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Ota lehti talteen
Seuraava Kotiviesti ilmestyy 20.1.2022.
Keskiaukeamalta löydät tilaisuudet ja
tapahtumat sinne saakka.
Muutokset ovat mahdollisia.
Huom! joulukirkot ja Kauneimmat
joululaulut takasivulla.
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Perhekerhot

Pääkirjoitus

Keisari Augustukselta
kävi käsky

R

aamattumme
tunnetuimpia
kohtia lienee Luukkaan evankeliumin toisen luvun niin sanottu jouluevankeliumi. Siinä
Jumalan pojan syntymä sidotaan historialliseen viitekehykseen. Jeesus
syntyi keisari Augustuksen hallinta-aikana Rooman mahtavan provinssin laidalle
pieneen Betlehemin kylään. Pienokaisen
veronlaskun uuvuttamat vanhemmat tiedetään jopa nimeltä.
Syntymän ihmettä ei todisteta hienossa
kuninkaan linnassa vaan mitättömän tallin nurkassa. Lapsen vanhempia Joosefia
ja Mariaa on enkeli ennalta valmistanut
tulevaan. Enkelin ilmoituksesta huolimatta he tuskin ymmärtävät vastasyntyneen
pienokaisen merkitystä heille ja lopulta
koko ihmiskunnalle.
Enkeli ilmoittaa Vapahtajan syntymästä
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myös kedolla yön pimeydessä puurtaville
paimenille. Yksi ihmiskunnan suurimpia
uutisia kerrotaan marginaaliin jääneille
työtä vuorotta raataville. Ei kuulosta sellaisille syntymätarinoille, jollaisia on sepitetty esimerkiksi muinaisista historian
suurmiehistä.
Harva itseään oikeana historioitsijana
pitävä tutkija kyseenalaistaa Jeesus Nasaretilaisen olemassaolon. Erimielisyydet
luonnollisesti alkavat keskusteltaessa hänen merkityksestään. Toisille hän on elävän Jumalan elävä poika, kuolleista ylösnoussut Jeesus Kristus. Toisille hän on
pelkästään Rooman provinssissa elänyt
kansanvillitsijä. Mitä Hän on sinulle?
Uskallammeko me, kuin kedon paimenet, peloistamme huolimatta, rientää kohti tuntematonta? Rientää seimen äärelle?
Olen huomannut, että väsyneenä tai
rikkinäisenä on huomattavan paljon helpompi kääntyä Jumalan puoleen. Elämän
soljuessa oman mielen mukaan on kovin
helppoa työntää Jumala taka-alalle odottamaan sitä hetkeä, kun minä Häntä taas
tarvitsen. Onneksi Jumalan olemassaolo
ja Hänen rakkautensa meitä kohtaan ei ole
riippuvainen meidän tunnetiloistamme.
Tänä jouluna saamme muistella ihmeellisiä historian tapahtumia syrjäisessä
Betlehemissä, mutta eritoten elää todeksi omassa elämässämme ylösnousseen
Jeesuksen Kristuksen rakkautta. Joulun sanoma avautuu todeksi ristin
kärsimyksen kautta. Jumalan pojan
Jeesuksen Kristuksen ristinkuolema
syntiemme tähden, ylösnousemuksen aamun tyhjä hauta, ne ovat
todellisuutta tänään. Ylösnoussut
Kristus on totta tänään.
Tuokoon Kristus sydämeesi joulun rauhan. Myös sinulle kuuluvat
enkelin sanat: ”Älä pelkää, sillä
meille on syntynyt Vapahtaja. Hän
on Kristus, meidän Herramme.”
Siunattua adventin ja joulunaikaa
toivottaen
Jarkko Piippo
kirkkoherra

Perhekerhot ovat
kohtaamista varten
Riina Karjalainen

Lattialla Lego- ja lelulaatikot
odottavat mattojen päällä leikkijöitä. Pikkuhiljaa lapset saapuvat
omien aikuisten kanssa. Yksi äideistä kertoo, joskus nähneensä paikalla joitakin isejä, mutta
yleensä kerhot ovat äiti- ja naisvoittoisia.
Perhekerhot ovat kohtaamispaikkoja kotona lapsia hoitaville
vanhemmille. Lapset saavat uusia
kavereita ja aikuiset toisten aikuisten juttuseuraa. Myös perhe-

päivähoitajia käy perhekerhoissa
lasten kanssa. Kerhoissa leikitään,
lauletaan, syödään ja juodaan pieni välipala ja vietetään lyhyt hartaushetki. Joskus askarrellaankin.
Tällä hetkellä seurakunnan
perhekerhoja kokoontuu pääkirkolla, Kaura-ahossa, Kuoppakankaalla, Käpykankaalla ja Harjurannalla. Yhteensä kävijöitä on
noin 65. Kokoontumisajankohdat
näet tämän sivun keskiaukeamalta. Tervetuloa mukaan!

Seurakunta somessa

P.s. Seurakunnan
adventtikalenteri ilmestyy
joka aamu 28.11–25.12.
klo 8 Fcebookissa ja
YouTubessa.
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Sana

Saarnaajan kirja luku 9 jakeet 13-19
Minä havaitsin, että viisaudelle, suurellekin, saattoi käydä näin auringon alla: / Oli pieni kaupunki, jossa oli vähän asukkaita. Sitä vastaan
hyökkäsi mahtava kuningas. Hän saartoi kaupungin ja pystytti suuria
piirityslaitteita sen ympärille. Kaupungissa asui köyhä mutta viisas
mies. Hän olisi voinut pelastaa kaupungin viisaudellaan,

mutta kukaan ei tullut ajatelleeksi sitä köyhää miestä. Niinpä minä
sanon: / Viisaus on parempi kuin voima, / mutta köyhän viisautta
vähätellään / eikä hänen sanojaan kuunnella. / On parempi kuunnella viisaan hiljaisia sanoja / kuin houkkien johtajan huutoa. / Viisaus
on sota-aseita parempi.

Vapaaehtoistoiminta

Ajankohtaista

Kangaslammilla saadaan
raitista ilmaa säännöllisesti

Apua ja tukea

Sara Räsänen

Tiia Klemettilä

K

angaslammin
palvelukeskuksessa ollaan
käynnistelemässä uudelleen
asukkaiden
ulkoilutustoimintaa
koronan
jälkeen. Marraskuinen palaveri
alkaa pienellä happihyppelyllä
ulkona, kun lehden kuvausta varten lavastetaan ulkoilutustilanne.
– Ulkoilutusta ollaan jo tosi
paljon kaivattu, Hanna-Leena
Sutinen vs. palveluasumisen
esimies Kangaslammin palvelukeskuksesta kertoo. Sutinen
toivottaa vapaaehtoiset lämpimästi tervetulleiksi palaveriin ja
toimintaan.
Mukana on kymmenen vapaaehtoista sekä seurakunnan
diakoniatyöntekijä Pia Hosio.
Kaikkiaan ulkoiluttajia on neljätoista. Osa on vasta-alkajia, osa
on ulkoiluttanut palvelutalojen
asukkaita vuosia. Yksi heistä on
Kangaslammin ryhmän koordinaattori Riitta Loikkanen. Hän
on tehnyt työuran kotihoidossa,
mutta on eläkkeelle jäätyään jatkanut vanhusten luona vierailuja ”rakkaudesta vanhoihin ihmisiin” jo kahdeksan vuoden ajan.
– Olisin vielä varmaan hoitamassakin, jos vaan ilkeisin,
Riitta nauraa. Riitta asuu Varkaudessa, kuten moni muukin
ryhmän vapaaehtoisista. Hän
onkin jakanut vapaaehtoiset sellaisiin porukoihin, että kaikille
löytyy kyyti kaupungista maalle
ja takaisin. Juuri Kangaslammin
palvelukeskuksen väkeä Riitta
haluaa olla auttamassa, koska on
Kangaslammilta kotoisin.
– Täällä on sellainen lämmin
olo.
Hanna-Leena Sutinen korostaa
sitä, kuinka tärkeää toisten ihmisten kontakti palvelukeskuksen asukkaille on.
– Kun vapaaehtoiset tulevat
asiakkaita varten tänne, siitä tulee tunne, että he ovat tärkeitä
ihmisiä.
– Ulkoiluttamisessa on kysymys
yhdenvertaisuudestakin.
Kaikilla on pitää olla mahdollisuus päästä ulkoilemaan.
Kangaslammin
palveluasumisyksikön pitkäaikaisessa palveluasumisessa on tällä hetkellä
noin 20 henkilöä. Osa pystyy ul-

Varkaudessa monta ihmistä jäi
ilman kotia lokakuun lopussa
sattuneissa rivitalon tulipalossa ja kerrostalon räjähdyksessä.
Tuhoutuneita asuntoja oli useita. Asunnon menettäneissä oli
sekä perheitä että yksinasuvia.
Sinä voit auttaa kriisin kokeneita
hankinnoissa ja näin tukea heitä myös jaksamisessa. Avun vie
perille Varkauden seurakunnan
diakoniatyö. Keräys on voimassa
1.12.2021 asti. Tällä hetkellä keräykseen on lahjoitettu noin 4000
euroa.
Tee lahjoituksesi osoitteessa
lahjoitaapua.fi/kohde/apua_tulipaloissa_kotinsa_menettaneille_varkauteen

Jouluavustukset

Riitta Loikkanen (vas.) ja Anne Ikonen ulkoilevat Kangaslammilla säännöllisesti. Tällä kertaa mukaan
lähtivät Iiris ja Ritva.
Sara Räsänen

Hanna-Leena Sutinen arvostaa vapaaehtoisten asiakkaille antamaa
aikaa.

