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Lapsiperheille

Pääkirjoitus

Tiia Klemettilä

Varkauden
seurakunta 90 vuotta

K

atson kummin sylissä nukkuvaa pienokaista. Omien lasten vauva-ajasta on
jo niin pitkä aika, että olen
tyystin unohtanut kuinka
pieniä kastevauvat ovatkaan. Sylikummia ja ehkäpä myös vanhempia hieman
jännittää parkaiseeko vai pulauttaako
pienokainen kesken kastetoimituksen.
”Aika lailla yleistä ja omissa juhlissaan
saa vaikka huutaakin”, lohdutan vanhempia. Kuuluu asiaan. Onpa joskus pienokainen onnistunut sylkäisemään suussaan olevan tutin suoraan kastepöydällä
olevaan kastemaljaan. Kummin tokaisu,
”Selkeää koripallo ainesta” ei ainakaan
hillinnyt kasteväen naurunremakkaa.
Olen havainnut syvän kiitollisuuden
elämän ihmeestä erityisesti tilanteissa,
joissa hätäkastetun lapsen kaste on vahvistettu. Lapsen elämänlanka on ollut
niin hauras, että sairaalapappi, tai erityisen kiireellisessä tilanteessa esimerkiksi
hoitaja, on hätäkastanut lapsen. Tilanteen parantuessa ja vauvan päästessä
kotiin on sitten vietetty yhteistä kasteen
vahvistamisen juhlaa. Kiitollisuus on ollut tuolloin usein käsin kosketeltavaa.
Muistan erään vakavasti sairaan lapsen vanhemman olleen hyvin huojentunut siitä, että heidän pienokainen
ehdittiin kuitenkin kastaa. Nimeltä
kutsuttuna, Jumalan perheväkeen otettuna saa jokainen kastettu elämänsä
matkaa jatkaa.
Kaste on siis myös portti Jumalan
perheväkeen ja seurakunnan jäsenyyteen. Tänä vuonna saamme viettää Varkauden seurakunnan
90-vuotisjuhlaa. Tie itsenäiseksi seurakunnaksi ei ollut
helppo. Ruukinseurakunta
olisi halunnut itsenäistyä
jo vuonna 1924, mutta esitys hyväksyttiin
valtioneuvostossa lopulta vasta syyskuussa
1931. Tuolloin annetun
päätöksen perusteella
perustettiin Varkausniminen kirkkoherrakunta 1.1.1932 lukien.

Vaikka seurakuntatyö onkin muuttunut
ensimmäisen kirkkoherran Kustaa Sarsan ajoista, on perustehtävä kuitenkin
sama: julistaa ilosanomaa ylösnousseesta
Jeesuksesta Kristuksesta.
Tänä päivänä kohtaamme varkautelaisia vauvasta vaariin. Seurakunnan työ on
laaja-laista ja moniammatillista. Saamme työntekijöinä olla mukana ihmisten
koko elämänmatkalla aina kasteesta hautaan siunaamiseen saakka.
Tätä kirjoittaessani odotan viranomaisten uusia koronamääräyksiä. Omikronvariantin raju leviäminen on tuonut
jälleen haasteita myös Varkauden seurakunnan toimintaan. Toisemme huomioiden ja Jumalaan luottaen selätämme
kyllä tämänkin kurimuksen. Toivon, että
koet kotiseurakuntasi merkityksellisenä,
että saamme elää yhdessä niin arjen kuin
pyhänkin.
Siunattua sydäntalvea toivottaen
Jarkko Piippo
kirkkoherra

Pari tuntia aikuisten
aikaa tai asioiden
hoitamiseen?
Kotiviesti vieraili joulun välipäivien torstaina järjestetyssä
lapsiparkissa.
Parkki on Kuoppakankaan seurakuntakeskuksen yläkerrassa,
jonne kuljetaan pääsisäänkäynnin vasemmalla puolella avautuvasta ovesta.
Tunnelma oli rauhallinen. Vt.
varhaiskasvatuksen ohjaaja Sonja
ja kaksi parkissa ollutta lasta olivat leikkihuoneessa. Lattialla oli
maatilalelut, pöydällä laatikollinen muita leluja. Taustalla soivat
lastenlaulut. Noin tunnin kuluttua parkkiin saapui vielä kolmas
lapsi ja niin aloitettiin yhteinen
ruokailuhetki.
Lapsiparkissa ei tarjoilla ruokaa, mutta lapsille voi tuoda omat
eväät mukaan, jotka nautitaan

sitten yhdessä pöydän ääressä istuen.
Kuoppakankaan seurakuntakeskuksen yläkerrassa on tilaa
leikkiä ja pelata. Mukaan mahtuu
kahdeksan lasta kerrallaan. Jos
lapsi määrä ylittää neljän, lastenohjaajia on paikalla kaksi. Joskus
myös nuorisotyönohjaajat vierailevat lapsiparkin aikuisina.
Lapsiparkki toiminta on jatkunut läpi koronan. Sen tarkoitus
on mahdollistaa vanhemmille
omaa aikaa. Parkki järjestetään
torstaisin kello 16.30–19 välisenä aikana. Lapsiparkkiin ilmoittaudutaan edellisen keskiviikon
kello 12 mennessä lastenohjaaja
Tiina Brusilan puhelinnumeroon
tekstiviestillä. Parkkiin voi tuoda
flunssaoireettomia lapsia.
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Sana

Paavalin toinen kirje korinttilaisille luku 4 jakeet 5-6
Emmehän me julista sanomaa itsestämme vaan Jeesuksesta Kristuksesta: Jeesus on Herra, ja hän on lähettänyt meidät palvelemaan teitä.
Jumala, joka sanoi:

”Tulkoon pimeyteen valo”, valaisi itse meidän sydämemme. Näin
Jumalan kirkkaus, joka säteilee Kristuksen kasvoilta, opitaan tuntemaan, ja se levittää valoaan.

Yhteisvastuu
Tänä vuonna kerätään lasten ja nuorten valoisammalle huomiselle

Yhteisvastuukeräys
käynnistyy 6.2.2022

N

uorten hätä jäi maskin
alle. Apuasi tarvitaan
nyt.
Nuorten mielenterveyteen ja jaksamiseen liittyvät
ongelmat ovat kasvussa. Pandemia-aika on jättänyt jäljen nuorten elämään ja moni heistä kärsii
ja tarvitsee nyt apua. Nuorten
hätään on tartuttava nyt.
Ongelmien juuret ovat syvällä.
Ne nousevat yhteiskunnan vaatimusten koventumisesta ja yksinpärjäämisen kulttuurista. Nuoret
kokevat yksinäisyyttä. Masennus, uupumus, toivottomuus ja
lohduttomuus ovat tuttuja aivan
liian monelle.
Ulospääsyä tilanteesta on vaikea löytää yksin. Surullista on,
että useiden tutkimusten mukaan moni nuori on menettänyt
toivonsa, kun tulevaisuus näyttää
epävarmalta.
Pitkittynyt pandemia on lisännyt ongelmia ja pahentanut
kriisiä koetellessaan nuoria niin
Suomessa kuin globaalisti maailmalla.
Kehittyvissä maissa tilanne on
vielä eri tavalla karu. Yhteisvastuukeräyksen kansainvälisissä
kohteissa auttaminen alkaa usein
siitä, että turvataan riittävän juomaveden ja ravinnon saanti ja
taataan lapsille ja nuorille työnteon tai liian varhain solmitun

Kirkon Kuvapankki / Jussi Vierimaa

avioliiton sijaan mahdollisuus
päästä kouluun.
Lapset ja nuoret ovat arvokkainta, mitä meillä on. He ovat
meidän tulevaisuutemme kaikkialla maailmassa. Emme saa jättää nuoria yksin. Yhteisvastuukeräyksen tämänvuotinen teema
LAHJOITA MULLE HUOMINEN nostaa esiin nuorten hädän
ja toivottomuuden kokemuksen.
Yhteisvastuu on yhteistä vastuuta lapsista ja nuorista. Me yhdessä voimme pitää huolta, että
jokaisen lapsen ja nuoren rinnalla on turvallisia aikuisia.
Yhteisvastuukeräys 2022 kerää
varoja toimintaan, jolla nuorten
arkeen saadaan lisää läsnä olevia
aikuisia. Aikuisia, jotka kuuntelevat ja jakavat kasvuiän herkät ja
haavoittuvat tunteet ja tukevat ja
ohjaavat vaikeissa hetkissä.
Yhteisvastuukeräyksen avulla
rakennetaan tulevaisuutta ja toivoa yksinäisille, kiusatuille, erilaisten vaikeuksien keskellä eläville lapsille ja nuorille. Jokainen
meistä voi olla vastaus nuorten
hätään. Anna lapsille ja nuorille
valoisampi tulevaisuus.
Anna lahjasi Yhteisvastuukeräykseen!
Mari Leppänen
Yhteisvastuupiispa 2022,
Turun tuomiokirkkoseurakunta

Näin lahjoitat
Varkauden seurakunnan
Yhteisvastuukeräykseen
• MobilePay: tunnus 15727.
• Pankkitunnuksilla osoitteessa: yhteisvastuu.fi/varkaus
• Lipaskeräykseen kauppojen ovilla: ke 23.2. klo 10-18,
pe 18.3. klo 10-17, to 21.4. klo 14-18.

Tiesitkö, että...
• 80 senttiä jokaisesta lahjoitetusta eurosta käytetään avustustyöhön. Loput käytetään vaikuttamistoimintaan, seuraavan euron
keräämistä tukeviin toimiin sekä keräyksen hallintoon.
• Yhteisvastuu on Suomen evankelis-luterilaisen kirkon vuosittainen suurkeräys ja lähimmäisenrakkauden kansanliike. Se
auttaa hädänalaisia syntyperään, uskontoon tai poliittiseen vakaumukseen katsomatta Suomessa ja kehittyvissä maissa.
• Keräyksen suojelija on tasavallan presidentti Sauli Niinistö.

Yhteisvastuu
Kutsu
perhemessuun
Tule selvittämään millaisilla askelilla kuljemme Jerusalemiin,
miten kiipeämme pitkät portaat, kenet tapaammekaan temppelissä!
Olet lämpimästi tervetullut
kaiken ikäisten perhekirkkoon
Kuoppakankaan seurakuntakeskuksen pihapiiriin kynttilänpäivänä 6.2.2022 klo 15. Yhteisen
kirkkohetken jälkeen tarjolla on
lämmintä mehua ja grillimakkaraa. Vapaaehtoinen maksu Yhteisvastuukeräykselle.

