Savon myyntitiimi
puh. 017 303680.
Seuraava Kotiviesti ilmestyy
to 26.8.2021. Aineisto Kotiviestin
toimitukseen ma 16.8. klo 15 mennessä
s-postilla tiia.klemettila@evl.fi
Kysy ilmoitustilaa ja paikkaa
mainokselle suoraan
Savon Media Oy:n
Kannen kuva:
Keski-Savon myyntitiimistä.
Tiia Klemettilä

Toimistosihteeri Reijo Leppänen, p. 040 701 6630.
Johtava diakoniaviranhaltija
Riitta Sulkko,
p. 040 541 1399.
Pia Hosio, p. 040 572 7810.
Heli Kylmänen,
p. 040 573 6050.
Ellen Väntti, p. 040 523 7960.
Pia Paananen,
p. 040 526 7623.

p. 0400 996 340.
Johtava kasvatustyön viranhaltija Tiina Taavitsainen
p. 040 556 8506.
Urpo Häkkinen
p. 0400 428 673.
Tarja Natunen
p.040 718 5333.
Tuija Mäiseli
p. 040 524 3330.
Jenni Venejärvi
p. 040 523 7962.

Nuorisotyönohjaajat

Lastenohjaajat

Diakoniatyönteijät

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

Jakelu: Savon Jakelu

Toimistosihteeri Minna
Riihimäki-Sutinen

Tule mukaan

Vastaaja lastenohjaaja
Paula Boman

p. 040 501 4950.
Sari Maunula
p. 040 749 0192.
Jonna Tuovinen
p. 040749 0196.

Pappien ja seurakunnan
tilojen varaukset kirkollisiin toimituksiin

p. 040 702 7748.

Haudanhoito ja hautalaskutus p. 040 570 5050.
Jäsenasiat, virkatodistukset, sukututkimukset

p. 040 183 1172.

Tukea taloudenhoitoon
ETSITÄÄN RATKAISUJA YHDESSÄ

TALOUSNEUVOLA
Tule pienen tai suuren talouskysymyksen kanssa.
Talousneuvola torstaisin klo 12–15
Hyvinvointikeskus Aallossa 3.6.2021 alkaen.
Koronatilanteen vuoksi palvelu aluksi puhelinpalveluna.
Aukioloaikana tavoitat meidät numerosta 050 4344 027.
Neuvonta on luottamuksellista ja maksutonta.
Voit asioida kanssamme nimettömänä.
Yhteistyössä
Varkauden kaupunki
Varkauden seurakunta
Talous- ja velkaneuvonta
Ulosottolaitos
Ylivelkaantumisen torjunta

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.

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

- 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
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Päiväkerhot

Vielä mahtuu mukaan

Syksyllä käynnistyy uusi päiväkerhokausi. Luvassa on turvallista ja kiireetöntä yhdessäoloa 2-5-vuotiaille. Kerhoissa
tuetaan lapsen kokonaisvaltaista kasvua laulujen, leikkien,
luovan työskentelyn, juhlien ja retkien avulla.
Päiväkerhot ovat osa seurakunnan kristillistä kasvatusta.
Kerhossa kirkkovuoden juhlat sekä kristilliset perinteet
tulevat lapsille tutuiksi.

Ikärajatietovisa

Kysymykset
1) Milloin oppivelvollisuus alkaa?
2) Milloin oppivelvollisuus päättyy?
3) Minkä ikäisenä saa soutaa soutuvenettä?
4) Minkä ikäisenä saa ajaa rekisteröitävää moottorikäyttöistä vesikulkuneuvoa?
5) Minkä ikäisenä Suomessa tullaan täysi-ikäiseksi?
6) Minkä ikäisenä voi hakea ajokorttiluvan mopokorttia varten?
7) Millä perusteella henkilöauton
ajokortin voisi saada jo 17-vuotiaana?
8) Minkä ikäinen voi toimia
kummina?
9) Minkä ikäisenä saa tehdä töitä
enintään puolet loma-ajastaan?
10) Mikä ikäisenä saa äänestää
seurakuntavaaleissa?