Tule
mukaan!
• Kiinnostaako vapaaehtoistoiminta palveluasumisyksikössä
asuvien ulkoilutuskaverina? Ilmoittaudu mukaan Kangaslammin ryhmään Riitta Loikkaselle p. 040 828 4641.
• Myös Varkauden kaupunki kaipaa vapaaehtoisia juttuseuraksi ja ulkoilukaveriksi kotihoidon asiakkaille. Voit ilmoittautua tehtävään osoitteessa vapaaehtoistyö.fi/varkaus tai Mervi
Lappalaiselle p. 044 444 2521.

koilemaan kävellen, osa pyörätuolin kanssa.
– Heitä, jotka ovat vain pelkästään vuoteessa, on meillä tosi
vähän. Hyvät ja huonot päivät
vaihtelevat, kuten meillä kaikilla.
Vapaaehtoiset käyttävät toistaiseksi asiakkaiden seurassa
maskeja. He ovat vaitiolovelvollisia asukkaiden asioista, sillä
palvelutalo on asiakkaiden koti.
Hoitajat huolehtivat asukkaiden
apuvälineistä ja ohjaavat vapaaehtoisia pyörätuolien käytössä.
Kangaslammilla on sitoutunut ja luotettava vapaaehtoisten
ryhmä. Jos sää on huono, ulkoiluttajat tulevat palvelukeskukseen juttelemaan tai laulamaan.
Pakkasraja on 15 pakkasastetta.
– Ollaan saatu tästä vapaaehtoisryhmästä apua isompiin
tapahtumiinkin, Hanna-Leena
iloitsee.
– Jos on mitä tahansa mikä
hämmästyttää tai kummastuttaa, kannattaa jutella siitä henkilökunnan kanssa, hän vielä
ohjeistaa vapaaehtoisia ennen
kuin jatkaa palaverista muihin
tehtäviin.

Varkauden seurakunnan diakoniatyö saa erityisesti joulun
alla lahjakortti- ja rahalahjoituksia yrityksiltä, yhdistyksiltä
ja yksityishenkilöiltä jaettavaksi
diakoniatyön kautta tarvitseville.
Lahjoittajat voivat toivoa, keiden hyväksi lahjoitus käytetään,
esimerkiksi lapsiperheille, ikäihmisille jne. Diakoniatyö ei ota
vastaan tavara- tai ruokalahjoituksia, koska niitä ei voida hoitaa
perille asianmukaisesti.
– Olemme kiitollisia varkautelaisten luottamuksesta ja halusta
auttaa. Annamme lahjoitukset
eteenpäin lahjakortteina, koska
lahjakortti on hyvä tapa tukea
asiakkaita. Silloin ihmiset saavat
silloin itse ostaa, mitä tarvitsevat,
johtava diakoniaviranhaltija Riitta Sulkko sanoo.

Hallintojohtajan
juhlista kuvia
tulossa
Hallintojohtaja Olli Siivolan
eläkekahveja juotiin 15.11.2021
pääkirkon
seurakuntasalissa.
Tilaisuuteen oli avoin kutsu Kotiviestissä (6/2021) sekä seurakunnan kotisivuilla ja sosiaalisen
median kanavilla. Juhlaan saapui
yhteensä noin 70 entistä ja nykyistä työtoveria, seurakunnan
luottamushenkilöä sekä ystäviä,
tuttavia ja yhteistyökumppaneita
vuosien varrelta. Kutsuvieraana
kaksi laulua esitti Eija Kettunen.
Varkauden seurakunnan kotisivuille on tulossa kuvia juhlista
viikolla 47:
varkaudenseurakunta.fi/uutiset
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Kirkon kirjat
Kuolleet:
Meeri Edit Swärd 96 v, Frans Vainikainen 94 v, Pentti Ilmari Antikainen 93 vuoden ikäisenä, Eino Johannes Parviainen 91 v, Veikko
Olavi Sollo 91 v, Eljas Ilmari Koponen 89 v, Leena Irene Myyryläinen
89 v, Vilho Eemeli Kinnunen 88 v, Senja Sanelma Lappalainen 88 v,
Maija Liisa Silvast 88 vuoden, Esko Eero Tervo 82 v,

Mirja Aune Elina Voutilainen 79 v, Raija Ilona Sallinen 75 v, Reijo
Jukka Tapio Vänttinen 74 v, Paavo Kalevi Tolvanen 71 v, Erkki Eemeli Kämppi 69 v, Lea Anneli Niiranen 68 v, Birita Santra Kiviniemi
67 v, Arja Hannele Virtanen 67 v, Raimo Kalevi Tuovinen 62 v, Mari
Karoliina Laitinen 46 v, Tino Samuel Liimatainen 26 v.

Kirkon töissä

Kiireistä ja palkitsevaa
Tiia Klemettilä

O

n tavallaan Tarja Hännisen puolison ansiota, että Tarja on työskennellyt kirkossa jo

25 vuotta.
– Oltiin oltu viikko ulkomailla miehen kanssa. Sunnuntaina
mies vaati, että ajetaan suoraan
lentokentältä kotiin.
Vaatimus osoittautui arvokkaaksi. Työttömänä olleelle Tarjalle oli reissun aikana tullut työvoimatoimistosta kirje, jossa oli
kutsu työhaastatteluun Kangaslammin seurakunnan siivojaan
paikkaan. Haastattelu olisi heti
seuraavana aamuna, maanantaina kello yhdeksän. Tarja sai paikan.
Alun perin hän oli valmistunut
keittäjäksi ja kokiksi ja opiskellut
myöhemmin vielä leipuri-kondiittoriksi.
– Aina, kun ei ole ollut töitä,
olen opiskellut, Tarja toteaa. Kaikesta aiemmin tehdystä onkin
ollut hyötyä kirkon töissä.
Siivoojan paikan saadessaan Tarja kouluttautui töiden ohessa
laitoshuoltajaksi. Siivoojan tehtäviin kuu-

lui satunnaisesti myös keittiöalan
töitä ja kesäisin hautausmaatyöntekijän tehtäviä. Siinä sivussa
myös suntion työtehtävät tulivat
tutuiksi. Kangaslammin seurakunnassa oli sellainen erikoisuus,
että vapaaehtoiset hoitivat suntion tehtävät viikonloppuisin sekä
kirkollisissa toimituksissa että
jumalanpalveluksissa.
Vuonna 2005 Kangaslammin
seurakunnan liityttyä Varkauden
seurakuntaan Tarjan tehtävänimike vaihtui suntioksi. Niin tuli
suoritettavaksi vielä yksi ammattitutkinto. Suntion paperit Tarja sai oppisopimuskoulutuksen
päätteeksi vuonna 2007.
Varkauden seurakunnan siivooja Tiina Voutilainen oli lomamatkalla Thaimaassa, kun
kuuli, että seurakunnalla on
siivoojan paikka avautumassa. Tiina oli työskennellyt jo 12
vuotta siivousalan yrittäjänä ja
pyöritellyt mielessään yrityksen
lopettamista. Siirtyminen yrittäjästä palkansaajaksi oli sen
verran iso muutos, että vielä
haastattelussakaan hän ei
ollut varma, mitä haluaisi
tehdä. Tiina kuitenkin tuli
valituksi ja on sillä tiellään.

Toiminnan ollessa laajimmillaan seurakunnan jokaisessa
kiinteistössä oli omat siivoojat.
Nykyään yksi siivooja kiertää
kaikissa seurakunnan omistamissa kiinteistöissä, lukuun ottamatta Kangaslammin kirkkoa
ja Könönpellon seurakuntakeskusta, joiden puhtaanapidosta
suntiot huolehtivat. Harjurannan
kerhotilan siistivät lastenohjaajat.
Joulunaikaan tilaisuuksia ja
siten myös välisiivouksia on paljon, mutta kesät ovat siivoojalle
kiireisintä aikaa. Silloin Puurtilassa on rippikoulu- ja muita
leirejä ja Luttilassa on paljon kesätyöntekijöitä. On tehtävä välisiivouksia niissä ja muissa tiloissa
toiminnan mukaan. Lisäksi kesällä yleensä hoidetaan lattioiden
vahaukset ja ikkunoiden pesut.
– Tänä kesänä tosin ikkunanpesupalvelu ostettiin ulkopuolelta virastolle ja Kissakoskenkadulle, Tiina toteaa tyytyväisenä.
Seurakunnan henkilöstösuunnitelman mukaan ylivahtimestarin ja seurakuntapuutarhurin
jäädessä eläkkeelle vuoteen 2020
mennessä toinen virka pitäisi
jättää täyttämättä. Kun yksi sun-

tioista päätti irtisanoutua, ylivahtimestarin virkaa ei tarvinnutkaan lakkauttaa. Ylivahtimestari
Susanna Keinänen ei hakenut
virkaa ensimmäisellä hakukierroksella. Konepuusepäksi ja talonrakentajaksi aikoinaan valmistunut Susanna ajatteli, ettei
kokemus riittäisi valintaan. Ylivahtimestarin tehtävät sisältävät
suntion tehtävien lisäksi työvuorosuunnittelua ja muita hallinnollisia tehtäviä.
Susanna oli työskennellyt vuodesta 2003 hautausmaatyöntekijänä ja siirtynyt vuosien kuluessa
kausityönjohtajaksi. Talvikaudella työttömänä ollessaan hän oli
suorittanut
puutarhatalouden
perustutkinnon ja kouluttautunut myöhemmin puutarhuriksi
oppisopimuksella. Myös suntion
ammattitutkinnon Susanna oli
suorittanut vuonna 2012 ja tehnyt satunnaisesti hautatoimen
projektitöitä, jolloin hautatoimen
sihteerin tehtävätkin olivat tulleet tutuiksi.
Päteviä hakijoita ylivahtimestarin virkaan ei kuitenkaan ollut
ja toinen hakukierros
alkoi. Su-

