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Ota lehti talteen
Seuraava Kotviesti ilmestyy 8.7.2021.
Keskiaukeamalta löydät tilaisuudet ja
tapahtumat sinne saakka.
Muutokset ovat mahdollisia.

Pääkirjoitus

Tuothan minut kotiin

K

evään korvalla olemme saaneet
viettää kahta arvokasta Suomen
itsenäisyyteen olennaisesti liittyvää juhlapäivää. Kansallista veteraanipäivää vietimme 27.4 ja kaatuneiden
muistopäivää 16.5. Pappina olen saanut
tavata useita sotiemme veteraaneja. Olen
ollut etuoikeutetussa asemassa saadessani
kuulla heidän kokemuksiaan ja mietteitään
niin elämästä kuin Suomestakin.
Kuunnellessani heitä on usein noussut
kaksi teemaa esille kuinka he ovat selvinneet sodan mielettömyyden keskellä.
Toinen on ollut suomalaisen miehen hiljainen rukous Luojansa edessä ja toinen
on ollut luottamus taistelutoverin apuun.
Mieleeni piirtyy erään veteraanin kertomus:
”Sovittiin samassa porukassa olevan
kaverin kanssa, että autetaan tosiamme.
Se saman kylän poika sanoi kun tiedet-
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tiin, että nyt on kyllä paha paikka, että jos
minä haavoitun niin piäthän huolta ja jos
minä kaadun niin tuothan minut kotiin.”
Kyynelsilmin veteraani sanoi tuoneensa
asetoverinsa lopulta kotiin. Ajatuksena
oli, että kaveria ei jätetä edes kaatuneena
taistelukentälle vaan pyritään jos se vain
on mahdollista, tuomaan hänet kotiseurakunnan sankarihautausmaalle.
Kaatuneiden muistopäivän evankeliumitekstissä Jeesus rukoilee opetuslastensa
puolesta:
”Minä rukoilen, että he kaikki olisivat
yhtä, niin kuin sinä, Isä, olet minussa ja
minä sinussa.”
Tuota yhtenäisyyttä ja toisen huomioimista tarvitaan myös tänä päivänä.
Olemme eläneet poikkeuksellista vuotta
koronan kurittaessa niin meitä kuin koko
maailmaa. Turnauskestävyys on jo varmasti koetuksella itse kullakin. Jokainen
meistä haluaisi tilanteen normalisoituvan
ja vanhan arjen palaavan. Vaikka Varkauden tilanne on paranemaan päin, tarvitsemme vielä tarkkaavaisuutta ja lähimmäisen huomioimista. Oman rokotteen
saamisesta huolimatta on mietittävä esimerkiksi niitä, joita ei ole vielä rokotettu
ja ovat sen vuoksi suuremassa vaarassa
saada vakavan tautimuodon. Kuinka hyvässä asemassa me länsimaat kuitenkin
olemme rokotusten suhteen verrattuna vaikkapa vähävaraisiin kehitysmaihin, joissa kattava rokotesuoja
siintää jossakin kaukana tulevaisuudessa.
Kuinka paljon tuolle veteraanien motolle - kaveria ei jätetä
- onkaan tarvetta juuri tässä
ajassa. Jeesuksen rukouksen
sanat, jotta he olisivat yhtä,
haastavat meitä näkemään jokaisessa lähimmäisessämme
kärsivän Kristuksen kasvot.
Kasvot, jotka janoavat rakkautta ja hyväksyntää, aivan
kuten mekin janoamme.
Siunattua kesää toivottaen
Jarkko Piippo
kirkkoherra
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Ajankohtaista
hautausmailta

Kesä on saapunut
hautausmaille

Oranssi ruusubegonia odottamassa istutusta.
Toukokuussa hautausmaiden
kausityöt ovat alkaneet yleissiivouksella, perennahoitohautojen hoitamisilla, rivivälikasvien
leikkauksilla ja nurmikonleikkauksella. Tällä viikolla on aloitettu hoitohautojen merkitseminen hoitotikuilla. Sen jälkeen
päästään muokkaamaan kukkatiloja kesäkukkien istuttamista

varten. Tänä vuonna hautausmaille istutetaan mukulabegoniaa, verenpisaraa, ruusubegoniaa,
kesäbegoniaa ja samettikukkia.
Ruusubegonioiden väri on tänä
kesänä oranssinkeltainen seurakunnasta riippumattomista
syistä. Kesäkukkien istuttaminen on tarkoitus aloittaa viikolla
23 (säävaraus).
Emma Lallukka
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Sana

Johanneksen evankeliumin luku 8 jakeet 3–11
Kesken kaiken toivat lainopettajat ja fariseukset paikalle naisen, joka oli joutunut
kiinni aviorikoksesta. He asettivat hänet Jeesuksen eteen ja sanoivat: ”Opettaja,
tämä nainen on avionrikkoja, hänet tavattiin itse teossa. Mooses on laissa antanut
meille määräyksen, että tällaiset on kivitettävä. Mitä sinä sanot?” He puhuivat näin
pannakseen Jeesuksen koetukselle ja saadakseen sitten aiheen syyttää häntä.
Mutta Jeesus kumartui ja kirjoitti sormellaan maahan. Kun he tiukkasivat hänel-

tä vastausta, hän suoristautui ja sanoi: ”Se teistä, joka ei ole tehnyt syntiä, heittäköön ensimmäisen kiven.” Hän kumartui taas ja kirjoitti maahan. Jeesuksen sanat
kuultuaan he lähtivät pois yksi toisensa jälkeen, vanhimmat ensimmäisinä. Kansan
keskelle jäi vain Jeesus ja nainen. Jeesus kohotti päänsä ja kysyi: ”Nainen, missä
ne kaikki ovat? Eikö kukaan tuominnut sinua?” ”Ei, herra”, nainen vastasi. Jeesus
sanoi: ”En tuomitse minäkään. Mene, äläkä enää tee syntiä.”

Puurtilan seurakuntakoti

Kasvisvaihtoehdot ovat kysyttyjä

A

siakkaiden
toiveista
se lähti. Kasvismenua
oli kyselty niin paljon,
että Varkauden seurakunnan emäntä Anu Heiskanen
suunnitteli sellaisen.
– Kyllä kasvis- ja vegaanimenua
menee melkein joka juhlaan.
Erityisesti vegaaninen voileipäkakku on saanut hyvän vastaanoton. Kasvis- ja vegaaniruoan hintakin alkaa olla sekaruoan
kanssa samalla tasolla. Raaka-ainevalikoima on monipuolistunut
ja tarjontaa on enemmän kuin
ennen.
Ekokompassiseurakunnan arvoihin kuuluu kotimaisuuden,
paikallisuuden, kasvisvaihtoehdon ja luomun valitseminen aina
kun se on mahdollista. Erityistä
huomiota on kiinnitetty myös
ruokahävikin määrään. Tilaukset
suunnitellaan tarkasti menekin
mukaan ja ruokia pakastetaan

tarvittaessa. Omavalvonta toimii.
Anu Heiskanen kertoo, että
arvojen mukaisia valintoja on
koko ajan helpompi tehdä.
– Tukusta saa nykyään hyvin
kotimaisia tuotteita. Kotimaista kalaa ostetaan silloin, kuin
sitä on saatavilla mutta allergioiden vuoksi kalaa ylipäänsä käytetään vähän. Ja Reilun
Kaupan tuotteitakin (kahvia,
teetä, banaania, kaakaota)
on hyvin saatavilla. Myös
kakkujen koristeena olevat
ruusut ovat Reiluja.
Seurakunnan
omissa
tilai-

suuksissa kasvisruokia on ollut aiempaa enemmän tarjolla. Esimerkiksi rippikoululeireillä tarjottu
lounas on kasvisruokaa. Leikkeleiden sijaan käytetään juustoja.
Lähituottajilta Puurtilaan hankitaan muun muassa gluteenittomat jauhot, juureksia, vihanneksia, yrttejä ja marjoja. Uusia
lähituottajia etsitään koko ajan
lisää.
– Minuun voi olla yhteydessä,
jos haluaa tarjota tuotteitaan meidän käyttömme, emäntä vinkkaa.

Kasvispitsaa suoraan uunista.

Pienet gluteenittomat voileipäkakut.

Pitopalvelu

Puurtilassa leivotaan tavallisia ja
gluteenittomia riisipiirakoita.

Vegaaninenvoileipäkakku on saanut hyvän vastaanoton.

• Varkauden seurakunnan pitopalvelu toimii Puurtilan seurakuntakodilla.
• Valmiit menuvaihtoehdot löytyvät osoitteesta www.varkaudenseurakunta.fi/puurtila/
pitopalvelu

Pääkirkon urut

Pääkirkon urkujen määräaikaishuolto
Vuoden 2022 talousarvion investointiosassa on varauduttu 200
000 euron määrärahalla pääkirkon urkujen peruskorjaustöihin.
Kirkkoherran asettama urkutoimikunta on käsitellyt pääkirkon
urkujen korjausta ja siihen liittyviä muutostyötarpeita. Toimikuntaan ovat kuuluneet johtava
kanttori Mari Marjokorpi (pj.),
kirkkoherra Jarkko Piippo, hallintojohtaja Olli Siivola, tekniikan
tohtori Ilkka Korhonen ja musiikin tohtori Jan Lehtola.

– Uruille suoritetaan määräaikaishuolto, jossa käydään läpi
urut kauttaaltaan ja huolletaan.
Tarvittaessa vaihdetaan osia uuteen, johtava kanttori Mari Marjokorpi kertoo.
Huoltourakka on kilpailutettu
hankintalain mukaisesti. Määräaikaan mennessä saatiin tarjous kolmelta toimijalta. Kirkkoneuvosto päätti kokouksessaan
(3.3.2021) hyväksyä Urkurakentamo Veikko Virtasen tarjouksen
urkutoimikunnan esityksen mu-

kaisesti.
Yksi tarjouksen jättäneistä jätti
seurakunnalle oikaisupyynnön
vedoten annettujen tarjousten
eroavaisuuteen. Urkutoimikunnan esityksestä kirkkoneuvosto
kuitenkin hylkäsi kokouksessaan
(26.3.2021) oikaisuvaatimuksen
perusteettomana.
Perusteluna
oli, että työselityksessä on ollut
kaikille sama teksti ja työmäärän
arviointi on ollut tarjoajien vastuulla sekä se, ettei hinta ollut ensisijainen valintaperuste.