Diakoniatyö
Kiitos jouluavustuksiin
lahjoittaneille
Yhteisvastuupiispa Mari Leppänen.

Näin lahjoituksesi auttaa
Ulkomailla:
• 60 % keräystuotosta ohjataan Kirkon Ulkomaanavun työn kautta
kehittyvien maiden auttamiseen. Kirkon Ulkomaanavun katastrofirahaston avulla pystytään käynnistämään ja toteuttamaan hätäaputoimenpiteitä kehittyvien maiden humanitaarisissa katastrofeissa. Avustustarpeiden syyt ovat useimmiten luonnonkatastrofit
(kuivuus, tulvat, myrskyt, maanjäristykset), poliittiset selkkaukset
seurannaisvaikutuksineen tai äkilliset onnettomuudet.

Kotimaassa:
• 20 % keräystuotosta jää keräävälle seurakunnalle ahdingossa olevien
nuorten tukemiseksi tehtävään työhön sekä diakonia-avustuksiin.
• Toiset 20 % ohjataan Lasten ja nuorten keskukselle, joka kehittää muun muassa etsivän nuorisotyön Saapas-toimintaa tarjoten lisää turvallisia aikuisia nuorten arkeen. Valtakunnallisesti
toimivan NettiSaappaan vapaaehtoiset hakeutuvat nuorten luo
sosiaalisessa mediassa ja tarjoa- vat tarvittaessa keskusteluapua.
Saappaan uusin toimintamuoto on koulujen kanssa yhteistyössä
kehitettävä KouluSaapas.

Varkauden seurakunnan diakoniatyö jakoi viime joulun alla
jouluavustuksia yli 300 taloudelle. Seurakunnan jouluavustamiseen varattuja ja jouluavustamiseen lahjoitettuja varoja ja
lahjakortteja käytettiin yli 17 000
euron edestä. Tänäkin vuonna
diakoniatyö sai ottaa vastaan
käsinneulottuja sukkia ja lapsia
jaettavaksi jouluavustusten yhteydessä. Erityistä oli, että viime
jouluna oli aiempaa enemmän
yksityisiä lahjoittajia.
Diakoniatyö kiittää lämpimästi
kaikkia lahjoittaneita ja erityisesti
heitä, jotka ovat unohtuneet tästä
listasta:
• Nordic Power Center,
• LC Varkaus Koskenniemi,
• LC Varkaus Justiinat,
• Lukuisia yksityisiä lahjottajia,
• sukkien ja muiden tuotteiden kutojat ja useat yksityishenkilöt ja anonyymit lahjoittajat.
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Kirkon kirjat
Kuolleet:
Kerttu Ester Kilpeläinen 101 v, Aune Ilona Karkoski 100 v, Toivo Veikko
Holopainen 97 v, Julia Nyyssönen 94 v, Aarne Olavi Toivanen 94 v,
Irma Aulikki Andersson 93 v, Aarne Ensio Rönkkö 93 v, Terttu Kaarina
Julku 92 v, Unto Jooseppi Keituri 92 v, Katri Kärhä 92 v, Aila Maria Lappi
92 v, Raili Maria Lätti 92 v, Verner Nikolai Johannes Väliaho 92 v,
Aune Annikki Kotilainen 91 v, Raimo Johannes Heinonen 90 v,

Seurakuntavirasto
Hautausasiakaspalvelu
muuttuu
kolmipäiväiseksi
1.2.2022 alkaen

Lea Kaarina Kiesiläinen 90 v, Kaija Helena Ropponen 90 v, Ossi Sulevi
Ropponen 90 v, Maila Annikki Tolvanen 90 v, Else Onerva
Mehtonen 89 v, Leena Orvokki Ollikainen 89 v, Onni Ensio
Heiskanen 88 v, Toimi Albiin Kantanen 88 v, Raili Helena Puustinen 88 v,
Hilkka Anneli Silvast 88 v, Pauli Elis Väänänen 88 v, Pirkko Anneli
Hänninen 86 v, Aira Anneli Koponen 86 v, Mauri Kullervo Tolonen 83 v,
Pauli Kauko Luostarinen 81 v, Pauli Ensio Torvinen 81 v,

Seurakuntavirasto

Varkauden seurakunta liittyy Kuopion
aluekeskusrekisteriin 1.2.2022
mintoja suuremmassa yksikössä niin, että seurakunnat voivat
paremmin keskittyä varsinaiseen
seurakunnalliseen toimintaan.
Suuremmassa yksikössä myös
työntekijöiden sijaisuudet, kouluttaminen ja uusien työntekijöiden rekrytointi ovat helpommin
järjestettävissä.
Tavoitteena on myös parantaa
seurakuntalaisten saamaa palvelua. Selkeimmin muutos näkyy
sukuselvityksiä tilattaessa. Aiemmin sukuselvitykset piti tilata
erikseen kaikista seurakunnista,
mutta jatkossa kaikki keskusrekisteriin kuuluvan seurakunnan
jäsentä koskevat todistukset saa
yhdellä tilauksella aluekeskusrekisteristä.

Muutos koskee siunaus- ja muistotilaisuusvarauksia sekä hautapaikasta sopimista. Helmikuun
alusta alkaen hautausasiakaspalvelu toimii maanantaisin, tiistaisin ja perjantaisin ajanvarauksella.
Muutoksen taustalla on halu
palvelulla asiakkaita paremmin.
Ajanvaraamisella vältetään ajoittaiset jonotusruuhkat seurakuntavirastolla. Ajanvaraukset p. 040
702 7748.

Ajankohtaista
Henkilöstömuutoksia
Seurakuntapastorin virka tulee
jälleen avoimeksi, kun lokakuussa seurakuntapastoriksi valittu
Liisa Loiri palaa takaisin entiseen työhönsä.
– Kiitollisena Varkauden seurakunnalle työnantajana, huippumukaville työkavereille ja
erityisen ihanille seurakuntalaisille jätän haikein mielin papin
työni Varkaudessa ja palaan helmikuun lopulla opetustyöhön
Varsinais-Suomeen.
Palanen
sydämestäni jää tänne. Jumalan
siunausta teille kaikille, toivottaa
Liisa Loiri.
Seurakuntapuutarhurin virkaan on haku päällä. Tällä hetkellä ja viran täyttämiseen saakka vt. seurakuntapuutarhurina
toimii toimistosihteeri Merja
Määttä. Hakuohjeet virkaan ja
tarvittavat lisätiedot löytyvät osoitteesta varkaudenseurakunta.fi
Kanttori Riikka Leinoselle on myönnetty virkavapaata
1.2.–31.7. Viransijaisena toimii
samalla ajalla kanttori Sauli Rissanen.
Hautatoimen toimistosihteerinä toimii ajalla 1.1.–30.6.2022
Kaisa Häkkinen. Hän vastaa
hautauslaskutuksesta ja hautareksiterin ylläpidosta. Haudanhoitosopimuksia hoitaa 31.3.
saakka Emma Lallukka.
Milla Luostarinen jatkaa vt.
nuorisotyönohjaajana 31.5.2022
saakka.
Lastenohjaaja Anne Turunen
jatkaa tehtävässä 31.12.2022
saakka.

tarjolla myös opastusta kastetta,
avioliiton esteiden tutkintaa, lapsen nimen valintaa, puolisoiden
sukunimen valintaa ja kirkkoon
liittymistä koskevissa kysymyksissä.

Kirkkoon liittymiset, avioliiton
esteiden tutkinnat, virkatodistuspyynnöt ja sukuselvitykset tehdään 31.1.2022 asti Varkauden
seurakunnan seurakuntavirastolla, Ahlströminkatu 19. Helmikuun ensimmäisestä (1.2.2022)
päivästä alkaen nämä palvelut
siirtyvät Kuopion aluekeskusrekisterin hoidettavaksi. Asiointi
tapahtuu Varkaudesta käsin helpoimmin puhelimella, sähköpostilla tai sähköisiä lomakkeita
käyttäen.

Asiointi ei edellytä matkustamista paikan päälle, vaan asiakkaita palvellaan myös puhelimitse ja sähköpostin välityksellä.
Virkatodistus- ja sukuselvitystilausten osalta käytössä on myös
nettilomake, ja avioliiton esteiden tutkinnankin voi laittaa vireille sähköisessä palvelussa.
Muutoksen tavoitteena on helpottaa seurakuntien tilannetta
hoitamalla niin sanottuja tukitoi-

Jatkossa omasta seurakunnasta
saa opastusta sähköisten palveluiden käytössä sekä opastusta
kastetta, avioliiton esteiden tutkintaa, lapsen nimen valintaa,
puolisoiden sukunimen valintaa
ja kirkkoon liittymistä koskevissa kysymyksissä.
Seurakunnan kotisivuille päivitetään tarvittavat tiedot ja toimintaohjeet tammikuun 2022
aikana.

Asiointi Kuopion aluekeskusrekisterissä ei edellytä matkustamista paikan päälle, vaan asiakkaita palvellaan myös puhelimitse ja sähköpostin välityksellä.