Oikeat
vastaukset

Päiväkerhoryhmät kokoontuvat seuraavasti: 2-vuotiaiden
ryhmä kerran viikossa kahden tunnin ajan ja 3-5-vuotiaiden rhmä kaksi kertaa viikossa kahden tunnin ajan
Kuoppakankaan seurakuntakeskuksen päiväkerhotiloissa.
Päiväkerhot ovat maksuttomia. Lisätietoja ja vapaita kerhopaikkoja voi tiedustella Paulalta 040 501 4950.

Rippikoulu 2021

Ihan kivaa päästä leirille
Tiia Klemettilä

Y

ksi meidän seurakunnan rippileireistä
järjestetään
Leppävirralla Harjulan leirikeskuksessa. Olen matkalla sinne. Tänä vuonna rippikouluihin
on ilmoittautunut yhteensä 168
nuorta. Muut leirit pidetään
Puurtilan
seurakuntakodilla,
Rantasalmen Ruusuhovissa sekä
päivärippikoulu Kuoppakankaan
seurakuntakeskuksella.
Heinävedentieltä
käännyn
hiekkatielle. Päässä soi riimi
Happoradion hitistä. ”Sinä kartta
monimutkainen, matka vierahilla mailla.” Siinä saatetaan laulaa Jumalasta. Toivon kuulevani
laulun tänään rippikoululaisten
musiikkitunnilla. Puhu äänellä jonka kuulen on yksi vuonna
2020 ilmestyneen Nuoren Seurakunnan Veisukirjan (NSV)

130 laulusta. Viime vuonna NSV
täytti 50 vuotta ja sen kunniaksi
julkaistiin punaisen laulukirjan
11.painos.
Olen perillä. Piha on vielä hiljainen. Aurinko paistaa, käki
kukkuu, tuuli kahisuttaa koivunlehtiä.
Aamiainen on syöty. Siivousvuorossa olevan ryhmän rippikoululainen käy kysymässä
vieläkö keittiössä on tekemistä.
Nuoret on jaettu viiteen ryhmään. Jokaisella ryhmällä on
omat tehtävät ja oma isonen.
Omalle isoselle luetaan rippikoulun neljä ulkoläksyä. Aiempina vuosina ulkoläksyjä on ollut
enemmänkin. Nyt ulkoa pitää
osata uskontunnustus, Isä meidän rukous, Herran siunaus sekä
lähetys- ja kastekäsky.
Lipunnostoa varten keräännytään uniseen puoliympyrään

lipputangon luokse. Tämä on
leirin toinen aamu. Se aloitetaan
Isä meidän rukouksella. Apuna
käytetään ensimmäisenä päivänä
rukoushelmistä tehtyä rannekorua. Melkein kaikilla se onkin
ranteessa. Nuorisotyönohjaaja
lukee vielä rukouksen Martin
Lönnebon Raamatun helmet kirjasta: ”Olet ääretön, olet lähellä,
olet valo ja minä olen sinun. Siinä
puhutaan Jumalalle.”
Päivän vierailijat kanttori ja
tiedottaja esitellään. Pyydän niitä
nuoria nostamaan kätensä ylös,
jotka eivät tahdo näkyä lehtikuvissa. Heitä on vain muutama.
Moni on jo odottanut leirin
alkamista. Koronan vuoksi rippileiri on nyt niitä harvoja paikkoja, joissa näkee kavereita ja jotain
tapahtuu. Kaikki eivät ole olleet
yhtä odottavaisia, mutta arvelevat
kuitenkin selviävänsä viikosta.
Kesäloma on alkanut pari viikkoa