Hylätystä oikaisuvaatimuksesta
ei ole tehtyvalitusta määräaikaan
mennessä. Suunnitelma on, että
huoltourakka olisi valmis pääsiäisenä 2022. Urut olisivat käytössä juuri sopivasti seurakunnan
90-vuotisjuhlavuonna.
Ennen urkuhuollon aloittamista pääkirkossa viimeistellään
vielä akustiikkaremonttia. Viime
vuonna maalatun katon lisäksi
myös muita pintoja käsitellään
jälkikaiun parantamiseksi seurakunnan omana työnä.

Diakoniatyön
tilastoja
Koronavuoden 2020 tilastot
kertovat Varkauden seurakunnan
diakoniatyöntekijöiden
kohdanneen henkilökohtaisesti 2449 ihmistä. Määrään on
tilastoitu vain henkilökohtaiset
asiakaskäynnit ja kotikäynnit.
Tilaston ulkopuolelle jäävät
esimerkiksi elintarvikejakelut,
retki- ja leiripäivät ja ruokailut, joita koronan vuoksi viime
vuonna ei juuri pystytty järjestämäänkään.
Eniten asiakkaita oli ikäryhmässä 40-69 vuotiaat (1263),
toiseksi eniten 18-39 vuotiaissa (604). Yli 70 vuotiaiden
kohtaamisia oli 570. Alle 18
vuotiaiden kohtaamiset eivät
tilastoidu oikein, sillä usein asiakkaaksi tilastoidaan vain lapsen vanhempi.
Asiakkaiden
perherakenteista yleisin oli yksin asuvat
(1403). Toiseksi eniten kohdattiin perheellisiä (603), joista yksinhuoltajia noin puolet (319).
Sosiaaliturvan
aukkojen
paikkaamiseen väliaikaisiksi
toimintamuodoiksi
tarkoitetut elintarvikejakelut ja taloudellinen auttaminen ovat
juurtuneet Varkauden seurakunnan pysyviksi auttamisen
muodoiksi 1990-luvun lamasta
lähtien. Yleisimmät syyt tavata diakoniatyöntekijä liittyvät
talousasioihin, terveyteen ja
sairauteen, ihmissuhteisiin tai
muihin syihin. Muihin syihin
tilastoidaan esimerkiksi väkivaltaan ja riippuvuuksiin liittyvät käynnit.
Yli puolet (noin 40 000 euroa) diakoniatyön antamista
avustuksista tulee yritysten, yhdistysten ja yksityishenkilöiden
lahjoituksina. Lisäksi diakoniatyöntekijät hakevat yksittäisiä
avustuksia Kirkon diakoniarahastosta, Tukikummeilta, Kuopion hiippakunnasta, Kotimaanavusta ja Sipilä-Säätiöstä
pääsääntöisesti lasten ja nuorten harrastusten tukemiseen.

Toimintakertomus
2020
Varkauden seurakunnan viime
vuoden toimintakertomus ja
tasekirja on menossa 2.6. kirkkoneuvoston hyväksyttäväksi.
Lopullinen versio toimintakertomuksesta vahvistetaan
kirkkovaltuuston kokouksessa
22.6.2021. Toimintakertomus
tulee aikanaan luettavaksi seurakunnan kotisivuille.
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Kirkon kirjat

Kuolleet
Salli Sisko Ranimäki 94 v, Martta Markkanen 93 v, Julia Mokki 93 v, Aune
Inkeri Hassinen 91 v, Maija Tuulikki Tyrväinen 91 v, Heikki Vilho Vehviläinen 91 v, Elbe Irene Kauhanen 90 v, Raili Inkeri Kauhanen 90 v, Teuvo
Ensio Malkki 90 v, Sirkka Kaarina Puranen 90 v, Toivo Veikko Putkinen 89
v, Eino Johannes Räsänen 89 v, Matti Kaarlo Immonen 88 v, Jaakko Pauli
Olavi Kauhanen 88 v, Taito Pertti Kauppinen 88 v, Uuno Olavi Paukkonen
88 v, Esko Laine 87 v, Pentti Armas Hynönen 86 v, Aimo Vesa Pehkonen

Uusi
puheenjohtaja
Kirkkoneuvosto hyväksyi kokouksessaan (5.5.2021) viestintätoimikunnan uudeksi puheenjohtajaksi Pauli Ketolan. Hän on
kirkkovaltuutettu sekä seurakuntapalvelun johtokunnan jäsen.
Pauli toimi viestintätoimikunnan
entisen puheenjohtajan Kari Tyrväisen henkilökohtaisena varajäsenenä. Pauli Ketolan henkilökohtaiseksi varajäseneksi valittiin
Esa Tuovinen. Ketola työskentelee
Repokankaan koulun sekä Varkauden lukion musiikin opettajana.

86 v, Anna-Liisa Rissanen 86 v, Kaija Orvokki Tuure 86 v, Onerva Kyllikki
Vihanne 86 v, Leena Kröger 85 v, Mikko Seppä 85 v (Saimaan ortodoksinen
srk), Maila Annikki Haapalainen 84 v, Mirja Anneli Markkanen 83 v, Maila
Kyllikki Holopainen 82 v, Helvi Maria Lappalainen 82 v, Esko Sulo Tiainen
82 v, Raimo Johannes Aholainen 81 v, Irma Ellen Karvonen 81 v, Raimo
Veikko Glumerus 79 v, Taisto Juhani Tuovinen 79 v, Aune Maria Oinonen
78 v, Harri Olavi Mäkelä 74 v, Kyösti Tapio Tarvainen 74 v,

Kirkkopäivät ja Lähetysjuhlat #YHDESSÄ2021

Virtuaalitapahtumaa
seurattiin Kuoppakankaan
seurakuntakeskuksella

Muutoksia
diakoniatyössä
Varkauden seurakunnassa on
avoinna kaksi (2) diakoniavirkaa, joiden hakuaika oli
26.4.-10.5.2021.
Määräaikaan
mennessä hakemuksia saapui
kymmenen (10) kappaletta.
Hakijoista kuusi (6) oli päteviä.
Haastattelut järjestetään toukokuun 26. päivä. Uusien viranhaltijoiden on määrä aloittaa
työnsä syyskuun alussa. Valinnat
tehdään kesän aikana.
Virat tulivat avoimiksi, kun
pitkäaikaiset diakoniatyöntekijät Antero Saarelainen ja Ellen
Väntti eläköityvät. Antero jäi
eläkkeelle 1. huhtikuuta, Ellen 1.
syyskuuta alkaen. Touko-, kesä, elokuussa sosionomi (AMK)
diakoni -opiskelija Virpi Kauppinen suorittaa opintoihinsa
kuuluvaa työharjoittelua diakoniatyöntekijöiden mukana.

Vapputorin
tuotto
Seurakunnan lähetysvapaaehtoiset tekivät simaa ja munkkeja
myytäväksi vapun alla lähetysja kansainvälisen työn hyväksi.
Vapputorin tuotto oli 1410,70
euroa. Tuotto tilitetään seurakunnan tukemiin kohteisiin,
jotka voit tarkistaa seurakunnan
kotisivuilta. Moni on kysellyt,
voisiko simapulloja palauttaa
seurakunnalle ensi vuoden myyjäisiä ajatellen. Ja kyllähän pullot otetaan vastaan. Huuhdotut
ja pestyt pullot voi tuoda Päiviönsaareen seurakuntaviraston
ala-aulaan tai Kuoppakankaan
seurakuntakeskukselle pääovien
tuulikaappiin.

Kaisamari Hintikka ja Pekka Haavisto keskustelivat Kirkkopäivien ja Lähetysjuhlien virtuaalitapahtumassa onko keskustelulla ja neuvottelulla vielä voimaa rauhantyössä.

Tiia Klemettilä

K

irkkopäivien ja Lähetysjuhlien
#YHDESSÄ2021-virtuaalitorstai
20.5. toteutettiin suorana ja maksuttomana lähetyksenä
Helsingistä. Tapahtuman teema
oli: Kuuntelen. Kunnioitan. Ymmärrän.
Kirkon viestinnän ohjelmapäällikkö Kimmo Saareksen
johdolla keskusteltiin muun muassa siitä, miten sananvapaudella
usein oikeutetaan huonoa keskustelukulttuuria ikään kuin sii-

hen ei liittyisi vastuu sanoista ja
siitä, että sana voivat myös johtaa
tekoihin.
Helsingin yliopiston ekumeniikan professori Risto Saarinen
muistutti, että yhteisöjen tulee
itse luoda keskustelukulttuuri,
jossa vallitsee reilun pelin henki.
– Sanan- ja uskonnonvapauden nimissä voida solvata toisinajattelijoita. Mihin näissä
vapauksissa ollaan menossa, on
mielenkiintoista.
Sisäministeriön
kehittämispäällikkö Tarja Mankkinen totesi, että nyt on vallalla sellainen

kulttuuri, jossa kaikesta pitäisi
koko ajan olla jotakin meiltä. Se
ajaa ihmiset helposti ylilyönteihin.
Keskustelussa todettiin, että
vaikka vihapuheeseen voidaan
puuttua myös lainsäädännöllisin
keinoin, vastuu sen levittämisestä on silti jokaisella puhujalla
itsellään.
Piispa Kaisamari Hintikka
ja Pekka Haavisto nostivat keskustelussaan esille esimerkkejä
kuuntelemisen ja vuorovaikutuksen merkityksestä rauhanprosesseista eri puolilla maailmaa. Haa-

visto näki myös kiinnostavana ja
eri kirkkoja ja uskontoja yhdistävänä asiana niiden suhtautumisen ympäristöön ja luontoon
pyhänä asiana.
– Tapasin YK:ssa juutalaisia, kristittyjä ja muslimeita,
joiden kanssa pohdimme sitä,
voitaisiinko tästä löytää jotain
yhteistä maaperää, jonka perusteella voidaan myös parantaa
luonnonsuojelua. Monet konfliktit tuhoavat luontoa ja toisaalta
ilmastonmuutoksen seuraukset
synnyttävät konflikteja. Alustavasti näyttää siltä, että tässä olisi
mahdollisuuksia.
Päivän päätteeksi keskusteltiin
vielä hengellisyyden muuttuvista muodoista sekä lähetystyön
kuvasta 2000-luvulla. Kirkkopäivien ja Lähetysjuhlien #yhdessä2021-virtuaalitorstaihin
tuli runsas 600 ilmoittautumista.
Tapahtuman järjestivät yhteistyössä Kirkkopalvelut, Suomen
Lähetysseura, Oulun seurakuntayhtymä, Oulun kaupunki ja
Kirkon viestintä. Tilaisuus toimi
myös johdantona ensi vuoden
Kirkkopäiville ja Lähetysjuhlille
Oulussa 20.–22.5.2022.