K

uopion
aluekeskusrekisteriin
kuuluvat
1.2.2022 alkaen Kuopion seurakuntien lisäksi
Enon, Hankasalmen, Hyrynsalmen, Joensuun, Joroisten, Juuan,
Kiteen, Kontiolahden, Kuhmon,
Leppävirran, Lieksan, Liperin,
Niiniveden, Nurmeksen, Outokummun, Pieksämäen, Pielisensuun, Polvijärven, Puolangan,
Pyhäselän, Rantakylän, Rautalammin, Siilinjärven, Sotkamon,
Suomussalmen,
Suonenjoen,
Tohmajärven, Vaara-Karjalan ja
Varkauden seurakunnat.
Varkauden seurakunnan oli
määrä liittyä aluekeskusrekisteriin lokakuussa 2022, mutta mm.
Etelä-Suomen suurten seurakuntien johtajien laatiman vetoomuksen myötä myös Varkauden
seurakunta siirtyy rekisteriin jo
helmikuun alusta alkaen. Siirtymisestä päätti kirkkovaltuusto
kokouksessaan 14.12.2021.
Vuonna 2022 Varkauden seurakunnan arvioitu maksuosuus
on 2,76 euroa/seurakunnan jäsen, noin 39 150 euroa.
Taustalla valtakunnallinen hanke Aluekeskusrekisterien perustaminen liittyy valtakunnalliseen
hankkeeseen, jossa kirkonkirjojenpidon tehtäviä pyritään keskittämään suurempiin yksiköihin.
Aluekeskusrekisterin tehtävik-

si siirtyvät seurakunnilta jäsenrekisterin ylläpitoon liittyvät tehtävät kuten kirkollisten toimitusten
rekisteröinnit, sekä erilaisten
todistusten antaminen jäsentietojärjestelmästä ja vanhoista kirkonkirjoista. Kirkollisten toimitusten varaukset (kasteet, häät,
hautajaiset) hoidetaan jatkossakin omassa seurakunnassa.
Tehtävien keskittämistä helpottaa se, että lähes kaikki alueen
seurakunnat ovat saaneet vanhojen kirkonkirjojen digitoinnin
sähköiseen muotoon valmiiksi.
Mittavassa projektissa seurakuntien vanhat kirkonkirjat on
kuvattu vuodesta 1860 alkaen
ja viety koko kirkon yhteiseen
järjestelmään. Näin suurempiin
yksiköihin siirtyminen ei edellytä enää suurten kirjamäärien
siirtämistä, vaan työtä tehdään
sähköistä aineistoa hyödyntämällä. Varkauden seurakunnan
kirkonkirjat digitoitiin vuosien
2017 ja 2018 aikana.
Seurakuntalaisille aluekeskusrekisteriin siirtyminen näkyy
ennen kaikkea virkatodistuksia
ja sukuselvityksiä tilattaessa. Niiden tilaukset tehdään jatkossa
oman seurakunnan sijaan suoraan aluekeskusrekisteriin.
Myös avioliiton esteiden tutkinnat hoidetaan aluekeskusrekisterissä. Keskusrekisterissä on

Aluekeskusrekisteri palvelee
• Aluekeskusrekisteri palvelee asiakkaita kaikkina arkipäivinä,
pieniä poikkeuksia lukuun ottamatta, klo 9-15.
• Puhelimitse numerosta 040 4848 225 (virkatodistus- ja sukuselvitystilaukset)
• Virkatodistusten tilaus internetissä osoitteesta:
tilaavirkatodistus.fi
• Pyydä avioliiton esteiden tutkintaa osoitteesta:
esteidentutkinta.fi
• Sukututkimustilaus on tehtävä aina kirjallisesti joko vapaamuotoisella hakemuksella tai Kuopion aluerekisterikeskuksen internetsivuilta ladattavalla lomakkeella. Hakemus tai lomake lähetetään osoitteeseen keskusrekisteri.kuopio@evl.fi tai kirjeitse
osoitteella Kuopion aluekeskusrekisteri, PL 1064, 70101 Kuopio.

Kotiviesti

Torstai 20.1.2022

Antero Uolevi Meltser 77 v, Kaija Helena Vornanen 77 v,
Eila Marjatta Kauhanen 75 v, Irma Anneli Lätti 75 v, Raimo Juhani
Silaste 75 v, Vieno Marjatta Pajula 74 v, Tuija Helinä Wallgrén 73 v,
Maritta Irmeli Seppälä 72 v, Arja Anita Tammipuu 72 v,
Jouni Vilho Taskinen 70 v, Marjut Hannele Karhunen 69 v,
Markku Antero Korhonen 68 v, Kirsi Marjut Röytiö 67 v,
Hannu Tapio Gustafsson 66 v, Erkki Veli Tapani Siljanen 64 v,
Rasmus Leo Kalevi Hämäläinen 20 v, Tatu Onni Eemeli Rautiainen 19 v.

5

Kastetut:
Anastacia Amanda Mirjam Blomerus, Jessi Eline Elfvengren, Alisa Iida Maria
Juutilainen, Alina Aino Ilona Kettunen, Lotta Linnea Kilpeläinen, Jasmin Iida
Aliina Kinnunen, Leevi Oskari Kinnunen, Aapo Aarne Martti Kolehmainen,
Neela Sofia Kolehmainen, Martta Natalia Laakso, Kasper Toivo Kalervo
Lamberg, Viljami Emil Oskari Matilainen, Teo Tarmo Maximus Pulliainen,
Tilde Emilia Tuomainen, Tino Olavi Kristian Turunen, Toni Lassi Mikael
Turunen, Alex Kristian Ukkonen.

Kasvatustyö

Kolumni
Karo Gustafsson

Seuraa, syliä ja
siunausta

P

Lapset saivat kotiin lähtiessään Lammas, missä olet? kurkistuskirjan.

Seurakunnassa
juhlittiin vauvoja!
Karoliina Mustonen

T

ervetuloa
vauvakirkkoon. Tästä voit ottaa
höyhenen, hallaharson
ja marakassin mukaan
penkkiin, toivottaa pappi Karoliina Mustonen pääkirkon ovilla.
Eräs perhe pysähtyy miettimään, minkä värinen marakassi
olisi parhain pienelle neidille.
Mukaan lähtee vihreä.
– Kerrankin pääsen mukaan
rytmiryhmään, eräs vanhempi
herrasmies hymyilee mennessään. Alkamassa on kasteen sunnuntain vauvakirkko.
– Vauvakirkossa juhlitaan
edellisenä vuonna kastettuja
vauvoja. Heidät perheineen on
erityisesti kutsuttu mukaan kirjeellä, lastenohjaaja Jonna Tuovinen kertoo. Hänen käsialaansa
ovat myös pääkirkon ihanat ko-

ristelut kastemekkoineen, enkelitauluineen ja hallaharsoineen.
Löytyypä pääkirkosta kastepöytäkin.
Kanttori Riikka Leinonen on
valinnut vauvakirkon laulut virsikirjasta ja lastenvirsikirjasta.
Lauluissa osallistujat pääsevät
villisti köröttelemään ja hyppäämään kuopan yli, heiluttelemaan
harsoja kuin lumihiutaleita ja
silittelemään siunausta höyhenellä.
– Nämä on niin ihania, Riikka
huokaa ja hyräilee.
Lämmin, niin lämmin on kasteveden kosketus: / puhdas on
sydän kuin mekko valkoinen. /
Lämmin, niin lämmin on ristinmerkki rakkauden. / Kutsuu
Isä nimeltä taivaan perheeseen.
(Lastenvirsi 85:3.)
Vauvakirkon lopuksi pappi Karoliina pyytää lapsia tulemaan

eteen.
– Te saatte jokainen seurakunnan 90-vuotisjuhlavuoden
kunniaksi kirjan, jossa paimen
etsii luukkujen takaa kadonnutta
lammastaan muistuttamaan, että
jokainen teistäkin on lammas
Jumalan laumassa. Hyvää pyhää
kaikille!
Rakas Jeesus,
kiitos elämän lahjasta.
Kiitos läheisistä, joiden kanssa saamme jakaa elämämme.
Kiitos vauvoista, lapsista,
nuorista ja aikuisista.
Kiitos viime vuoden aikana
kastetuista 71 lapsesta.
Kiitos kaikista kummeista.
Auta vanhempia ja kummeja
tehtävissään.
Siunaa ja varjele kasvavia
lapsia.
Aamen.

ieni lapsi on aina ihme. Hän tuo tullessaan ihmeellisen paljon asioita: iloa, onnea, rakkautta, työtä,
huolta ja vaivaa. Niin sen pitääkin olla. Se on vielä
merkityksellisempää ja antoisampaa, kun on myös
haastetta. Kuka sitä ainaista kesäpäivää ja aurinkoa jaksaa.
Välillä täytyy päästä varjoon lepäämään.
Jokainen lapsi ja jokainen vanhempi tarvitsee elämäänsä tuota auringonpaistetta, huolettomia päiviä ja tunnetta,
kuinka elämä kantaa ja minä voin. Mahtavaa on, että myös
noita hengähdyspaikkoja ja voimaantumisen lähteitä on
yhteisössä tarjolla.
Seurakunnan varhaiskasvatuksen kerhot ja tapahtumat
ovat taukopaikkoja arjen huiskeessa. Ne ovat juhlia vuoden kierrossa ja lapsen eri ikäkausina: vauvakirkot, nelivuotissynttärit, kouluun lähtevien siunaamiset ja kymppisynttärit. Ja kouluikäisille leirit ja retket, jotka koulujen
loma-aikoina ovat tärkeitä myös pienten koululaisten hoidon järjestymiseksi. Tai olkkarit ja välipalakerhot koulupäivän jälkeen.
Kohtaamisia toisten perheiden kanssa, leikkiseuraa,
vertaistukea, mahdollisuus juoda kahvi rauhassa – näin
kuvaili eräs perheenisä perheentaloa. Sama kuvaus sopinee perhekerhoon. Sinne kun voi tulla sellaisena kuin on,
myös vanhemman kuin lapsenkin kiukkupäivänä. Ohjaajat osaavat tulkita tunnelmaa ja tarpeita – otetaanko hoivaan lapsi vai vanhempi. Annetaanko leikkiseuraa vai kahvirauhaa.
Välillä tarvitsee aikuisen aikaa. Lapsi voi silloin mennä
seurakunnan lapsiparkkiin. Ja päiväkerhoon, opettelemaan ryhmässä olemista. Aina ei jaksa tai voi lähteä kotoa, silloin Apua arkeen on paikallaan. Apua arkeen toimittavat lastenohjaajat perheen kotiin. Usein jo tuo apu
voimaannuttaa ja auttaa huonon
hetken yli. Tarvittaessa yhdessä löydetään vahvempia
tuenmuotoja perheen tilanteeseen.
Seuraa ja syliä, sitä on
seurakunnan varhaiskasvatus. Mukana arjessa, tukena kasvussa.
Siunausta, sitä myös. Yhdessäolon siunausta,
ymmär tämisen
ja ilon siunausta.
Hyvän Jumalan
siunausta, sitä se
on.
Kaija
Puustinen
Varhaiskasvatuksen
ohjaaja

Kotiviesti
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Torstai 20.1.2022

Säännöllinen toiminta, tapahtumat ja tilaisuudet 20.1.–24.3.2022
JUMALANPALVELUKSET JA
HARTAUDET
su 23.1.

