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Ota lehti talteen
Seuraava Kotiviesti ilmestyy 25.11.2021.
Keskiaukeamalata löydät tilaisuudet ja
tapahtumat sinne saakka.
Muutokset ovat mahdollisia.
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Musiikkityö

Pääkirjoitus

Pyhäinpäivä

H

autausmaan pimenevässä illassa loistavat tuhannet kynttilät.
Harvassa ovat haudat, joilla ei
ole yhtään lyhtyä tuomassa valoa. Tämän lehden ilmestyessä on vain vähän toista viikkoa pyhäinpäivään. Tuolloin
eri kirkoissa kautta Suomen luetaan edellisen pyhäinpäivän jälkeen poisnukkuneiden nimet.
Pyhäinpäivänä kirkossa on paljon kohtalotovereita, oman läheisensä menettäneitä. Yhdessä oleminen, virret ja rukoukset
tuovat tietoisuuden siitä, että surua ei kuitenkaan tarvitse yksin kantaa. Yksittäinen
kynttilä ei paljon valaise, mutta kun niitä
on tuhansia läpi laajan hautausmaan, tuntuu kuin marraskuun syvä pimeys olisi voitettu.
Kynttilän liekki pimeydessä symbolisoi
meille valon voittavan pimeyden voiman.
Alkukristillisen seurakunnan perustamisesta lähtien valon sytyttäminen on

Tiia Klemettilä

kuulunut kristittyjen kokoontumisiin. Minulle kynttilän sytyttäminen rakkaitteni
haudoille pyhäinpäivänä luo lohtua ja toivoa Kristuksen rakkauden kirkkaudesta,
joka voittaa lopulta jopa kuoleman pimeyden.
Jeesuksen ristiinnaulitsemisen jälkeen
hänen seuraajansa olivat epätoivon ja murheen vallassa. Jeesuksen kuolema peitti
heidän mielestään tulevaisuuden ja toivon.
Tunne, johon rakkansa menettänyt pystyy
helposti samaistumaan: Kuinka tästä nyt
eteenpäin, kuinka selviän arjesta yksin?
Kuolema romuttaa ennen tuttuna ja turvallisena tuntuneen arjen kulun. Hyvää
tarkoittavat lähimmäisten sanat: ”Kyllä se
sitten siitä”, eivät kuitenkaan vie raastavaa
surua pois.
Jeesuksen opetuslapset olivat meitä onnellisemmassa asemassa, sillä he saivat
konkreettisesti nähdä kuolleista ylösnousseen Kristuksen. Luukkaan evankeliumin
kertomus kahdesta murheellisesta opetuslapsesta matkalla Emmauksen kylään on
kaunis ja lohduttava. Surun murtamien
matkamiesten kumppaniksi tulee itse kuolleista ylösnoussut Jumalan poika, Jeesus
Kristus. ”He olivat jo saapumassa kylään,
jonne olivat menossa. Jeesus oli jatkavinaan
matkaansa, mutta he estivät häntä lähtemästä ja sanoivat: ’Jää meidän luoksemme.
Päivä on jo kääntymässä iltaan. Niin hän
meni sisään ja jäi heidän luokseen.’” Mikä
lohduttava näkökulma ja mahdollisuus
jokaiselle surun tietä kulkevalle.
Sinunkaan ei tarvitse yksin kantaa
surun ja murheen taakkaa. Saat luottaa siihen, että rakastava Jumalan
poika, Jeesus Kristus kantaa Sinua
ja suruasi.
Kauniin hengellisen laulun sanoin toivotan sinulle siunattua
syksyä ja pyhäinpäivää.
”Yksin en kulje, en hetkeäkään. /
Vierelläin aina mä Jeesuksen nään.
/ Suojellen varjellen, nostaen, auttaen. / Kanssain Hän käy kautta maailman tään.”
Jarkko Piippo
kirkkoherra

Karhut heräsivät hetkeksi luolastaan ja palasivat jo varhaisille talviuilleen Riikan (vas.) ja Outin johdolla.

Laulua, tanssia ja
karhujen talviunta
Kirkkomuskari toiminnassa on
meneillään erityisen energinen
kausi. Tänä syksynä kaikkien
kolmen muskariryhmän osallistujamäärät kasvoivat reippaasti.
Seurakunnan kirkkomuskareissa käy yhteensä noin 30 lasta.
Jokaisen lapsen mukana tulee
lisäksi yksi oma aikuinen.
Muskariohjaajat kanttori ja
musiikkipedagogi (AMK) Riikka Leinonen ja Outi SappinenRautiainen ovat vallan iloisia
kirkkomuskarin
suosiosta.
Osallistujilta ei vaadita mitään
erityistaitoja, kirkkoon kuulumista tai musikaalisuutta. Halu
musisoida ja iloita musiikista
yhdessä riittää.
– Kirkkomuskareissa on toki
pedagoginen jatkumo. Lapset

oppivat musiikin ja leikin kautta uusia asioita ihan huomaamatta, Riikka ja Outi kertovat.
Kirkkomuskarissa opetellaan
taputuksia, käsien ristikkäin
laittoa, hypitään, pompitaan,
lauletaan, kokeillaan erilaisia soittimia ja lapset saavat
olla sylikkäin oman aikuisensa
kanssa.
– Lapset tuntuvat tykkäävän
laulukirjoista, Riikka kertoo.
Anni ja Milla ovat aloittaneet
yksivuotiaiden lastensa kanssa
kirkkomuskarin ensimmäistä
kertaa tänä syksynä.
– On ollut mukava huomata,
miten lapsi oppii uutta ja laulut
alkavat tulla tutuiksi.
Vapaita paikkoja voi kysellä pitkin vuotta Riikka Leinoselta.

Seurakunta somessa
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Sana

Saarnaajan kirja luku 3 jakeet 1-8 ja 12
”Kaikella on määrähetkensä, aikansa joka asialla taivaan alla. Aika
on syntyä ja aika kuolla, aika on istuttaa ja aika repiä maasta, aika
surmata ja aika parantaa, aika on purkaa ja aika rakentaa, aika itkeä
ja aika nauraa, aika on valittaa ja aika tanssia, aika heitellä kiviä ja
aika ne kerätä, aika on syleillä ja aika olla erossa, aika etsiä ja aika ka-

dottaa, aika on säilyttää ja aika viskata menemään, aika repäistä rikki
ja aika ommella yhteen, aika olla vaiti ja aika puhua, aika rakastaa ja
aika vihata, aika on sodalla ja aikansa rauhalla. / Mutta Jumalan lahja
on sekin, että ihminen saa vaivannäkönsä keskellä syödä ja juoda ja
nauttia elämän antimista.”

Tule hyvää
tekeville
ostoksille

Vapaaehtoistoiminta

Jokainen kerta on yhtä
pysäyttävä
Tiia Klemettilä

Diakonia Kipputori on avoinna
Kissakoskenkatu 5:ssa tiistaisin
ja keskiviikkoisin klo 10-15 ja
lauantaisin klo 10-13. Varaathan
käteistä rahaa, sillä korttimaksu
ei ole vielä mahdollista.
Kirpputorin tuotto menee diakoniatyön avustusvaroihin ja sitä
kautta varkautelaisten avuksi. Tavaroita annetaan myös ilmaiseksi
tarvitseville diakoniatyön ja kaupungin sosiaalitoimen ja kotihoidon kautta.
Kirpputorille voi lahjoittaa ehjiä ja puhtaita vaatteita ja kodin
tavaraa (ei isoja huonekaluja,
laskettelusuksia, kirjahyllyjä eikä
aikuisten kirjoja).
Jos sinulla on suurempi lahjoituserä, olethan etukäteen yhteydessä kirpputorille p. 040 87
420 21. Puhelimeen vastataan
aukioloaikoina. Muina aikoina
voit tiedustella asioita diakoniatyöntekijä Pia Hosiolta p. 040 57
27810 tai diakoniatoimistosta p.
040 701 6630.

Seurakunta
täyttää
90 vuotta

Markku (vas.), Osmo, Jorma, Esa ja Olli kokevat arkunkantamisen varsin kunniakkaana vapaaehtoistehtävänä.
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H

autajaiset ovat puhutteleva hetki. Siinä
tilanteessa tulee mietittyä, että tämä elämä
päättyy jonain päivänä Markku
Kujanpää sanoo. Hän on toiminut vapaaehtoisena arkunkantajana jo noin kymmenen vuoden
ajan.
– Seurakunnasta otettiin yhteyttä Könönpellon miestenpiiriin, jota silloin veti Veli Lehmussaari, ja kysyttiin löytyisikö
meistä kantajia. Muutamia on
ollut mukana siitä saakka.
Tarve vapaaehtoisille arkunkantajille ei siis ole uusi, mutta
kysyntää on toistaiseksi ollut
koko ajan enemmän. Arkunkantajia kysytään seurakunnalta viikoittain. Syitä on monia. Saattoväki saattaa olla niin pieni, ettei
sieltä löydy kantajia. Kaikki eivät

jaksa tai pysty kantamaan arkkua. Joskus omaiset eivät pääse
paikalle tai ovat niin liikuttuneessa tilassa, etteivät kykene
kantamaan rakastaan hautaan.
Vapaaehtoiset arkunkantajat
toimivat taustalla. Siunaustilaisuudessa he istuvat kirkon takaosassa, haudalla riisuvat hattunsa
ja osallistuvat virren laulamiseen.
Sitten he poistuvat paikalta. He
kokevat tehtävänsä erityislaatuisena kunniatehtävänä.
– Omaisilla on niin paljon asioita, joita läheisen kuoltua täytyy hoitaa. On hyvä, että voi olla
helpottamassa siinä, Janne Raak
pohtii.
– Hautajaisissa menettäminen
tulee konkreettiseksi. Ajattelen arkunkantamista palvelutehtävänä,
jossa ihminen lasketaan lepoon.
Myös Esa Rosvall kokee arkunkantamisen viimeisenä pal-

veluna, oli kyseessä sitten isä,
äiti tai tuntematon. Esa on ollut
kantamassa yksinäisen ihmisen
arkkua, kun saattoväkeä ei ollut.
– Olen herkkä luonteeltani.
Tippa tulee silmään niissä tilanteissa. Joku jää aina kaipaamaan.
Vapaaehtoiselle arkunkantajalle
auttamisen halu on tärkeä piirre. Olen ajatellut tehdä tätä niin
kauan kuin en ole itse kannettavana.
Vapaaehtoisia arkunkantajia
on seurakunnan tiedossa tällä
hetkellä alle kymmenen. Enemmänkin voisi olla. Toimistosihteeri Satu Pehkonen tietää, että
joskus omaiset miettivät tuhkahautausta arkkuhautauksen sijaan, koska kantajia ei ollut riittävästi.
Uudet vapaaehtoiset arkunkantajat ovatkin tervetulleita
mukaan toimintaan eikä ilman

perehdytystä kenenkään tarvitse
tehtävään lähteä. Ylivahtimestari
Susanna Keinänen, suntio Heikki Pekkarinen sekä toimistosihteeri Satu Pehkonen järjestävät
marraskuussa perehdytystilaisuuden ja tutustumistuokion kaikille uusille ja nykyisille vapaaehtoisille arkunkantajille.
– Arkunkantajalla pitää olla
riittävä kunto ja halua palvella.
Rauhallisuudesta ei ole haittaa,
Satu luettelee vapaaehtoiselle sopivia piirteitä.
Perehdytystilaisuudessa käydään läpi kaikki olennaiset asiat
kantoliinan käsittelystä pukeutumiseen. Siellä on mahdollista
esittää kysymyksiä ja keskustella.
Mukaan toimintaan voi ilmoittautua suoraan Sadulle tekstiviestillä tai sähköpostilla:
p. 040 702 7748 tai
satu.pehkonen@evl.fi