Kaikki keskustelut ja Oulujoen pyhiinvaellusreitin
avajaiset Oulun tuomiokirkosta ovat katsottavissa ilmaiseksi osoitteessa
liveto.fi 2.6. saakka (sivustolle on rekisteröidyttävä).

Anna valmistujaislahjaksi

Toisenlainen Lahja

®

Vuohi
30 €

toisenlainenlahja.fi

Koulupuku
8€
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Kirkon kirjat

Kuolleet

Kastetut

Veli Markku Paukkonen 70 v, Sirkka Kaarina Ulmanen 69 v, Markku
Eerikki Vepsäläinen 68 v, Hannu Matti Räisänen 66 v, Vuokko Annikki Hokkanen 65 v, Arto Kauko Kalervo Uotinen 62 v, Kari Juhani
Tyrväinen 59 v, Jouni Erkki Tapani Ylelä 59 v, Jorma Juhani Hyvönen 58 v, Petri Juhani Komppa 58 v, Matti Sakari Tuppurainen 58 v,
Turkka Juhani Laitinen 55 v Timo Kalle Tuomainen 53 v, Arto Kalevi
Hämäläinen 45 v, Arto Juhani Turunen 44 v.

Noel Vilho Oliver Herranen, Meea Ida Aurora Hotti, Luka Fredrik Järveläinen, Taavi Antton Juhani Kanniainen (Kuopion Puijon srk), Elmeri Jooa
Jeremia Karttunen, Eevi Amalia Kinnunen, Elna Aurora Jadessa Lundberg
(Joroisten srk), Venna Maarit Alina Nissinen (Pieksämäen srk), Jouko Miika
Elmeri Oittinen, Sohvi Aava Matilda Rissanen, Noel Venni Viljami Silvennoinen (Leppävirran srk), Jasmin Ida Maria Tauschi, Sinna Mirella Emilia
Tyrväinen.

Kolumni

Uusia alkuja
ja jäähyväisiä

T
Liikkuva seurakunta

Iloiten te saatte
lähteä matkaan

Karoliina Mustonen

K

irjoittaessani räntäsade
piiskaa kotitaloni ikkunoita. Teksti ei tahdo
syntyä. Säästä huolimatta päätän lähteä kävelylle, vaikka
hiukan kehtuuttaakin. Väittävät,
että sää on vain pukeutumiskysymys. Välikerrasto, villapuku, vettä
pitävä ulkoilupuku, pipo, hanskat,
kumikengät ja reippaasti menoksi.
”Iloiten te saatte lähteä matkaan, / ja onnellisesti te pääsette
perille. / Vuoret ja kukkulat riemuitsevat teidän edessänne, / ja
kaikki metsän puut taputtavat käsiään. (Jes. 55:12.)
Kuin ihmeen kautta happihyppely kammottavassakin säässä

auttaa. Jesajan kirjan sanat pitivät paikkansa! Iloiten sain lähteä
matkaan tai ainakin ilo löytyi kävellessä, lähteminen ehkä vähän
mietitytti. Kävellessä jostain kuului linnun laulua ja puut näyttivät
heiluessaan taputtavan käsiään.
Mieli rauhoittui ja ajatukset kirkastuivat.
Pieni liikuntahetki luonnossa,
vaikka tällä kertaa vain tien vierellä, todella tuo ajatuksiin lepoa
ja selkeyttä. Luulen, että itse kukin sitä välillä kaipaa. Koronaajan retkeily- ja luonnossaliikkumiskärpänen on purrut meitä
myös täällä Varkauden lähiseuduilla. Viimeisen vuoden aikana
minäkin olen liikkunut luonnossa
enemmän kuin koskaan ennen. Ja
mieli on kyllä levännyt.
Minulle ulkoiluun ja luonnossa
retkeilyyn kuuluu usein päätössauna. Pidemmän retken jälkeen
on mukava huuhtoa rasitukset
pois saunan lauteilla ja kylmemmässä kelissä ulkoilun jälkeen
kohmeisiin jäseniin virtaa löylyissä mukavasti lämpöä. Lauteilla
mielessäni silloin tällöin vilahtaa
Heikki Tyhtilän Saunavirsi. Sen
sanoissa on jotain Pyhää, aivan
kuin saunan lauteillakin olemisessa. Sävel on virrestä 200 (Oi,

kuinka ihana).
”1. Oi Jeesus Herrani, mun siunaa saunani. / Itseni pesen kyllä,
vaan sieluuni en yllä. / Puhdista
minut aina, mä kylven lauantaina. / 2. On sieluin ylpeä, se tahtoo
kylpeä. / Voimaansa itse luottain,
ja mielihyvän tuottain. / Jos et sä
Jeesus auta, on eessäin sielun hauta. / 3. Saunani löylyssä, on hyvä
kylpeä. / Se mielen rauhoittaapi,
murheissa lohduttaapi. / Nyt istun hiljaa tässä, Herraani kiittämässä.”
Toivon sinulle kesään ihania
mielen virkistyshetkiä luonnossa ulkoillen ja rentouttavia levon
henkäyksiä saunan lempeissä löylyissä.

P.S.

Työikäisille naisille on luvassa
saunanlöylyjä
tulevana
kesänäkin Puurtilassa klo
18 perjantaina 18.6. torstaina 22.7. ja torstaina to
12.8. Myös diakoniatyöntekijöiden luotsaamat Kaiken kansan saunaillat jatkuvat kesällä Puurtilassa
ke klo 17: 16.6. ja 14.7.

ässä Kotiviestin numerossa on hiljattain edesmenneen
kollegani aloite saanut vihdoin täytäntöönpanonsa. Kari Tyrväinen kuului Varkauden seurakunnan
viestintätoimikuntaan, ja hän oli puhunut minulle jo
useamman kerran, että hänen luokkalaisensa voisivat kirjoittaa
Kotiviestiin jutun. Työnimeksi Kari antoi sille: “Mitäs nyt?” Hieman haikein mielin olemme luokkalaisten kanssa asiaa työstäneet, mutta koemme tärkeäksi saada asian toteutetuksi ja näin
osoittaa sitkeyden, ahkeruuden ja sanansa pitämisen olevan yhä
tärkeitä arvoja. Olkoot oppilaiden jutut kunniaksi idean isälle ja
hyvä alku yhteistyölle vastaisuudessakin!
Opettajan työssä on vanhan vitsin mukaan kolme hyvää syytä:
kesä-, heinä- ja elokuu. Myönnän, että reilu kesätauko on mieluisa mutta on työssä muutakin antoisaa – nähdä, kuinka nuori
kasvaa ja kehittyy. Kun takana on jo kosolti työtä yläkoululaisten parissa, uskaltaa sanoa, että seitsemäsluokkalaiset ovat yhdeksäsluokkalaisiin nähden vielä ihan pikkuisia taimia, joskus
topakoita, joskus honteloita. Yhdeksäsluokkalainen on juurtunut
hyvin, ja lehdet haarautuvat moniin suuntiin, nuput alkavat näkyä. On etuoikeus olla seuraamassa kasvua, puutarhurin tavoin
kitkeä turhia rikkaruohoja pois, muistaa lannoittaa ja kastella
kannustavin sanoin. Kuitenkin tiedän, että olen vain yksi kasvun
mahdollistajista. Valoa tarvitaan itseä suuremmilta voimilta varsinkin silloin, kun hallayö tai rankkasade uhkaa latistaa taimen
kasvun tai toinen taimi ei anna tilaa toisen kasvulle vaan yrittää
tukahduttaa sen.
Kalenterivuosi on työssämme erilainen, sillä vuosi alkaa syksyllä ja päättyy kevään ja kesän taitteeseen. Kun talven selkä
on korkeimmillaan, aurinko alkaa paistaa ja kouluvuosi kiitää
hurjaa vauhtia alamäkeä. Kesäloman jälkeen palaan innolla
koululaisten, uusien oppilaiden
pariin kesän riemuista nauttineena. On taas puhtia polkea ylämäkeen. Ja toden totta
siemenet itävät talven yli ja
ovat keväällä valmiita. Vielä
viimeiset kannustukset 9Gluokan oppilaille, ja kaikille muillekin peruskoulunsa
päättäville.
Päivi Hopia
Kirjoittaja on äidinkielen ja
kirjallisuuden opettaja
Waltterin koulusta.

Kotiviesti
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Säännöllinen toiminta, tapahtumat ja tilaisuudet 27.5.–8.7.2021
JUMALANPALVELUKSET
JA HARTAUDET 
su 30.5.

klo 10 Messu pääkirkko.
Pehkonen, Tanskanen, Majuri.
klo 12 Messu Kangaslammin
kirkko.
Huotari, Majuri.

su 6.6.

klo 10 Messu pääkirkko.
Piippo, Päivärinta, Leinonen.
klo 12 Sanajumalanpalvelus
Kangaslammin kirkko.
Huotari, Leinonen.

nä maanantaina p. 040 701 6630.

Kaikille avoin leiripäivä Puur-

tilan srk-kodilla to 24.6 klo 10–14.
Ulkoilua, saunomismahdollisuus, ei
erillistä ohjelmaa. Kota on avoinna
omien eväiden grillaamista varten.
Leiripäivän hinta 10 € (sis. lounaan). Tarvittaessa kuljetus 5 €/
hlö. Ilmoittautuminen (max. 20
hlö) ja kyytitiedustelut diakoniatoimistoon 17.6. mennessä p.040
701 6630.

pääkirkossa. Tule laulamaan uudistetuista kesälauluvihkoista!
to 8.7. klo 10 Konsertti Luttilan
kappelissa, Varkauden kesäklassinen.
su 11.7. klo 18 Konsertti pääkirkossa, Varkauden kesäklassinen.
la 28.8. klo 18 Urkukonsertti pääkirkossa, Giampaolo di Rosa.

mineen liikkuen ja leikkien. Myytävänä puffetissa pientä syömistä.

Perheretki 29.7. Lisätietoja kesäkuun lopussa www.varkaudenseurakunta.fi

30.6. ja 7.7. Kuoppakankaan srkkeskuksella. Ilmoittautuminen aina
ed. viikon keskiviikkona (23.6. ja
30.6.). Lisätietoja Urpo Häkkinen
0400 428 673.