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

su 30.1.

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

ti 1.2.

klo 12 Arkiehtoollinen Kuoppakankaan srk-keskus. Piippo,
Marjokorpi.

su 6.2.

klo 10 Messu pääkirkko,
YV-aloitus. Pehkonen, Sauli
Rissanen.
klo 12 Messu Kangaslammin
kirkko, YV-aloitus. Päivärinta,
Rissanen.
klo 15 Perhekirkko ulkona
Kuoppakankaan srk-keskus.
Mustonen, Brusila, Maunula,
Nykyri, Majuri.

su 13.2.

klo 10 Messu pääkirkko. Päivärinta, Marjokorpi.
klo 12 Messu Kangaslammin
kirkko. Huotari, Marjokorpi.
klo 14 Messu Könönpellon srkkeskus. Piippo, Marjokorpi.
klo 15 Siioninvirsiseurat Hannun sali. Huotari.

Hyvän sanoman illat

Sisälle sanaan illat

su 6.3.

klo 10 Messu pääkirkko, gideonien kirkkopyhä, pystykahvit.
Pehkonen, Rissanen.
klo 12 Sanajumalanpalvelus
Kangaslammin kirkko, Gideonien kirkkopyhä. Päivärinta,
Rissanen.
klo 14 Messu Kuoppakankaan srk-keskus. Pehkonen,
Rissanen.

su 13.3.

klo 10 Messu pääkirkko. Piippo,
Majuri.
klo 12 Messu Kangaslammin
kirkko. Huotari, Majuri.
klo 15 Hiihtokirkko Honkapirtillä. Mustonen, Majuri.
klo 15 Siioninvirsiseurat Könönpellon srk-keskus. Huotari.

su 20.3.

klo 10 Messu pääkirkko. Huotari, Rissanen.
klo 12 Sanajumalanpalvelus
Kangaslammin kirkko. Huotari,
Rissanen.

Käytäthän
tiloissamme maskia.
Tulethan mukaan
vain terveenä.

17.

Ylistys- ja rukousryhmä su klo

18 joka toinen viikko, parittomat
viikot.

MUSIIKKI

viikkoisin klo 17-17.45 Kuoppakankaan srk- keskus, Marjokorpi

kokoontuu 4krt. alk.4.5. klo 17–19
Kuoppakankaan seurakuntakeskuksella. ilmoittautumiset Heli
Kylmäselle.

alk. 2.2. keskiviikkoisin pääkirkolla,
Majuri

Ikäihmisten kerhot

Kokoonnumme Kuoppakankaan
srk-keskuksella klo 16.30–18.00
kuulumisten vaihdon ja keskustelun merkeissä seuraavista aiheista:
14.2. Kiitollisuus (Pia H.), 14.3. Aihe
vielä avoin (Petra) 11.4. Hengittäen
hyvää tulee (Pia H.).

Pääkirkon kerho joka toinen
maanantai klo 13 Hannun salissa,
(alkaen 14.2.).
Kuoppakankaan kerho joka toinen keskiviikko klo 13, (alkaen 2.2.).
Könönpellon kerho joka toinen
keskiviikko klo 13 (alkaen 2.2.).
Harjurannan kerho ti 15.2. klo
13.30 Harjurannan kerhotila.
Kangaslammin kerho ti 8.2. klo
13 Kangaslammin kirkko.
Luttilan ystäväkerho joka toinen
keskiviikko klo 13, (alkaen 2.2.)
Luttilan seurakuntatalolla.
Hongistonkadun palveluasumisen kerho maanantaisin klo

Neulojaiset

13–14.30. (alkaen 14.2.).
Kerhonohjaajien yhteystiedot
löydät osoitteesta www.varkaudenseurakunta.fi/tule-mukaan/
ikaihmiset

Pääkirkon srk-salissa 20.1. / 17.2.
/ 17.3. klo 12–14. Tule neulomaan
diakoniatyön avustuksiin. Ota omat
puikot mukaan, lankoja saatavilla
satunnaisesti. Lisätiedot Pia Paananen ja Heli Kylmänen.

Seurakunnan pienryhmät

Kaiken kansan saunailta

Pääkirkolla:
Askel-piiri maanantaisin klo 18.
Sotaorvot ti 15.2 klo 13 seurakun-

Puurtilan srk-kodilla 16.3. klo 17–19.
Yhdessäoloa, saunomismahdollisuus. Mukaan mahtuu 20 hlöä. Ilmoittautumiset ja mahd. kyytitarve
(kyyti 5 €) edelliseen maanantaihin
mennessä diakoniatoimistoon p.
040 701 6630.

Kirpputori
(Kissakoskenkatu 5) avoinna ti ja ke
klo 10–15 ja la klo 10–13. Kirpputorin p. 040 874 2021. aukioloaikoina.
Otamme vastaan puhdasta ja ehjää
kodin tavaraa. (ei isoja huonekaluja
ja aikuisten kirjoja). Kirpputorin
tuotto kevätkauden osalta Yhteisvastuukeräykseen. Lisätiedot myös
Pia Hosio.

Elintarvikejakelu
Kuoppakankaan srk-keskuksella
maanantaisin klo 12. Elintarvikkeet
on pakattu valmiiksi kasseihin ja
kasseja jaetaan niin kauan kuin niitä
riittää. Tauolla 14.2. saakka.

Diakoniatyön arkiateria
vähävaraisille tiistaisin klo 11–12
vuoroviikoin Kuoppakankaan srkkeskuksella ja Pääkirkon srk-salissa.
Ateria 3 euroa.
Kuoppakangas: 15.2. / 1.3. / 15.3.
Pääkirkko: 22.2. / 22.3.

Kuorot
Lapsikuoro Pisarat alk 2.2.keski-

Lasten ja nuorten
sururyhmä

DIAKONIATYÖ

su 27.2.

klo 18 Tuhkakeskiviikon messu
Kuoppakankaan srk-keskus.
Huotari, Majuri.

Haukankujan kerhotilassa:
Raamattupiiri maanantaisin klo

Diakoniatyön lähimmäiset
ja ulkoilukaverit!

klo 10 Messu pääkirkko. Huotari, Majuri.
klo 12 Sanajumalanpalvelus
Kangaslammin kirkko. Iivarinen, Rissanen.
klo 18 Ankkurimessu ”Maan
korvessa kulkevi...” Kuoppakankaan srk-keskus. Huotari,
Natunen, Majuri.

ke 2.3.

Etsivien piiri klo 18, parilliset viikot.

Kuoppakankaan srk-keskuksella.
ti 8.2. klo 18 ”Kirkko syntyi jo paratiisissa”, Heikki Huttunen sekä Aatto
Lamminpään terveiset Karatusan
kirkkoprojektista Siperiassa.
ti 8.3. klo 18 ”Kuuliaisuuteen kutsutut”, Esko Räsänen.
ti 5.4. klo 18 ”Herra, minäkö?”, Juha
Miettinen.
ti 3.5. klo 18 ”Kunnes taivas ja maa
kohtaavat”, Matti Manninen.
Tilaisuudet järjestää Etelä-Savon
Kansanlähetys ja Varkauden seurakunta.

su 20.2.

klo 10 Messu pääkirkko. Päivärinta, Majuri.
klo 12 Messu Kangaslammin
kirkko. Pehkonen, Majuri.
klo 18 Tuomasmessu Kuoppakankaan srk-keskus ja iltatee.
Mustonen, Pehkonen, Marjokorpi, Rissanen.

Luttilan seurakuntatalolla:

Kuoppakankaan srk-keskuksella.
ti 25.1. klo 18 ”Elämän Sana”,
1.Joh.1-2, Jouko Kauhanen.
ti 22.2. klo 18 ”Elämä Jumalan
lapsena”, 1.Joh.3, Jouko Kauhanen.
ti 29.3. klo 18 ”Jumala on rakkaus”,
1.Joh.4, Jouko Kauhanen.
ti 26.4. klo 18 ”Voittava usko”,
1.Joh.5, Jouko Kauhanen.
Musiikista vastaa Leo Louhivaara. Tilaisuudet järjestää Suomen
Raamattuopisto ja Varkauden
seurakunta.

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

tasalissa.

Rukousilta Hannun salissa 16.2.
klo 18.

Kuoppakankaan srk-keskuksella:
Eiserin eläkeläiset lk 1 tiistaisin

klo 11 joka toinen viikko, parilliset
viikot.
Hyvän olon kerho lk 1 joka toinen
keskiviikko klo 13, parittomat viikot.
Miestenpiiri perjantaisin klo 18.
Näkövammaisten kerho 8.2. klo
11.30.
Varkauden invalidit ry liikuntavuoro maanantaisin klo 11.30.
Yhdessä elämään -raamatturyhmä joka toinen torstai klo 18,
parilliset viikot.

Varkauden seurakuntakuoro

Kangaslampi-Könönpelto
lauluryhmä alk. 3.2. torstaisin klo

13.30 pääkirkon srk-sali, Majuri
Laalajat (avoin kuoro kaikille) alk
3.2. torstaisin klo 17.30 pääkirkon
srk-sali, Rissanen

Kirkkomuskarit

Keskiviikkoisin aamupäivällä pääkirkolla Hannun salissa, Savontie 3.
Vapaita paikkoja kirkkomuskareihin
voi kysyä Marilta ja Saulilta. Kevätkausi alkaa 9.2.

Virsimiehet

Joka toisen viikon torstaina 3.2./
17.2./ 3.3. ja 17.3 klo 14 pääkirkolla,
kahvitarjoilu, Flankkumäki

Konsertit ja
musiikkitilaisuudet
Lasten urkukonsertti tulossa myöhemmin keväällä.

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 seuraavasti:
Ti klo 9–11 Harjurannan kerhotila,
Kentänpäänkuja 3 (joka toinen ti,
alkaen viikolla 5 1.2.)
Ke klo 9.30–11.30 Kaura-aho,
Repokankaantie 35
Ke klo 17.30–19 Pääkirkko,
Savontie 1
Pe klo 9.30–11.30 Kuoppakankaan seurakuntakeskus, Kuoppakankaankatu 11.