Varkauden seurakunta aloitti
toimintansa 1.1.1932. Tulevana
vuonna vietetään seurakunnan
90-vuotisjuhlia monin eri tavoin.
Luvassa on esimerkiksi juhlamessuja, konsertteja ja valokuvanäyttelyitä. Ensi vuonna seurakunnan
kotisivuille avataan sivu, johon
kootaan kaikki juhlavuoden tapahtumat.
PS. Haluaisitko sinä osallistua
omilla valokuvillasi seurakunnan
yhteiseen valokuvanäyttelyyn?
Lisätietoja ja osallistumisohjeet
seuraavassa Kotiviestissä ja marraskuussa osoitteessa www.varkaudenseurakunta.fi

Vapaita
vuokraasuntoja
Tiesitkö, että Varkauden seurakunnalla on eri kokoisia vuokraasuntoja eri puolilla kaupunkia?
Päivitämme tiedot vapaana olevista asunnoista kotisivullemme
www.varkaudenseurakunta.fi/
vuokra-asunnot
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Kirkon kirjat
Kuolleet: Elvi Irene Reinikainen 98 v, Anna-Liisa Immonen 96 v, Elma Linnea
Pärnänen 95 v, Kaija Hellikki Kari 94 v (Itä-Suomen maistraatti), Hilkka Annikki
Nykänen 94 v, Helvi Maria Margareta Auvinen 93 v, Aulis Evald Huttunen 92 v,
Marjatta Sirkka-Liisa Hirvonen 91 v, Eila Mirjami Huttunen 91 v, Terttu Kyllikki
Eronen 90 v, Ahti Ensio Auvinen 89 v, Helmi Ester Immonen 88 v, Maire Anneli
Havukainen 87 v, Boris John Valter Höglund 87 v, Lempi Maria Uotinen 87 v, Ritva
Liisa Kinnunen 86 v, Elsa Anneli Härkönen 86 v, Helli Sisko Nenonen 86 v, Anja
Kyllikki Nyyssönen 85 v, Leo Olavi Enäsuo 84 v, Kaarle Matti Natunen 84 v, Hilkka
Maikki Nenonen 84 v, Jukka Kalevi Saastamoinen 84 v, Reino Taavetti Asikainen 83

Henkilöstöuutisia

Kasvatustyön virat
Kirkkoneuvosto on päättänyt
kokouksessaan 13.10. valita
avoinna olleisiin nuorisotyönohjaajan virkoihin Tuija Mäiselin (sosionomi, AMK, kirkon
nuorisotyönohjaaja) ja Jussi
Mikkosen
(yhteisöpedagogi,
AMK, kirkon nuorisotyönohjaaja) Varkaudesta. Heidät
valittiin virkoihin henkilöstöjaoston esityksestä ilman haastattelua. Mäiseli toimi tällä hetkellä vt. nuorisotyönohjaajana
30.11.2021 saakka. Hän aloittaa
virassa 1.12.2021 ja Mikkonen
3.1.2022 alkaen.
Varkauden
seurakunnassa
oli avoinna haku varhaiskasvatuksen ohjaajan (AMK) uuteen
virkaan 20.9.–8.10.2021. Hakemuksia saapui viisi (5). Yhtään
pätevää hakijaa ei ollut. Henkilöstöjaosto on näin ollen päättänyt kokouksessaan 20.10.2021
keskeyttää varhaiskasvatuksen
ohjaajan viran täytön.

Hallintojohtajan
viran
täyttäminen
Kirkkoneuvosto on päättänyt
palkata vt. hallintojohtajaksi ajalle 1.2.–31.12.2022 seurakunnan kirjanpitäjän Tiina
Suomalaisen nykyisen hallintojohtajan eläköityessä 1.2.2022
alkaen. Henkilöstöjaosto suoritti kirjanpitäjä Tiina Suomalaisen haastattelun ja päätti yksimielisesti esittää Suomalaisen
palkkaamista kirkkoneuvostolle. Ratkaisuun, jossa palkataan
virkaa tekevä henkilö oman
talon sisältä, päädyttiin, koska
hallintojohtajan ja hallintosihteerin eläköitymisten lisäksi
vuonna 2022 työmäärä vähenee
olennaisesti, kun kirkkoherranviraston tehtävät siirtyvät
Kuopion aluekeskusrekisteriin
lokakuussa 2022. Tällöin uutena kuluna tulee keskusrekisterin ostopalvelumaksu noin 45
000 euroa vuosittain. Aikalisä
hallintojohtajan viran täyttämisessä antaa mahdollisuuden
tarkastella ja tarvittaessa uudelleen järjestellä seurakuntaviraston virkoja ja tehtäviä.

v, Veli Antero Koponen 82 v, Terttu Mirjam Pietikäinen 82 v, Seppo Juhani Taavila
82 v, Aino Anneli Margareta Järvinen 81 v, Eino Olavi Kärkkäinen 81 v, Kaarina Erjala 80 v, Maija Liisa Immonen 80 v, Kari Pentti Olavi Karjalainen 77 v, Salme Edit
Asikainen 76 v, Seppo Kalevi Kojo 75 v, Mirja Anneli Torikka 75 v, Heikki Juhani
Luostarinen 74 v, Reima Juhani Mononen 74 v, Pertti Johannes Heikkinen 73 v, Veijo Ensio Asikainen 72 v, Harri Tapani Oskari Eronen 72 v, Leo Henrik Hirvonen 70
v, Soili Sinikka Heikkinen 65 v, Tuomo Juhani Heikkinen 63 v, Anu Anita Latumäki
60 v, Riitta Tuulikki Järveläinen 59 v (Kuopion Alavan srk), Jari Sakari Tolvanen 57
v, Eija Tuulikki Paatsola 56 v (Oulun Tuiran srk), Timo Pekka Aimasmäki 55 v.

Hautausmaat

Kausityöntekijät saattelevat
hautausmaat kohti talvea
Tiia Klemettilä

Tiia Klemettilä

V

anhempiensa hautoja
hoitamassa ollut Lea
tuo joka kesä hautausmaan työntekijöille

karkkia.
– Ihan vain iloksi ja kiitokseksi, Lea toteaa. Hän nostelee
Muumi-tikkareita
kausityönjohtaja Emma Lallukan syliin
jaettavaksi työkavereille. Lean
mielestä hautausmailla saa aina
hyvää palvelua ja työntekijät ovat
ystävällisiä. Emma kuuntelee palautetta iloisena.
– Jokaisen kausityöntekijän
kanssa on perehdytysvaiheessa
keskusteltu siitä, että meillä ei
koskaan ole niin kiire, ettemme
ehtisi pysähtyä kuuntelemaan
mitä ihmisillä on sanottavana.
Kausityöaika kestää huhtikuun
puolivälistä syyskuun loppuun.
Suurin osa kausityöntekijöistä
työskentelee toukokuulta elokuun loppuun. Kesä on työllistävin vuodenaika. Silloin perustetaan kukkatilat, istutetaan
kukkia, leikataan nurmialueita ja
kastellaan enemmän tai vähemmän lämpötilasta ja sädemääristä
riippuen.
Syystöitä tehdään hautausmailla elo-syyskuun ajan. Syksyn
töihin kuuluvat monivuotisten
perennojen alas leikkaaminen,
kesäkukkien poistaminen hoitohaudoilta, pensaiden ja puiden
leikkaaminen sekä arkojen kasvien talvisuojaaminen. Hautausmaiden penkit, kasteluvesialtaat
ja -letkut siirretään talvisäilytykseen syyskuun loppupuolella.
Veden tulo katkaistaan lämpötilojen laskettua pakkaselle tai kun
kesäkausi on päättymässä.
Hoitohaudoille tilattujen callunoiden istutustyöt päästään
yleensä aloittamaan syyskuun
puolivälin jälkeen. Könönpellon
hautausmaalla kukkatilaa syyskuntoon muokkaamassa ollut
Mika kertoo, miten se tapahtuu.
– Ensin kesäkukat ja niistä jääneet juuret otetaan pois maasta.
Sitten kukka-aukon maa muokataan, tarvittaessa lisätään multaa.
Hautojen ympäristöt siistitään.
Kausityöntekijät ovat monipuolinen joukko opiskelijoita,
puutarha-alan työntekijöitä tai
alalle tähtääviä ja kesätyönteki-

Lea (vas.) iloitsee hautausmaiden työntekijöiden ystävällisyydestä.
Tiia Klemettilä

Kesäkukat kaivetaan maasta ja kukkatila muokataan syyscallunoita
varten.
jöitä. Suurin osa on työskennellyt
jo useampana peräkkäisenä kesänä. Jukka-Pekka on kahdeksatta
kesää töissä seurakunnan hauta-

usmailla.
– Suosikkivuodenaika on toukokuun lopusta syyskuun alkuun, hän veistelee.