ennen leirin alkua ja unirytmit
ovat ehtineet jo mennä iloisesti
sekaisin. Moni kertoo olevansa
väsynyt.
Musiikkitunnille kokoonnutaan
Pirttiin. Se on yksi neljästä alun
perin pappilaksi rakennetun pihapiirin hirsisestä rakennuksesta.
Aurinko heijastaa lattialle ikkunaruudut, muuten on hämärää.
Kanttori soittaa Spotifysta hengellistä musiikkia. Harjulassa leirillä olevat nuoret ovat käyneet jo
toukokuussa tutustumassa Varkauden pääkirkossa urkuihin ja
kirkkomusiikkiin. Nyt tarkoitus
on näyttää nuorille, miten erilaisia musiikkityylejä hengellisen
musiikinkin sisällä on olemassa.
Se ei ole vain virsiä, ja niitäkin
esitetään nykyisin hyvin monella
eri tavalla.
Tauolla kanttori ottaa esille
ukulelet, kitaran, djembe-rum-

1) Oppivelvollisuus alkaa sinä
vuonna, kun lapsi täyttää seitsemän (7) vuotta.
2) Oppivelvollisuus päättyy, kun
nuori täyttää 18 vuotta tai kun
hän tätä ennen suorittaa toisen
asteen tutkinnon (ylioppilastutkinto tai ammatillinen tutkinto).
3) Varsinaista ikärajaa ei ole. Vesiliikennelain mukaan vesikulkuneuvoa saa kuljettaa, ohjailla tai
hallita vain henkilö, jolla on olosuhteisiin nähden tarvittava ikä,
kyky ja taito vesikulkuneuvon
hallitsemiseksi.
4) Henkilö, joka on täyttänyt 15
vuotta.
5) 18-vuotiaana.
6) Aikaisintaan 14-vuotiaana.
7) Erityisistä syistä, joita ovat
pitkät etäisyydet tai puuttuvat
joukkoliikenneyhteydet,
jotka
säännöllisesti hankaloittavat pääsemistä kouluun, työhön, työpaikalla tapahtuvaan koulutukseen
tai säännölliseen ja tavoitteelliseen harrastukseen. Syynä voi
olla myös hakijan terveydelliset
syyt, jotka hankaloittavat tai estävät säännöllistä kulkemista.
8) 15-vuotias konfirmoitu evankelisluterilaisen kirkon jäsen.
9) Samana kalenterivuonna 14
vuotta täyttävä nuori. Työstä ei
saa olla haittaa terveydelle, kehitykselle tai koulunkäynnille.
10)
Seurakuntavaaleissa
jo
16-vuotiaalla on äänioikeus. Rippikoulua tai konfirmaatiota ei
edellytetä äänestämiseen, kirkon
jäsenyys riittää.
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Kirkkomuskari

Vapaita paikkoja voi tiedustella
Kirkkomuskariryhmät ovat tärkeitä kohtaamispaikkoja. Laulut, leikit ja soittaminen
tuovat iloa elämään ja tukevat lapsen kasvua
ja kehitystä. Muskariryhmät kokoontuvat kerran viikossa Kuoppakankaan seurakuntakeskuksella. Kaikenikäiset lapset voivat osallistua
perheryhmiin turvallisesti oman aikuisen

kanssa. Muskarin kesto on 30 minuuttia.
Muskariopetuksessa käytetään kastekoteihinkin jaettua Lasten virsikirjaa.
Kirkkomuskarin toimintamaksu on 20e/kausi.
Vapaita paikkoja voi tiedustella suoraan
Riikka-kanttorilta p. 040 578 5711.

Hartaus

mun sekä punaiset laulukirjat.
Ensimmäinen laulu joka lauletaan
on matkalla hyräilemäni. Tunnelma on melkein harras. Nuoret
soittavat ja laulavat mukana. Nuoret osaavat nämä laulut. Kanttori
ihan innostuu: ”Tosi hieno orkesteri teillä!”
Oppitunnin aikana isoset ovat
suunnittelemassa toimintatuokioita ja iltaohjelmaa. Leikit ja ohjelmat valitaan sen mukaan, mikä
vaihe ryhmäytymisessä on menossa. Jotkut sketsit toistuvat iltaohjelmissa vuodesta toiseen. Tänään musatunnin jälkeen luvassa
on olympialaiset, lajina mukin
täyttäminen teelusikalla. Nuoret
hihkuvat, isoset kannustavat huutaen omaa ryhmäänsä. Kaikilla on
paikkansa tässä tehtävässä.
Rippikoulun tarkoituksena on
tutustuttaa nuoret keskeisimpiin
Raamatun kertomuksiin ja luteri-