Puurtilan seurakuntakodilla:
Miesten saunapiiri joka toinen ti

klo 18, parilliset viikot.

klo 16.30–19 välisenä aikana torstaisin Kuoppakankaan seurakuntakeskuksessa, Kuoppakankaankatu 11.
Lapsiparkkiin otetaan 3-6-vuotiaita
lapsia. Parkki on maksuton. Mukaan
mahtuu 8 lasta. Lapsille kerhotossut
ja omat eväät mukaan.
Huom! Jokaiseen kertaan ilmoittaudutaan testiviestillä ennakkoon
torstaihin klo 12 mennessä, mukaan
otetaan ilmoittautumisjärjestyksessä p. 040 749 0191/ohjaaja
Tiina Brusila. Vahvistamme tulleet
ilmoittautumiset.

Huoltaja, huokaise hetki
Apua arkeen. Seurakunnan lastenohjaajat ovat perheiden apuna ja
käytettävissä esimerkiksi ulkoiluun
tai touhuiluun kodissa tai seurakunnan tilassa lasten kanssa, kun aikuisella on tarvetta saada omaa aikaa.
Yksi apu-kerta on n. 1,5h. Aikaa
varattu erityisesti torstaiaamuun,
myös muut ajankohdat järjestettävissä. Ota yhteyttä Sonja Nykyri.
HUOM! Koronarajoituksia seuraten
toiminta tällä hetkellä pääasiassa
ulkoilua oireettoman lapsen kanssa.

Muut tapahtumat
Perhekirkko 6.2. klo 15 Kuoppakankaan seurakuntakeskus
1-3 luokkalaisten OLKKARIT

Oleilua, puuhailua, pelailua ja pieni
välipala.
Tiistaisin klo 14–16 Kuoppakankaan seurakuntakeskus, Kuoppakankaankatu 11. Lisätietoja Sonja
Nykyriltä.
Torstaisin klo 12.30–15.30 Könönpellon seurakuntakeskus, Atolantie
1. Lisätietoja Sari Maunulalta.
Torstaisin klo 14.15–16 Haukankujan kerhotila, Haukankuja 1.
Lisätietoja Anne Turuselta.

Välipalakerho 2-3 luokkalaisille Yhdessä oloa, ruuanlaiton ja

keittiötaitojen opettelua torstaisin
klo 14.15-16.15 Luttilan seurakuntatalo, Voimatie 3. Lisätietoja Jonna
Tuoviselta.

Koululaisten talvileirit
7-8 vuotiaat 7.–8.3.
9-10 vuotiaat 8.–9.3.
11-14 vuotiaat 9.–11.3.

Kullekin leirille voidaan ottaa
mukaan 15 leiriläistä. Leirin hinta
seurakunnan jäseniltä 7-10v 15 e ja
11-14v 30e. Sisarale -50% leirikohtainen. Hintaan sisältyy majoitus, ruuat, ohjelma ja vakuutus.
Ilmoittautuminen ti 22.2. mennessä
tulen.mukaan@evl.fi. Lisätietoja
Urpo Häkkinen.

Könönpellon srk-keskuksella:
Keskustelu- ja raamattupiiri

sunnuntaisin joka toinen viikko klo
18, parittomat viikot.
Rukouspiiri joka arki torstai klo
8.30.
Tuolijumppaa joka arki maanantai klo 9.
Könönpellon miestenpiiri keskiviikkoisin klo 18.

Lapsiparkki

Perheiden liikuntailta

11–14-vuotiaat

maanantaisin klo 17.30–19 Kuoppakankaan seurakuntakeskuksella.
Tervetuloa perheet yhdessä viettämään liikunnallista iltaa.

Tiistaisin 4-6 luokkalaisille klo
13.30–16, Könönpellon seurakuntakeskus. Lisätietoja Urpo Häkkiseltä.

4-6 luokkalaisten OLKKARI
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18.3. mennessä: tulen.mukaan@
evl.fi. Kutsukirje ilmoittautuneille
sähköpostilla.

NUORET
Kuoppakankaan seurakuntakeskuksessa:
Nuorten aikuisten ilta parillisten
viikkojen tiistaina klo 18–20, 25.1.
alkaen.

Nuorten aikuisten höntsäsähly

Säpäkerho 4-6-luokkalaiset

Puurtilan koulu, Puurtilantie 21, ma
klo 15.30–16.30. Lisätietoja Urpo
Häkkiseltä.

Säpäkerho 1-6lk pojat

Kuoppakankaan seurakuntakeskus,
ke 16.30–17.30. Lisätietoja Urpo
Häkkiseltä.

Muut tapahtumat
Julsoe- kansainvälinen 12-15

vuotiaiden telttaleiri Tanskassa
kesällä (5.-16.7.2022). Mahtava
reissu leirille jonne tulee lapsia ja
nuoria ympäri Eurooppaa! Leiri
ilmoittautuminen tammikuun 15
pv mennessä. Leirin hinta koostuu
matkasta, leirimaksusta ja oheiskuluista, yht noin 420 e. Leiriryhmä
kokoontuu kevään aikana n joka 2
viikko tutustumaan ja harjoittelemaan leiritaitoja. Vetäjinä toimivat
leirikonkarit Urpo Häkkinen ja Paula
Boman. Infot ja tiedustelut Urpo
Häkkinen. Ilmoittautuminen tulen.
mukaan@evl.fi. Uusille ilmoittautuneille pidetään leiri-info helmikuussa.
Kummikeilaus 25.3. 2022 Tule
mukaan hohtokeilaamaan kummisi/ kummilapsesi (9-14v tytöt ja
pojat) kanssa Varkauden keilahalliin. Mukavaa yhdessäoloa hyvän
harrastuksen parissa. Pientä tarjoilua luvassa. Hinta 7e aikuinen (kummi) ja 3e lapsi. Ilmoittautuminen

Yhteisvastuu

Lasten
leppoisat
hiihtokisat
Suhina kuuluu ja suksi luistaa,
kun hiihtokisat käynnistyvät!
Jännitystä on ilmassa, kun innokkaat hiihtäjät odottavat vuoroaan
nimilappu rinnassa. Näissä kisoissa jokainen on voittaja ja saa
palkinnon. Mukaan hiihtämään
ovat tervetulleita 3-10 vuotiaat
hiihtäjät.
Hiihtokisat järjestetään hiihtolomaviikolla
keskiviikkona
9.3.2022 klo 12 alkaen osana Talvi-Vekara –tapahtumaa. Ilmoittaudu Karoliinalle tekstiviestillä
(040 5727850).
Osallistuminen on maksutonta. Myynnissä grillimakkaraa ja
lämmintä mehua Yhteisvastuun
hyväksi.
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torstaisin klo 17–18.
ILPO - Nuorten iltapäivän olohuone (avointen ovien toimintaa yläkoulu ikäisille ja sitä vanhemmille)
kutsuu pelaamaan, hengaamaan,
välipalalle sekä oleskelemaan ja
tapaamaan kavereita torstaisin klo
14-17, 13.1. alkaen.

Nuorten kohtaamispaikka ja
Ankkurimessu kerran kuukau-

dessa, sunnuntai klo 18 seuraavasti:
16.1. / 20.2. / 27.3. / 24.4.

Toimituksen käyntiosoite:
Seurakuntavirasto
Ahlströminkatu 19, 78250 Varkaus
Taitto: Mediasepät, Kuopio
Jakeluhuomautukset:
Jakelupäivystys ma-pe klo 06-16
p. 017 778 3652
Seurakuntavirasto / tiedottaja
p. 040 512 6207
Painopaikka:
Lehtisepät / Jyväskylän paino

30.1.2022 toteutetaan videoituna jumalanpalveluksena joka
jaetaan somessa katsottavaksi
klo 10. Nuoret, perheet, kummit
ja isovanhemmat – kokoontukaa
yhdessä katsomaan ja juomaan
päälle kirkkokahvit kotona!

Seuraava Kotiviesti ilmestyy
to 24.3.2022. Aineisto Kotiviestin toimitukseen ma 15.3. klo 15 mennessä
s-postilla tiia.klemettila@evl.fi

Kannen kuva:

LÄHETYSTYÖ- JA KANSAINVÄLINEN VASTUU
Kuoppakankaan lähetyspiiri:

Kuoppakankaan seurakuntakeskuksella parilliset maanantait
klo 13.00-14.30 Lisätietoja Riitta
Nieminen p. 045 8507 467 sekä
Marketta Tuovinen p. 040 5291
806.
Kommilan lähetyspiiri: Pääkirkon Hannun salissa parittomat
tiistait klo 13.00-14.30 Lisätietoja:
Pirkko Iivarinen p. 040-749 3262 tai
Leena Välisalo p. 040 7216 273.

Könönpellon lähetyspiiri:

Könönpellon seurakuntakeskuksella parilliset keskiviikot klo 12.0014.00 Liisa Vuohelainen p. 040
8219 990 sekä Anja Rosvall p. 040
7043 188.
Lähetyksen puutyöpiiri: Kuoppakankaan seurakuntakeskuksen
puutyöhuoneessa parilliset torstait
klo 15-17 Lisätietoa Valtteri Flankkumäki p. 0407490197
Laskiaismyyjäiset la 26.2. klo 10
alkaen Kuoppakankaan seurakuntakeskuksella. Myynnissä mukaan
omiin astioihin hernekeittoa ja
laskiaispullia. Lisätietoja lähempänä tapahtumaa Tuija Mäiseliltä.

Kangaslammin kappalainen Risto Huotari p. 040 617
Rippikoulusunnuntai

Mediamyynti
Savon Media Oy,
Keski-Savon myyntitiimi,
p. 017 303 680

Numi Nummelin

KANGASLAMMIN
KAPPELIN ALUEEN
TOIMINTA
Rippikoulut 2022

Jakelu: Savon Jakelu

2873, risto.huotari@evl.fi

Ystävänkammari Ystävän-

kammari toistaiseksi suljettu.
Lisätietoja Sinikka Pulkkinen p.
0400 376 543.
Nuorten ilta kappelin
kerhotiloissa keskiviikkoisin
klo 16–18. Lisätietoja Tarja
Natuselta.

SEURAKUNNAN TILAT
Pääkirkko, pääkirkon srk-sali,
Hannun sali - Savontie 1-3.

Kangaslammin kirkko - Asematie 1.
Kuoppakankaan srk-keskus Kuoppakankaankatu 11.

Könönpellon srk-keskus Atolantie 1.