sanna ei ollut hakemassa inspiraatiota ulkomailta.
– Istuin ihan tuossa seurakuntaviraston aulassa, kun tein
lopulta päätöksen hakemisesta,
hän toteaa hymyillen.
– Työnsä osaavien ja ammattitaitoisten työkavereiden kanssa
on hyvä tehdä töitä.
Joulut ovat suntioille kiireistä aikaa. He avaavat seurakunnan toimitilojen ovet ennen tilaisuuksia
ja huolehtivat niissä tarvittavat
tavarat paikoilleen. Talvisin aamut alkavat kuitenkin usein kolaamalla ja hiekoittamalla tilojen
pihat ja portaat. Myöskin Kirkkolehto on kolattava käsityönä,
koska sinne ei traktorilla mahdu.
Suntiot myös esittelevät paikkoja
juhlia järjestäville seurakuntalaisille ja järjestävät asuntonäyttöjä
seurakunnan vuokra-asunnoista.
Yhteyttä pidetään tekstiviesteillä
ja WhatsApp-sovelluksella sekä
jättämällä muistiinpanoja yhteisiin kalentereihin. Vaikka työ on
kiireistä, se on myös palkitsevaa.
– Ennen ensimmäistä adventtia
tehdään myös inventaario joulutavaroista ja kynttilöistä. Tällä
viikolla aloitetaan joulukoristelut.
Kuva: Riina Karjalainen

Harvinainen yhteiskuva! Kiinteistötoimen tiimi työskentelee jatkuvasti eri puolilla kaupunkia. Tiimiin kuuluvat suntiot Tarja (vas.), Susanna (kesk.), Heikki Pekkarinen ja Jari Autio, siivooja Tiina (oik.), erityisammattimies Kari Pakarinen sekä keittiötoimen emäntä Anu Heiskanen ja apuemännät.
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Kirkon kirjat
Kastetut:
Leevi Ville Aleksanteri Airaksinen,
Helmi Maria Auvinen,
Vilma Elli Olivia Forsström,
Hans Albin Kaltio,

Joel Miika Juhani Lepistö,
Janni Johanna Loikkanen,
Jinna Toini Annikki Mela,
Atmo Valo Johani Turkki.

Liikkuva seurakunta

Kolumni
Karoliina Mustonen

Ajatuksia
”Apulanta-messusta”

K
Mahdotonta!
kuului huudahdus
Karoliina Mustonen

V

arkauden perheentalolla on vipinää,
kun Tatu ry:n
ja
Varkauden
seurakunnan
yhteinen
erityislasten ja –nuorten
Vauhti! kerhon perheilykerta on alkamassa. Paikalle saapuu 6-14-vuotiaita kerholaisia perheineen
odottamaan malttamattomina Mohammed Hamedin taikaesitystä. Esityksen
päätyttyä kerholaiset siirtyvät
opettelemaan itse taikatemppuja.
Ällistys on suuri, kun muutaman
taikatempun salaisuudet paljastuvat ja niitä päästään itse kokeilemaan.
– Vauhti! -hanke on harrastusja vapaa-ajantoimintaa erityistä
tukea tarvitseville lapsille ja nuorille yli diagnoosi rajojen. Tutkimusten mukaan erityistä tukea
tarvitsevilla lapsille on suuri riski
jäädä syrjinnän kohteeksi. Vauhti!
-ryhmissä lapset ja nuoret pääsevät harjoittelemaan kaveritaitoja,
itseilmaisua ja ryhmässä toimimista turvallisessa ympäristössä,
hankkeen ryhmätoiminnan koordinaattori Julia Lyytinen kertoo.
– Olemme käyneet jousiam-

munnassa, frisbeegolfaamassa,
makkaran paistossa, mäenlaskussa, leiponeet erilaisia herkkuja,
yksi ohjaajista, seurakunnan liikunta-agentti Karoliina luettelee.
– Vauhti! -ryhmissä parasta on
se, kun näkee lasten ja nuorten
onnistuvan sekä tietenkin palaute, jonka mukaan oma harrastus on tärkeä paitsi kerholaiselle
myös perheelle.
Vauhtiryhmiä toimii Varkauden lisäksi Kuopiossa, Iisalmessa
ja Siilinjärvellä. Toiminta on tarkoitettu lapsille ja nuorille, jotka
tarvitsevat tukea harrastamiseen

ja joille muut harrastukset eivät
ole mahdollisia vaikkapa suuren
ryhmä koon vuoksi.
Jesse (13) on käynyt Vauhti!
kerhossa vuoden alusta ja
kaksospojat Joona ja Jarno (10) aloittivat kerhon
tänä syksynä.
– On hyvä, että pojat
pääsevät harrastamaan.
Vauhdin lisäksi he käyvät seurakunnan sählykerhossa yhdessä isänsä
kanssa, poikien äiti Anniina kertoo.
– Kaikki on ollut mukavaa,
erityisesti uintikerta, Joona ja
Jarno huikkaavat pöydän äärestä.
Jessen suosikkitekemiset kerhossa ovat olleet jääkiekko sekä mäenlasku.
– Täällä kerhossa me pelaillaan
erilaisia pelejä. Tänään taikatemput olivat kivoja, mutta muutkin
kerrat ovat olleet ihan ok. Kerhossa on parasta, kun näkee kavereita, Niilo (14), kertoo.
Pian kerho jo loppuukin ja eteisessä puetaan vaatteet.
– Illalla pidetään kotona oma
taikaesitys, joku poislähtijöistä
miettii mennessään.
– Ensi viikolla nähdään heijastinsuunnistuksen merkeissä, ohjaajat muistuttavat.

Riina Karjalainen
Kirjoittaja on
työssäoppimassa
Varkauden
seurakunnan
viestinnässä
21.12.2022
saakka.

Sara Räsänen

Mohammed Hamed hämmästytti taikatempuillaan.

un kysyttiin, haluaisinko kirjoittaa työelämässä oppimisjaksosta kolumnin seuraavaan Kotiviestiin, ensimmäinen ajatus oli sellainen että
totta kai. Sitten iskikin pulma, mitä siitä kirjottaisi. Tuomiosunnuntaina 21.11.2021 ajatus sitten syntyi
”Valot pimeyksien reunalla” Ankkurimessussa.
Olen ensimmäisen vuoden media-alan opiskelija Savon ammattiopistossa Varkauden yksikössä. Olen alanvaihtaja, koska elämä puuttui peliin ja jouduin jättämään
aikaisemman ammattini ja työni.
Tuo sunnuntain Ankkurimessu kiteytti ajatuksiani
musiikillaan. Messun musiikkina oli käytetty kovasti fanittamani Apulannan tuotantoa ja heti alkupuolella kuului sanat: ”Missä taivas on? Missä Jumala on, kun lauma
polkee paikallaan? Missä kuningas, joka meidät vapauttaa?”. Samoja asioita olen viimeiset vuodet miettinyt, ja
nyt olen tässä media-alan harjoittelussa Varkauden Seurakunnassa.
Harjoitteluaika on ollut tähän saakka monipuolinen,
erilainen, ja ennen kaikkea se on ollut kokemus. Työtehtävät ovat valokuvauksesta juttujen kirjoittamiseen,
mutta mahtuu mukaan myös seurakunnan historiaa,
kiinteistöjen historiaa, lämminhenkinen työyhteisö ja
työpaikkaohjaajan luottamus meitä kohtaan. Olemme
päässeet toteuttamaan itseämme.
Olen käynyt viimeksi toistakymmentä vuotta sitten
jumalanpalveluksessa. Viime sunnuntaina kuitenkin
menin sinne vapaaehtoisesti. ”Itsekö me itsemme näin
kirottiin?” kuuluu kysymys yhdessä Apulannan kappaleessa. Kysymys, johon olen miettinyt vastausta sitä vielä
saamatta. Sen kuitenkin huomasin, että kirkko elää ajan
mukana. Modernilla tavalla sähkökitaroineen ja ei-perinteisellä kirkkomusiikilla kohdataan nuorempikin sukupolvi.
”Sulla on sisälläs valtameren kokoinen voima, jonka sä voit oppaaksesi valjastaa” lauloi Lotta Impivaara
”Apulanta-messussa”. Voima, jonka kukin voi nimetä
itse haluamallaan tavalla. Evankelisluterilaisen kirkon kasvattina minä
nimeäisin sen voiman uskoksi.
”Älä usko lauluihin.”