laisen uskon sisältöön, diakoniatyöhön, kirkon kansainväliseen
ja lähetystyöhön, jumalanpalveluselämään sekä tietysti kasvatustyöhön. Lapsen uskolle haetaan
tieto- ja kokemusperäistäkin vahvistusta. Rippikoulu on laajuudeltaan 80 tuntia. Siihen sisältyy
leiri ja leiriä edeltäneet tapaamiset
oman ryhmän kanssa. Rippikoulu
perustuu kirkkohallituksen laatimaan rippikoulusuunnitelmaan,
jota sovelletaan paikallisesti.
Oppitunnin ja lounaan jälkeen
mennään taas Pirttiin. Vuorossa
on jokapäiväinen jumalanpalvelus, jota kukin isosryhmä on
vuorollaan toteuttamassa. Pian
tummien hirsien tuoksu peittyy
nuorten hajuvesien tuoksun alle.
Jumalanpalveluksessa lauletaan
virsikirjan lisävihkosta. Rippikoululaiset kuuntelevat hiljaa, kun
ikätoverit lukevat heille annettuja
tekstejä. Niissä etsitään Jumalaa.

Mitä ihminen
elääkseen tarvitsee?
Urpo Häkkinen

I

stun lämmin pitaleipä ja limupullo pöydällä kännykkäni vieressä ja pohdin, mitä
ihminen elääkseen tarvitsee. Minulla on
ruokatunti. Jostain aihe pomppasi mieleeni. Yritän kiteyttää.
Kirjoitin neljä sanaa muistiin: ruoka, juoma,
ystävät, suoja. Ilman niitä ihminen ei selviä.
Aika vähällä ihminen oikeastaan tulee toimeen.
Rakastan ajatusta yksinkertaisesta elämästä.
Vesi on tärkein. Sitä limupullossakin on suurin osa. Virvoittavaa, elämää tuovaa vettä. Elämälle välttämättömänä vesi on olennainen osa
kaikkea. Veteen on juoma tehty, veteen leipä
leivottu, vettä ovat kasvit ja eläimet tarvinneet,
vettä on meissä jokaisessa. Puisen talon puut
ovat kasvaneet imemällä juuristonsa kautta
vettä ja mineraaleja. Betonisen talon betoni on
sekoitettu veteen.
Vedellä on pääni valeltu ja lausuttu puolestani uskontunnustus kasteen hetkellä. Siinä on
näkymätön kohdannut näkyväisen, ikuinen
ajallisen. Siinä minut vanhempieni ystävien
todistamana liitettiin seurakuntaan, maailmanlaajaan Kristuksen kirkkoon ja Hänen opetuslapsekseen.
Lapsena kuulin mummoni käyttävän sananpartta ”Leipä miehen tiellä pitää”. Minulla nyt
on tämä pitaleipä, hyvältä tuo maistuu. Ilman
ravintoa emme kasva ja kehity täyteen mittaan.
Ravinnolla tarkoitan sekä ruokaa että sanoja,
joilla meitä hoidetaan, meitä vahvistetaan ja
kasvatetaan. Ravintoa ovat sanat, joilla meitä
kutsutaan rakkaiksi.
Tälle ruokatunnille lähdin yksin, mutta ruokaseura olisi tehnyt ateriasta vielä maistuvamman. Elämän keskellä tarvitsemme ehdottomasti ystäviä. Heidän kanssaan voi jakaa niin
suruja kuin iloja, usein myös töitä ja niitä on ilo
tehdä yhdessä.
Istun täällä kahvilassa suojassa auringonpaisteelta. Maskin otin pois, jotta voisin purra leipääni. Kyllä minä ainakin kaipaan ja tarvitsen
suojaa. Sateella sateensuoja, pakkasella toppapuku ja pitkät kalsarit, tuulella anorakki ja helteellä on hattu tai suojakerroin, aurinkorasvaa.
Kaipaan myös Taivaallista suojaa, ilman sitä en
elä.
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Yhteisvastuukeräys