Luttilan srk-talo, Luttilan kappeli
- Voimatie 3.

Haukankujan kerhotila Haukankuja 1.

Harjurannan kerhotila Kentänpäänkuja 3.

Puurtilan srk-koti -

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,
Milla Luostarinen p. 040 523 7962,
Valtteri Flankkumäki
p. 040 749 0197.

Murhilahdentie 94.

Lastenohjaajat

Kissakoskenkatu 5.

Varhaiskasvatuksen ohjaaja
Sonja Nykyri 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.

Diakonia Kirpputori Ystävän kammari Kangaslammintie 9.

YHTEYSTIEDOT
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.

Seurakuntavirasto
Pappien ja seurakunnan tilojen
varaukset kirkollisiin toimituksiin p. 040 702 7748.
Hautauksista sopiminen ma, ti
ja pe p. 040 702 7748.
Haudanhoito ja hautalaskutus
p. 040 570 5050.

Kanttorit

Haudanhoitosopimukset p. 040

Johtava kanttori Mari Marjokorpi
p. 040 578 5218,
Tapani Majuri p. 040 5785 998,
Sauli Rissanen p. 040 5785 711 (alk.
1.2.).

661 0350.

Jäsenasiat, virkatodistukset,
sukututkimukset Kuopion aluekeskusrekisteri p. 040 4848 225.

Emäntä, pitopalvelu Anu Heiskanen p. 040 572 7830.

Diakoniatyönteijät

Vapaat vuokra-asunnot

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,

Muut yhteystiedot:

varkaudenseurakunta.fi/vuokraasunnot
varkaudenseurakunta.fi/
yhteystiedot

Seniori, tarvitsetko apua tietokoneen,
tabletin tai älypuhelimen kanssa?
Savone�n vertaisohjaajat ovat valmiita au�amaan.
Henkilökohtaista ja maksutonta ohjausta:
Varkaudessa torstaisin klo 10.00 - 12.30
Joroisissa �istaisin klo 14.00 - 16.00
etäyhteydellä, tukipyynnöt savone�.fi/etaohjaus
Huomioimme ohjauksissa koronarajoitukset.
Tulethan vain terveenä ohjaukseen!
Lisä�etoja:
040 754 6127 Paavo
www.savone�.fi
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Sururyhmät

Lapsille ja nuorille
Lasten ja nuorten sururyhmä järjestetään 1-3 vuoden aikana läheisensä menettäneille.
Lasten ja nuorten sururyhmässä askarrellaan, pelataan ja touhutaan. Iltaan kuuluu myös välipala.
Ryhmä kokoontuu toukokuussa keskiviikkoisin klo 17–19. Vetäjinä psykologi Tarja Multamäki ja
diakoniatyöntekijä Heli Kylmänen. Lisätiedot ja ilmoittautumiset Heli Kylmäselle.
Ryhmän järjestää: Varkauden seurakunnan diakoniatyö ja Varkauden kaupungin perheneuvola.

Uusi työntekijä

Jokaisella pitäisi olla tilaa
oma itsensä
Tiia Klemettilä

V

arkauden seurakunnan virkaa tekeväksi
varhaiskasvatuks en
ohjaajaksi
palkattu
Sonja Nykyri on viettänyt ensimmäiset työpäivänsä ottaen
selvää, mistä kaikesta tuleva työ
koostuu ja siivoten kaappeja.
– Olen löytänyt täältä kaikenlaista, Sonja hymyilee ja näyttää
muovipussia, jossa on muutaman vuoden takaisia Seela Sellan suunnittelemia Roosa-nauhoja.
Tällä hetkellä joulukuussa sosionomi (AMK), varhaiskasvatuksen opettajaksi valmistunut
tuntee olevansa oikeassa paikassa.
– Kun lähdin opiskelemaan,
en osannut kuvitella tällaista
työtä olevan olemassa. Mutta kaikki Varkauteen muuttoa
myöten tuntuu näin jälkeen päin
johdatukselta.
Lukioikäisenä Sonja erosi kirkosta. Hän muistelee lämmöllä
sen aikaista uskonnon opettajaansa, jonka kanssa kävi pitkiä
keskustelua aiheesta. Luterilaisuus oli näyttäytynyt hänelle sellaisena, jossa ei voisi olla täysin
oma itsensä. Erilaiset vaihtoehtokulttuurit kiinnostivat nuorta
naista enemmän.

Lasten kanssa
työskentely antaa
todella paljon!
– Minulle oli tullut siihen aikaan kirkossa tosi ahdistunut
olo. Uskoon, kirkkoon tai kirkosta pois ei voi pakottaa. Ihmisten tunteille ja henkilökohtaiselle kasvulle on annettava
tilaa.
Mutta Varkauteen muutettuaan
neljä vuotta sitten, Sonja etsi itselleen vapaaehtoistöitä.
– Löysin internetistä diakoniatyön vapaaehtoistehtäviä
ja ne vaikuttivat monipuolisilta.
Liityin myös messuavustajien
WhatsApp-ryhmään.
Joku saattaisi kutsua sitä johdatukseksikin.
Marian
ilmestymispäivän

Tuija Mäiseli

messu vuonna 2018 on jäänyt
Sonjalle lähtemättömästi mieleen. Häntä oli pyydetty messuun tekstinlukijaksi.
– Istuin hyvin edessä kirkon
penkissä keskikäytävän vasemmalla puolella. Oli kaunis kevätpäivä. Aurinko paistoi tosi
voimakkaasti sisään kirkon korkeista ikkunoista. Näin kuinka
aurinko paistoi alttarille. Silloin
minulle tuli vahva tunne, että
minut kutsuttiin takaisin kirkkoon. Siihen ei liittynyt mitään
muuta dramatiikkaa.
– Olin tehnyt omat suunnitelmani, mutta en tiennyt mitä
huomispäivä toi tullessaan. Siitä
olen kiitollinen.
Sonja on miettinyt paljon, mitä
omalle tarkoitukselleen antautuminen tarkoittaa.
– Ajattelen, että vaatii rohkeutta tehdä valintoja ja ratkaisuja
sen mukaan, mikä tuntuu aidosti oikealta ja itselle sopivalta.
Rohkeus kuunnella itseään,
omia toiveita ja tarpeita ovat
asioita, joihin törmää usein
etenkin sosiaalisessa mediassa. Etenkin yläkouluikäiset ja
lukiolaisnuoret joutuvat hyvin
varhain pohtimaan, mikä ala
olisi itselle oikea ja mitä sitten,
jos valitseekin väärin.
– Olen tehnyt töitä 14-vuotiaasta lähtien. Ei sen ikäisenä
vielä tiedä, mitä isona haluaa
tehdä, mutta kokeilemalla oppii tuntemaan itseään. Nuorena
suoritin monta ammattitutkintoa ja etsin omaa juttuani. Sain
ihania ystäviä ja tosi paljon henkistä pääomaa.
Alun perin Sonjan ei pitänyt
työskennellä lasten parissa,
mutta sijaisuus päiväkodissa
muutti hänen ajatuksiaan.
– Hoksasin, että lapsethan
ovat aivan huikeita, fiksuja ja
aitoja! Lasten kanssa työskentely
antaa todella paljon, ja lapsilla
on tuntosarvet paljon herkemmällä kuin meillä aikuisilla, ja
heidän kanssaan ei voi eikä tarvitse vetää mitään rooleja.
– Tässä työssä minua innostaa
ja kiinnostaa erityisesti ihmisten yhteen tuominen. Toivon,
että jokainen tuntee olevansa
tervetullut kirkon toimintoihin
mukaan omana itsenään.

Kotiviesti
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Käsityöt

Lähetyksen puutyöpiiri alkaa
Kuoppakankaan seurakuntakeskuksen puutyöhuoneessa kokoontuu parillisen viikon torstaisin klo 15–17 puutyöpiiri. Voit tulla tekemään puutöitä tai tuoda piiriin korjattavaa, joita toiset
korjaavat. Piirin vetäjänä toimii Valtteri Flankkumäki, joka myös antaa lisätietoja piiristä. Piiri
kokoontuu ensimmäisen kerran 27.1.2022. Tervetuloa uudet ja entiset piiriläiset!

Hartaus

Mietteitä kasteesta
Jumala, taivaallinen Isäni.
Saan olla lapsesi.
Millainen Isä sinä olet?
Oletko ankara ja vaativa?
Pystynkö täyttämään toiveesi?
Vai oletko rakastava ja hellä?
Saanko vain olla ja levähtää kanssasi?
Kutsuit omaksesi jo ennen kuin itse pystyin
vastaamaan kutsuusi.
En muista omaa kastettani.
Itkinköhän vai hymyilinkö?
Sylissä joka tapauksessa köllöttelin
ja sinä näit minut.

Tulisitko mukaan
rakentamaan
Tuomasmessua?

K

evään Tuomasmessua vietetään
Laskiaissunnuntaina 27.2.2022 klo 18
Kuoppakankaan seurakuntakeskuksella. Mukana messussa ovat
papit Karoliina Mustonen ja Niina Pehkonen sekä kanttori Mari
Marjokorpi.
Soittaisitko messussa omaa
soitintasi? Laulaisitko messussa lauluryhmässä? Tule mukaan
rakentamaan messun musiikista
monipuolista. Ilmoittaudu Ma-

rille.
Tulisitko rakentamaan sivualttareita, kantamaan kolehtia,
keittämään iltateetä, juontajaksi,
tunnustamaan syntejä, lukemaan
tekstejä, avustamaan ehtoollisella, toivottamaan tervetulleeksi tai
rukoilemaan esirukouksia? Tule
vapaaehtoisten kokoontumiseen
keskiviikkona 2.2.2022 klo 18.30
Kuoppakankaan seurakuntakeskukselle tai ilmoittaudu Karoliinalle tai Niinalle.

Kesätöitä tarjolla!