Kotiviesti
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Säännöllinen toiminta, tilaisuudet ja tapahtumat 25.11.2021–20.1.2022
JUMALANPALVELUKSET
JA HARTAUDET
su 28.11.

klo 10 Messu pääkirkko.
Pehkonen, Leinonen.
klo 12 Messu ja kirkkokahvit
Kangaslammin kirkko.
Mustonen, Marjokorpi.
klo 15 Perhemessu Kuoppakankaan srk-keskus. Mustonen,
Brusila, Maunula, Marjokorpi.
Kirkkomehut/ kahvit ja
poniajelua

su 5.12.

klo 10 Messu pääkirkko.
Huotari, Majuri.
klo 12 Sanajumalanpalvelus
Kangaslammin kirkko. Loiri,
Majuri.

ma 6.12.

klo 10 Hartaus pääkirkko.
Piippo, Leinonen.
klo 12 Hartaus ja kahvit
Kangaslammin kirkko. Loiri,
Leinonen.

su 12.12.

klo 10 Adventin virsimessu
pääkirkko. Mustonen,
Marjokorpi.
klo 12 Messu ja kirkkokahvit
Kangaslammin kirkko. Huotari,
Marjokorpi.

ke 15.12.

klo 18 Eläinten joulurauhan
julistaminen Laivanrakentajan
patsaalla Hertunranta. Huotari.

Kaiken kansan saunailta
jouluteemalla Puurtilan srk-kodilla
8.12. klo 17-19. Yhdessäoloa, saunomismahdollisuus. Voit halutessasi tuoda max. 5 e arvoisen lahjan.
Lahjan tuoja saa lahjan. Mukaan
mahtuu 20 hlöä. Ilmoittautumiset ja mahd. kyytitarve (kyyti 5 e)
edelliseen maanantaihin mennessä diakoniatoimistoon p. 040 701
6630.

Kirpputori
(Kissakoskenkatu 5) avoinna ti
ja ke klo 10-15 ja la klo 10 -13.
Huomaa: Viimeinen aukiolopäivä
ennen joulua on keskiviikko 15.12.
Avaamme loppiaisen jälkeen tiistaina 11.1.2022. Kirpputorin p. 040
874 2021 aukioloaikoina. Otamme
vastaan puhdasta ja ehjää kodin
tavaraa. (ei isoja huonekaluja ja aikuisten kirjoja). Kirpputorin tuotto
tulee diakoniatyön avustusvaroihin. Lisätiedot myös Pia Hosiolta.

Elintarvikejako
Kuoppakankaan srk-keskuksella
maanantaisin klo 12. Elintarvikkeet
on pakattu valmiiksi kasseihin ja
kasseja jaetaan niin kauan kuin
niitä riittää.
HUOM! Elintarvikejakoa ei järjestetä Itsenäisyyspäivänä 6.12.

ke 15.12.

Diakoniatyön arkiateria

to 16.12.

vähävaraisille tiistaisin klo 11-12
vuoroviikoin Kuoppakankaan srkkeskuksella ja Pääkirkon srk-salissa.
Ateria 3 €. Pääkirkko: 30.11. Kuoppakangas: 18.1.2022.

klo 18 Joulurauhan julistaminen Harjurannan luontokirkko.
Päivärinta, Marjokorpi.
klo 17 Jouluinen ankkurimessu.
Loiri, Häkkinen, Marjokorpi.

su 19.12.

klo 10 Joululaulumessu
pääkirkko. Loiri, Majuri.

su 26.12.

klo 10 Messu pääkirkko. Loiri,
Piippo, Marjokorpi.

la 1.1.

klo 10 Messu pääkirkko. Loiri,
Majuri.

su 2.1.

klo 10 Messu pääkirkko, pystykahvit. Loiri, Päivärinta, Majuri.
klo 12 Messu Kangaslammin
kirkko. Huotari, Majuri.

to 6.1.

klo 10 Messu pääkirkko. Loiri,
Piippo, Majuri.
klo 13 Messu Toukola. Päivärinta,
Majuri, seurakuntakuoro.

su 9.1.

klo 10 Vauvakirkko pääkirkko
(perhekirkko). Mustonen,
Leinonen.
klo 12 Messu Kangaslammin
kirkko. Päivärinta, Leinonen.
klo 15 Siioninvirsiseurat
Könön-pellon srk-keskus. Loiri.
su 16.1.
klo 10 Messu pääkirkko. Loiri,
Pehkonen, Marjokorpi.
klo 12 Sanajumalanpalvelus
Kangaslammin kirkko. Huotari,
Marjokorpi.
klo 18 Ankkurimessu Kuoppakankaan srk-keskus. Mustonen,
Leinonen.

Hyvän sanoman ilta
ti 30.11 klo 18 Kuoppakankaan

srk-keskuksessa ”Uusi taivas, uusi
maa”. Kahvitarjoilu alkaa klo 17.30.
Yhteyshenkilö Jouko Kauhanen 050
5773780, jouko.kauhanen@sro.fi

DIAKONIATYÖ
Neulojaiset
Pääkirkon srk-salissa 9.12. klo 12-14.
Tule neulomaan diakoniatyön avustuksiin. Ota omat puikot mukaan,
lankoja saatavilla satunnaisesti.
Lisätiedot Pia P. ja Heli.

Ikäihmisten kerhot
Pääkirkon kerho joka toinen

maanantai klo 13 Hannun salissa
alk. 17.1.2022. Tied. Raija Räsänen
p. 040 740 2903.
Kuoppakankaan kerho joka
toinen keskiviikko8.12. / 19.1. klo
13. Tied. Juhani Kettunen
p. 044 501 3900 ja Raili Heiskanen
p. 040 585 3417.
Könönpellon kerho joka toinen
keskiviikko 8.12. klo 13.
Harjurannan kerho kerran kuussa tiistaisin 18.1. klo 13.30-15. Harjurannan kerhotila. Kerhonohjaaja
Anne Ikonen, p. 040 537 3000.
Luttilan ystäväkerho parittoman viikon keskiviikkoa 8.12. klo
13–14.30. Luttilan srk-talo. Kerhonohjaaja Maarit Ristikangas,
p. 040 741 9994.

Hongistonkadun palveluasumisen kerho parittoman viikon
maanantaisin klo 13–14.30.
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, 29.11. / 13.12 / 10.1. Hannun
Sali Tied. Airi Lankinen p. 040 831
1680.
Etsivien piiri joka toinen to klo
18 Hannun sali, 2.12. / 16.12. / 13.1.
Tied. Eila Raatikainen
p. 040 577 7939.
Sotaorvot ti klo 13 seurakuntasalissa 11.1. Tied. Raili Tikkanen
p. 040 581 92 68.

Kuoppakankaan srk-keskus
Eiserin eläkeläiset lk 1 klo 11

joka toinen tiistai 30.11. / 11.1.
Tied. Marja-Leena Rami
p. 0400 697060.
Hyvän olon kerho lk 1 joka toi-

nen keskiviikko klo 13, 8.12. / 5.1.
Miestenpiiri perjantaisin klo 18,
29.11./3.12./10.12/7.1.Tied. Raimo
Miettinen p. 0400 120 415.
Näkövammaisten kerho tiistaisin klo 11.30. 7.12./11.1.
Varkauden invalidit ry liikuntasalivuoro maanantaisin klo 11.30.
Yhdessä elämään ryhmä joka
toinen torstai 2.12. / 16.12. / 13.1.
klo 18Tied. Jaana Naumanen
p. 040 522 5168 tai Pirkko Lind
p. 040 766 9222.

Könönpellon srk-keskus
Keskustelu- ja raamattupiiri

sunnuntaisin joka toinen viikko
28.11./12.12./9.1. Tied. Seija Mattila
0400 253 477.
Rukouspiiri joka arki torstai klo
8.30 16.12. saakka ja 12.1. alkaen.
Tied. Marjatta Lappeteläinen
p. 0400 914 322.
Tuolijumppaa joka arki maanantai 29.11. saakka ja alk. 10.1. klo 9.
Tied. Irja Lesonen 040 8327632.
Könönpellon miestenpiiri keskiviikkoisin 1.12./8.12./15.12./12.1.
klo 18. Tied. Markku
Kujanpää p. 040 844 5024.

Puurtilan srk-koti
Miesten saunapiiri ti klo 18,

30.11. ja alk. 11.1. Tied. Jorma
Salonen 040 830 3963.

Haukankujan kerhotila
Raamattupiiri maanantaisin klo

17, 29.11./13.12./20.12./ 10.12.Tied.
Raimo Miettinen p. 0400 120 415.
Ylistys- ja rukousryhmä su
klo 18, 5.12./19.12./21.1. Tied. Eila
Raatikainen p. 040 5777939.

Hannun sali
Rukousilta 8.12.klo 18, tied.

Anna-Maija Ihalainen
p. 040 553 4615.

Miesten joulujuhla

Pääkirkon seurakuntasalilla 17.12.
klo 18. Ohjelmassa
Joulupuuro + kahvit, joulu-lauluja
ja rentoa yhdessäoloa.

Ti klo 9-11 Harjurannan kerhotila.

Kokoontuen seuraavasti: 7.12.
Ke klo 9.30-11.30 Kaura-aho,
Repokankaantie 35.
Ke klo 17.30-19 Pääkirkko.
To klo 17.30-19 Haukankujan
kerhotila.
Pe klo 9.30-11.30 Kuoppakankaan srk-keskus.

Joulukirkot
perhekerhoissa
ke 15.12. klo 10

Rauhanyhdistyksen toimitalo,
Repokankaantie 35 ja
Kuoppakankaan srk-keskus,
Kuoppakankaankatu 11.

to 16.12. klo 10

Könönpellon srk-keskus, Atolantie1.