Kirpputorituotot ovat kasvattaneet tulosta
Tähän mennessä Varkauden seurakunnan Yhteisvastuukeräys on tuottanut
6 279,70 euroa. Saldoa ovat kerryttäneet perinteisten lipaskeräysten ja kolehtien
lisäksi Diakonia kirppiksen tuoton ja joidenkin työntekijöiden syntymäpäivämuistamisten ohjaaminen Yhteisvastuulle sekä #jarkkoavantoon -kampanja
talvipakkasilla.

Kiitos kaikille tähän mennessä keräykseen osallistuneille.
Tänä vuonna Yhteisvastuukeräyksen kohteena ovat talousvaikeuksissa olevat
vanhukset Suomessa ja Ugandassa. Keräykseen on mahdollista osallistua MobilePayssa tunnuksella 15727 tai verkkopankkitunnuksilla osoitteessa yhteisvastuu.
fi/varkaus

– Rakastamisen vaikeimpia ilmenemismuotoja on pystyä rakastamaan itseään. Lähimmäistä tulee joka tapauksessa rakastaneeksi niin kuin itseään, Ellen Väntti pohtii.

Eläkkeelle

Olen oppinut ihmisiltä paljon
Tiia Klemettilä

R

akkaus on sitä, että annetaan kasvurauha, ja mahdollisuus aloittaa alusta.
Se ei ole yksinomaan
tunne vaan vahva sitoumus sietää ja ymmärtää keskeneräisyyttä
itsessä ja muissa, eläkkeelle 1.9.
siirtyvä diakoniatyöntekijä Ellen
Väntti pohtii.
Ellen on työskennellyt Varkauden seurakunnan diakoniatyössä
vuodesta 1997. Silloin hänellä oli
pieni vauva. Nyt aikuisia lapsia on
viisi ja lastenlapsia kahdeksan. He
ovat saaneet pohtimaan rakkautta
ja hyvää elämää.
– Olen elänyt nuorena ahtaissa
hengellisissä piireissä, joissa rak-

kaus on ehdollistettu. Kun käyttäydyit ulkoa annetun uskovaisen
mallin mukaan, tulit hyväksytyksi.
Ellen käyttää vertausta toisten
saappaissa kulkemisesta. Kun ei
ole kulkenut toisen saappaissa, ei
voi tietää, mitä toisen ihmisen valintojen takana on.
– Jokainen elää elämänsä kuten
taitaa. Olemme kaikki erehtyväisiä. Rakkauden nimissä ei tulisi
suostua alistumaan huonolle kohtelulle ihmissuhteissa, uskonnollisissa piireissä, työpaikoilla tai
harrastuksissa.
– Nuorena uskovaisena minäkin ajattelin, että kristittyjen tehtävä on kertoa toisille, mikä on
Jumala tahto. Jälkeenpäin koen
häpeää siitä, että menimme uskoa

julistaessamme tyhmänrohkeasti,
vaikkakin hyvää tarkoittaen, toisen ihmisen sisimpään antamatta kasvurauhaa. Toisen sisin on
herkkä ja pyhä paikka.
Ellen tietää, ettei elämän ongelmiin löydy mitään nopeaa
patenttiratkaisua, vaikka joskus
epätoivon ja neuvottomuuden
hetkinä niitäkin diakoniatyöntekijältä saatetaan kysyä. Jokainen
joutuu ottamaan vastuun elämästään ja valinnoistaan itse.
Diakoninen vanhustyö on ollut Ellenin vastuualueena lähes
20 vuotta. Keskiössä ovat olleet
ikääntyneet ihmiset, jotka eivät
tule kohdatuksi isoissa tapahtumissa. Diakoniatyön tehtävä on