Kymmenettä vuotta kausityöntekijänä toimivalle Annelle
kukkatilojen muokkaaminen on
mieluisin työtehtävä. Puolitoista
kuukautta hautausmailla työskennellyt Jarmo pitää ulkotöistä
ja töiden vaihtelevuudesta.
Aiemmin sisätöitä tehnyt Päivi
kertoo hänkin nauttivansa ulkona olemisesta. Siellä saa nähdä
luonnon muutokset keväästä
syksyyn, ja miten luonto valmistautuu talveen. Luttilan hautausmaalla Päivi ihailee kauniisti
punertuvia vaahteroita, Könönpellossa huomio kiinnittyy upeisiin korkeuseroihin.
– Ja hautausmaan monipuolisissa töissä pysyy kunnossa, hän
sanoo.
Joskus kausityöntekijät yllättyvät siitä, miten työt ovat fyysisesti raskaita. Tänä kesänä töitä
tehtiin kovassa helteessä.
– Kesä sujui kuitenkin helteestä ja koronasta huolimatta
hienosti. Kaikilla on ollut hyvä
asenne. Ja seurakuntapuutarhuri
on ollut mukavan paljon meidän
kanssa myös täällä hautausmaalla, Emma kiittelee.
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Kirkon kirjat
Vihityt:
28.8. Henri Markus Ruuskanen ja Katja Sofia Repo.
4.9. Mikko Petteri Siitari ja Jenni Maarit Valkonen.
17.9. Petri Tapani Korhonen ja Jenni Maria Korhonen.
18.9. Jarmo Antero Korhonen ja Mirja Terttu Kilpeläinen.
18.9. Jouko Ensio Kettunen ja Tuula Helena Hyrkäs.

Kastetut:
Otto Johan August Forrström, Eljas Väinö Eemeli Föhr, Miila Elsa Maria Hartikka,
Iikka Elmeri Hiltunen, Sara Signe Keski-Posso, Alma Susanna Keskitupa, Venni Wiljami
Kiema, Milo Jaakko Juhana Kinnunen, Elsa Helmiina Koponen, Leo Arvo Mikael Koponen,
Peppi Ilona Käck, Otso Johannes Antero Kähäri, Niklas Leo Juhani Pekkonen,
Onni Markus Ruuskanen, Viola Veronica Ruuskanen, Juho Auvo August Sikanen,
Hilla Helmiina Turunen, Toivo Veikko Nikolai Virtanen, Nooa Alexander Voutilainen
(Kuusankosken srk), Ivar Veli Ensio Welin.

Liikkuva seurakunta

Kolumni

Pohdiskelua
pyhäinpäivän
lähestyessä

V
Hautausmaat
ovat kauniita
Kukaties
Seurakunnan liikunta-agentti maalla on pieni pyhiinvaellus pyhiinvaellustaan.
Karoliina Mustonen on kir- pitkin ajatonta valtakuntaa. polkumme kohtaavat?
Edessäni ei tällä kertaa ole
joittanut pyhäinpäivään pienen
mietiskelytekstin muistokyntvihertävä lehto, vaan kynttilöiden meri. Kädessäni on
tilän viemistä varten. Hauoma kynttilä pisaraksi
tausmaalle
lähtiessäsi
mereen. On ihmeellue teksti rauhallisesti
Hautausmaat ovat kauniita.
listä ajatella, että joläpi
muutamaan
Sillä täällä puut saavat kasvaa,
kainen pieni valo
kertaan. Valitse
eikä kiireellä ole valtaa.
jokin lyhyt kohympärillä vellota ja pyörittele
vassa pimeyHautausmaan portilta
dessä kertoo
sitä mielessäsi
alkaa poikkeava vyöhyke.
rakkaudesta
kulkiessasi
Tie, joka johtaa kulkijan ajasta ulos.
ja kaipaukhautausKivet kertovat ajan jättäneistä,
sesta, toimaalla pyvostakin?
häinpäivän
joiden edessä ruoho vihertää
Näkymä on
iltana.
se on kyynelten kastelemaa.
äärettömän
Hautausmaalla saan hengittää helposti.
kaunis kuin
HautausPortin pieleen on saanut jättää ajan ikeen.
t ä ht it aivas
maan meSe ei mahdu portista sisään.
olisi laskeutallinen
tunut maanportti aukeaa
Kun palaan portille, nostan ikeen taas ylleni.
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arkauteen muuttoni jälkeen olen usein käynyt hautausmaalla ja vienyt kynttilät läheisten haudoille.
Silloin olen pohtinut kuolemaa ja elämäntarkoitusta.
Joskus kuolemanpelkoa yritetään hallita hyväksymällä se,
mitä ei muuksi voi muuttaa. Kuolema voi näyttäytyä ihmiselle käsittämättömänä, järjettömän pelottavana. Itsemme
varassa meistä ei ole pelkojen hallitsijaksi.
Pelon suhteen Raamatun ilmoitus on kaksijakoinen. Toisaalta lukijaa rohkaistaan pelottomuuteen, toisaalta kehotetaan pelkäämään. Luther selittää ensimmäistä käskyä: ”Meidän tulee yli kaiken pelätä ja rakastaa Jumalaa ja turvautua
yksin Häneen.” Jumalan pelkääminen ei ole peloissaan olemista vaan tietoisuutta Jumalan läsnäolosta ja Hänen pyhyytensä arvostamista. Apostoli Pietari kehottaa kirjeessään:
”Osoittakaa kaikille arvonantoa, rakastakaa uskonveljiä, pelätkää Jumalaa ja kunnioittakaa keisaria” (1.Piet.2:17).
Jumalan ja lähimmäisen huomioonottaminen ja kunnioittaminen ovat kaikkina aikoina yhteen kuuluvia asioita.
Jumala on kohdattavissa sekä yksityisessä rukouksessa että
jokaisessa lähimmäissuhteessa. Pelko pakottaa meidät elämän tärkeimpien tosiasioiden eteen. Se, että tunnustaa avun
tarpeensa, riippuvuutensa toisista, voi myös viedä kohti tervettä lähimmäisyyttä.
Aikamme tapahtumat saattavat herättää pelkoa ja koetella
uskoa. Mikään ei horjuta sitä kokonaisvaltaista ilmoitusta,
jonka Jumalan itse on sanassaan antanut: Meitä kutsutaan
rukouksessa etsimään Jumalan valtakuntaa kuin kadonnutta aarretta. Uskomme sytyttäjä ja ylläpitäjä on sama Henki, joka herätti
Jeesuksen Kristuksen kuolleista.
Hän kutsuu yhä ystävikseen kaikkia, jotka panevat toivonsa armon
varaan. Näin he luottavat
koko elämänsä Herransa
käsiin.
Kaikille armoon turvautuville kuuluvat rohkaisun sanat: ”Minä
olen sinut nimeltä kutsunut, sinä olet minun”
ja ”Minun armoni ei sinusta väisty eikä minun
rauhanliittoni horju”
(Jes.43:1; 54:10).
Jorma Salonen
Kirjoittaja on kasvatustyön
johtokunnan sekä viestintätoimikunnan jäsen.

Kotiviesti
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Säännöllinen toiminta, tapahtumat ja tilaisuudet 28.10.–25.11.2021
JUMALANPALVELUKSET JA
HARTAUDET
su 31.10.

klo 10 Messu pääkirkko. Loiri,
Majuri.
klo 12 Sanajumalanpalvelus
Kangaslammin kirkko. Pehkonen, Majuri.
klo 18 Tuomasmessu Kuoppakankaan srk-keskus. Päivärinta,
Pehkonen, Leinonen.

la 6.11.

klo 18 Pyhäinpäivän iltakirkko
pääkirkko. Päivärinta, Majuri,
seurakuntakuoro.
klo 18 Pyhäinpäivän iltakirkko
Kangaslammin kirkko. Huotari,
Marjokorpi.

su 7.11.

klo 10 Messu pääkirkko,
karjalaisten kirkkopyhä. Loiri,
Pehkonen, Marjokorpi.
klo 12 Sanajumalanpalvelus
Kangaslammin kirkko. Päivärinta, Marjokorpi.
klo 14 Messu Kuoppakankaan
srk-keskus, Rauhanyhdistyksen kirkkopyhä. Huotari, Majuri, saarna Teuvo Mononen.
klo 15 Siioninvirsiseurat Hannun sali. Mustonen.

su 14.11.

klo 10 Messu pääkirkko. Päivärinta, Leinonen.
klo 12 Messu Kangaslammin
kirkko. Huotari, Leinonen.
klo 14 Messu Könönpellon srkkeskus. Pehkonen, Majuri.

su 21.11.

klo 10 Messu pääkirkko. Loiri,
Majuri.
klo 12 Sanajumalanpalvelus
Kangaslammin kirkko. Huotari,
Majuri.
klo 18 Ankkurimessu ”Valot
pimeyksien reunoilla” Kuoppakankaan srk-keskus. Päivärinta, Natunen, Luostarinen,
Leinonen.

Hyvän sanoman illat
ti 30.11 klo 18 Kuoppakankaan

srk-keskuksessa. Raamattuluennon
aihe: ”Jesus Kristus, välimies”. Kahvitarjoilu alkaa klo 17.30. Yhteyshenkilö Jouko Kauhanen 050 577
3780. Tilaisuuden järjestää Suomen
Raamattuopisto ja Varkauden
seurakunta.

Sisälle sanaan illat
ti 9.11. kello 18–19.30 Kuoppa-

kankaan srk-keskuksessa. Raamattuluennon aihe: ”Taivaallinen Isä”.
Puhuja Matti Manninen. Tilaisuuden järjestää Etelä-Savon Kansanlähetys ja Varkauden seurakunta.

DIAKONIATYÖ
Neulojaiset
Pääkirkon srk-salissa 18.11 klo 1214. Tule neulomaan diakoniatyön
avustuksiin. Ota omat puikot mukaan, lankoja saatavilla satunnaisesti. Lisätiedot Pia P. ja Heli.

Kaiken kansan saunaillat
Puurtilan srk-kodilla 10.11. ja 8.12..
klo 17-19. Yhdessäoloa, saunomismahdollisuus. Mukaan mahtuu 20
hlöä. Ilmoittautumiset ja mahd.
kyytitarve (kyyti 5 €) edelliseen
maanantaihin mennessä diakoniatoimistoon p. 040 701 6630.

Kirpputori
Kissakoskenkatu 5 avoinna ti ja ke
klo 10–15. Myös lauantaisin klo
10–13. Lisätiedot Pia Hosio.

Elintarvikejakelu
Kuoppakankaan srk-keskuksella
maanantaisin klo 12. Elintarvikkeet
on pakattu valmiiksi kasseihin ja
kasseja jaetaan niin kauan kuin
niitä riittää.