Perhepäivä 11.8. Puurtilan srk-

Eväsretket pyöräillen to 1.7.

kodilla klo 10.00-14.00 Tervetuloa
lapsiperheet viettämään rentouttava päivä, vapaana kotitöistä.
Päivässä mahdollista ruokailla
edulliseen hintaan aikuiset 3,50 e
lapset 1,50 e. Lisätietoja ja ilmoittautumiset 4.8. mennessä Paulalle
040 5014 950.

to 10.6.

su 13.6.

klo 10 Messu pääkirkko.
Päivärinta, Marjokorpi.
klo 12 Messu Kangaslammin
kirkko. Pehkonen, Marjokorpi.

VARHAISKASVATUS

klo 10 Sanajumalanpalvelus pääkirkko. Päivärinta,
Leinonen.

su 27.6.

klo 10 Messu pääkirkko,
Luomakunnan sunnuntai.
Päivärinta, Leinonen.
klo 12 Messu Kangaslammin
kirkko. Huotari, Leinonen.

su 4.7.

klo 10 Konfirmaatiomessu
RK 3 osa 1 pääkirkko. Huotari,
Natunen, Taavitsainen, Korhonen.
klo 12 Konfirmaatiomessu
RK 3 osa 2 pääkirkko. Huotari,
Natunen, Taavitsainen, Korhonen.
klo 14 Konfirmaatiomessu
RK 4 osa 1 pääkirkko. Päivärinta, Mäiseli, Leinonen.
klo 16 Konfirmaatiomessu
RK 4 osa 2 pääkirkko. Päivärinta, Mäiseli, Leinonen.
klo 16 Kesäillan hartaus ja
iltatee Kangaslammin kirkko.
Huotari, Korhonen.

DIAKONIATYÖ
Diakonian pyöräretket max.
15 hlö: ke 2.6 Puurtilan kierto ja
kahvit Kanavamuseolla, ja to 8.7
Honkakosken tulilla , eväät diakonialta. Lähtö pääkirkolta klo 11.30.
Säävaraus.Kypärä oltava kaikilla.
Ilmoittautumiset diakoniatoimistoon p. 040 701 6630.
Liikkuva kesäkahvila

10.6. klo 13 Kuoppakankaan
seurakuntakeskus. Ehtoollishartaus
klo 13.
17.6. klo 13 Tirmulantori, Kommila.
1.7. klo 13 Kyllikinkatu 6, Käpykangas.
8.7. klo 13 Myllärinraitti, Lehtoniemi.
5.8. klo 13 Pääkirkko, Savontie 1.
Ehtoollishartaus klo 14.

Kaiken kansan saunaillat

Puurtilan srk-kodilla. Saunan lisäksi
iltapala, hartaus, yhdessä oloa. Tarvittaessa kuljetus 5€/hlö. klo 17–19
ke 16.6. / 14.7. / 18.8. Ilmoittautuminen (max. 20 hlö) ja kyytitarve
diakoniatoimistoon viim. edellise-

Tulossa:

NUORET

Ilmoittautuminen päiväkerhoon toimintakaudelle 2021-2022

su 20.6.

la 26.6.

Honkapirtille (6 km keskustasta) ja
8.7. Kiviselle (16 km keskustasta).
Ilmoittautuminen aina edellisen
viikon keskiviikkoon mennessä
(23.6. ja 30.6.). Retki-info lähetetään ilmoittautuneille. Lisätietoja
Urpo Häkkinen 0400 428 673.

Äitien ja tyttärien ilta 8.9. Puurtilan
srk-akodilla sekä Isien ja lasten kanoottiretki 18.9. Honkapirtti - Hanhenkaula. Lisätietoja seuraavassa
kotiviestissä sekä elokuun lopussa
www.varkaudenseurakunta.fi

klo 13 Liikkuvien kesäkahvien
ehtoollinen Kuoppakankaan
srk-keskus. Pehkonen.

klo 10 Konfirmaatiomessu
RK 2 osa 1 pääkirkko.
Huotari, Venejärvi, Marjokorpi.
klo 12 Konfirmaatiomessu
RK 2 osa 2 pääkirkko.
Huotari, Venejärvi, Marjokorpi.
klo 12 Sanajumalanpalvelus
Kangaslammin kirkko.
Pehkonen, Leinonen.
klo 15 Luontokirkko Luttilan
kappeli. Piippo, Leinonen.

Kouluikäisten puuhapäivät

Puistojumppa- ja picnic Könön-

pellon Lenkkipuistossa 30.6. klo
10.30–12. Eväsmaksu 2€.
Kirpputori on avoinna ti-ke klo
10–15 2.6. saakka. Sekä lauantaina
29.5. klo 10–13. Otamme vastaan
puhdasta ja ehjää lahjoitustavaraa.
Kirppiksen tuotto menee Yhteisvastuukeräykseen. Lisätiedot: Kirpputorin p. 040 874 2021 (aukioloaikoina) tai Pia H p. 040 5727 810.
Avaamme jälleen elokuussa.

Lähiretki ikäihmisille Joroisten

Vanamolaan to 10.6, max.15 hlö,
Bussi kerää klo 9 alkaen: Pääkirkko, Päiviönsaari, Laivalinnankatu,
Kuoppakankaan srk keskus. Paluu
klo 14 jälkeen. Retki on tarkoitettu
niille ikäihmisille jotka harvoin
pääsevät virkistymään. Retken hinta 12 € sisältää kyydit ja lounaan
sekä kahvit. HUOM: Rakennus on
vanha eikä siellä ole invavessaa.
Muutaman rapun nousu. Koronaohjeistukset: maski bussissa,
hyvä käsihygienia. Ilmoittaudu 3.6
mennessä diakoniatoimistoon p.
040 7016630.

ajalla 12.4.–15.6. Päiväkerhoryhmiin voivat ilmoittautua 2-5 vuotta
täyttäneet lapset. 3-5 v. lasten
ryhmät kokoontuvat kaksi kertaa
viikossa. Kaksi vuotta täyttäneet
voivat ilmoittautua ryhmään, joka
kokoontuu kerran viikossa kahden
tunnin ajan. Päiväkerhot ovat
maksuttomia. Ilmoittautua voi
kerhossa tai sähköisesti Varkauden
seurakunnan kotisivuilla: Varkauden seurakunta/Tule mukaan/
Lapsille 0-14 v ja lapsiperheille/
Päiväkerho/Ilmoittautuminen
päiväkerhoon/

Päiväkerhot ja perhekerhot

kesätauolla. Säännöllinen toiminta
jatkuu viikolla 33.

MUSIIKKI
Kuorot kesätauolla

Lapsikuoro Pisarat keskiviikkoisin
klo 17-17.45 Kuoppakankaan srkkeskus alk. 18.8., Marjokorpi

Perheleiri 6.-8.8. Puurtilan srk-ko-

dilla. Lisätietoja kesäkuun lopussa
www.varkaudenseurakunta.fi
Huoltaja, huokaise hetki. Apua
arkeen. Seurakunnan lastenohjaajat vievät terveitä lapsia 1,5 h ulkoilulle pyynnöstä. Ota yhteyttä Paula
Boman p. 040 5014950

Kesäkerho 1.- ja 2.- luokkalaisille!

Puuhaa turvallisten aikuisten kanssa joka arkipäivä klo 9-15 ajalla 7.24.6.2021 Könönpellon srk-keskuksella. Lisätietoja ja vapaita paikkoja
voi tiedustella Paula Boman 040
5014950, paula.boman@evl.fi

TYTÖT JA POJAT 11-14V
Ilmoittautumiset retkille ja
puuhapäiviin: sähköpostilla tule.

TYÖIKÄISTEN NAISTEN
SAUNAILLAT
kerran kuussa torstaisin klo 18-20
Puurtilan srk-kodilla 18.6. / 22.7. /
12.8. Tervetuloa lämpimiin löylyihin hoitamaan kehoa ja mieltä.

Sosiaalisessa mediassa nuorisotyön
tiimi toimii: IG / FB / Snapchat

Puistokerho Lintulankujan leikki-

mukaan@evl.fi tai seurakunnan
kotisivujen kautta. Ilmoittautuessa
tulee mainita osallistujan nimi, ikä,
ruoka-aine allergiat, uimataito, saako osallistujaa kuvata ja kuvia käyttää seurakunnan toimintaesitteissä
tai lehdessä / sivuilla, yhteystiedot
vanhemmille puh nro, sp-osoite,
postiosoite. Retki- ja leiritiedotteet
lähetetään pääosin sähköisenä,
mutta joskus netti pätkii ja oikeaa
osoitettakin tarvitsee.

kenttä to 3.6. klo 9.00 - 11.00. sekä
Kuoppakankaan liikennepuistossa
keskiviikkoisin ajalla 5.5–28.7. klo
10.00-12.00. Puistokerhot ovat
avointa maksutonta toimintaa
lapsiperheille ja hoitajille lapsiryhmineen.

Nuorten liikuntasali vuorot jatkuvat kesän jälkeen tiistaisin 11.8.
klo 17–18.

Rippikoulut 2021
Rippikouluvuoden 2021 päätöstapahtuma 15.8. klo 16 Kuoppakankaan srk-akeskuksella. Ankkurimessu klo 18 alkaen.

Ohjaajakoulutus
syksy 2021
Ohjaajakoulutus OHKU 1 pidetään 10.-12.9. sekä Jatkisten yökoulu 24.-25.9. Lisätietoja seuraavassa
Kotiviestissä sekä elokuun alussa
www.varkaudenseurakunta.fi.

LÄHETYSTYÖ JA
KANSAINVÄLINEN
VASTUU
Lähetyspiirit jäävät kesätauolle,
jatkuen syksyllä.

Huotari p. 040 617 2873,
risto.huotari@evl.fi
Su 4.7. klo 16 Kesäillan hartaus ja iltatee Kangaslammin
kirkossa.
Nuorten ilta jää kesätauolle
- Kappelin nuoret tervetuloa
KesäILPOON Kuoppikselle!
Jatketaan Kangaslammilla
taas elokuussa.

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.

Kirkkomuskarit

ke 9.6. klo 18 Kesäinen lauluilta

Nuortenillat jää kesätauolle, jatkuen 10.8. tiistaisin klo 18–20.

Kangaslammin kappalaisen yhteystiedot Risto

keskiviikkoisin klo 17, alk. 25.8.,
Majuri

Konsertit ja
musiikkitilaisuudet

KESÄILPO - Nuorten iltapäivän
olohuone - katso sivu 10.

KANGASLAMMIN
KAPPELIN ALUEEN
TOIMINTA

Varkauden seurakuntakuoro

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

Kuoppakankaan srk-keskuksessa
tapahtuva toiminta:

Vekara-Varkaus päivä 16.6. klo

10 ja 11.30 juhlimme kirkonrotan
syntymäpäiviä pääkirkolla, Ohjelmassa laulua, synttäri tarjoilua ja
askartelu. Tervetuloa juhlimaan
koko perhe kirkonrotan synttäreitä.