madaltaa osallistumisen kynnystä.
– Tapahtumien ja leiripäivien
kesto ja ohjelma on mietitty vastaamaan kohderyhmän tarpeita
eikä osallistuminen ole jäänyt
kiinni taloudellisesta tilanteesta
tai kyydin puutteesta.
– Haasteena on löytää ne ihmiset, jotka kaipaavat yhteen tulemista, virkistymistä ja kohtaamista. Tässä on työsarkaa uudelle
työntekijälle.
Viimeisellä työviikollaan Ellen
kävi puolen tunnin mittaisella kotikäynnillä.
– Sydämeni murtui, kun ikääntynyt yksinäinen ihminen kiitollisena totesi, että kukaan ei ole
pitkään aikaan ollut luonani näin
kauan.

Ajan antaminen ja kohtaaminen ovat diakoniatyön mahdollisuuksia.
– Sen sanoittaminen, että
ikääntyneenäkin olet arvokas, on
tärkeää. Heikkoutta ja raihnautta
ei tarvitse hävetä. Ne ovat merkki
eletystä, Ellen sanoo ja tulee kiittäneeksi vapaaehtoisia, jotka tekevät arvokasta työtä lähimmäispalvelussa ja saattohoidossa ihmisten
vierellä ja arjessa.
– Olen saanut kasvaa ja oppia
seurakuntalaisilta ja asiakkailta
paljon elämästä. Koen suurena
luottamuksen osoituksena sen,
että minulle on uskottu asioita,
joita ei ole kerrottu kenellekään
muulle.
Työyhteisöä Ellen kiittää siitä,
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Elävää musiikkia

Tule nauttimaan musiikista ja yhteislaulusta
to 8.7. klo 10 Varkauden KesäKlassinen konsertti: ”Aamuklassinen- trion viemää”, Luttilan kappeli.
su 11.7. klo 18 Varkauden KesäKlassinen konsertti: ”Päätöskonsertti”, Varkauden pääkirkko.
ke 14.7. klo 18 Kesäinen yhteislauluilta, Kangaslammin kirkko.
ke 18.8. klo 18 Kesäkonsertti: Kirsi Alanko, Petrus Marjanen ja Andra Kaus, Varkauden pääkirkko.

Riitta Sulkko

Lahjoitus
Päivi Markkanen

Marja Ikonen kävi seurakuntavirastolla tuomassa terveisiä MLL:n
Varkauden paikallisyhdistyksen kokouksesta.

Haluamme haastaa
muitakin lahjoittamaan
Tiia Klemettilä

– Kiitos kaikille yhteistyökumppaneille, joiden kanssa on tehty töitä vuosien varrella. Yhteistyö on ollut
saumatonta.
että on saanut olla oma itsensä.
Hän kokee, että työyhteisö on
auttanut löytämään itsestä puolia, jotka ovat olleet piilossa lapsuudesta saakka.
– Ajattelen, että on elämän
pituinen matka löytää vastaus
kysymykseen kuka minä olen.
Saatamme kehittää persoonan
suojaksi puolustus- ja suojamekanismeja niin, että lopulta ne
ovat päällekkäin ja limittäin.
Diakonissa iloitsee siitä, että
vielä ikääntyessä noita kerroksia on mahdollista kuoria pois
ja kurkistaa syvälle itseensä. Jos
lapsuudessa on paljon haavoittavia kokemuksia, seuraukset voivat olla elämänmittaiset. Ellen
on huomannut tämän keskustellessaan vanhusten kanssa.
– Ikääntyneen masennus juontaa monesti kauas lapsuuteen.
Lapsuudessa luodaan perustaa
elämälle niin että se kantaa vanhuuteen saakka. Sitä pitää suojella ja ravita.
Erityisesti työuran viimeiset
vuodet ovat tuntuneet merkityksellisiltä. Niihin on mahtunut
iloa ja huippuhetkiä. Työuran alkuajat olivat vaikeita. Ellen koki,
ettei hänestä olekaan diakoniksi.
Työn ja perheen haasteet tuntuivat liian suurilta.
– Olin ollut marjassa Puurtilassa ja hyvin ahdistunut. Olin
palaamassa kotiin ja Riittulan
grillin kohdalla purskahdin itkemään. Jatkoin matkaa Savontien