Kuoppakankaan srkkeskuksessa
Perheiden liikuntailta maanantaisin klo 17.30–19. Tervetuloa
perheet yhdessä viettämään liikunnallista iltaa.
Lapsiparkki klo 16-18.30 välisenä
aikana torstaisin. Lapsiparkkiin
otetaan 3-6-vuotiaita lapsia. Parkki
on maksuton. Mukaan mahtuu 8
lasta. Lapsille kerhotossut ja muut
tarpeelliset asiat mukaan. Huom!
Jokaiseen kertaan ilmoittaudutaan
testiviestillä ennakkoon, edellispäivänä klo 16 mennessäp. 040 749
0196. Vahvistamme tulleet ilmoittautumiset.
Huom!Kerhot/kerhotoiminta
jäävät joulutauolle 16.12 jatkuen tammikuussa viikolla 3.

Huoltaja, huokaise hetki
Apua arkeen. Seurakunnan lastenohjaajat ovat perheiden apuna ja
käytettävissä esim ulkoiluun tai
touhuiluun kodissa tai seurakunnan
tilassa lasten kanssa, kun aikuisella
on tarvetta saada omaa aikaa. Yksi
apu-kerta on 1,5h. Ota yhteyttä
Paula Bomaniin.

MUSIIKKI
Kuorot
Lapsikuoro Pisarat kevätkausi

alkaa ke 26.1.

Varkauden seurakuntakuoro
kevätkausi alkaa ke 12.1.

Kangaslampi-Könönpelto lauluryhmä kevätkausi alkaa to 20.1.
Laalajat (avoin kuoro kaikille)
kevätkausi alkaa to 13.1

Kirkkomuskarit
Keskiviikkoisin aamupäivällä Kuoppakankaan srk-keskuksella. Vapaita
paikkoja kevätkauden ryhmiin voi
kysyä Riikka Leinoselta.

Virsimiehet
Joka toinen torstai klo 14 Hannun
sali 25.11./ 9.12, Flankkumäki.

Katso
joulukirkot, joulukonsertit
ja Kauneimmat joululaulut
sivulta 12.

Iltapäiväkerho OLKKARIT
1-3 luokkalaisten OLKKARIT

Oleilua, pientä puuhailua, yhdessä
oloa ja pieni välipala.

Kuoppakankaan seurakuntakeskus: tiistaisin klo 14–16. Lisätietoja Paula Bomanilta.

Könönpellon seurakuntakeskus: torstaisin klo 12.30–15.30.

Lisätietoja Sari Maunulta.

Haukankujan kerhopiste: torstaisin klo 14–16. Lisätietoja Paula
Bomanilta.

4-6 luokkalaisten OLKKARI
Könönpellon srk-keskus: tiis-

taisin 4-6 luokkalaisille klo 14-16.
Lisätietoja Urpo Häkkiseltä.

HUOM! Olkkarit jäävät joulutauolle 16.12. jatkuen tammikuussa viikolla 3.

Säpäkerhot
4-6 luokkalaiset

Puurtilan koulu Puurtilantie 21, ma
klo 15.30–16.30.

1-6 luokkalaiset

VARHAISKASVATUS
Tervetuloa perhekerhoon
Perhekerho on lasten ja aikuisten
kohtaamispaikka, johon lapsi tulee
yhdessä aikuisen kanssa. Osallistuminen on maksutonta ja kerhoon
ei tarvitse ilmoittautua etukäteen,
mukaan voi tulla milloin vain toimintakauden aikana. Perhekerhot
kokoontuvat:

Kuoppakankaan srk-kekus ke
16.30–17.30. Lisätietoja Urpo
Häkkiseltä.

Säpäkerhot jäävät joulutauolle
16.12. jatkuen tammikuussa
viikolla 3.

Retket ja leirit
7-luokkalaisten retki 11.12.

Megazoneen Savonlinnaan. Ruo-

kailu Subwayssa. Hinta 24 e. Hinta
muilta kuin Varkauden seurakunnan jäseniltä 48 e. Max. 34 osallistujaa. Lisätietoja Urpo Häkkiseltä.
Ilmoittautuminen 26.11. mennessä: tulen.mukaan@evl.fi
Julsoe’22 -telttaleiri Kansainvälinen 12-15 vuotiaiden Julsoetelttaleiri Tanskassa kesällä 5.–
16.7.2022. Mahtava reissu leirille,
jonne tulee lapsia ja nuoria ympäri
Eurooppaa! Leiri ilmoittautuminen
15.1.2022. Hinta 420e, sis. matkat,
oheiskulut, leirimaksut. Leiriryhmä
kokoontuu kevään aikana noin
joka toinen viikko tutustumaan
ja harjoittelemaan leiritaitoja.
Vetäjinä toimivat leirikonkarit Urpo
Häkkinen ja Paula Boman. Uusille
ilmoittautuneille pidetään leiri-info
tammikuussa. Infot ja tiedustelut
Urpolta. Ilmoittautumine: tulen.
mukaan@evl.fi

NUORET
Kuoppakankaan
srk-keskuksessa
Nuorten aikuisten ilta tiistaina
7.12. klo 18–20.

Nuorten liikuntasalivuoro jää

tauolle 30.11.

Opiskelijoiden avoin liikuntasalivuoro jää tauolle 2.12.
ILPO Nuorten iltapäivän olohuo-

ne (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 16.00
seuraavan kerran 25.11.
Nuorten joulu 16.12. klo 14-18.

Nuorten kohtaamispaikka ja
Ankkurimessu kerran kuukau-

dessa su klo 18. Seuraavan kerran
16.1.2022.

Rippikoulut 2022
Vuoden 2022 rippikouluihin ilmoittautuminen järjestettiin ajalla
13.-31.10.2021. Ryhmäjakotieto
postitettiin koteihin viikolla 46.
Rippikoulujen aloitustapaamiset
ryhmittäin viikoilla 47-49. Lisätietoja: www.varkaudenseurakunta.fi
Rippikoulusunnuntai 30.1.2022
pääkirkossa klo 10 kutsuu kaikki
rippikoulun aloittaneet yhteen.
perheet, kummit ja isovanhemmat
myös tervetuloa!

LÄHETYSTYÖ JA
KANSAINVÄLINEN
VASTUU
Kuoppakankaan lähetyspiiri:

Kuoppakankaan srk-keskuksella
parilliset maanantait klo 13–14.30
Lisätietoja Riitta Nieminen
p. 045 8507 467 sekä Marketta
Tuovinen
p. 040 5291 806. Viimeinen kokoontuminen 13.12.2021. Uuden
vuoden ensimmäinen 10.1.2022.
Kommilan lähetyspiiri: Pääkirkon Hannun salissa parittomat
tiistait klo 13–14.30. Lisätietoja:
Pirkko Iivarinen p. 040 749 3262
tai Leena Välisalo p. 040 7216 273.
Viimeinen kokoontuminen 7.12.
Uuden vuoden ensimmäinen
4.1.2022.
Könönpellon lähetyspiiri: Könönpellon srk-keskuksella parilliset
keskiviikot klo 12–14. Liisa Vuohelainen p. 040 8219 990 sekä Anja
Rosvall p. 040 7043 188. Viimeinen
kokoontuminen 15.12. Uuden vuoden ensimmäinen 12.1.2022.
Adventtimyyjäiset 4.12. Kuoppakankaan srk-keskuksella alkaen
klo 10. Myynnissä mm. laatikoita,
neuleita, pullaa. Kahvio ja arpajaiset. Lisätietoja Tuija Mäiseliltä.
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Julkaisija:
Varkauden ev.lut.seurakunta

Varkauden
ev.lut. seurakunnan lehti
vuodesta 1957

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

KANGASLAMMIN
KAPPELIN ALUEEN
TOIMINTA
Kangaslammin kappalainen yhteystiedot Risto Huotari

p. 040 617 2873, risto.huotari@
evl.fi
Nuorten ilta keskiviikkoisin
klo 16-18. Tammikuussa jatketaan 19.1.

Kangaslammin ikäihmisten kerho tiistaina 7.12. ja

11.1. klo 13-14.30, Kangaslammin kirkko. Kerhonohjaaja Salme Sutinen, p. 040 706 9800.
Ystävänkammari keskiviikkoisin klo 9–12, Kangaslammintie 9.

SEURAKUNNAN TILAT
Pääkirkko, pääkikon srk-sali,
Hannun sali - Savontie 1-3.
Kangaslammin kirkko Asematie 1.

Könönpellon srk-keskus -

Atolantie 1.

Luttilan kappeli, Luttilan srk-talo -

Voimatie 3.

Haukankujan kerhotila Haukankuja 1.

Harjurannan kerhotila -

Kentänpäänkuja 3.

Puurtilan srk-koti -

Murilahdentie 94.

Taitto: Mediasepät Oy, Kuopio
Jakeluhuomautukset:
Jakelupäivystys ma-pe klo 06-16
p. 017 778 3652
Seurakuntavirasto / Tiedottaja
p. 040 512 6207

Diakonia Kirpputori -

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.

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

Lastenohjaajat

Kangaslammintie 9.

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.

Ystävän kammari -

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

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

Diakoniatyönteijät
Toimistosihteeri Reijo Leppänen
p. 040 701 6630.
Johtava diakoniaviranhaltija

Mediamyynti:
Savon Media Oy
Keski-Savon myyntitiimi
p. 017 303 680
Seuraava Kotiviesti ilmestyy:
to 20.1.2022. Aineisto Kotiviestin
toimitukseen sähköpostitse
ma 10.1. klo 15 mennessä.
Kysy ilmoitustilaa Keski-Savon
myyntitiimiltä.

Katso
joulunajan
tilaisuudet
Sivut 6-7, 12

Tervetuloa laulamaan

Painopaikka:
Lehtisepät Oy, Jyväskylä
Jakelu: Savon Jakelu

Kissakoskenkatu 5.