Kesäkahvila 28.7. ja 4.8. Kuoppakankaan srk-keskus. Kesäkahvila
on avointa maksutonta toimintaa
lapsiperheille ja hoitajille lapsiryh-

Kanoottiretki 15.-17.6. Majavareitti Virtasalmi, 12-15 vuotiaille.
Majoittuminen teltassa. Ruuat
valmistetaan retkikeittimellä. Melontakokemus suotavaa. Mukaan
max. 10 hlöä. Reitin varrella aivan
ihanat maisemat, mutta myös
muutama vuolas virtapaikka. Hinta
50e, sisältää kanootit, veneilyliivit,
opastuksen, ruuat ja vakuutukset.
Ilmoittautuminen 3.6. mennessä,
kanoottiretkeläisten vanhempainilta to 10.6. klo 17.-18.30. Lisätietoja
Urpo Häkkinen 0400 428 673.

Tilaisuuksissa ja tapahtumissa noudatetaan voimassaolevia koronarajoituksia.
Muistathan jäädä kotiin,
jos sinulla on pieniäkin
oireita.

Anna meille palautetta
www.varkaudenseurakunta.
fi/palaute
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Varkauden
seurakuntalehti
61. vuosikerta

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

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.

Musiikkia
Kanttorit vierailevat
palveluasumisyksiköissä

Taitto: Mediasepät Oy, Kuopio

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

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

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

Painopaikka:
Lehtisepät Oy/ Jyväskylä

Seuraava Kotiviesti ilmestyy
to 8.7.2021. Aineisto Kotiviestin
toimitukseen ma 28.6. klo 15 mennessä
s-postilla tiia.klemettila@evl.fi

Toimituksen käyntiosoite:
Seurakuntavirasto
Ahlströminkatu 19, 78250 Varkaus

Toimitus:
Tiedottaja Tiia Klemettilä		
p. 040 512 6207
tiia.klemettila@evl.fi

SEURAKUNNAN
TILAT

7

Jakelu: Savon Jakelu

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

Kanttorit

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.

Toimistosihteeri Minna
Riihimäki-Sutinen

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

Kanttorit ja kesäkitaristit
Mikko ja Konsta vierailevat tänä kesänä varkautelaisissa palveluasumisyksiköissä.
- Käymme viettämässä
asukkaiden kanssa musiikkihetkiä uudistettujen kesä-

lauluvihkojen kanssa, kertoo johtava kanttori Mari
Marjokorpi iloisena.
Samoista
uudistetuista lauluvihoista lauletaan
myös kesäisessä lauluillassa Varkauden pääkirkossa
keskiviikkona 9.6. klo 18.

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

Vastaaja lastenohjaaja
Paula Boman

Kannen kuva:

Laura Tanskanen

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.

Tiekirkko

Varkauden pääkirkko
on avoinna
Tiekirkkona
Varkauden pääkirkko on yksi
Suomen noin 265 Tiekirkosta. Kirkko avoinna ma-pe
10.6.–20.8. klo 11–16. Kirkon
ja ”Tulkoon sinun valtakuntasi” alttarifreskon esittelyn
voi varata numerosta 040 702
7748. Fresko on tiettävästi
pinta-alaltaan (240 m2) pohjoismaiden suurin. Tiekirkkojen aukioloajat vaihtelevat
paikkakunnittain.
Löydät
tiedot Tiekirkoista uusitulta
Tiekirkko-sivustolta, tiekirkko.fi

Palvelua vuodesta 1928
Ammattitaitoista ja osaavaa palvelua
jo yli 93 vuoden kokemuksella.

Kukkakauppa Peräkylä
- Kukat arkeen ja juhlaan
- Surusidonnat - Interflora-kukkavälitykset
Hautauspalvelu Peräkylä
Kaikki hautaukseen liittyvät palvelut
luotettavasti ja ammattitaidolla.
- Kotimaiset, ekologiset arkut ja uurnat
- Hautakivet, kaiverrukset ja entisöinnit
- Pitopalvelu- ja perunkirjoituspalvelut
sekä hautauksen ennakkosopimukset

- toiveittesi mukaan

93

Varaa aikasi ilmaiseen tarkastukseen.
Bongaa seurakunnan punainen pakettiauto!
Tule nauttimaan kupponen kahvia muiden kanssa.
Kesäkahvit on tarkoitettu kaikille. Kahveilla voit osallistua
arvontaan. Palkintona on lounas kahdelle. Säävaraus.
Lisätiedot diakoniatoimistosta
p. 040 701 6630.

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
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KesäKlassinen

Hemmotellaan klassisen musiikin ystäviä
Varkauden KesäKlassinen tapahtuu tänä
kesänä 7.–11. heinäkuuta. KesäKlassinen
on yhteisöllinen tapahtuma, jossa yhdistyvät Varkauden luonnon kauneus, urbaani
miljöö, mielenkiintoiset konserttipaikat,

loistavat artistit ja upea ohjelma. Varkauden
seurakunnan konsertit löydät tämän lehden
keskiaukeamalta. Tarkemmat tiedot muista
konserteista julkaistaan osoitteessa www.
varkauden-kesaklassinen.fi

Heidi Annika Tirri

Lajittelutietovisa
1) Lajitellaanko joka kunnassa
samojen ohjeiden mukaan?
2) Voiko muoviroskat laittaa sekajäteastiaan?
3) Mitä SER-jäteastiaan saa laittaa?
4) Mitä kompostiin saa laittaa?
5) Tarvitseeko lasipurkeista poistaa etiketit ennen lasinkeräysastiaan laittamista?
6) Mitä ovat jäteastioihin kuulumattomat tuotteet?

Oikeat
vastaukset

Lähetystyö tänään

Ruokaturvaa ja
ilmastokestävyyttä
Tiia Klemettilä
Pasi Pitkänen

kumppaneista, jotka tekevät upeaa
työtä ilolla ja kokosydämellä!

ässä jutussa esittelemme
Varkauden seurakunnan uuden nimikkolähetin Pasi Pitkäsen.
Pitkänen työskentelee Suomen
Lähetysseuran
hankehallinnon alueellisena asiantuntijana
Kambodžassa, jossa hän vastaa
Kambodžhan ja Laosin hankkeiden hankehallinnosta.
Suomen Lähetysseuralla on
meneillään kaikkiaan yhdeksän
eri hanketta Kambodžassa.
– Siellä työskennellään niin alkuperäiskansojen omalla äidinkielellä tapahtuvaan koulutukseen,
kestävän toimeentulon kysymyksiin köyhissä maaseudun kyläyhteisöissä, ruokaturvan parantamiseen, lasten ja erityisesti poikien
hyväksikäytön vähentämiseen, ihmiskaupan vastaisiin toimiin,
ympäristökysymyksiin sekä pääkumppanimme eli Kambodžan
luterilaisen kirkon työn tukemiseen, Pasi Pitkänen listaa.
– Olen ollut erityisen iloinen
aivan kerta kaikkiaan mahtavista

Pasi Pitkänen on kulutukseltaan
maantieteilijä. Maisterin tutkintoon sisältyvät myös Helsingin
yliopistossa suoritetut kehitysmaatutkimuksen
aineopinnot.
Pitkänen on työskennellyt vuodesta 2002 lähtien Pohjois-Karjalan maakuntaliiton alueidenkäytön ja kansainvälisten hankkeiden
eri tehtävissä.
– Olen tehnyt suuren osan työuraani alueidenkäytön ja maankäytön suunnittelun tehtävissä
Suomessa ja saanut työskennellä
samalla myös lukuisissa kansainvälisissä verkostoissa ja kehittämishankkeissa.
Kokemuksesta
on iso apu nyt myös hanketyössä
Aasiassa.
Lähetys- ja kehitysyhteistyö oli
Pasi Pitkäselle ja hänen perheelleen entuudestaan tuttua toisen
kristillisen lähetys- ja kehitysyhteistyöjärjestön, Fida Internationalin, kautta, kun he olivat Fidan
palveluksessa kehitysyhteistyötehtävissä Itä-Aasissa vuosina
2016–2018.
– Aikaisemmat kokemukset

T

esimerkiksi kenttätyöstä ItäIntian kalastajakylissä ja ruokaturvan ja terveydenhuollon
maahankkeen koordinoinnista
Pohjois-Koreassa, olivat jättäneet jäljet, joita haluttiin myös
perheenä seurata. Kristilliseltä
arvopohjalta tapahtuva toiminta
on minulle henkilökohtaisesti
tärkeää ja merkityksellistä.
Suomen Lähetysseurassa Pitkänen aloitti heinäkuussa 2020 alueellisena kehitysyhteistyökoordinaattorina Mekongin alueella.
Lähetysseurassa kiinnostivat erityisesti monipuoliset hankkeet ja
kohdemaa Kambodža.
– Ruokaturvan, toimeentulon
ja ympäristö- ja ilmastokestävyyden parantaminen olivat entuudestaan kaikkein tutuimpia
kysymyksiä, mutta myös kokonaisvaltainen paikallisten ihmisten elämän perusedellytysten
vahvistaminen ja heidän tukeminen omaehtoiseen kestävämpään
toimeentuloon ja elämään olivat
edelleen sytykkeitä hakeutua
Suomen Lähetysseuralle työhön.
Miten kambodžalaisten ruokaturvaa sitten on tarkoitus lähteä parantamaan, kun maassa

on huonot kastelujärjestelmät
ja maankäytössäkin olisi parantamisen varaa. Pasi Pitkänen
kertoo Suomen Lähetysseuran
yhteistyökumppaneiden
työskentelevät muun muassa seuraavien asioiden parissa:
– Otetaan käyttöön uusia kuivuutta ja sään ääri-ilmiöitä kestäviä lajikkeita, esimerkiksi riisistäkin löytyy sellaisia lajikkeita.
Vihannesten kasvattaminen on
yksi keskeisimpiä toimia. Hedelmäpuiden tuotantoa lisätään,
kemiallisten lannoitteiden sijaan
viljellään luomuna. Opastetaan
kalan- ja kanankasvatuksessa,
sienten viljelyssä, eläinsairauksien hoidossa ja lisätään ymmärrystä eläinten perussairauksista.
Pasi Pitkänen muutti Kaukoitään perheensä kanssa syyskuussa 2020. Perheeseen kuuluvat
vaimo Katri Sannelvuo-Pitkänen
sekä tyttäret Etla-Maria (11) ja
Helmi-Sofia (8). Suomi-koti sijaitsee Itä-Suomessa Joensuussa,
jonne Pitkäset palasivat väliaikaisesti toukokuun alussa saaman
koronarokotukset Suomessa.
Suomen Lähetysseuran alue-