suoraa ja katselin sumein silmin
kadulla käveleviä ihmisiä. Yhtäkkiä koin suurta rakkautta ja
läheisyyttä heitä, varkautelaisia,
kohtaan. Alkoi tuntua siltä, että
menen töihin huomennakin.
Että olen näitä ihmisiä varten.

– Eräs asiakas sanoi kerran
tunnistavansa minut diakoniksi,
koska minulla on ”kaitseva katse”. Sitä rakkauden turvallista ja
hyväksyvää katsetta toivon löytyvän seurakunnasta suhteessa
kaiken ikäisiin.

Ellen perusti pienen yrttimaan Puurtilan seurakuntakodin rantaan
Heikki-suntion avustuksella. Puurtilan kävijät voivat ihailla ja hoitaa niitä yhteisöllisesti.

M

arja Ikonen luki
huhtikuussa juttua
Varkauden
seurakunnan elintarvikejakelusta Warkauden Lehdestä.
Jotakin liikahti sisällä. Erityisesti varkautelaisten vähävaraisten
perheiden vuoksi. Viime vuonna
diakoniatyössä asiakkaana oli 603
lapsiperhettä.
– Etenkin kesäaikaan vähävaraisille isovanhemmille ja vanhemmille ruokalahjoitus on suuri
apu, Ikonen tietää.
Marja Ikonen on Mannerheimin Lastensuojeluliiton Varkauden paikallisyhdistyksen hallituksen jäsen. Hallitus kokoontui
kevätkokoukseensa, jossa asialistalla olivat muun muassa jokakeväiset perusopetuksen oppilaiden
stipendit. Kokouksessa tuli puhetta Warkauden Lehden uutisesta.
Keväällä 2020 Mannerheimin
Lastensuojeluliton 100-vuotisjuhlan kunniaksi Varkauden, Leppävirran, Sorsakosken ja Joroisten
paikallisyhdistykset olivat järjestämässä perheille edullista käyntiä Varkauden teatteriin. Syksyksi

oli suunniteltu lastentapahtuma,
mutta koronan vuoksi tapahtumat jäivät toteutumatta. Niinpä
varoja oli jäänyt jonkin verran
jäänyt käyttämättä.
– Keskustelun myötä syntyi ajatus lahjoittaa seurakunnan diakoniatyölle rahaa ruoka-aputoimintaan 500 euroa.
Ikonen on itsekin ollut mukana tekemässä ja jakamassa EUruokakasseja. Ja lapsiperheiden
hyvinvointi on yhä tärkeää kolme
vuotta sitten iltapäiväkerhojen
ohjaajan työstä eläkkeelle siirtyneelle.
Tällä hetkellä MLL:n Varkauden yhdistyksen toiminnassa on
mukana sen hallitus, viisi jäsentä,
jotka ovat olleet mukana yhdistyksen perustamisesta saakka.
– Haluamme haastaa varkautelaisia yhdistyksiä, yrityksiä ja
yksityishenkilöitä lahjoittamaan
lapsiperheiden ruoka-aputyöhön
sekä tulemaan mukaan yhdistysten toimintaan tekemään työtä
varkautelaisten lasten, nuorten
ja lapsiperheiden hyväksi, Marja
Ikonen ja MLL:n Varkauden yhdistyksen puheenjohtaja Susanna
Tikkanen sanovat.