Otsaani ja sydämeeni piirrettiin ristin merkki,
rakkauden merkki.
Sinun merkkisi on minussa.
Se ei kulu, se ei häviä.
Siellä se on otsassani ja sydämessäni,
ajatuksissani ja tunteissani. Onhan?
Anna anteeksi, että niin usein vaellan pois luotasi.
Kiitos, että anteeksiantosi ja rakkautesi silloinkin
seuraavat minua.
Minä ajattelen, sanon ja toimin väärin.
Loukkaan, satutan ja rikon.
Kuitenkin sinä pysyt, sinä rakastat.
Se on ihmeellistä. Se on uskomatonta.
Auta minua elämään vapaudessa ja uskossa,
jonka lahjoitit minulle kasteessa.
Kasteessa sain kutsun.
Mutta yksin en pysty kulkeman kanssasi.
Vala voimasi minuun yhä uudelleen.
Tarvitsen sinua.
Uudista minut armollasi joka päivä.
Olen kastettu ja kuulun sinulle, Jumala.
Olen kastettu ja kuulun sinulle.
Olen kastettu ja kuulun sinulle.
Olen kastettu ja kuulun sinulle.
Teksti: Karoliina Mustonen
Kursivoidut tekstit:
Pirjo Kantala Alkuja ja loppuja – rukousten kirja (2021)
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Korona

Seurakunnan toiminta ja korona
Varkauden seurakunnassa päätökset jumalanpalvelusten, pienryhmien ja muun toiminnan jatkumisesta tai keskeyttämisestä tehdään Itä-Suomen aluehallintoviraston, Varkauden HPO:n sekä Kuopion
hiippakunnan ohjeistusten mukaisesti. Seuraamme aktiivisesti tilannetta. Tarkista ajankohtaiset tiedot
osoitteesta: www.varkaudenseurakunta.fi/korona

Kaste

Kasteen armossa on turvallista
Liisa Loirin kotialbumi

Liisa Loiri

M

inä kastan sinut Isän
ja Pojan ja Pyhän
Hengen
nimeen”,
sanoo pappi ja valuttaa lapsen, nuoren tai aikuisen
päähän vettä. Kastetoimituksessa
olemme ihmeellisen ja hienon
asian äärellä. On toki kyse iloisesta perhejuhlasta, nimenannosta,
suvun kokoontumisesta, kauniista perinteestä tai rituaalisesta
tavasta, mutta itse kaste on vielä
paljon enemmän: se on valtavan
suuri Jumalan rakkauden lahja
lapselle. Kolmiyhteisen Jumalan
nimeen vetoaminen tarkoittaa
sitä, että kaste on puhtaasti Jumalan työ – emme ansaitse sitä itse.
Kaste on ehtoollisen lisäksi
kirkkomme toinen sakramentti,
pyhä toimitus. Molemmissa ihminen kohtaa Jumalan: kasteessa
Jumala kastettavan ja ehtoollisessa otamme vastaan Kristuksen
ruumiin ja veren. Molemmat
ovat mysteerejä tai salaisuuksia,
joita on järjellä vaikea ymmärtää
– olemme siinä hetkessä pyhän
kosketuksessa.

Kasteen armo ei
petä silloinkaan, kun
oma usko
horjuu.
Aivan kuten Jeesus itse asetti ehtoollisen, Hän antoi myös
kasteesta käskyn: ”Minulle on
annettu kaikki valta taivaassa ja
maan päällä. Menkää siis ja tehkää kaikki kansat minun opetuslapsikseni: kastakaa heitä Isän ja
Pojan ja Pyhän Hengen nimeen
ja opettakaa heitä noudattamaan
kaikkea, mitä minä olen käskenyt
teidän noudattaa. Ja katso, minä
olen teidän kanssanne kaikki
päivät maailman loppuun asti.”
(Matt. 28:18–20)
Mitä kasteessa tarkalleen ottaen
tapahtuu? Mikä merkitys on kastevedellä? Kastevesi on tavallista,
puhdasta vettä, mutta Jumalan
sanaan liitettynä siitä tulee pelastavaa vettä. Kaste on Jumalan
teko, ja siinä tapahtuu syntien anteeksiantaminen. Kasteessa synti
hukkuu kasteveteen, josta nousee
pelastettu ylös. Kastettava liitetään näin Kristuksen kuolemaan
ja ylösnousemukseen ja vapautetaan synnin, kuoleman ja pahan
vallasta. Valkoinen kastepuku
symboloikin synnistä puhdis-

Kotikaste 1960-luvulla. Silloin kastejuhliinkin pukeuduttiin usein mustiin pyhävaatteisiin.
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Hääyö 20.2.2022

Kauniit ja tunnelmalliset häät vaivattomasti
Hääyö on tunnelmallinen tapahtuma, joka mahdollistaa ainutlaatuisen ja vaivattoman kirkollisen vihkimisen ilta-aikaan. Vihkiminen
voidaan toteuttaa joko yhden tai useamman parin samanaikaisena
vihkimisenä. Mukaan tarvitset vain: tulevan puolisosi, avioliiton

esteettömyystodistuksen ja henkilöllisyystodistukset.
Lisätietoja Karoliina Mustoselta (puhelinnumero keskiaukeamalla).
Ilmoittautuminen Satu Pehkoselle p. 040 702 7748 tai
satu.pehkonen@evl.fi

elää
tunutta ihmistä – lapsi on ikään
kuin kapaloitu Jumalan rakkauteen.
Kasteessa lapsen otsaan ja rintaan piirretään ristinmerkki, joka
on todistuksena Jumalan armosta.
Kristus kuoli puolestamme ristillä
ja sovitti syntimme, jotta meillä
olisi iankaikkinen elämä. Tämän
vuoksi kastetilaisuudesta usein
käytetäänkin nimeä ristiäiset.
Voivatko vanhemmat lapselle
parempaa lahjaa antaa kuin viedä
hänet kasteelle? Kasteessa lapsi
saa elämäänsä varten tärkeimmän
mahdollisen: Jumalan armon,
syntien anteeksiantamisen, iankaikkisen elämän, pelastuksen ja
Jumalan rakkauden ja uskon – Jumalan valtakunnan iankaikkisen
”jäsenkortin”, jolla ei ole parasta
ennen -päiväystä. Kaste on kertaluontoinen, hetkellinen tapahtuma, jota ei uusita, mutta sen
vaikutus on elinikäinen – ja jopa
elämän rajan yli ulottuva.

lapsella onkaan, kun kummit rukoilevat oman kummilapsensa
puolesta!
Kasteen yhteydessä kerrotaan
myös kastettavan nimi – toki se
voi olla yleisesti tiedossa jo ennen
kastetta. Nimi on jokaiselle meille tärkeä – niin myös Jumalalle.
Hän ei kutsu meitä yhtenä nimettömänä persoonattomana joukkona vaan jokaista meitä meidän
omalla nimellämme: ”Älä pelkää.

Minä olen sinut lunastanut. Minä
olen sinut nimeltä kutsunut. Sinä
olet minun.” (Jes. 43:1)
Kasteessa lapsi saa myös yhteisöllisen tuen ja turvan osakseen: hänet otetaan seurakunnan
jäseneksi ja osaksi koko maailmanlaajuista Kristuksen kirkkoa. Seurakunta on vanhempien
tukena lapsen kasvatuksessa ja
tarjoaa monipuolista toimintaa
lapsuus- ja nuoruusaikana.

Joskus kuulee mainittavan, että
lapsi jätetään kastamatta, koska
halutaan hänen itse päättävän
kasteestaan. Toisaalta vanhempien on otettava vastuu kaikista
lapsen hyvinvointiin liittyvistä
asioista; pienen vauvan puolesta
tehdään muitakin häntä suojelevia ratkaisuja. Toki kasteelle on
mahdollista tulla vauvaiän jälkeenkin; nykyään rippikoulun
yhteydessä kastetaan kastamatto-

mia nuoria, ja aikuinen voi haluta kasteen, jotta voi liittyä seurakuntaan, olla kummina tai saada
vaikkapa kirkollisen avioliittoon
vihkimisen.
Kaste on elämän kaikissa vaiheissa varma ja todellinen. Kerran
saatu kaste kantaa, vaikka kastetun usko horjuisikin. Mikään ei
voi erottaa meitä Jumalan rakkaudesta.

Jonna Tuovinen

Kummit ja yhteys
seurakuntaan ovat
kasteen ”bonuksia”.
Kasteen armoon saa palata joka
päivä. Vaikka kasteessa meidät
pestään synneistä, emme kykene
elämään ilman syntiä. Kaste antaa
meille kuitenkin mahdollisuuden
kohdata Jumalan armo joka päivä
– saamme synnit anteeksi - aina
uudelleen. Kasteessa saatu usko
ja rakkaus muuttavat ihmistä, ja
kasteen jälkeen saatava opetus,
vaikkapa rippikoulussa, ohjaa ihmistä elämään Jumalan lähellä.
Kastetun vanhemmille kaste
antaa myös turvaa. Heillä on varmuus siitä, että heidän lapsensa
on otettu Jumalan omaksi. He
saavat milloin tahansa kääntyä
kolmiyhteisen Jumalan puoleen ja
pyytää siunausta lapselleen sekä
vedota kasteen ihmeeseen.
Erityisen ”bonuksen” lapsi
saan kasteessa omista kummeistaan. Kummin tehtävä on arvokas luottamustehtävä: hän on
kastetun aikuinen ystävä, joka

Kasteessa lapsi
kapaloidaan Jumalan armoon ja
rakkauteen.
huolehtii lapsen kristillisestä kasvatuksesta yhdessä vanhempien
kanssa. Millainen turvaverkko

Nämä kastemekot olivat esillä tammikuun alussa järjestetyssä vauvakirkossa. Osa on seurakunnan omia, joita perheet voivat lainata pienokaisensa kastejuhlaan.

Missä ja miten järjestäisin kastejuhlan?
Tuntuuko oma olohuone ahtaalle ristiäisiä varten, löytyykö kotoa
pöydänkulmaa kaikille juhlavieraille kahvinjuontia varten ja mitenkäs
olikaan kahviastiaston laita? Tiesitkö, että seurakunta voi auttaa?
Seurakunnan kaikki tilat eripuolilla Varkautta ovat käytettävissä kastejuhlia varten ilman
maksua. Tiloista löytyy valmiina
kahviastiastot tarjoiluvateineen
sekä valkoiset pöytäliinat. Lisäsomisteita kukista ja kynttilöistä koristekiviin voi tuoda itse
lisää. Tiloista saa pienennäkin
panostuksella helposti omannäköiset. Toimitilojen sijainnit ja
kuinka paljon kuhunkin tilaan

mahtuu, voit tarkistaa seurakunnan nettisivuilta.
Mutta entä kastemekko? Kysymys saattaa olla edessä, jo lapsi
on sukupolven ensimmäisen pienokainen perheessä. Kenties tarvitset myös kastemaljaa tai päänpyyhkimisliinaa lainaksi?
Seurakunnalla on useita kastemekkoja, liinoja ja maljoja. Kastemekkoja on virkattuja ja tavallisia
kankaisiakin. Mekkoon voi myös
kiinnittää vaaleanpunaisen tai
sinisen nauhan. Kastemaljoista
suurin on paksujalkainen täyskivinen malja pääkirkossa, mutta
siirreltäviä ja sirompia kristallisia,
lasisia ja hopeinen löytyy.