Diakoniatyön Arkiateria
vähävaraisille tiistaisin klo 11–12
vuoroviikoin Kuoppakankaan srkkeskuksella ja pääkirkon srk-salissa.
Ateria 3 e.
Kuoppakangas: 9.11. Broilerikeitto / 23.11. Riisipuuro.
Pääkirkko: 2.11. Lihamakaroonilaatikko / 16.11. Kasvispihvit /
30.11. Uunimakkara.

Ikäihmisten kerhot
Pääkirkon kerho Hannun salissa
klo 13 joka toinen maanantai 8.11.
/ 22.11.Tied. Raija Räsänen p. 040
740 2903.
Kuoppakankaan kerho klo 13
joka toinen keskiviikko 10.11. /
24.11. Tied. Juhani Kettunen 044501 3900 ja Raili Heiskanen 040
585 3417.
Könönpellon kerho klo 13 joka
toinen keskiviikko 10.11. / 24.11.
Tied. Pia Hosio.
Harjurannan kerho klo 13.30–15
tiistaina 16.11. Harjurannan kerhotila. Kerhonohjaaja Anne Ikonen, p.
040 537 3000.
Kangaslammin kerho klo
13–14.30 tiistaisin 9.11. ja 7.12.
Kangaslammin kirkolla. Kerhonohjaaja Salme Sutinen, p. 040 706
9800.
Luttilan ystäväkerho klo
13.30–14.30 parittoman viikon
keskiviikkoisin 10.11. / 24.11. Luttilan srk-talo. Kerhonohjaaja Maarit
Ristikangas, p. 040 741 9994.
Hongistonkadun palveluasumisen kerho klo 13–14.30

parittoman viikon maanantaisin.
Kerhonohjaaja Pirkko Kuvaja, p.
040 733 2900.

Seurakunnan pienryhmät
Tule tutustumaan toimintaan tai
kysy lisää piirin yhteyshenkilöltä. Olet lämpimästi tervetullut
mukaan!

Pääkirkolla
Askel-piiri maanantaisin klo 18,

alkaen 1.11./8.11./18.11/2.5.11
Hannun Sali Tied. Airi Lankinen p.
040 831 1680.
Etsivien piiri joka toinen to klo
18 Hannun sali, 4.11./18.11. Tied.
Eila Raatikainen p. 040 577 7939.
Sotaorvot ti klo 13 seurakuntasalissa 9.11.Tied. Raili Tikkanen p. 040
581 92 68.

Kuoppakankaan srk-keskus
Eiserin eläkeläiset lk 1 klo 11

joka toinen tiistai 2.11. / 16.11.
/30.11. Tied. Marja-Leena Rami
0400 697 060.
Hyvän olon kerho lk 1 klo 13
joka toinen keskiviikko 10.11. /
24.11.
Miestenpiiri klo 18 perjantaisin
5.11. / 12.11. / 19.11. / 26.11. Tied.
Raimo Miettinen p. 0400 120 415.
Näkövammaisten kerho klo
11.30. tiistaisin 16.11.
Varkauden invalidit ry liikuntavuoro maanantaisin klo 11.30.
Yhdessä elämään ryhmä klo 18
joka toinen torstai 4.11. / 18.11.
Tied. Jaana Naumanen p. 040 522
5168 tai Pirkko Lind p. 040 766
9222

Könönpellon srk-keskus
Keskustelu- ja raamattupiiri

klo 18 sunnuntaisin joka toinen
viikko 14.11. / 28.11. Tied. Seija
Mattila 0400 253 477
Rukouspiiri klo 8.30 joka arkitor-

Ke klo 17.30–19 Pääkirkko,

Kuoppakankaan
srk-keskuksessa

stai. Tied. Marjatta Lappeteläinen
p. 0400 914 322.
Tuolijumppaa klo 9 joka arkimaanantai. Tied. Irja Lesonen 040
832 7632.
Könönpellon miestenpiiri klo
18 keskiviikkoisin 3.11. / 10.11. /
17.11. / 24.11. Tied. Markku Kujanpää p. 040 844 5024.

To klo 17.30–19 Käpykankaan
kerhohuone, Haukankuja 1.
Pe klo 9.30–11.30 Kuoppakankaan srk-keskus, Kuoppakankaankatu 11.

Nuorten aikuisten ilta tiistaisin
klo 18–20 seuraavasti: 9.11. / 23.11.
ja 7.12.

Puurtilan srk-koti
Miesten saunapiiri klo 18 ti

Kuoppakankaan
srk-keskuksessa

Opiskelijoiden avoin liikuntasalivuoro torstaisin klo 17-18.
ILPO Nuorten iltapäivän olohuone

Liikkakerho Tervetuloa 5.-8

2.11. / 16.11. / 30.11. Tied. Jorma
Salonen 040 830 3963.

Haukankujan kerhotila
Raamattupiiri klo 17 maanan-

taisin 1.11. / 8.11.Tied. Raimo
Miettinen p. 0400 120 415.
Ylistys- ja rukousryhmä klo 18
sunnuntaisin 7.11. / 21.11. Tied.
Eila Raatikainen p. 040 577 7939.

Työikäisten naisten
saunaillat
To 9.11. klo 18–20
To 9.12. klo 18–20.

Lämpimät löylyt, kaunistavat
voiteet, maittava iltapala. Naisten
kesken. Puurtilan srk-kodin rantasaunalla. Oma pyyhe mukaan.

MUSIIKKI
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 syksyn kirkkomuskareihin
voi kysyä Riikka Leinoselta.

Virsimiehet
Joka toinen torstai klo 14 Hannun salissa 28.10. / 11.11. / 25.11,
Flankkumäki.

Konsertit ja
musiikkitilaisuudet
su 7.11. klo 18

Toivon ja lohdun säveliä, Kuoppakankaan srk-keskus. Matti Hämäläinen laulu ja Satu Rissanen, piano ja
urut. Vapaa pääsy, käsiohjelma 10e.

to 11.11. klo 18

Yhteislaulutilaisuus Iltavirret, pääkirkko. Marjokorpi.

su 14.11. klo 16

”Syvältä sydämestäni”- yksinlaulukonsertti Hannu Musakka Kuoppakankaan srk-keskus. Vapaa pääsy,
käsiohjelma 10e.

VARHAISKASVATUS
Tervetuloa perhekerhoon
Perhekerho on lasten ja aikuisten
kohtaamispaikka, johon lapsi
tulee yhdessä aikuisen kanssa.
Osallistuminen on maksutonta
eikä kerhoon tarvitse ilmoittautua
etukäteen. Mukaan voi tulla milloin
vain toimintakauden aikana.
Perhekerhot kokoontuvat seuraavasti:
Ti klo 9–11 Harjurannan kerhotila, Kentänpäänkuja 3, Kokoontuen
seuraavasti: 9.11. / 23.11. ja 7.12.
Ke klo 9.30–11.30 Kaura-aho,
Repokankaantie 35.

Savontie 1.

vuotias liikkumaan ja pelailemaan
kavereiden kanssa maanantaisin
klo 14–15. Mukaan mahtuu 10
innokasta liikkujaa. Ilmoittautumiset Sari Maunulalle. Mukaan oma
juomapullo, liikuntaan sopivat
vaatteet, sisätossut tai sisäkengät.
Perheiden liikuntailta maanantaisin klo 17.30–19. Tervetuloa
perheet yhdessä viettämään liikunnallista iltaa.
Lapsiparkki klo 16–18.30 välisenä
aikana torstaisin. Lapsiparkkiin
otetaan 3-6vuotiaita lapsia. Parkki
on maksuton. Mukaan mahtuu 8
lasta. Lapsille kerhotossut ja muut
tarpeelliset asiat mukaan. Huom!
Jokaiseen kertaan ilmoittaudutaan
testiviestillä ennakkoon, edellispäivänä klo 16 mennessä p. 040 749
0196. Vapaita paikkoja voi tiedustella vielä samana päivänä klo 12
mennessä. Vahvistamme tulleet
ilmoittautumiset.
Pyhäkoulu kokoontuu säännöllisesti sunnuntaisin klo 16–17
Haukankujan kerhotilassa.

Huoltaja, huokaise hetki.
Apua arkeen. Seurakunnan
lastenohjaajat vievät lapsia 1,5 h
ulkoilulle pyynnöstä. Ota yhteyttä
Paula Boman.

Iltapäiväkerho Olkkarit
1-3 luokkalaisten OLKKARIT

Oleilua, pientä puuhailua, yhdessä
oloa ja pieni välipala.
Kuoppakankaan srk-keskus:
tiistaisin klo 14–16. Lisätietoja
Paula Boman.
Könönpellon srk-keskus: torstaisin klo 12.30–15.30. Lisätietoja
Sari Maunulalta. Huom! ei 18.11.
Haukankujan kerhotila: torstaisin klo 14–16. Lisätietoja Paula
Bomanilta. Huom! ei 18.11.

4-6 luokkalaisten OLKKARI
Könönpellon srk-keskus:

tiistaisin 4-6 lk tytöille ja pojille klo
14-16. Lisätietoja Urpo Häkkiseltä.

Leirit ja retket 11–14v
Arkipyhisleiri 10-14 vuotiaille

Puurtilan srk-kodilla 19.–21.11. Leirin hinta 20 e, sisarale -50 %. Hinta
ei-Varkauden-seurakunnan-jäseniltä 30 e, ei sisaralennusta. Hintaan
sisältyy: majoitus, ruuat, ohjelma
ja vakuutus. Ilmoittautuminen
ke 3.11. mennessä www.varkaudenseurakunta.fi/tule-mukaan/
kouluikaisille/kouluikaisten-leirit
Lisätietoja Tuija Mäiseliltä.
7-luokkalaisten retki 11.12.
Savonlinnan Megazoneen.
Ruokailu Subwayssa. Hinta 24 e.
Hinta ei-Varkauden-seurakunnanjäseniltä 48 e. Max. 34 osallistujaa.
Ilmoittautuminen 19.11. mennessä
sähköpostilla: tulen.mukaan@evl.fi
Lisätietoja Urpo Häkkinen.
Julsoe’22 -telttaleiri järjestetään
Tanskassa kesällä 2022. Telttaleirille valmistava kerho käynnistyy
loppuvuodesta 2021. Leiri on
tarkoitettu 11–14 vuotiaille. Info
leiristä kiinnostuneille ja heidän
vanhemmilleen to 4.11. klo 17.30
pääkirkon srk-salissa.