Vähävaraisten elintarvikejakelu on heinäkuun tauolla. Toiminta jatkuu jälleen maanantaina 2.8. klo 12 Kuoppakankaan seurakuntakeskuksella.
Jos tarvitset ruoka-apua, ota yhteyttä diakoniatoimistoon p. 040 701
6630. Sieltä saat ajan diakoniatyöntekijälle.
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Virsivinkki

Virsi 969 Päivä maillensa käy
Monille kielille käännetty tanskalainen kaunis iltavirsi katselee saapuvaa yötä
ja levon aikaa myös laajemmasta näkökulmasta. Toisille ihmisille maailmassa
sama hetki on aamu, kun maapallon varjopuoli kääntyy aurinkoa kohti. Koko
ajan kaiken Luoja ja ikuisen turvan tuoja on läsnä tässä maailmassaan. Virren
sanat on tehnyt Holger Lissner (1980) ja suomentanut Anna-Mari Kaskinen

(2001), Erik Sommer sävelsi melodian vuonna 1980.
Voit kuunnella virren ja laulaa mukana: se löytyy seurakunnan YouTube-kanavalta, Virret ja musiikki soittolistalta. Virren laulaa kanttori Mari Marjokorpi
urkujen ja kitaristi Mikko Holopaisen säestyksellä.
Virsivinkin laati kanttori Mari Marjokorpi

9G-luokan kirjoitusprojekti Kotiviestiin

Runot

Koronarajoitukset
seurakunnassamme
Itä-Suomen aluehallintovirasto
päätti kesäkuun alussa purkaa
yleisten kokousten ja yleisötilaisuuksien rajoituksia Pohjois-Savonkin alueella. Vaikka
rajoituksia puretaan, yleisötilaisuuden järjestäjällä on edelleen velvollisuus varmistaa tilaisuuden terveysturvallisuus
opetus- ja kulttuuriministeriön
ja Terveyden ja hyvinvoinnin
laitoksen antaman ohjeen mukaisesti.
Näin ollen Varkauden seurakunnan toimitiloissa noudatetaan edelleen henkilömäärärajoituksia. Rajoitukset
perustuvat
mahdollisuuteen
säilyttää turvaväli seuraavaan
perhekuntaan. Toimitiloistamme löytyy mahdollisuus käsien
puhdistamiseen ja myös siivousta on tehostettu.
– Vaikka enää ei ole annettuja
suoria metrimääriä turvavälien
suhteen, mutta kuitenkin meillä on velvoite huolehtia niistä,
kirkkoherra Jarkko Piippo toteaa.
Turvavälien noudattamisen
varmistamiseksi seurakunnan
toimitiloissa järjestettäviin tilaisuuksiin kirkollisiin toimituksiin ja perhejuhliin voi turvallisesti osallistua: Pääkirkon
kirkkosali: noin 100 henkilöä
(penkit, joissa voi istua, on
merkitty), pääkirkon seurakuntasali: n. 30 hlö, Könönpellon
kirkko- ja seurakuntasali: n.
20-30 hlö, Kangaslammin kirkko- ja seurakuntasali: n. 20-30
hlö, Kuoppakankaan kirkko-ja
seurakuntasali: n. 50 hlö, Puurtilan seurakuntakoti: n. 20 hlö
ja Luttilan kappeli: n. 20 hlö.
Luttilan seurakuntatalo ei valitettavasti ole varattavissa muistotilaisuuksiin/perhejuhliin
touko-syyskuussa 2021.
Nämä rajoitukset ovat voimassa elokuun loppuun saakka,
jolloin tilannetta tarkastellaan
uudestaan. Myöskään papit ja
kanttorit eivät osallistu muistotilaisuuksiin ennen syyskuuta.
– Rajoitusten höllentyminen
on herättänyt ymmärrettävästi
hämmennystä. On kuitenkin
syytä muistaa, ettei koronaa ole
vielä nujerrettu ja tilanne vaatii
meiltä kärsivällisyyttä ja viranomaisten ohjeistusten noudattamista, Piippo muistuttaa.
Ajantasaista tietoa koronan
vaikutuksista toimintaamme:
varkaudenseurakunta.fi/korona