Kanttorit

Vapaaehtoiset

Toimituksen käyntiosoite:
Seurakuntavirasto Majakka
Ahlströminkatu 19, 78250 Varkaus

Kuoppakankaan srk-keskus -

Kuoppakankaankatu 11.

YHTEYSTIEDOT

Jouluradio
Varkaudessa
FM 96,0 MHz

7

Pappien, kanttorien ja seurakunnan tilojen varaukset kirkollisiin
toimituksiin

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

Kaikki hammasproteesipalvelut ammattitaidolla
- toiveittesi mukaan

Varaa aikasi ilmaiseen tarkastukseen.

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

p. 040 702 7748.

Haudanhoito ja hautalaskutus
p. 040 570 5050.

Jäsenasiat, virkatodistukset,
sukututkimukset
p. 040 183 1172.

Emäntä, pitopalvelu

Anu Heiskanen p. 040 572 7830.

Vapaat vuokra-asunnot:

varkaudenseurakunta.fi/vuokraasunnot

Asiantuntevaa
HAUTAUSPALVELUA
jo 19 vuotta
ajatuksella ja vankalla
ammattitaidolla

Muut yhteystiedot:

varkaudenseurakunta.fi/
yhteystiedot

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

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

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

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

Kotiviesti

8

Torstai 25.11.2021

Helposti naimisiin

”Katson sinua silmiin, lupaan olla sinun.”
Varkauden seurakunta järjestää HÄÄYÖ –tapahtuman 20.2.2022 Varkauden pääkirkossa.
Vihkimässä ovat Karoliina Mustonen ja Risto Huotari. Ilmoittautua voi molemmille.
Yhteystiedot Kotiviestin keskiaukeamalta.
Viimeksi tapahtuma järjestettiin vuonna 2019. Silloin vihittäviä pareja oli kuusi.
Kuinka moni tahtoo ensi vuonna? Toivotaan rakkauden täyteistä tulevaa vuotta.

Eläkkeelle

Rakkaudella ja tarkkuudella
Tiia Klemettilä

Tiia Klemettilä

L

aman jälkeen puhuttiin
pätkätöistä, 2000-luvulla
puhutaan viiden vuoden
periodista, jonka jälkeen
omaa urakehitystä tulisi tarkastella ja tarvittaessa vaihtaa työpaikkaa, jos näyttää siltä, että se ei ole
etenemässä haluttuun suuntaan.
Miltä työelämään siirtymässä olevista kuulostaakaan puhe 40-vuotisesta työurasta samassa työpaikassa?
Vastaava lastenohjaaja Paula
Boman ei ole päivääkään katunut
sitä, että on saanut työskennellä
Varkauden seurakunnassa niin
kauan.
– Olen tehnyt tätä työtä rakkaudella. Monet sanoo, että jos antautuu työlleen tällä tavalla, ei varmaan ole muuta elämää, mutta se
ei pidä paikkaansa, ensimmäinen
päivä helmikuuta 2022 eläkkeelle
jäävä Paula vakuuttaa.
Pukuompelijaksi ja leikkaajaksi Tampereen ammattiopistosta
1970-luvulla valmistunut nuori
nainen muutti Varkauteen vähän
väkisin vanhempiensa perässä.
Paula oli päättänyt, että palaisi takaisin Tampereelle niin pian kuin
mahdollista.
Mutta rakkaus Risto Bomaniin
muutti suunnitelmat. Yhteinen
harrastus on pitänyt pariskunnan
samassa veneessä jo 40 vuoden
ajan. Ensimmäisen tuulilasiveneensä he ostivat vuonna 1985.
– Silloin ostettiin ensimmäinen tuulilasivene. Siitä se lähti.
Ne retket ovat jääneet parhaiten
mieleen, kun meidän Tiina oli
mukana.
Pisimmillään Bomanit ovat
käyneet Lappeenrannassa ja Joensuussa.
Lastenohjaajan työssä käsityötaidoista ja luovuudesta on ollut
apua ja iloa. Vaatetusalasta Paula
oli joutunut luopumaan terveydellisistä syistä.
Varkauteen muutettuaan Paula
työskenteli vähän aikaan Eiserillä
leikkaamossa, mutta joutui pian
jäämään sairaslomalle.
– Äiti oli töissä Haukankujalla
[seurakunnan toimitila] siivoojana. Sitä kautta sain parin kuukauden sijaisuuden lastenohjaajana.
Seuraavana vuonna Paula sai
vakituisen työpaikan eikä hänen ole tarvinnut olla aiemmin
vaivanneiden terveysongelmien
vuoksi päivääkään sairaslomalla.

”Aion tehdä käsitöitä ja lenkkeillä ja tavata ystäviä, joita en ole ehtinyt tapaamaan”, Paula suunnittelee.
– Työasiat eivät koskaan ole
olleet rasite. Lapset ovat minulle
voimavara vapaa-ajallakin.
Paulan ensimmäinen kerho sijaitsi Puurtilassa. Hän ei muista,
että koskaan kerhoissa, leireillä
tai retkillä olisi sattunut mitään
suurempaa vahinkoa. Silti hän
nyt kiittelee sitä, että työturvallisuuteen on alettu kiinnittää kirkossa ja yhteiskunnassa suurta
huomioita. Nykyään esimerkiksi
16 lapsen kerhoa ei enää ohjattaisi
yksin.
– Muistan ajan, jolloin Kuoppiksella oli yläkäytävällä, ja Puurtilassakin, oli vain yksi puhelin.
Eikä rannan läheisyyttä osannut
ajatella riskinä.
Koska työn edellytysten pitää
olla kunnossa, Paula on toiminut
pitkään Kirkon alat ry:n luottamusmiehenä. Tarkka ja puuhakas kun on, Paula on suorittanut
vapaa-ajallaan myös kirjanpitokurssin ja toiminut vuosia rahas-

Tiia Klemettilä

Henkilökunnan joulukahveilla vuonna 2019 Paulaa muistettiin 40
vuoden palveluksesta Varkauden seurakunnassa. Kasvatustyön toimistosihteeri Minna Riihimäki-Sutinen sai ansiomerkin 30-vuotisesta
urasta seurakunnassa.

tonhoitajana Lions Varkaus Justiinassa, Varkauden Pursiseurassa ja
Karvosten sukuseurassa.
Nyt Paula on tehnyt jo listan
tehtävistä, joiden kimppuun käy
heti eläkkeelle jäätyään.
– Hyvillä mielin jään kuitenkin
pois, vaikka muutos tulee olemaan suuri.

Paula seikkailee Lasten
Kauneimmissa joululauluissa joulumuorina
13.12. klo 18
pääkirkossa.
Tervetuloa
varkautelaiset,
seurakuntalaiset,
entiset ja nykyiset
kerholaiset toivottamaan Paulalle
onnellisia eläkevuosia.

Kotiviesti
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Joulujuhla

Tervetuloa ikäihmisten joulujuhlaan
Ikäihmisten joulujuhla järjestetään torstaina 16.12.2021 Varkauden
pääkirkossa seuraavasti:
Klo 10.30 Puuro- ja kahvitarjoilu Joutenlahden, Hongistonkadun,
Luttilan, Kuoppakankaan, Könönpellon ja Pääkirkon ikäihmisten
kerhoille.

Elina Tarvainen

Ajankohtaista

Määräaikainen varhaiskasvatuksen ohjaaja
Sosionomi (AMK), varhaiskasvatuksen opettajaksi joulukuussa
valmistuva Sonja Nykyri Varkaudesta on valittu vt. varhaiskasvatuksen ohjaajaksi puoleksi
vuodeksi viranhaltijapäätöksellä. Nykyri aloittaa tehtävässään
1.12.2021.
Varkauden seurakunnassa oli
avoinna haku varhaiskasvatuksen
ohjaajan virkaan aiemmin tänä
syksynä. Haku päätettiin keskyttää, koska päteviä hakijoita ei ollut.

Kumppanuussopimus
Ammattiopisto
Spesian kanssa
Varkauden seurakunta ja Ammattiopisto Spesia ovat solmineet
kumppanuussopimuksen yhteistyöstä työpaikalla tapahtuvasta
oppimisesta. Tavoitteena on toimia molempia osapuolia hyödyttävällä tavalla. Spesian opiskelijat
saavat harjoitella oikeissa työympäristöissä ja seurakunta saa
pieniin, yksittäisiin tehtäviin tekijöitä. Tänä syksynä ensimmäinen
sopimuksen puitteissa toteutettu
projekti oli pääkirkon piha-alueen siistiminen puiden lehdistä.

– Tällainen työkokemus on
opiskelijoille arvokasta. Harjoitellaan yhteistyötaitoja ja urakan
työvaiheet tulevat tutuiksi, opettaja Heikki Nousiainen kertoo.
Kumppanuussopimus on voimassa toistaiseksi. Näin ollen
jokaisesta työprojektista ei tarvitse tehdä uutta sopimusta. Käytännössä opiskelijat opiskelevat
yhteistyöyrityksen tiloissa oppilaitoksen ohjaushenkilön ohjauksessa. Projekteja sovitaan ja järjestetään tarpeen mukaan.