1) Ei. Kuntakohtaisia eroja on.
Erot johtuvat siitä, että jätelajit
saatetaan käsitellä tai hyödyntää
eri menetelmin eri puolella Suomea. Tarkasta Varkauden seudun
lajitteluohjeet osoitteesta keskisavonjatehuolto.fi
2) Jos taloyhtiössä tai taloudessa
ei ole erillistä astiaa muovinkeräykseen, muoviroskat laitetaan
sekajäteastiaan. Sekajäte kuljetetaan Sorsakoskelle polttoaineeksi
Riikinvoiman Ekovoimalaitokseen.
3) Sähkö- ja elektroniikkaromua,
mutta ei sulakkeita, hehkulamppuja ja polttomoottorilaitteita.
4) Ruontähteet, hedelmien ja
juuresten kuoret, kuihtuneet kukat, naatit ja kukkamullat, kanamunankuoret, teen ja kahvin
porot suodatinpusseineen, pienet
määrät talouspaperia tai servettejä, kompostisangon suojana
käytetty maatuva biojätepussi,
ruohonleikkuujäte, puun lehdet
ja karike, oksat ja risut silputtuna,
kitkentäjäte ennen kuin rikkaruohot alkavat siementää. Katso
kompostointiohjeet osoitteesta
keskisavonjatehuolto.fi/infopankki/oppaat
5) Ei tarvitse. Riittää, että lasipullot- ja purkit huuhdotaan ja niistä
poistetaan pullot ja korkit.
6) Iso jätteet (huonekalut ja patjat), rakennus- ja remonttijätteet
(ikkunat, tillit, betoni, puutavara), metalliromu, ajoneuvojen
renkaat ja puutarhajäte.
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Polkupyörät
Diakoniatyö vastaanottaa ajokuntoisia polkupyöriä
Olisiko sinulla lahjoittaa ajokuntoinen
polkupyörä tarvitsevalle? Tarvetta on sekä
aikuisten että lasten pyörille. Diakoniatyöntekijä kartoittaa aina avun tarpeen ja ohjaa

pyörät eteenpäin.
Mikäli sinulla on tarpeeton ja ajokuntoinen
polkupyörä, ja haluat lahjoittaa sen, ota yhteyttä diakoniatoimistoon p. 040 701 6630.

Ilkka Koivisto

Hartaus

Luojamme kohtaa
meidät luonnossa
Laura Tanskanen

Kambodžan luterilaisen kirkon ensimmäinen naispappi Sreyleak
Touch kulkee tapaamisiin mopolla.

Pirre Saario

Kambodžan luterilaisen kirkon papit antavat koulutusta englannin
kielessä, tietotekniikassa, kanan kasvatuksessa ja sienten viljelyssä.
Sienten kasvatus on edullinen tapa tuottaa proteiinipitoista ruokaa.
Tässä Ment Ya esittelee viljelemiään sieniä.
johtaja Olli Pitkänen avasi tiedotteessaan lähettien Suomeen kutsumisen syitä:
– Työntekijöiden paluun tarkoituksena on saada heidät turvallisesti Suomeen pahenevan
epidemian alta, ja samalla he voivat saada Suomessa turvalliseksi todetun rokotteen normaalin
rokotusjärjestyksen mukaisesti
ennen paluuta epidemia-alueelle.
Kambodža on ilmoittanut, että
jatkossa viisumien saaminen on
riippuvainen saaduista rokotuksista.
– Lähetysseuran työntekijät
työskentelevät virallisesti paikallisen luterilaisen kirkon alaisuudessa, ja he eivät ole pysty-

neet saamaan EU:n hyväksymiä
koronarokotteita Kambodžassa
samaan aikaan kun maassa on
menossa iso rokotuskampanja
kiinalaisilla rokotteilla. Maan tavoitteena on rokottaa nopealla
tahdilla koko väestö mukaan lukien ulkomaalaiset. Suomalaiset
työntekijät ovat olleet etätöissä
useita viikkoja ja viestineet yhteistyökumppaneiden
kanssa
etäyhteyksin helmikuun lopulta lähtien. Suomessa he jatkavat
etätyötä ja virtuaalista yhteydenpitoa. Suunnitelmissa on palata
työalueelle välittömästi rokotusten saamisen jälkeen.
Pitkästen paluuta on suunniteltu elokuun alkuun.

Kamboža
•
•
•
•
•

Asukkaita noin 16 miljoonaa.
Noin kolmasosa kansasta elää köyhyysrajalla tai sen alapuolella.
Tieverkosto on huonokuntoinen.
Valtauskonto on buddhalaisuus.
1970-luvulla tapahtunut kansanmurha jätti syvät ja pysyvät jäljet yhteiskuntaan.
• 97 % väestöstä puhu khmerin kieltä, mutta maassa puhutaan
myös 19 eri alkuperäiskieltä.
• Lisätietoa hankkeista löytyy Suomen Lähetysseuran nettisivuilta osoitteesta:
www.suomenlahetysseura.fi/tyomme/aasia/kambodzha/
• Ajankohtaisia uutisia voit seurata Facebookissa:
Suomen Lähetysseura – Kaakkois-Aasia.

Laura Tanskanen

S

uvituulet, puron solina,
kasvun ihme. Joka puolella
luonnossa, uuden elämän
alku. Koko luomakunta
ympärillä kuvastaa tällä hetkellä
kolmiyhteisen Jumalan olemusta.
Ikään kuin Jumala tulisi meitä ihmisiä kohti juuri luonnon kautta
tähän vuodenaikaan.
Luonto ja sen moninaisuus ovat
Jumalan lahjaa meille ihmisille. Ei
ole sattumaa, että usein luonnon
keskellä koemme suuria onnellisuuden ja syvän rauhan hetkiä, jopa
hengellisiä kokemuksia. Jumala on
luonut kaiken ja Jumalan pyhyys
on alati läsnä luomakunnassaan.
Joillekin ihmisille luonto on kuin
kirkko. He saavat metsäretkellä tai
vesistöjen ääressä parhaiten kosketuksen Jumalaan.
Tällainen henkilö oli myös itse
Jeesus. Uuden testamentin evankelistat kertovat useassa kohtaa, kuinka Jeesus hakeutui nimenomaan
luonnon keskelle puhumaan Jumalalle rukouksessa. Luonto on pyhä,
siellä asuu pyhyys. Ja siellä on läsnä
myös Jumalan henki.
Itsekin noudatan säännöllisesti
Jeesuksen esimerkkiä. Erityisesti
jos olen ahdistunut tai peloissani,
hakeudun luonnon helmaan. Siellä
voin puhua Jumalalle kaikki sydämeni päällä olevat asiat, ja siellä,
hiljaisuudessa, saatan kuulla hänen vastaavan. Hän ei ehkä vastaa
sanoin, mutta huomaan vastauksen omasta olotilastani. Vaikeiltakin tuntuneet asiat kirkastuvat ja
selkeävät. Kiitollisin ja rauhallisin
mielin voin palata arkeeni.
Joka päivä iloitsen siitä, että
meillä ei ole poissaolevaa Jumalaa,
vaan läsnäoleva Jumala. Hän on
kanssamme tänäänkin. Hän on suvituulessa, kukan nupussa, järven
kimmeltävässä pinnassa. Hän on
taivaan sinessä, auringon lämmössä. Hän on koko luomakunnassa,
kirkossa ja Raamatun sanassa. Hän
on itse meidän keskellämme ja vieläkin lähempänä, hän on meidän
sisällämme. Luonnon hiljaisuudessa me kuulemme hänen äänensä.
Luonnossa Luojamme meidät kohtaa.
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Nuoret

ILPO jatkuu läpi kesän
Nuorten iltapäivän olohuone kokoontuu kesälläkin Kuoppakankaan seurakuntakeskuksella. KESÄILPO eli avointen ovien toimintaa yläkouluikäisille
ja sitä vanhemmille nuorille kutsuu pelaamaan, hengaamaan, välipalalle,
oleskelemaan ja tapaamaan kavereita torstaisin klo 14–17: 10.6. / 17.6. / 24.6.
/ 1.7. / 8.7. / 15.7. / 22.7. ja 29.7. Kesän jälkeen ILPO palaa 5.8. klo 14–17.

9G-luokan kirjoitusprojekti Kotiviestiin

Mira, Miia, Jyri, Luukas ja Joni maskeissaan.

Mitäs nyt?

Kesän jälkeen yhdeksäsluokkalaiset jatkavat opiskelujaan valitsemassaan
jatko-opiskelupaikassa. Saamme lukea Waltterin koulun 9G luokan pohdintoja heidän tulevaisuudensuunnitelmistaan. Kirjoitusprojektia ohjasi Waltterin koulun äikän ope Päivi Hopia, joka jakoi oppilaat pienempiin ryhmiin.
Samaan koululaisten Kotiviesti-kirjoitusprojektiin liittyen julkaisemme
myös 9G:n Meeri Hynnisen aineen Metsien monet kasvot. Lintukuvat ovat
valokuvausta harrastavan Meerin ottamia.

M

ila, Meeri, Kerttu,
Maria ja Elviira kysyivät luokkalaisiltaan heidän tulevaisuuden suunnitelmistaan, ovatko
he havainneet suunnitelmissaan
joitakin haasteita ja miten he pyrkivät ratkaisemaan nämä ongelmat.
– Lisäksi kysyimme myös, pelottaako tulevaisuus. Lopuksi kysyimme, mitä haastateltavat ovat
valmiita tekemään unelmiensa
eteen.
– Yksi luokkalaisistamme haluaisi päästä hevosalalle ja sitä
kautta saada hevosiin liittyvään
työn. Toinen taas haluaisi päästä
Lumitiin [Kuopion Taidelukio]
ja yrittää päästä mahdollisimman
pitkälle. Eräs oppilas pyrkii pääsemään OKL:ään [Opettajankoulutuslaitos] luokan- tai erityisopet-

tajaksi. Monet oppilaista jäävät
Varkauden lukioon ja pyrkivät
siitä eteenpäin. Yksi jopa haluaisi
päästä yrittäjäksi.
Monilla ongelmana on pitkä matka, kyydit, muuttaminen ja raha.
Lisäksi motivaation puute ja jaksaminen opiskeluun. Kaikki pyrkivät [siksi] olemaan yhteyksissä
perheisiinsä, ja jotkut jopa haluavat pitää kaverisuhteita yllä täälläkin. Monet myös keskustelevat ja
miettivät mahdollisia varavaihtoehtoja. Myöskin keräämällä rahaa
omin keinoin, pyytämällä apua ja
hankkimalla motivaatiota.
Monia tulevaisuus pelottaa: etteivät he pärjää, mutta siitä huolimatta ovat toiveikkaita. Osaa tulevaisuus ei taas niinkään pelota.
Osa on valmiita ottamaan suuriakin riskejä, työskentelemään
kovasti ja menemään mukavuus-

alueen ulkopuolelle. Jotkut ovat
valmiita tekemään mitä tahansa
saavuttaakseen unelmansa.