Karoliina Mustonen

Kuoppakankaan seurakuntakeskuksen kahvion voi kaunistaa liinoilla
ja koristeilla.
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Virsivinkki

Virsi 576 Maa hohtaa lumivaipassansa
Talvivirsiä on vain muutama, mutta useissa virsissä katsellaan toivorikkaana kohti kevättä ja lauletaan roudan, jään tai lumen sulamisesta.
Nyt jos koskaan Maa kuitenkin hohtaa lumivaipassansa. Luihin ja ytimiin ulottuvan kylmyyden keskellä talvisen luonnon kauneus puhuttelee: on Luoja itse luonut hangen, jään. Aikaamme varjostavista roudan

kahleista huolimatta on työn ja toivon aika. Timantteja säihkyvän
lumen ja jääkukkien alla luonto odottaa kevään ihmettä. Yhtä varmasti
Jeesuksen omat saavat odottaa taivaan suloista suvea, jolloin luomakunta yhtyy kiitokseen, Jumalan lasten riemuun, kirkkauteen.
Virsivinkin laati Tapani Majuri

Seurakuntavaalit

Seurakuntaelämä on muutakin
kuin kirkollisia toimituksia
Tiia Klemettilä

Tiia Klemettilä

H

yvissä ajoin ennen
seurakuntavaaleja
Kotiviesti
jututtaa
nykyisiä kirkkovaltuutettuja. He saavat kertoa,
miten ja miksi ovat lähteneet
mukaan seurakunnan luottamustehtäviin, millaisista asioista
he valtuutettuina ovat päättämässä ja keitä he toivoisivat näkevänsä ehdolla marraskuisissa
seurakuntavaaleissa.

Leena Flankkumäki ja Johanna Lamberg ovat molemmat
ensimmäistä
nelivuotiskauttaan kirkkovaltuuston jäseninä.
Leena tosin oli tullut jo vuosia
aiemmin valituksi kirkkovaltuustoon, mutta kausi jäi paikkakunnalta muuton vuoksi
lyhyeksi. Ensimmäinen varsinainen valtuustokausi on täyttänyt odotukset.
– Ajattelin, että jos tulen valituksi, haluan Kangaslammin
kappelineuvostoon ja nyt vedän
kappelinneuvoston kokouksia
puheenjohtajana, Kangaslammilla asuva Leena tuumaa.
– Kokouksissa käymme myös
vapaamuotoista keskustelua ja
meillä on hyvä porukka. Suunnittelemme esimerkiksi tulevan
vuoden
jumalanpalveluksia
ja tapahtumia ja järjestämme
kirkkokahveja.
Varkauden seurakunnan toimintakertomuksesta voi lukea,
että kappelineuvoston tehtävä
on edistää ja seurata kappeliseurakunnassa tehtävää työtä,
aktivoida uusia vapaaehtoisia
mukaan toimintaan sekä kehittää paikallista lapsi- ja nuorisotyötä.
– Kangaslammilla osallistutaan suhteessa väkimäärään
ihan mukavasti jumalanpalveluksiin, mikä on iloinen asia,
Leena toteaa.
Johanna Lamberg toimii seurakuntapalvelun johtokunnan
puheenjohtajana.
Johtokunnassa käsitellään laajasti eri
työmuotojen asioita jumalanpalveluselämästä musiikkiin ja
sielunhoidosta diakoniaan.
– Seurakuntapalvelun johtokunnassa saa olla näköalapaikalla työntekijöiden tekemään
työhön. Arvostan sitä, miten

Johanna Lamberg (vas.) ja Leena Flankkumäki kannustavat seurakunnan asioista kiinnostuneita
asettumaan ehdolle tänä vuonna seurakuntavaaleissa.
Varkauden seurakunnassa kohdataan ihmiset lähimmäisinä.
Johannaa oli kysytty monta
kertaa mukaan sekä kunnallispolitiikkaan että seurakunnan
luottamustehtäviin, mutta hän
oli aina kieltäytynyt kohteliaasti. Sitten tuli kaipuu löytää seurakunnasta itselle sopiva vapaaehtoistehtävä.
– Kun minulta silloin kysyttiin ehdolle asettumista, vastasin heti kyllä. Tähän porukkaan
kuuluminen tuntuu hyvältä.
Kirkkovaltuutetut ovat päättämässä asioista, jotka koskevat
seurakunnan taloutta, uusien
työntekijöiden palkkaamista ja
ovat vaikuttamassa monella tavalla seurakunnan toimintaan.
Ovet auki - Suomen evankelisluterilaisen kirkon strategiassa
vuoteen 2026 todetaan, että
2020-luvun haasteita seurakunnissa ovat muun muassa
taloushuolet ja väestön väheneminen. Leena Flankkumäki muistuttaa, että Varkauden
seurakunta on toistaiseksi velaton. Silti hän näkee mahdollisissa taloushaasteissa myös
positiivisia puolia.
– Seurakunnan tulojen vähenemisen voi nähdä myös
mahdollisuutena. Historia on
opettanut, että kun työntekijöi-

tä ja resursseja on vähän, seurakunnan olemassaolon tarkoitus kirkastuu. Työntekijät eivät
kuitenkaan ole seurakunta vaan
seurakuntalaiset.
Myös Johanna toteaa haasteiden olevan aina mahdollisuuksia, vaikka muistuttaakin
väestön vähenevän Varkaudessa
muuttoliikkeen ja ikärakenteen
seurauksena.
– Maallikkojen potentiaalin
suurempi hyödyntäminen on
tärkeää, ja tuntuu että Varkaudessa siinä ollaan menty eteenpäin viime vuosina.
Ehdokasasettelu tulee ajankohtaiseksi vasta myöhemmin
tänä vuonna, mutta jo nyt Leena ja Johanna tahtovat herätellä
seurakuntalaisia ajattelemaan,
voisiko seurakunnan luottamustehtävistä löytyä uusi harrastus.
Johanna toivoo, että tulevissa
vaaleissa ehdokkaiksi asettui-

sivat rohkeasti eri ikäiset seurakunnan asioista vähänkään
kiinnostuneet ihmiset.
– Eri ikäiset ihmiset näkevät
asiat eri kantilta. Se on rikkaus.
Uudet valtuutetut saavat sitä
paitsi kattavan perehdytyksen
valtuutetun tehtävään.
Paras mahdollinen lähtökohta luottamustehtävässä toimimiselle on, kun ihminen itse
haluaa tulla mukaan. Johanna
ja Leena kannustavatkin seurakuntalaisia ottamaan yhteyttä
nykyisiin luottamushenkilöihin, jos tehtävät yhtään kiinnostavat.
Leena haluaa kutsua ehdokkaiksi erityisesti sellaisia vanhempia, joilla on rippikouluikäisiä lapsia ja heitä, joiden
lapsi on juuri kastettu.
– Luottamushenkilönä saa
nähdä läheltä, mitä muuta seurakunnan työ on, kuin kirkollisia toimituksia ja kristillisiä
juhlapyhiä.

• Jos seurakunnan päätöksenteko ja luottamustoimet kiinnostavat, kannattaa olla rohkeasti yhteydessä nykyisiin valtuutettuihin.
• Kirkkovaltuutettujen yhteystiedot löytyvät seurakunnan
kotisivuilta: www.varkaudenseurakunta.fi/paatoksenteko/
kirkkovaltuusto

Seurakuntavaalit 2022
Suomen evankelisluterilaisessa kirkossa valitaan uudet
päättäjät seurakuntiin marraskuussa. Ennakkoäänestysajankohta on 8.-12.11.2022
ja varsinainen vaalipäivä on
20.11.2022. Jo nyt on hyvä
pohtia lähtisitkö itse ehdokkaaksi. Ehdokkaaksi voivat
asettua kaikki vaalikelpoiset
Varkauden seurakunnan jäsenet. Vaalikelpoinen seurakunnan luottamustoimeen on
kristillisestä vakaumuksesta
tunnettu 18 vuotta täyttänyt
seurakunnan
konfirmoitu
jäsen, joka ei ole vajaavaltainen. Vaalikelpoisuusiän on
seurakuntavaaleissa täytyttävä viimeistään vaalipäivänä
eli 20.11.2022. Seurakuntavaaleilla valittuun luottamustoimeen voidaan valita vain
sellainen vaalikelpoinen henkilö, joka on antanut tehtävään suostumuksensa.
Seurakuntavaalien internetsivut on nyt avattu. info.
seurakuntavaalit.fi –sivustolta
löydät esimerkiksi vaaliasiakirjat:
valitsijayhdistyksen
perustamisasiakirjan, ehdokkaan suostumus -lomakkeen
sekä valitsijayhdistyksen asiamiehen vakuutuksen.
Vaalilautakunta laatii kuulutuksen, jossa ilmoitetaan
kirkkovaltuustoon valittavien
jäsenten määrä, ehdokkaiden
vaalikelpoisuuden
edellytykset sekä milloin ja minne
valitsijayhdistysten perustamisasiakirjat on jätettävä, viimeistään 9.8.2022. Kuulutus
julkaistaan seurakuntaviraston ilmoitustaululla sekä Warkauden Lehdessä. Kuulutus
on nähtävillä ilmoitustaululla
15.9.2022 kello 16 asti.
Oikeus asettaa ehdokkaita seurakuntavaaleissa on
valitsijayhdistyksellä, jonka
vähintään kymmenen äänioikeutettua, eli viimeistään
vaalipäivänä 16 vuotta täyttävää, seurakunnan jäsentä on
perustanut. Henkilö voi olla
perustajajäsenenä vain yhdessä kirkkovaltuuston vaalia
varten perustetussa valitsijayhdistyksessä.