Jouluaiheinen tietovisa

Kysymykset
1) Kuka on käsikirjoittanut jouluaattona tulevan kaikkien rakastaman
Lumiukko (engl. The Snowman) lyhytelokuvan vuodelta 1982?
2) Mitä tarkoittaan Maa on niin kaunis laulussa mainittu kohta: ”Ihana
on sielujen toiviotie.” Mitä tarkoitetaan toiviotiellä?
3) Lucian päivää vietetään 13.12. Suomessa. Mistä tämä perinne on
alun perin kotoisin?
4) Kenen säveltämä joululaulu on ”En etsi valtaa loistoa”?
5) Missä raamatun kohdassa on jouluevankeliumi?
6) Mitä sana Adventti tarkoittaa?
7) Minkä nimiset lapset mainitaan laulussa Joulukirkkoon?
8) Mikä on joulun liturginen väri kirkossa?
1) Raymond Briggs.
2) Pyhiinvaellusta.
3) Sisiliasta Italiasta.
4) Jean Sibelius.
5) Luukkaan evankeliumin toisessa luvussa.
6) Herran saapuminen/tuleminen.
7) Juhani ja Liisi.
8) Valkoinen. Tapaninpäivänä punainen.

Vastaukset

Klo 12.00 Kanttorien joulukonsertti, kaikille avoin.
Klo 13.00 Puuro- ja kahvitarjoilu konserttiin
osallistuneille.
Lisätiedot diakoniatyöntekijöiltä Pia Hosiolta ja Petra Mykrältä.
Yhteystiedot keskiaukeamalla.

Hartaus

Joulu kiukku ja
muita hyviä tunteita
Riitta Sulkko

O

len yrittänyt hoitaa työtä ja kotia niin, ettei viimehetken kiirettä tulisi. Oman perheen kanssa joulunvieton tunnelma tiivistyi
aattona, joulurauhan julistuksen kieppeillä. Valmistelut kesken,
minä kiukkuisena ja perhe ympärillä melskaamassa. Nyt, kun lapset viettävät joulua omissa perheissään, minulla on kyllä joulurauhanjulistuksen
hetkillä kaikki valmiina, mutta kiukkuisuuden tilalle on tullut haikeus ja
ikävä; missä ne kaikki pyörii ja säheltää nyt, miten aika on kulunut näin
nopeasti.
Vuosia sitten tuli iso joukko asiakkaita yhdessä ryppäässä vastaanotolle
hakemaan jouluavustusta. Kiireessä asia tuli hoidettua ja jyrkistä vastalauseista huolimatta kaikki tulivat yksitellen, heille varatulla ajalla taloudellisen tilanteen selvitystä varten. Joukossa oli asiakas, joka kysyi, että
onko hänellä mahdollisuus saada muutakin apua kuin ruokaa. Hänen
lapsensa oli sijoitettu niin kauas, ettei tapaaminen onnistunut. Hän halusi
lähettää lapselleen lahjaksi Kimble-pelin, villasukat ja suklaata. Itselleen
hän ei pyytänyt mitään. Lähtiessään hän sanoi minulle: ”En ole koskaan
ennen tavannut noin kiukkuista diakoniatyöntekijää, mutta ei minua ole
näin hyvin kuunneltukaan aiemmin!”
Vuosia myöhemmin, kun olin Kauneimmissa joululauluissa, olkapäähäni koputti nuori aikuinen ja kysyi: ”Oletko sinä se kiukkuinen diakoniatyöntekijä? Pakko oli nyökätä myöntävästi, jolloin hän jatkoi hymyillen,
että hän sai vuosia sitten joululahjan. Paketissa oli Kimble-peli, villasukat
ja suklaata. Peli on nyt hänen omilla lapsillaan, sukat muistona ja elämä
hyvällä mallilla.
Diakoniatyön keskellä syntyy pyhiä hetkiä, joissa kaikki kummalliset
tunteet huuhtoutuvat, ja joissa voi tavoittaa sen toivon, joka joulun sanomaan on kätketty.
Perheemme jouluun on aina kuulunut haudoilla käyminen. Olemme
ajaneet joskus jouluaattona 200 kilometriä käydäksemme haudoilla yhdessä. Kokoonnumme jouluaaton hämärässä ja viemme kynttilät haudoille. Tunnelma on harras, pyhä, kiitollinen, mutta myös täynnä iloa.
Kynttilän palava liekki on rukouksen vertauskuva. Se kuvaa myös elämää ja kuolemattomuutta. Joulukynttilät kertovat erityisesti Jeesuksesta,
joka syntyi valoksi niille ”jotka asuvat kuoleman varjon maassa”
(Jes 9:1, Luuk 1:79).

Kotiviesti
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Myyjäiset

Tervetuloa adventtimyyjäisiin
Tule tekemään löytöjä lähetyspiirien järjestämiin adventtimyyjäisiin lauantaina
4.12. klo 10 alkaen Kuoppakankaan seurakuntakeskukselle.
Myynnissä muun muassa laatikoita, neuleita ja pullaa. Myyjäisten ajan kahvio ja
arpaijaset. Lisätietoja Tuija Mäiseliltä.

ANNA

lapselle
paras

LAHJA

-

päihteetön
läsnäolosi
VARKAUDEN
SEURAKUNTA

VÄLITTÄMISEN VUODET
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Jumalanpalveluselämä

Tervetuloa perhemessuun
Hoosianna! lauletaan lapsikuoro Pisaroiden johdolla ensimmäisenä adventtina Kuoppakankaan seurakuntakeskuksella 28.11.2021 klo 15. Kaikille sopivan kirkon jälkeen juodaan
kirkkokahvit ja -mehut voisilmäpullan kanssa. Luvassa on myös poniajelua lapsille ja kenties
lastenmielisillekin.

Vapaaehtoistoiminta

Tyttötyö 100 vuotta

Nykyään toiminta
suunnataan kaikille
kouluikäisille
Tiina Brusila

ten iltapäiväkerho Olkkareiden
ohjelmassa on vapaata oleilua,
yhdessä pelailua ja välipala. Ne
toimivat Könönpellossa, Kuoppakankaalla ja Haukankujalla
kerran viikossa.
Seurakunnan
kasvatustyön
tehtävä on tukea lapsen ja nuoren hyvinvointia, kasvua ja tarjota kristillistä- ja arvokasvatusta perheiden kotikasvatuksen
tueksi. Toimintaa toteutetaan
laajasti yhteistyössä kaupungin
ja järjestöjen kanssa.

– Meillä on kyllä täysi syy iloita historian kantamasta hyvästä
perinnöstä. Varkaudessa on lasten, nuorten ja perheiden hyvinvointiin panostaminen nähty
tärkeäksi. Verkostoyhteydet ja
toiminnan resurssit ovat hyvällä
tolalla. Iso kiitos perheille luottamuksesta tulla mukaan seurakunnan kasvatustyön toimintoihin. Lasten ja nuorten puolella ja
puolesta seuraavatkin sata vuotta! Näin toivomme, toteaa johtava kasvatuksen viranhaltija Tiina Taavitsainen.
Anne Turunen

K

ristillinen tyttötyö Varkaudessa on vanhempi
kuin Varkauden seurakunta. Seurakunta
viettää ensi vuonna 90 vuotisjuhliaan, mutta tyttötyö juhli jo
tänä vuonna 100 vuotisjuhlaansa. Juhlaa vietettiin Syys-Vekara
viikolla lokakuussa Varkauden
pääkirkossa keppari- eli keppihevospajan ja -kirkkohetken
sekä kakkukekkereiden merkeissä.
Poikatyö alkoi Varkaudessa
viisi vuotta tyttötyön perustamisen jälkeen. Tyttö- ja poikatyö
yhdistyivät 2000-luvulle tultaessa varhaisnuorisotyöksi. Nykyisin puhutaan mieluummin
kouluikäisistä. Tällä hetkellä
seurakunnassa ei ole erikseen
tyttötyöntekijää. Suoraan tytöille
suunnattua toimintaa on äitien
ja tyttöjen illat Puurtilassa sekä
jotkut satunnaiset tapahtumat.
Vuonna 2001 Kotiviestissä
kirjoitettiin 80 vuotiaasta tyttötyöstä: ”Tyttökerhotyön aloi-

tuspäiväksi voidaan Varkaudessa kirjata 1. helmikuussa 1921,
jolloin parikymmentä tyttöä
kokoontui sahan ruokatupaan
ensimmäiseen kerhotilaansa.”
Kerhojohtajina toimivat Elli
Sarsa, Saima Teittinen, Hanna
Taskinen ja Aino Hypen.
”Toiminta laajeni nopeasti, kerhojen määrä kasvoi, ja
jo samana keväänä helluntain
aikaan pidettiin Varkauden ensimmäiset tyttöpäivät.” Alkuvaiheen toimintoihin kuului muun
muassa laulukuoro ja isojen
tyttöjen opintokerho. Nykyään
seurakunnassa toimii lapsikuoro Pisarat, jossa laulaa noin 10
lasta.
Vuonna 2001 mukana seurakunnan varhaisnuorisotyön
toiminnassa oli yli 400 varhaisnuorta. Tänä vuonna, koronan
jälkeen, toiminta on tavoittanut
leireille ja viikkotoimintoihin
noin 310 varhaisnuorta.
Ennen tyttö- ja poikakerhoissa vetonauloina ovat olleet tietokilpailut ja jatkokertomukset,
jalkapallo ja suuri autorata. Tänä
päivänä esimerkiksi kouluikäis-

Tervetuloa uudet ja vanhat
messuavustajat
messuavustajakoulutukseen pääkirkolle sunnuntaimessun jälkeen.
Lämpimästi tervetuloa sinä,
joka olet jo toiminut avustajana tai joka haluaisit olla mukana, mutta mietit vielä. Tule
kerran tai käy koko sarja!
Asiaa rakkaasta messustamme ja siitä, miten sinä voisit
olla sitä rakentamassa ajallasi
ja tavallasi. Kahvitarjoilu.
16.1.2022 Mikä messu? Jumalanpalveluksen teologiaa arkikielellä. Mukana Liisa ja Niina.
23.1.2022 Mitä voisin tehdä?
Messun tehtävistä. Mukana
Karoliina ja suntioita.
13.2.2022 Musiikkia, kyllä kiitos! Musiikki messussa ja musiikkiavustajana toimiminen.
Mukana kanttorit.
20.2.2022 Tästä lähdetään!
Kootaan aikaisempia kertoja
yhteen ja järjestäydytään. Mukana kirkkoherra Jarkko.