VALINTA ON TEHTÄVÄ
Eeva, Mea, Essi, Ilkka ja Eelis
kertovat menevänsä jatko-opintoihin eri paikkakunnille.
– Osa meistä jää Varkauteen ja
osa lähtee muualle kuten Kuopioon ja Savonlinnaan. Varkauteen
jäävät menevät lukioon, merkonomi- sekä turvallisuusalalle ja
toisiin kaupunkeihin menevät
tanssilinjalle ja matkailualalle.
– Muutokset tuovat tiettyjä ongelmia, kuten asumisen järjestäminen ja uusien ystävien hankinta
sekä uuteen paikkakuntaan tai
kouluun sopeutuminen. Pelko
yksinäisyydestä, ja siitä, ettei ehkä
saa kavereita uudesta koulusta,

on tietenkin mietityttänyt, mutta
emme usko, että jäisimme kokonaan yksin: onhan meillä kavereita vielä entisistä kouluistamme.
– Joillakin meistä on suunnitelmia myös korkeakouluopintoihin ja uravalintoihin. Esimerkiksi
yrittäjyys kiinnostaa useaa meistä, ja koemme suurta motivaatiota oman menestyksemme takaamiseksi.
Monia kiinnostaa ulkomaille
muutto ja maiseman vaihto sekä
halu kansainvälistyä. Osa haluaa
toteuttaa henkisen puolen tavoitteita ja olla onnellinen sekä hallita
itsensä täysin.
– Kaikilla meillä ei ole unelmia
emmekä me tiedä vielä, mitä me
haluamme tehdä tulevaisuudessa,
mutta meillä on vielä runsaasti aikaa miettiä, ennen kuin valinta on
pakko tehdä.

UNELMIA JA TOIVEITA
Miia, Jyri ja Mira ovat hakeneet
opiskelemaan Varkauden lukioon. Joni ja Luukas hakivat talotekniikkalinjalle Varkauteen.
Miia, Jyri ja Mira hakivat lukioon,
koska eivät vielä tienneet, mihin
ammattiin haluavat opiskella ja
lukio on myös yleissivistävä. He
odottavat tulevalta opiskelupai-

kalta uusien asioiden oppimista,
lisää kavereita sekä väsymystä ja
kärsimystä.
Kaikkien mielestä tuntuu hyvältä
päästä pois peruskoulusta. Jyri on
ollut samassa koulussa jo yhdeksän vuotta ja odottaa innolla uuteen kouluun siirtymistä. Kaikki
odottavat omaan asuntoon muuttamista, hyviä opiskelupaikkoja ja
mukavaa työtä.
He unelmoivat omasta perheestä,
unelmien työpaikasta, terveestä
elämästä. Joni unelmoi jääkiekkourasta ja Luukas jääpallourasta.

RAHA RATKAISEE?
Vili kertoo hakeneensa sähköalalle, koska metallityötkään eivät
kiinnosta. Wille haki hitsariksi,
koska töitä löytyy lähes varmasti.
Aleksi toteaa haluavansa koodariksi, koska ”why not”.
– Töihin mennään joka tapauksessa rahan takia, pidettiin työstä
tai ei, joten eiköhän meilläkin ole
ihan täysin sama meininki tai syy,
että vaan rahan perässä sinne töihin, pojat tuumaavat.
Kun tulee puhe unelmista, vilahtelevat drift car, 740 ja auto. Eli
kaikki haluavat auton!
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Ykkös- ja kakkosluokkalaiset

Kesäkerho Köpessä!
Hiio-hoi 1.- ja 2.- luokkalaisten perheet! Seurakunta järjestää kivaa tekemistä turvallisten aikuisten kanssa joka arkipäivä klo 9-15 ajalla 7.-24.6.2021 Könönpellon seurakuntakeskuksella, Atolantie 1. Lisätietoja ja vapaita paikkoja voi tiedustella vastaavalta lastenohjaajalta Paula Bomanilta numerosta 040 5014950 tai sähköpostilla paula.boman@evl.fi

Vapaaehtoistoiminta

Metsien monet kasvot
Meeri Hynninen

K

un astuu suomalaiseen
metsään, voi tuntea sen
hurmaavan
tuoksun.
Mäntyjen ja kuusten
neulasten, syksyn värikkäitten
sienten sekä raikkaan tuulen viima kantautuu nenääsi. Varikset
raakkuvat iloisesti ja jostain kaukaisuudesta kaikuu tikan nokan
nakutus puuta vasten. Talvella
lumi narskuu rauhoittavasti jalkojesi alla ja pakkanen kutittaa
kirpeästi nenääsi. Järven äärellä
kuikka laulaa ja sorsanpoikaset
ovat lähteneet emonsa perässä
ensimmäiselle
uintiretkelleen
siihen lampeen, jonka pienet laineet tuntuvat kylmän raikkailta
jalkojasi vasten kesäisen auringon
paisteen alla pilvettömältä taivaalta.
Kuulin joskus eräästä videosta,
kuinka joku ulkomaalainen oli
kysynyt suomalaiselta, montako metsää teillä on Suomessa.
Tämä kysymys sai minut miettimään tarkemmin, kuinka huono
luonnon tilanne voi olla joissakin maissa. Suomalaisen korvaan
lause kuulostaa todella oudolta,
sillä Suomen pinta-alasta yli 70
prosenttia on metsää, jolloin yksittäisiä metsiä ei voi laskea. Periaatteessa voisimme sanoa, että
meillä on vain yksi ainoa metsä,
joka peittää melkein koko maan,
mutta sekin kuulostaa aika huonolta vastaukselta.
Kun alkaa miettiä tarkemmin
luonnon monimuotoisuutta, ja
sen tarjoamia antimia, tulee mieleen loputtomasti kaikkea. Koska
Suomessa on jokamiehenoikeus,
jokainen saa kerätä metsistä marjoja, sieniä, luonnon koristeita,
kukkia ja paljon muuta. Metsässä elää monia eri eläimiä, kuten
hirviä, jäniksiä sekä lintuja, joita
pystyy hyödyntämään ravintona.
Luonto myös virkistää, rauhoittaa ja inspiroi sekä auttaa irtautu-

Meeri Hynninen

maan arjen kiireistä ja hälinästä.
Luonto on jollain tavalla ollut
jonkinlainen turvapaikka ihmisille ja on yhä nykyäänkin. Monet
pitävätkin retkistä luontoon ja yöpymisestä metsän keskellä teltassa tai taivaan alla riippumatossa.
Suomessa luonto on tärkeää myös
tulojen kannalta. Monet matkustavat Suomeen monista eri maista katsomaan metsien kauniita
maisemia esimerkiksi Lappiin
tai Kolille. Nyt korona-aikana
on huomannut, miten Suomi
on riippuvainen matkailijoista.
Esimerkiksi, kun rajat suljettiin,
eikä kukaan päässyt lomailemaan
Lappiin, oli uutisissa päivittäin
juttuja siitä, kuinka huonosti
matkailun yrittäjillä siellä menee.
Tänä vuonna on todettu, että rajun epidemian aikana luonnossa

liikkuminen ja ulkoilu on tullut
osaksi useamman suomalaisen
elämää, kuin vaikka pari vuotta
sitten, ja puistot ovat olleet vilkkaampia kuin pitkään aikaan.

Linnunpönttöjä ja
hyönteishotelleja
Tiia Klemettilä

Minun mielestäni luonto on ihmisille elintärkeää ja sitä tulisi
suojella, jotta seuraavatkin sukupolvet saisivat nauttia esimerkiksi
metsien
monimuotoisuudesta.
Ihmisten pitäisi koko maailmassa
ymmärtää, mihin meidän tämänhetkinen käytöksemme johtaa ja
osata hillitä ilmastonmuutosta.
En silti sano, että kaikkien pitäisi
heti tältä istumalta alkaa kasvissyöjiksi tai sulkea jokainen tehdas, mutta jokin keino meidän
on keksittävä ja pian, jotta emme
tuhoa itseämme ja muita.
Koska Suomessa on vielä jonkinlaiset vuodenajat, kannattaa niitä
hyödyntää kaikilla mahdollisilla
tavoilla. Syksy tarjoaa meille monia erilaisia ruokia. Sienet, metsässä ja pihoilla kasvavat marjat
sekä omenat ovat ainakin osa
minun syksyäni ja varmasti monien muidenkin suomalaisten.
Kesällä luonnosta löytyy paljon
enemmän syötävää kuin uskoisikaan. Varsinkin ruokaan laitettavia mausteita ja salaattitarvikkeita
saa omalta takapihalta tai lähimetsästä. Esimerkiksi voikukat ja
niiden lehdet ovat täysin syötäviä
samoin kuin jotkin rikkaruohoista. Talvella luonnossa ei niinkään
kasva mitään ruuaksi sopivaa,
mutta silloin saammekin sieltä
kaikenlaisia askartelutarvikkeita
ja koristeita.
Meeri Hynninen

Linnunpöntöt ovat ”pönttömestari” Alpo Gustafssonin käsialaa.
Juha-Matti Puustinen (vas.) ja Ilpo Vellonen kävivät tuomassa
pöntöt ja hyönteishotellit Kari Pakariselle Puurtilan seurakuntakodille.