NUORET
Sosiaalisessa mediassa nuorisotyön tiimi toimii: IG / FB / Snapchat

Nuorten liikuntasalivuoro

tiistaisin klo 17–18.

(avointen ovien toimintaa yläkoulu
ikäisille ja sitä vanhemmille)
kutsuu pelaamaan, hengaamaan,
välipalalle sekä oleskelemaan ja
tapaamaan kavereita torstaisin
klo 14-17. Ilpo tarjoaa lämpimän
ruuan kerran kuukaudessa klo 16
seuraavasti: 28.10 ja 25.11.

Nuorten kohtaamispaikka ja
Ankkurimessu kerran kuukaudessa, sunnuntai klo 18: 21.11.

Rippikoulut 2022
Vuoden 2022 rippikouluihin ilmoittautuminen järjestetään ajalla
13.-31.10.2021 www.varkaudenseurakunta.fi sivuilla.

Ohjaajakoulutus syksy
2021
Ohjaajakoulutus OHKU 2 pidetään
26.-27.11. (ryhmä A) ja 27.-28.11.
(ryhmä B) Puurtilan srk-kodilla.
Hinta 20 e sis. majoituksen, ruuan,
ohjelman ja vakuutuksen. Ilmoittautuminen 11.11. mennessä.

Jatkisten yökoulu
5.–6.11. Puurtilan srk-kodilla.
Hinta 10e sis. majoituksen, ruuan,
ohjelma ja vakuutuksen. Olethan
ilmoittautunut mukaan? Ilmoittautuminen ohjaajakoulutuksiin:
www.varkaudenseurakunta.fi

LÄHETYSTYÖ JA
KANSAINVÄLINEN
VASTUU
Kuoppakankaan lähetyspiiri:
Kuoppakankaan srk-keskuksella
parillisina maanantaina klo
13–14.30 Lisätietoja Riitta Nieminen 045 8507 467 sekä Marketta
Tuovinen p. 040 5291 806.

Kommilan lähetyspiiri: Pääkirkon Hannun salissa parittomina
tiistaina klo 13–14.30. Lisätietoja:
Pirkko Iivarinen p. 040 749 3262 tai
Leena Välisalo p. 040 721 6273.
Könönpellon lähetyspiiri:

Könönpellon srk-keskuksella
parillisina keskiviikkoina klo 12–14.
Lisätietoja Liisa Vuohelainen p. 040
8219 990 sekä Anja Rosvall p. 040
7043 188.

Adventtimyyjäiset 4.12 Kuoppakankaan srk-keskuksella klo 10
alkaen. Myynnissä mm. laatikoita,
neuleita, pullaa, piparkakkutaloja.
Kahvio ja arpajaiset. Lisätietoja
Tuija Mäiseliltä.

KANGASLAMMIN
KAPPELIN ALUEEN
TOIMINTA
Kangaslammin kappalainen Risto Huotari

p. 040 617 2873,
risto.huotari@evl.fi
Nuorten ilta keskiviikkoisin
klo 16–18 Kangaslammin
kirkon alakerrassa.

Ystävän kammari

keskiviikkoisin klo 9–12,
Kangaslammintie 9.
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Jakeluhuomautukset:
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p. 040 512 6207
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Toimituksen käyntiosoite:
Seurakuntavirasto
Ahlströminkatu 19, 78250 Varkaus

Jakelu: Savon Jakelu

Kannen kuva:
Tiia Klemettilä

Tule Tuomasmessuun

Karoliina Mustonen
p. 040 572 7850,
Liisa Loiri p. 040 572 7900.

Tuija Mäiseli p. 040 524 3330,
Valtteri Flankkumäki
p. 040 749 0197.

Kanttorit

Lastenohjaajat

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

Vastaaja lastenohjaaja Paula
Boman p. 040 501 4950,
Sari Maunula p. 040 749 0192,
Jonna Tuovinen p. 040 749 0196,
Tiina Brusila p. 040 749 0191,
AnneTurunen p. 040 718 3591.

Kangaslammin kirkko Asematie 1.

Kuoppakankaan srk-keskus -

Kuoppakankaankatu 11.

Könönpellon srk-keskus -

Atolantie 1.

Luttilan kappeli, Luttilan srk-talo

- Voimatie 3.

Haukankujan kerhotila Haukankuja 1.

Diakoniatyönteijät

Kentänpäänkuja 3.

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,
Pia Paananen, p. 040 526 7623,
Petra Mykrä p. 040 523 7960.

Harjurannan kerhotila Puurtilan srk-koti -

Murilahdentie 94.

Diakonia Kirpputori -

Kissakoskenkatu 5.

Ystävän kammari -

Kangaslammintie 9.

Pappien, kanttorien ja seurakunnan tilojen varaukset
kirkollisiin toimituksiin
p. 040 702 7748.

Haudanhoito ja hautalaskutus
p. 040 570 5050.

Jäsenasiat, virkatodistukset,
sukututkimukset
p. 040 183 1172.

Emäntä, pitopalvelu

YHTEYSTIEDOT

Anu Heiskanen p. 040 572 7830.

Nuorisotyönohjaajat

Papit
Jarkko Piippo p. 0400 377 066,
Niina Pehkonen p. 0400 132 980,
Risto Huotari p. 040 617 2873,
Arja Päivärinta p. 040 572 7820,

Toimistosihteeri Minna RiihimäkiSutinen 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,

Vapaat vuokra-asunnot:

varkaudenseurakunta.fi/vuokraasunnot

Muut yhteystiedot: varkaudenseurakunta.fi/
yhteystiedot

Arkiaterioiden ruokalistat
Jokaisella aterialla on
huomioitu gluteeniton
ja kasvisvaihtoehto.

Kuoppakangas
14.9. Broilerikiusaus
28.9. Hernekeitto
12.10. Lihamakaroonilaatikko

26.10. Kinkkukiusaus
9.11. Broilerikeitto
23.11. Riisipuuro

Pääkirkko
21.9. Jauhelihakeitto
5.10. Kinkkukiusaus
2.11. Lihamakaroonilaatikko
16.11 Kasvispihvit
23.11. Jauhelihakiusaus
30.11. Uunimakkara

Elintarvikejaon ruokailut
Kuoppakangas
13.9. Jauhelihakeitto
11.10. Makkarakeitto
15.11. Broilerikeitto
13.12. Riisipuuro

Palvelua vuodesta 1928

Anna palautetta Kotiviestistä!
Mistä tykkäät?
Mistä haluaisit lukea lisää?
www.varkaudenseurakunta.fi/
palaute

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

Kaikki hammasproteesipalvelut ammattitaidolla

- Kotimaiset, ekologiset arkut ja uurnat
- Hautakivet, kaiverrukset ja entisöinnit
- Pitopalvelu- ja perunkirjoituspalvelut
sekä hautauksen ennakkosopimukset

- toiveittesi mukaan

93

Varaa aikasi ilmaiseen tarkastukseen.

Kauppakatu 37, 78200 Varkaus
Erikoishammasteknikko Jaana Liukko
Pirtinranta 2 C 30, Varkaus p. 050 404 82 87

Kukkakauppa: 017 5523 305 Hautauspalvelu: 017 5523 091
info@perakyla.fi www.perakyla.fi

Kotiviesti

8

Torstai 28.10.2021

Jouluradio

Kuuluu radiossa 1.11. alkaen ja netissä jo nyt
Jouluradio kuuluu Varkaudessa FM-taajuudella 96,0 MHz. Jouluradio on
seurakuntien lahja kuuntelijoille ja sen mahdollistavat seurakunnat (mukaan luettuna Varkauden seurakunta) ympäri Suomen.
Yhdeksän eri joulumusiikkityyleihin erikoistunutta verkkokanavaa täydentävät kanavaperheen – tutustu kanaviin www.jouluradio.fi

Netistä
nostettua
Uusi
krematorio
Kuopiossa
Uusi krematorio otetaan käyttöön vuoden 2022 alkupuolella,
kun sen uusi uuni saadaan valmiiksi. Aluksi uudessa krematoriossa käytetään yhtä uunia, ja
vuonna 2025 otetaan käyttöön
toinen uuni. Ensimmäisessä vaiheessaan uusi krematorio maksaa 3,9 miljoonaa euroa. Kuopion
krematoriossa tuhkataan vuosittain yli 1 500 vainajaa, ja määrä
kasvaa koko ajan. Krematorio
palvelee koko Pohjois-Savoa ja
osin lähialueitakin. (Sini-Marja
Kuusipalo 29.9.2021)
Lue lisää: www.kirkkojakoti.fi

Usko on
kantanut
Hannele Lauri Kirkko ja kaupunki -lehden haastattelussa:
– Olen uskonut Jumalaan pienestä pitäen. Usko on ollut elämäni tuki ja turva, jota kukaan
ei ole voinut ottaa minulta. Se on
kantanut, vaikka elämässä on tapahtunut kaikkea. Minä vain luotan, hän sanoo yksinkertaisesti.
(Taneli Kylätasku 8.10.2021)
Lue lisää:
www.kirkkojakaupunki.fi

UT2020käännöksellä
on jo noin puoli
miljoonaa
käyttäjää
Uusi testamentti 2020 -käännös
täytti viime viikolla vuoden. Kysymyksessä on ensimmäinen raamatunkäännös, joka on käännetty alkutekstin koineenkreikasta
mobiilikäyttäjille. UT2020-kyselyn mukaan käännös on lisännyt
Raamatun käyttöä lähes puolella
kyselyyn vastanneista lukijoista ja kuuntelijoista. Käännös
on kuunneltavissa äänikirjana
Piplia-sovelluksessa. Yksivuotias
UT2020 on esillä myös Helsingin
Kirjamessuilla Pipliaseuran ständillä lauantaina 30.10.2021 klo
12. Paikalla on myös käännöksen
äänikirjaksi lukenut näyttelijä
Krista Kosonen.
Lue lisää: www.piplia.fi/media