Kakkukekkerit tyttöjen kesken.

Tiia Klemettilä

Tervetuloa
messuavustajakoulutukseen

Kepparit kirkossa!
Anne Turunen

Pääkirkon käytävä muuttui hetkeksi keppihevosten esteradaksi.

Messuavustajien WhatsAppryhmään voi ilmoittautuu
Karoliinalle, karoliina.mustonen@evl.fi tai 040 572 7850.
Ryhmään kuuluminen ei sido
mihinkään, mutta sen kautta
voit saada tietoa messuavustustehtävistä ym.

Kotiviesti
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Virsivinkki

Virsi 9 Kristus tulee, kuningas!
Tämä adventtivirsi sopisi jumalanpalveluksen alkurukoukseksi ajankohdasta riippumatta. Kun seurakunta kokoontuu kirkkoon kohdatakseen
sanassa ja sakramentissa Herransa, se voi juhlamielellä sanoa: ”Kristus
tulee, kuningas!” Iloisessa odotuksessa sydämen täyttää nöyrä kiitos.
Virren toinen säkeistö alkaa kasteen muistamisella, kolmas viittaa synnintunnustukseen ja synninpäästöön, neljännen aiheena on ehtoollinen.

Viimeinen säkeistö sopii jumalanpalveluksen päätösvirreksikin. Siinä
viitataan jumalanpalveluksen päättävään Herran siunaukseen.
”Herra kirkastakoon kasvonsa teille”, meille sanotaan ennen lähtöä. Sitä
tarvitsemme, kun olemme lähdössä voiman lähteeltä, jumalanpalveluksesta, maailmaan.
Lähde: Tauno Väinölä: Virsikirjamme virret (2008)

Joulua Varkauden seurakunnassa
Joulukirkot ja hartaudet
Ti 21.12. klo 23.30 Jouluinen yökirkko pääkirkossa
Niina Pehkonen ja Varkauden lukion oppilaskunta.
Pe 24.12. klo 14 Aattohartaus Kangaslammin kirkossa
Risto Huotari, Riikka Leinonen.
klo 14 Aattohartaus Kuoppakankaan seurakuntakeskuksella. Niina Pehkonen, Mari Marjokorpi,
laulu Mika Joukanen.
klo 14 Joulurauhan julistaminen seurakuntavirasto
Majakalta. Jarkko Piippo.
klo 15 Aattohartaus Luttilan kappelissa
Karoliina Mustonen, Mari Marjokorpi.
klo 15 Aattohartaus Pirttiniemen sankarihautausmaalla. Jarkko Piippo.
klo 15.30 Aattohartaus Könönpellon seurakuntakeskuksella. Liisa Loiri, Riikka Leinonen.
klo 16 Aattohartaus pääkirkossa
Niina Pehkonen, Mari Marjokorpi.
klo 23 Jouluyön kirkko pääkirkossa
Karoliina Mustonen, Ilona Korhonen.

Ajankohtaista

Lasten kauneimmat joululaulut
ma 13.12. klo 18
Erityisessä osassa illan ohjelmassa on
vastaava lastenohjaaja Paula Boman,
joka on viimeistä päivää työssä,
jäädessään siitä eläkkeelle.
Tervetuloa Varkauden pääkirkkoon!

Joulukirkot perhekerhoissa
ke 15.12. klo 10
Rauhanyhdistyksen toimitalolla,
Repokankaantie 35.
Kuoppakankaan seurakuntakeskuksella,
Kuoppakankaankatu 11.
to 16.12. klo 10
Könönpellon
seurakuntakeskuksella,
Atolantie 1.

la 25.12. klo 8 Sanajumalanpalvelus Kangaslammin
kirkossa. Risto Huotari, Riikka Leinonen.
klo 10 Sanajumalanpalvelus pääkirkossa
Arja Päivärinta, Riikka Leinonen.

JOULUKONSERTIT
”Pimeydestä valoon” - Joulukonsertti
Marcus Läng, Hannu Ala ja Aleksi Hirvonen.
Torstaina 2.12. klo 18 pääkirkossa.
Vapaa pääsy, käsiohjelma 10€.
Jouluinen meditaatiokonsertti ”Walking in the air”
Tiina Räsänen ja Anssi Huotari.
Torstaina 9.12. klo 18 Kuoppakankaan
seurakuntakeskuksen liikuntasalissa.
Huom! Omat jumppa-alustat, villasukat, tyyny
ja viltti mukaan. Vapaa pääsy.
Joulun tarina- Vox Polaris kuoron joulukonsertti
Johtaa Jaana Turunen, lausunta Urpu-Maarit Bruun
Sunnuntaina 12.12. klo 18 pääkirkossa.
Vapaa pääsy, käsiohjelma 10€.
Kanttorien joulukonsertti
Torstaina 16.12. klo 12 pääkirkossa.
Maria Bondarenko, Riikka Leinonen,
Tapani Majuri ja Mari Marjokorpi
Vapaa pääsy.

su 5.12. klo 15
Könönpellon srk-keskus.
Pehkonen, Leinonen.
ke 8.12. klo 18
Harjurannan kylätupa. Loiri,
Leinonen.
to 9.12. klo 18
Toukola. Huotari, Majuri.
su 12.12. klo 15
Kuoppakankaan srkkeskus. Päivärinta, Majuri,
seurakuntakuoro.
ma 13.12. klo 18 Lasten,
Varkauden pääkirkko.
Mustonen, Marjokorpi,
lapsikuoro Pisarat.

ti 14.12. klo 18
Luttilan kappeli. Mustonen,
Majuri, KangaslampiKönönpelto lauluryhmä.
to 16.12. klo 18
ABC Varkaus. Pehkonen,
Piippo, Majuri.
su 19.12. klo 18
Varkauden pääkirkko.
Pehkonen, Majuri.
su 19.12. klo 18 Kangaslammin kirkko. Päivärinta,
Leinonen.

Tervetuloa laulamaan ja lahjoittamaan hyvää!

Urkuremontti
Pääkirkossa urkuremontti tehdään ajalla 10.1.–8.4. 2022.
Arkipäivinä kirkossa ei voida
järjestää tilaisuuksia tai vierailuja vaan kirkkosali on käytössä
tilaisuuksiin vain lauantaisin ja
sunnuntaisin.
Jumalanpalvelukset ja muut
tilaisuudet voidaan toimittaa
flyygelin ja pikku-urkujen voimin. Urkuparvelle on remontin
ajan pääsy kielletty.

Joulupuu-keräys
Lauantain Warkauden Lehdessä
(WL 20.11.2021) kerrottiin, että
Nuorkauppakamarin perinteisesti järjestämä hyvän mielen
Joulupuu-keräys joudutaan perumaan, jos jatkajaa ei löydy.
Keski-Savon Yrittäjänaiset lukivat ilmoituksen huolestuneina ja
ryhtyivät pikaisesti selvittämään
keräyksen taustoja ja resursseja,
joita keräys vaatisi. Yrittäjänaiset
kokevat vähävaraisten perheiden
lasten ja nuorten auttamisen erityisen tärkeänä.
– Oikeastaan tämä on paluu
Yrittäjänaisten toiminnan juurille, kertoo puheenjohtaja Eliisa Moilanen, joka on tutkinut
Keski-Savon Yrittäjänaiset ry:n
arkistoja.
– Arkistoista löytyi vanhoja
avustusanomuskirjeitä,
joissa
haettiin apua tulipalossa omaisuutensa menettäneille ja jouluavustuksia. On hienoa, että näin
perinne säilyy ja että on luotettavat yhteistyökumppanit, joiden
kautta paketit menevät perille.
Keski-Savon Yrittäjänaiset ry
ilmoittautui 23.11.2021 Joulupuu-keräyksen
vastuutahoksi
Varkaudessa vuonna 2021 yhteistyössä Varkauden Pelastakaa
lapset ry:n, Varkauden kaupungin perhetyön sekä Varkauden
seurakunnan diakoniatyön kanssa.
– Olemme kiitollisia luottamuksesta ja yhteistyöstä, johtava
diakoniatyön viranhaltija Riitta
Sulkko ja kirkkoherra Jarkko
Piippo sanovat.
Varkauden
Joulupuu-keräys
järjestetään 1.-14.12.2021. Yhteistyökumppaniverkosto keräyspisteineen varmistuu viikolla
48. Voit tarkistaa mukana olevat
kaupat 1.12. mennessä osoitteesta varkaus.joulupuu.org
Keski-Savon Yrittäjänaisten
hallitus vuonna 2022: Puheenjohtaja Eliisa Moilanen, Emma
Miettinen, Teija Orava, Satu
Reisko, Tiina Grönlund, Satu
Penttinen, Terhi Riikonen ja Anu
Vatanen.