Tiia Klemettilä

L

ions Club Varkaus-Koskenniemi haluaa tehdä
hyvää. Toiminnan tarkoitus on kanavoida auttamisen halua varkautelaisilta
varkautelaisille. Ajoittain varoja
kerätään myös kansainvälisiin
kriisiapukohteisiin.
– Keskeisintä on varkautelaisten auttaminen. Lapset ja nuoret
ovat meidän ensisijainen kohde,
Ilpo Vellonen kertoo Puurtilan
seurakuntakodin pihassa.
Meneillään on linnunpönttöjen ja hyönteishotellien luovutus Varkauden seurakunnalle.
Ne kiinnitetään Puurtilaan ja
hautausmaille. Seurakunta on
ostanut pöntöt ja hotellit tukeakseen leijonien hyvää työtä.
Hyönteishotelleja, jotka
mukailevat luonnonniittyjä ja
lahopuita, tarvitaan, jotta pölyttäjähyönteisillä olisi riittävästi
pesintäpaikkoja.
– Ja lintujen seuraaminen leiripäivän lomassa on varmasti
mukava puuhaa, pöntöt vastaanottanut seurakunnan erityisammattimies Kari Pakarinen toteaa.
Suurin vuosittainen varainkeruutapahtuma on Vapun päivän
lämpötilaveikkaus. Tänä vuonna leijonat myivät noin 900

arvausarpaa. Toiseksi hyväksi
keinoksi on osoittautunut pullonpalautuskuittien kerääminen
Prismassa ja Citymarketissa.
Tällä hetkellä menossa on myös
metalliromunkeräys Kuvansissa.
Vuosien varrella leijonat ovat
tehneet yhtä ja toista, esimerkiksi jakaneet hernekeittoa ja
tuoneet joulukuuset pääkirkkoon. Myynnissä on myös saunamittareita, lintulautoja ja
klapinkantotelineitä. Varoilla
tuetaan muun muassa diakonista perhetyötä, rakennetaan liuskoja ikäihmisille, kustannetaan
lasten ja nuorten harrastusvälineitä sekä koulutetaan opettajia,
ohjaajia ja valmentajia huumeiden vastaiseen työhön.
Mutta kuten monessa muussakin
vapaaehtoisjärjestössä,
uusia tekijöitä ei enää ilmaannu
samalla tavalla kuin ennen. Ensi
vuonna LC Varkaus-Koskenniemi on ollut olemassa 60 vuotta.
– Meidän toimintaan voi tulla
kuka tahansa ihmisten auttamisesta kiinnostunut. Naisklubikin on olemassa, LC Varkaus
Justiinat.
Varkauden leijonien kotisivuilla kerrotaan hieman
enemmän mukaan otettavien
kriteereistä: ”Housut pitää olla
jalassa”.

• LC Varkaus-Koskenniemi on perustettu 14.4.1962.
• Mukaan voi tulla lähettämällä viesti kotisivujen yhteystietolomakkeella tai ottamalla yhteys johonkin kotisivulla olevaan
henkilöön.

Kotiviesti
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Virsivinki

Virsi 574 On kaunis synnyinmaamme
Virren 574 sävelmän on tehnyt suomalainen säveltäjä Toivo Kuula vuonna
1918. Melodia on kauniisti rakennettu ja sen rytminen liike keinahtelee mukavasti kuin kesäinen aalto rannalla. Väinö Havaksen vuonna 1938 tekemään
tekstiin onkin sisällytetty suomalaista kesämaisemaa ja tunnelmaa kuvailevia
asioita. Tässä virressä on jotain ajatonta ja pysyvää, siksi sen teksti ja sävelmä

puhuttelevat yhä. Synnyinmaamme on yhä kaunis, yöttömien öiden taivaat
ovat kuulaita ja kirkkain aurinkomme Jumala on yhä kanssamme.
- Laula virsi kanssamme! Löydät videon seurakunnan Facebook-sivulta ja
YouTubesta.
Virsivinkin laati kanttori Riikka Leinonen.

Lohduttaminen

Puurtilan Martat
neuloivat lohtuhuiveja
Tiia Klemettilä

O

npa ihanaa kuulla, että Lohtuhuivi elää yhä ympäri
Suomea – ja siellä
Varkaudessa! ilostuu Pyynikin
seurakunnan seurakuntapastori Minnamaria Tammisalo
Tampereelta.
Tammisalon pari vuotta sitten tekemästä sosiaalisen median julkaisusta tuli kerralla
hitti, ja lohtuhuivi-ilmiö lähti
leviämään ympäri Suomea.
Pian Minnamaria perusti Lohtuhuivien lähettiläät -Facebook-ryhmän, jossa on tällä
hetkellä yli 2,5 tuhatta jäsentä.
Puurtilan Martat olivat saaneet vinkin Lohtuhuivien valmistuksesta pieksämäkeläisiltä
Tahiniemen Martoilta.
– Vuoden vaihteessa otettiin
haaste vastaan. Aina ollaan kudottu sukkia iloon ja suruun.
Näiden huivien tekemiseen on
osallistunut monia muitakin
kuin Marttoja, Hilkka Räsänen, Sirpa Kosunen ja Tuula
Savolainen kertovat tuodessaan huiveja seurakuntavirastolle.
Osa langoista on Marttojen
ostamia, suurin osa on neulojien itse hankkimia. Lohtuhuiveja ei saa myydä omaksi hyödykseen, huivien alkuperäistä
ideaa kunnioittaen. Ihan alun
perin idea Lohtuhuiveista lähti Tampereen Tuomasyhteisön
käsityöntekijöiltä, joilta Minnamaria Tammisalo hankki
ensimmäisen Lohtuhuivinsa
omiin suruihinsa, tietämättä,
että sillä tulisi olemaan isompi
merkitys hänen elämässään ja
työssään.
Tammisalo selvitti huivin
mallin alkuperän saadakseen
luvan mallin käytölle Lohtuhuivi-tarkoituksessa. Mallin
on kehittänyt puolalainen Marysia Nodzykowska.
– Hän ilahtui ja antoi oikeuden käyttää huivimallia tällaisessa hyväntekeväisyystarkoituksessa, Minnamaria kertoo.
– Juurikin Tuomasyhteisö
oli löytänyt Nikolai-huivin
mallin, ja sitä mallia olivat ensimmäiset jaettavaksi saamani
Lohtuhuivit.
Lohtuhuivien Nikolai-mallin

Puurtilan Marttojen tuore puheenjohtaja Hilkka Räsänen esitteli
Nikolai-mallilla neulottua Lohtuhuivia. Nyt neulotut huivit ovat
kaikki niin sanottuja naisten malleja. Myös miesten suorakaiteen
muotoisia huiveja saa tuoda annettaviksi.

Puurtilan Martat neuloivat myös Lohtusukkia.

ohjeet löytyvät googlettamalla
(hakusanat: Lohtuhuivi Nikolai). Huivista on olemassa
niin sanottu naisten ja miesten malli. Naisten malli on
kolmionmuotoinen ja siinä on
koristeelliset reunat. Miesten
huivi on malliltaan suorakaide.
Mikä tahansa huivimalli kuitenkin käy Lohtuhuiviksi, kun
se on neulottu siihen tarkoitukseen, Minnamaria kertoo.
– Kietoessani huivin kerron
aina sen monista merkityksistä: tekijästä, joka on tahtonut
neuloa siunausta ja lohdutusta
jokaiseen silmukkaan, seurakunnasta, joka on siunannut
huivit ja tahtoo tukea surevaa
elämässään sekä Jumalasta,
joka on surevan lähellä joka
hetki, niissäkin, joissa hän joutuu olemaan inhimillisesti katsoen täysin yksin.
Puurtilan Marttojen huiveista osa on neulottu, jotkut on
tehty Nikolai-ohjeella, osa on
virkattu. Jokainen huivintekijä
on itse valinnut mallinsa.
– Näihin huiveihin ja sukkiin on neulottu paljon lämpimiä ajatuksia, Puurtilan
Marttojen tuore puheenjohtaja
Hilkka kuvailee.
Varkauden seurakunnan papit ryhtyvät antamaan lohtuhuiveja ja -sukkia lähiomaisille syksystä alkaen niin kauan
kuin niitä riittää. Seurakuntapastori Arja Päivärinta tunnustautuu huivi-ihmiseksi, ja
ajattelee, että huivi voi konkreettisesti kertoa huivin saaneelle siitä, että joku on halunnut muistaa.
– Huivi voi tuoda lohdun
lämmön, kuin lämpimät kädet
surevan hartioilla.
Liity Lohtuhuivien ja -sukkien neulojiin neulomalla
ja/tai lahjoittamalla lankoja.
Valmiita huiveja ja lankoja
saa tuoda seurakuntaviraston alakertaan. Sopiva Lohtuhuivi ei ole liian suuri,
se on tehty ohuesta ja lämpimästä langasta. Muista
myös Lohtuhuivien lähettiläät Facebook-ryhmä, johon kaikki neulojat voivat
käydä liittymässä.

Rippikoulu
2021
Konfirmaatiomessut
srtiimataan
tänäkin vuonna
Var k au d e n
seurakunnassa
järjestetään
tänä kesänä
kahdeksan
rippikoululeiriä. Leirit
järjestetään
Puurtilan seurakuntakodilla,
Leppävirran Harjulassa, Ruusuhovissa Rantasalmella sekä
päivärippikoululeiri Kuoppakankaan seurakuntakeskuksella.
Rantasalmen liikuntapainotteinen leiri on jaettu kahteen
ryhmään, jotta leiri voidaan
järjestää
koronaturvallisesti.
Alun perin hiihtolomalle suunniteltu leiri järjestetään heinäkuussa.
Leireillä suositellaan maskin
käyttöä, toimitaan väljästi ja
pestään käsiä ahkerasti. Mikäli
leirillä ilmenee flunssaoireita,
henkilö lähetetään kotiin. Kesken jäänyt leiri suoritetaan loppuun etänä oman ripariopen
kanssa.
Konfirmaatiot järjestetään siten, että kukin nuori voi kutsua
mahdollisimman monta kirkkovierasta. Kaikki leiriryhmät,
joissa on yli 20 nuorta, konfirmoidaan jaettuna kahteen ryhmään.
Konfirmaatiojuhlassa
rippikoulunuorta voi olla siunaamassa yksi kummi tai muu
tuttu aikuinen yhdessä ohjaajien kanssa.
Tämänhetkisten koronarajoitusten mukaan kahden metrin
turvavälit säilyttäen pääkirkkoon voi kokoontua noin 100
henkilöä. Tarkemmat ryhmäkohtaiset tiedot on lähetetty
huoltajille leirikirjeessä. Seurakuntalaisia pyydetään ystävällisesti huomioimaan, että pääkirkko todennäköisesti täyttyy
konfirmoitavien vieraista koronarajoitusten vuoksi.
Konfirmaatiotilaisuudet striimataan Varkauden seurakunnan YouTube-kanavalle, josta
ne ovat vapaasti katsottavissa
kahden viikon ajan: www.youtube.com > Varkauden seurakunta > Konfirmaatiot 2021.
Linkit jumalanpalveluksiin löytyvät myös seurakunnan kotisivuilta ja Facebookista.