Surutyö

Toivonnäkökulma vie surussa
eteenpäin kohti tulevaa
Vesa Moilanen

Vesa Moilanen

P

yhäinpäivä lähestyy ja
kynttilät syttyvät. On
aika ajatella pois nukkuneita läheisiä. Elämä on
hauras lahja.
Lainaan tähän alkuun suomalaisartistin laulunsanoja: ”Aurinko nousee ilman sua”. Monen
elämässä ja mielessä on vieraana
suru. Niin minullakin. Vuosi on
kulunut siitä, kun rinnalla kulkijani nukkui pois. Suru kulkee
mukana loppuelämän ajan, mutta iloitsen ja olen kiitollinen kaikesta siitä, mitä ehdimme saada
yhteisten vuosikymmeniemme
aikana.
Sain mahdollisuuden kirjoittaa
nämä rivit Kotiviestiin ja haastatella seurakunnan sururyhmässä
mukana ollutta henkilöä ja marraskuun alussa 3.11. uuden sururyhmän ohjaajia, ”vetäjiä”. Uusi
sururyhmä kokoontuu Käpykankaalla Haukankujan kerhotilassa, osoitteessa Haukankuja 1.
Ryhmä kokoontuu kuusi kertaa
keskiviikkoisin 17.30–19. Ilta-aikaan on päädytty siksi, että myös
päiväaikaan työssä kävijöillä olisi
mahdollisuus osallistua sururyhmään. Sururyhmän vetäjinä
toimivat pastori Risto Huotari
ja diakoniatyöntekijä Pia Hosio.
Sururyhmässä taannoin mukana ollut henkilö kiittelee auliisti
saamastaan tuesta ryhmän kautta. Ryhmään sai mennä surevana ja jokainen sai surra omalla
tavallaan - itkeä ja kertoa pois
menneestä läheisestään ja avautua henkilökohtaisesti.
– Tunsin vahvistuneeni, oli hyvät vetäjät, jotka osasivat ottaa
huomioon ryhmäläiset. Sururyhmässä kaikki lähtivät samalta
viivalta, kaikilla oli suru. Sururyhmä antoi paljon ja tuli tunne,
ettei ole yksin. Kaikesta tärkeintä
on se, että Jumala on auttanut ja
vienyt eteenpäin - muutoin olisi
ollut paljon vaikeampaa. Uskon
Jumalan johdatukseen ja että
jokaisella on syntymäaikansa ja
kuolinaikansa, jotka Jumala on
säätänyt. Puolisoani en voi koskaan unohtaa, eteenpäin menen,
vaikka on vaikeitakin hetkiä. On
ikävä, hän kiteyttää tuntojaan.
Sururyhmässä on mahdollista

Pyhäinpäivää vietetään lauantaina 6.11. Silloin pääkirkossa ja Kangaslammin kirkossa järjestetään iltakirkko, jossa muistetaan kaikkia pyhäinpäivästä pyhäinpäivään tästä ajasta kutsuttuja.
Sururyhmään voi vielä ilmoittautua diakoniatoimistoon p. 040 701 6630, ma 1.11. mennessä.
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Uusi elämä

Lahjoitamme puuntaimia ja toivoa
Varkauden seurakunta hankkii jokaisen seurakuntaan syntyvän lapsen kunniaksi puuntaimen,
jonka istuttamisesta vastaa Suomen Lähetysseura. Taimi istutetaan Aasiaan tai Afrikkaa alueille,
joissa paikalliset ovat sitoutuneet ilmastonmuutoksen torjumiseen. Ekokompassi seurakuntana
Varkauden seurakunta haluaa olla mukana ympäristötyössä lähellä ja kaukana.

Hartaus
Richard Hirajeta / Unslpash

Vesa Moilanen

Kun aika loppuu,
Jumala alkaa
Niina Pehkonen

aa. Uskomme ytimessä on kertomus tuskaisesta kuolemasta.
Katu täyttyy askelista, elä- Jeesus kuoli ja haudattiin. Hän
mä on kuolemista. Ota käsi kesti ristin kärsimyksen vuokkäteen, ollaan hiljaa”, lauloi semme. Kun maan päällä valJuice Leskinen. Ihmisen litsi suuri hiljaisuus Vapahtajan
osa on luopujan osa. Ymmär- ollessa haudassa, Hän astui alas
rämme sen jo varhain. Kun vau- tuonelaan etsimään pimeyden
voista tule taaperoita ja he pää- varjossa olevia. Ja siellä Kristus
sevät omille jaloilleen. Yhtäkkiä kutsui: tulkaa valoon! Te, jotka
elämässä on muutakin kuin syli- nukutte, nouskaa hereille!
Kuolemisen, tuonelan ja ylösvauva ja vanhempien jakamaton
nousemisen järisyttävä salaisuus
huomio.
Jokaiselle tulee eteen päivä, liittyy jokaisen ihmisen kuolemaan. Se
jolloin jouilmenee
dumme
toivona,
Pyhä, kallis on lahja kiintyä niin
antamaan
on
pois jotain
kuin kiinnymme täällä rakkaisiin. joka
totta
jo
täsrakasta.
Pyhä liiaksi, jotta sen pitää vois sä elämäsOn
luoja tuskatta kerran antaa pois.
sä, vaikka
vuttava
Suru hinta on lahjasta rakastaa,
joudumme
unelmista,
ei kukaan voi välttää sen velkojaa. i t k e m ä ä n
ystävyykaipausdestä, lemta rakkaimikeistä,
mahdollisuuksista tai mistä vain. siimme. Kuolema on voitettu,
Vaikeinta lienee luopua rakkaas- se ei koskaan saa enää viimeistä
ta, joka kuolee. Kun joudumme sanaa.
Kun aika loppuu, Jumala alkaa.
antamaan pois rakkaan ihmisen,
ymmärrämme elämän ja kuole- Vanhojen kirkkoisien kuvaus
man rajan syvimmällä mahdolli- taivaasta sisältää ajatuksen, että
täältä lähdettyämme elämme Jusella tavalla.
Kuolema on ehdottomin raja malan läsnäolossa. Hänen, joka
maailmassa. Sille rajalle jou- on rakkaus ja hyvyys. Ja jos me
dumme jokainen seisahtumaan. emme ennätä aina hyvästellä, on
Kuolema tuo niin kovin usein luotettava, että vielä tavataan.
Jeesus sanoi: »Minä olen ylösmukanaan kipua, tuskaa ja loputonta kaipausta. Mutta samal- nousemus ja elämä. Joka uskoo
la se paljastaa, miten suuresti minuun, saa elää, vaikka kuoleekin, eikä yksikään, joka elää
saamme rakastaa.
Kristillinen teologia on kai jos- ja uskoo minuun, ikinä kuole.
sain määrin kuolemisen teologi- Uskotko tämän?» (Joh.11:25.26)

”
Suru kulkee omaa tahtiaan. Se muuttaa muotoaan, vaikka ei lopu.
puhua läheisen kuoleman herättämistä ajatuksista ja jakaa tunteita muiden surevien kanssa.
Sururyhmään voi osallistua, kun
läheisen kuolemasta on kulunut
noin kolme kuukautta.
Ryhmä on luottamuksellinen
ja suljettu. Tämä tarkoittaa sitä,
että ryhmään ilmoittaudutaan
etukäteen ja ryhmään ei oteta
uusia jäseniä aloituksen jälkeen.
Keskustelu ryhmässä on ohjattua
ja tapahtuu turvallisessa ympäristössä.
Sururyhmän toiminta perustuu vertaistukeen. Jokaisella ryhmäläisellä on omaa annettavaa
jaettavaksi muille ryhmäläisille.
Ryhmässä asioita käydään läpi
tunteidenkäsittelystä arkielämän
asioihin ja suunnaten katseita tulevaan.
Suru muuttaa muotoaan, mutta
ei ole koskaan suoritettu loppuun.
Aikaisemmin puhuttiin surutyöstä ja surun vaiheista. Nykyisin
ajatellaan, että suru kulkee omaa
tahtiaan, sureva itse määrittelee,
miten se kulkee.
Surulle pitää antaa aikaa. Jos
surun tunnetta tai mitä muutakin raskaampaa tunnetta yrittää
kontrolloida, sillä on tapana vain
voimistua. Surua voi hoitaa vain
suremalla.
Joku laulunsana, muisto tai tärkeä yhteinen paikka voivat pulpauttaa surun pintaan. Jossain
vaiheessa se ei ole enää raastava
tunne. Parempi hyvä muisto mu-

kana kuin vain raastava ikävä,
lohduttaa Pia Hosio, joka taannoin on käynyt kirkon työntekijöille suunnatun Surutukikoulutuksen.
– Jokaisella on oikeus surra
omalla tavallaan ja lähteä rakentamaan omaa arkeaan. Vaikka
suru on mukana, totta kai saa
tuntea iloa - se ei pienennä edesmenneen ihmisen arvoa, Pia sanoo.
Surevaa ei pidä jättää yksin. Jotkut tarvitsevat ihan käytännön
apua. On tärkeää kysyä kuulumisia ja sitä, tarvitseeko sureva
jotain apua.
Suru syö voimavaroja. Siksi pitää huolehtia syömisestä ja riittävästä levosta. Risto ja Pia nostavat
tukiverkon ja rinnalla kulkijan
tärkeyden esiin.
– Surussa kyse on elinikäisestä
asiasta - matkalla on ollut monenlaisia tunteita ja sitten tunneside on katkennut. Joutuu rakentamaan elämää uuteen malliin
ilman toista läheistä ja rakasta - se
vie aikansa, sanoo Risto Huotari
ja toivoo sitä, ettei suru lamaannuttaisi ja sureva pystyisi elämään
eteenpäin.
Ihmisen elämä on pitkä kotimatka ja elämässä on erilaisia
etappeja.
– Ollaan matkalla taivaan kotiin,
jossa ei ole sairautta, kärsimystä
eikä kuolemaa – ja jossa saamme
olla poisnukkuneiden rakkaittemme kanssa, Risto sanoo.
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Jumalanpalveluselämä

Miten Apulanta muuttuu
messumusiikiksi?
Tule ottamaan siitä selvää sunnuntaina 21.11. klo 18 ”Valot pimeyksien
reunoilla” –Ankkurimessuun Kuoppakankaan seurakuntakeskukselle.

Eläkkeelle

Jarrupala ja
toiminnan turvaaja
Tiia Klemettilä

N

äytöt työelämässä, halu
kehittyä ja tehdä hyvää
työtä ovat olleet kantava arvopohja Olli Siivolan työuralla. Talousjohtajaksi
Varkauden seurakuntaan vuonna
1987 valittu Siivola jää eläkkeelle
1.2.2022 hallintojohtajan virasta
palveltuaan seurakuntaa 35 vuotta.
Olli valmistui ylioppilaaksi
Suonenjoen lukion matematiikkalinjalta. Varkauden kauppaoppilaitoksesta hän valmistui
yo-merkonomiksi markkinointilinjalta, josta tie vei Kotkaan puutalousopiston
puukaupalliselle
linjalle. Haaveissa oli ura puutavaramarkkinoinnin parissa, mutta 1980-luvun alussa ala ei tuntunut kuitenkaan vetävän.
Sitten avautui mahdollisuus
työllistyä Pihtiputaan seurakunnan talouspäälliköksi.
– Olin ollut pankissa töissä ja
kyselin naapuriseurakunnan silloiselta talouspäälliköltä vähän
vinkkejä työhön.
– Jarruttaa suurinta hulluutta,
minulle sanottiin. Ja jarrupalana
olen joutunut olemaan, hallintojohtaja toteaa.
Pihtiputaalta tie vei talouspäälliköksi Leppävirran seurakuntaan, mistä edelleen naapuriseurakuntaan Varkauteen. Työuransa
aikana Olli hankki lisäkoulutusta
suorittamalla muun muassa kaksi
johtamiseen liittyvää erikoisammattitutkintoa.
Varkauden seurakunta on velaton, mikä on Siivolan mukaan
tarkan suunnittelun, säästäväisen otteen ja yhteistyön tulosta.
Oli Varkauden seurakunnassakin
aika, jolloin verotuloilla ei kyetty kattamaan edes palkkakuluja.
1990-luvun alkupuolella turvauduttiin lyhytaikaisiksi veloiksi
tarkoitettuihin kassalainoihin. Ne
saatiin maksettua ajallaan pois.
Viimeksi seurakunta on ollut
velkaa vuonna 2004, kun nykyisen seurakuntaviraston rakennus,
alun perin Pohjoismaiden Yhdyspankin toimitalo, hankittiin.
– Luottamushenkilöt ovat vastuussa seurakunnan taloudesta.
He kyllä ymmärtävät, että vakaa
talous on toiminnan pohja.

Tuorein luottamushenkilöiden
vahvistama päätös liittyy hallintojohtajan sijoitusvaltuuksiin ja
seurakunnan sijoitussalkun hoitamiseen. Tilimuotoisten sijoitusten korkojen muututtua negatiivisiksi hallintojohtaja esitti, että
seurakunnan taloussääntöä muutetaan niin, että maksimissaan
puolet seurakunnan sijoituksista
voitaisiin sijoittaa pörssiosakkeisiin. Puolet seurakunnan varallisuudesta sijoitettaisiin edelleen
metsiin, asuntoihin ja muihin
vähemmän riskiä sisältäviin kohteisiin.
– Määrittelyn mukaan sijoitukset tulee jakaa siten, että ne
jakautuvat paikkakunnalla toimivien pankkien kesken. Sijoitusinstrumentteina voidaan käyttää
esimerkiksi vähäriskisiä yhdistelmärahastoja. Jonkun verran riskiä
ja tuottoa on hyvä olla.
Olli Siivola on ehtinyt osallistumaan noin 200 kirkkovaltuuston
ja noin 400 kirkkoneuvoston kokoukseen Varkauden seurakunnassa. Introvertiksi tunnustautuvaa miestä kokousväen edessä
puhuminen jännitti alkuvuosina
melkoisesti.
– Piti paljon aikanaan tsemppailla. Alkuun kirjoitin kokousalustukseni ylös paperille. Kyllähän minä tykkään ihmisten
kanssa kaikkea höpötellä, mutta
luonteeseeni kuuluu olla vähän
taustalla.
Ja taustalla Olli on vähän
tehnytkin: Savon ammatti- ja
aikuisopiston sekä Savoniaammattikorkeakoulun kuntayhtymän valtuustossa, Soisalon
Työterveyslaitoksen hallituksen
puheenjohtajana, 16 vuotta lautamiehenä Varkauden käräjäoikeudessa, Lions Clubissa ja
Varkauden Nordean luottamustehtävissä valvojien puheenjohtajana. Motivaatio yhteisten
asioiden hoitamiseen nousee arvoista. Palvelus käräjäoikeudessa huomioitiin aikanaan myöntämällä hänelle herastuomarin
arvo.
– Yhteiseksi hyväksi olen koittanut asioita hoitaa. En ole halunnut olla poliittinen henkilö.
Hallintojohtajan työ on ollut monipuolinen kokonaisuus,
jossa Olli on vastannut seura-

Hallintojohtajan
eläkekahveja juodaan

ma 15.11.2021 klo 14-17

pääkirkon seurakuntasalissa.
Jos haluat tuoda tilaisuuteen
tervehdyksesi, voit sopia
ajankohdasta hallintosihteeri

Taina Nissisen kanssa

p. 040 702 9153.

Olli Siivola on palvellut Varkauden seurakunnassa 35 vuotta. Eläkkeelle lähteminen tuntuu hyvältä, koska
silloin on enemmän aikaa harrastuksille ja vaimon hemmottelemiselle. Kuva: Tiia Klemettilä.
kunnan ja hautainhoitorahaston
sijoitustoiminnasta, seurakunnan taloudesta, investoinneista,
kiinteistöistä ja seurakuntaviraston toiminnasta. Tehtävään on
kuulunut myös noin 60 vuokraasunnon isännöinti.

Mutta aikansa kutakin. Pian
eläkkeelle siirtyy varsin tyytyväinen ihminen, jolla on aikaa olla
luonnossa, tehdä puuhommia,
metsästää ja matkustella vaimon
kanssa. Talo on myyty ja muutto
tehty. Varkaus vaihtuu Muura-

meksi, lähemmäksi perheenjäseniä.
Kysyttäessä suurinta saavutusta tai ylpeyden aihetta työuralla,
Olli vastaa hyvin painokkaasti.
– Mistään en ole niin ylpeä,
kuin lapsistani.
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Vapaaehtoiset

Tule tekemään jumalanpalveluksia yhdessä
Varkauden seurakunnassa on käytössä messuavustajien yhteinen WhatsApp-ryhmä. Ryhmässä papit ja kanttorit kyselevät
seurakuntalaisia erilaisiin tehtäviin erilaisiin jumalanpalveluksiin. Ryhmään kuuluvat voivat myös itse ehdottaa tehtävää ja
ajankohtaa. Messuvapaaehtoisten ryhmä on matalankynnyk-

sen tapa tulla mukaan tekemään jumalanpalveluksia yhdessä.
Jos jumalanpalveluksen rakentaminen kiinnostaa, ilmoittaudu messuvapaaehtoisten ryhmään Karoliina Mustoselle p.
040 572 7850. Huomaathan, että WhatsApp-ryhmässä olevat
näkevät toistensa puhelinnumerot.

Soisalo-opiston kurssi

Kirkkodraamaa isolla energialla
Tiia Klemettilä

Tiia Klemettilä

K

irkkodraama on näytelmä. Se on käsikirjoitettu
esitys, joka pohjautuu
usein Raamatun kertomukseen tai Raamatun henkilöön. Tuomo ja Iiris Salmelan
kirkkodraamoissa musiikki on
aina isossa osassa. Meneillään on
yhdestoista vuosi kirkkodraamaa
Heinävedellä. Vihdoin Varkaus
on saamassa oman ryhmänsä,
kun Soisalo-opiston kurssitarjottimelle on ilmestynyt kurssi
”Kirkkodraama, Varkaus”.
– Kirkkodraamaan tullessaan
ei tarvitse pelätä sitä, ettei osaisi.
Jokainen ottaa itselleen sopivan
roolin. Meidän tehtävämme on
opettaa ja opastaa, kurssin vetäjänä toimiva Tuomo vakuuttaa.
Tuomo Salmela on valmistunut
teatteriohjaajaksi Tampereelta ja
opiskellut musiikkiteatteria myös
Moskovan teatterikoulussa. Venäjän opit ovat osoittautuneet arvokkaiksi.
– Into tarttuu, kun tehdään yhdessä. Tehdään isolla energialla.

Tuomo ja Iiris Salmela odottavat ilolla uuden ryhmän alkamista. - Tervetuloa tekeämään yhdessä!
Innostuminen tarttuu koko ryhmään.
Mutta aivan kaikkia Venäjän
oppeja Tuomo ei ole draamaryh-

missään noudattanut.
– Jos tunnilta oli minuutinkin
myöhässä, opettaja ei suostunut
opettamaan.

Iiris Salmela on teatteri-ilmaisun ohjaaja (AMK), opiskellut
kirjallisuuden tutkimusta ja sosiaalialaa. Elämässä ja teatterissa,

kaikista koulutuksista ja kokemuksista on hyötyä.
– Kaikista opinnoista on tarttunut jotakin mukaan. Teatterissa
hienointa on, että se herättää ajatuksia, luo toivoa.
Kirkkodraamakurssilla tehdään
runsaasti erilaisia ilmaisuharjoitteita. Kurssin tavoitteena on
valmistaa näytelmä, joka kertoo
Varkauden seurakunnan 90-vuotisesta historiasta. Näytelmä valmistuu juuri parahiksi juhlavuotta ajatellen.
– Kannattaa tulla mukaan ainutlaatuiseen projektiin. Kurssille
ei tarvita aikaisempaa kokemusta.
Vain iloinen ja avoin mieli.
Mukaan voivat ilmoittautua
myös sellaiset henkilöt, jotka toivovat voivansa vain laulaa. Näytelmä muotoutuu näyttelijöidensä
mukaan. Mukaan mahtuu 8-20
ensimmäiseksi ilmoittautunutta.
Kurssi alkaa perjantaina 12.11.
klo 18 Kuoppakankaan seurakuntakeskuksella.
Ilmoittautumisohjeet, hintatiedot ja kokoontumisajankohdat
löydät
Soisalo-opiston kurssitarjottimelta.

Luomakunta

”Puukiipijän pesintä onnistui hyvin”
Leena Immonen

Tiia Klemettilä

A

hti ja Leena Immonen
pitävät kirjaa ripustamiensa linnunpönttöjen
asukkaista. He ovat ripustaneet
yhteensä 127 erilaista pönttöä eri
puolille Varkautta. Seurantaa he
pitävät ruutuvihkoissa. Pönttöjä
on muun muassa Könönpellossa,
Akonlahdessa, Kalapirtin saaressa ja Pöytäkankaalla.
Tänä kesänä Immosten lin-

nunpöntöissä on pesinyt ainakin helmipöllöjä ja vesilinnuista
telkkä. Yleisimmät asukkaat ovat
talitiaiset ja kirjosiepot. Leppälintu on harvinaisin asuja.
– Mikä myönteistä, myös puukiipijä pesii useimmissa pöntöissä, Ahti iloitsee ja piirtää kuvan
puukiipijän vaatimasta kolmionmuotoisesta
erikoispöntöstä.
Siinä ei ole ollenkaan takaseinää
vaan sivuseinät nojaavat puuta
vasten. Sivuseinissä on puoliym-

pyrän muotoiset lentoaukot.
– Muut linnut eivät pesi tämänkaltaiseen kotiin kuusen
kylkeen.
Ahti ja Leena puhdistavat ripustamansa pöntöt syksyisin
ennen uusien asukkaiden asettumista. Syyssiivouksen yhteydessä
saa hyvän käsityksen siitä, miten
pesinnät ovat onnistuneet. Kesän aikana tehdyt havainnot ovat
enemmän sattumanvaraisia. Ahti
Immosen mukaan tämä kesä oli
erikoinen.
– Yllättävän paljon löysimme
kuolleita poikasia ja keskenjääneitä pesintöjä. Silmämääräinen
havaintoni onkin, että pikkulintukanta on vähentynyt.
Lintukotien huoltamisen ohella Ahti ja Leena myös ruokkivat
lintuja lintulaudoilla. Syksyllä
on aika kerätä tammenterhoja
talvea varten. Lintulautojen tarkkailu omalla pihalla on helppoa.
– Ikä tekee tehtävänsä. Nykyisin pöntöt asennetaan alemmaksi
ja pönttöjä laitetaan vähemmän,
Ahti toteaa iloiseen tyyliinsä.

Leena Immonen

Puukiipijän pöntössä ei ole ollenkaan takaseinää.
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Virsivinkki

Virsi 398 Oi tulkaa, työtä tekevät
Vakavat virret rakastavat meitä vielä enemmän kuin iloiset. Oi tulkaa,
työtä tekevät -virsi kutsuu kuormien alta Jumalan valtakuntaan. Virsi
muistuttaa, että maailman huvi ja hekuma eivät sovi uskovalle ja että
epäuskosta on tehtävä parannus tämän elämän aikana, jos tahtoo päästä kerran taivaaseen. Kuitenkin vielä armossaan, Jumala kutsuu lapsiaan, kulkemaan tietä taivaan. Tuo kapea tie on erilainen kuin paljon

tavallisempi maailman tie. Ristin tiellä voimana on syntien anteeksiantamus. Herramme kärsi meidän syntimme, se olkoon mielessämme.
Voit laulaa virren mukana. Löydät virsivinkkivideon seurakunnan
Facebook-sivulta ja YouuTube-kanavalta.
Virsivinkin laati kanttori Tapani Majuri

Lähetystyötä 100v

Vietämme seurakuntamme
lähetystyön 100-vuotisjuhlaa
Kari Iivarinen

H

erran Jeesuksen Kristuksen armo, Isän
Jumalan rakkaus ja
Pyhän Hengen osallisuus olkoon teidän kanssanne.
Me vietämme tänään juhlaa,
Varkauden seurakunnan lähetystyön 100-vuotisjuhlaa. Maailmaa riivaavan pandemian vuoksi tätä juhlamessua on jouduttu
siirtämään muutamia kertoja.
Mutta nyt on juhlan aika käsillä
– Jumalalle kiitos siitä.
Kun ajassa mennään 100
vuotta taaksepäin, elettiin Suomessa ja Varkaudessa toisenlaisessa maailmassa kuin nyt.
Elettiin Ruukin seurakunnan
aikaa Leppävirran seurakunnan alaisuudessa, ja Joroinen oli
myös vaikuttamassa Rajakadun
toisella puolella.
Vuonna 1920 tehdasyhdyskunnan papiksi oli tullut tehtaansaarnaaja Kustaa Sarsa.
Hänestä oli tuleva itsenäisen
seurakuntamme ensimmäinen
kirkkoherra. Hänen toimesta
käynnistyi uudelleen niin sanottu pakanalähetystyö. Lähetyspiiriä täällä oli toki pidetty
jo aikaisemminkin, 1880-luvun
lopulla ja 1890-luvulla. Mutta
1900-luvun alun mullistukset,
ensimmäinen
maailmansota
ja vuoden 1918 sisällissota lamaannuttivat Ruukin seurakunnan toimintaa. Hyvä että saatiin
pidettyä jumalanpalvelus kerran
kuukaudessa.
Sata vuotta lähetystyötä antaa kuvan siitä, että tätä kirkon
ja seurakunnan perustehtävää,
missiota, on toteutettu ja pyritty toteuttamaan monenlaisten
olosuhteiden keskellä: on ollut
lama-aikoja, puutetta, pandemioita ja jopa sodan vaikeat vuodet, mutta rukousta lähetystyön
puolesta on jaksettu pitää yllä.
Sata vuotta sitten maailmaa,
myös Suomea, koetteli espanjantautina tunnettu pandemia,
joka vei miljoonien hengen.
Silloinkin täällä toimittiin lähetystyön hyväksi, kuten myös
1930-luvun lamavuosina.
Jatkosodan aikaan Varkaudessa järjestettiin useamman
päivän kestävä lähetysjuhla
vasta valmistuneessa upeassa
kirkossa. Tällä paikalla, jossa

Seurakunnan rahallisesti tukemat kansainvälisen työn kohteet vuonna 2021. Voit nähdä tämän julisteen seurakunnan toimitiloissa.
kirkkomme on ollut vuodesta
1939, oli nimittäin tyhjä kirkolle
varattu tontti. Tällä tontilla järjestettiin lähetyspäiviä 1920- ja
1930-luvuilla. Voisi ajatella, että
kirkkomme on rakennettu lähetystyön ja rukouksen pohjalle
ihan kirjaimellisesti.
Seurakuntamme lähetystyöjuhlaa on hyvä viettää näin YK:n
päivänä, rauhan, ihmisoikeuksien ja kansainvälisen vastuun rukouspäivänä.
Huolimatta siitä, että meitä
kristittyjä jotkut pitävät rajoittuneina, kapea-alaisina, ennakkoluuloisina ja -asenteisina, omassa kuplassaan elävinä, on hyvä
muistaa tämän oikeutetunkin
kritiikin keskellä, että kristillinen lähetystyö on ollut myös
rauhantyötä. Se on ollut työtä
ihmisoikeuksien puolesta jo
1800-luvulta lähtien. Kristilliset
kirkot ovat olleet ensimmäisinä
yhteisöinä valmiita auttamaan
kaukana, toisilla mantereilla
eläviä lähimmäisiämme ja kantamaan kansainvälistä vastuuta.
Itseasiassa lähetystyössä onkin
kehitysyhteistyön alku ja juuri.
Tänään lähetystyöstä käytetään nimitystä kirkon kansain-

välinen työ, mutta samasta missiosta on kysymys: ilosanoman
viemisestä eteenpäin sanoin ja
teoin oman aikamme olosuhteet
huomioon ottaen.
Vietämme tänään myös uskonpuhdistuksen muistopäivää.
Muistopäivän tarkoitus on palauttaa mieliimme uskon perusteet, millä pohjalla kristillinen
usko lepää. Päivän evankeliumi
(Matt.5:13-16), joka on pieni
katkelma Vuorisaarnasta, heti
autuaaksi julistuksien jälkeen,

on kuin uskon ja lähetystyön,
seurakunnan
perustehtävän,
juurihoitoa.
Päivän evankeliumitesti voidaan tiivistää näin: Suolana ja
valona oleminen maailmassa on
rukousta ja työtä ihmiskunnan
puolesta. Tätä varten Kristuksen
kirkko on olemassa tänäkin päivänä. Jeesus sanoo, että hänen
seuraajansa eivät voi olla piilossa ja elää ympäröivästä todellisuudesta erillään, eristettynä,
kuplassa. Lähetyskäskyn antaja
sanoo, että opetuslapset ovat
Karoliina Mustonen

Kari Iivarinen saarnasi lähetyksen juhlamessussa 24.10. Työssä
ollessaan Iivarinen toimi Varkauden seurakunnan lähetystyöstä
vastaavana teolgina.

maailman valo ja maan suola.
Heidän valonsa tulee loistaa kaikille huoneessa oleville.
Tausta tälle Jeesuksen puheelle löytyy Vanhasta Testamentista, profeetta Jesajan kirjasta.
Siellä sanotaan, että Israelin
kansan tehtävä on saattaa kaikki maailman kansat Jumalan
valon piiriin. Tuo tehtävä ei ole
mahdollinen, ellei Israelin kansa tunnusta kuninkaakseen eli
messiaakseen Herran Palvelijaa,
Jumalan valittua, johon Jumala
on laskenut Henkensä ja joka
levittää kansakuntiin oikeuden.
Tätä Israel odottaa.
Mutta kun Jeesus nyt sanoo,
että opetuslapset ovat maan suola ja maailman valo, se merkitsee, että tuo kaivattu, odotettu,
pelastuksen aika oli tullut. Pimeässä vaeltava kansa näki suuren
valkeuden. Jeesus itse on tämä
valo ja hänen kirkkonsa tehtävä on levittää tätä Kristusvaloa
kaikkeen maailmaan. Suolankin
on oltava oikeassa paikassa ja oikeassa suhteessa. Muutoin se ei
vaikuta. Kirkon ja kristityn kutsumus on olla suolana. Se antaa
elämälle maun. Saattaapa suola
joskus myös kirveltää. Kristillinen sanoma on lakia ja evankeliumia. Synnin, jonka Kristusvalo
meissä paljastaa, sen Jeesuksen
veri pesee pois, puhdistaa.
Tuntuuko puhe suolasta ja kaikille näkyvästä valosta liian vaativalta, onko rima ylivoimaisen
korkealla? Sinun ei tarvitse olla
enempää kuin olet. ”Te olette
maan suola, Te olette maailman
valo”. Näin sanoo Jeesus, jonka
sovitustyön tähden Jumala ottaa
meidät yhteyteensä; yksin armosta, Jeesuksen tähden.
Kullakin on tehtävät kykyjensä mukaan. Kukin omalla paikallaan on suola ja lamppu, jota
ei voi olla huomaamatta.
Aloitin tämän saarnan apostolisella tervehdyksellä. Näin
alkoivat lähetyssaarnat 100
vuotta sitten ja näin alkoivat
Uuden Testamentin lähetyskirjeet nykyisessäkin Raamatun
käännöksessä. Tämä tervehdys
liittää meidät pitkään todistajien ketjuun ja siitä löytyvät kolme avainsanaa. Armo, Rakkaus,
Osallisuus. Ne viittovat lähetystyössä eteenpäin. Työ jatkuu.

